
ξανάβω 1209 ξανθός 
 

ξανάβω ρ. αµετβ. {ξάν-αψα, -αµµένος} 1. παθαίνω έξαψη: ξάναψα απ' 
το τρέξιµο || γιατί είσαι έτσι ξαναµµένος; ΣΥΝ. αναψοκοκκινίζω 2. 
καταλαµβάνοµαι από οργή, εξοργίζοµαι. [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + ανάβω]. 
ξαναγεννιέµαι ρ. αµετβ. {ξαναγεννή-θηκα, -µένος} 1. γεννιέµαι για 
δεύτερη φορά 2. (µτφ.) ξαναβρίσκω τις δυνάµεις, ανακτώ τη ζωντά-
νια µου: απολαµβάνοντας τη µαγεία τής φύσης ξαναγεννήθηκα ΣΥΝ. 
αναζωογονούµαι, αναγεννώµαι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξαναγεννώ < µτγν. έξαναγεννώµαι < εξ- + àva- + 
γεννώ | -ώµαι]. ξαναγίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ξανάγινα κ. 
ξαναγίνηκα κ. ξα-ναγένηκα) 1. γίνοµαι πάλι, επαναλαµβάνοµαι: 
τέτοιο ειδεχθές έγκληµα δεν ξανάγινε ποτέ 2. δηµιουργούµαι ξανά, 
ξαναφτειάχνοµαι: πρόσεχε το, γιατί αν χαλάσει, δεν ξαναγίνεται ΣΥΝ. 
αναπλάθοµαι 3. επανέρχοµαι στην προηγούµενη µου κατάσταση: ~ 
επιµελής | οικονόµος 4. αναγεννιέµαι, αναζωογονούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. ξαναεπαναλαµβάνω ρ. µετβ. (καταχρ.-επιτατ.) λέω (κάτι) 
ξανά. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. επαναλαµβάνω. ξαναζωντανεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{ξαναζωντάνεψα} ♦ (µετβ.) 1. ξαναφέρνω (κάποιον/κάτι) στη ζωή ΣΥΝ. 
ανασταίνω 2. (µτφ.) ξαναφέρνω στον νου µου (κάτι): αυτές οι εικόνες 
ξαναζωντάνεψαν στη µνήµη µας τα γεγονότα τής επανάστασης ΣΥΝ. 
αναθυµούµαι ♦ (αµετβ.) 3. επανακτώ τη ζωντάνια µου ΣΥΝ. 
ανανεώνοµαι, αναζωογονούµαι 4. ξανάρχοµαι στη µνήµη ή 
επαναλαµβάνοµαι µε παρόµοιο τρόπο: µε τον νέο σεισµό 
ξαναζωντανεύουν σκηνές τρόµου.  — ξαναζωντάνε-µα (το). ξανακούω 
ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξανάκουσ-α, -τηκα} ♦ 1. (µετβ.) ακούω, 
πληροφορούµαι για δεύτερη φορά· ΦΡ. πού ξανακούστηκε; είναι πρω-
τάκουστο: - να κατηγορείται κάποιος, επειδή είναι τίµιος; ♦ 2. (αµετβ.) 
αποκτώ την ακοή µου. ξανά κτίζω ρ. -> ξαναχτίζω ξανά κτυπώ ρ. → 
ξαναχτυπώ 
ξαναλέ(γ)ω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξανάπα κ. ξαναείπα) λέω για δεύτερη ή 
πολλοστή φορά, επαναλαµβάνω·   ΦΡ. τα ξαναλέµε θα ξανασυζητή-
σουµε το θέµα (λέγεται και ως απλός αποχαιρετισµός). ξάναµµα (το) 
{ξανάµµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η έξαψη (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ξανάφτω < αρχ. εξανάπτω < εξ- + άνάπτω]. 
ξαναµµένος, -η, -ο → ξανάβω 
ξανανιώνω ρ. αµετβ. {ξανάνιω-σα, -µένος} 1. νιώθω πάλι νέος, αι-

σθάνοµαι ακµαίος ΣΥΝ. αναζωογονούµαι 2. ανανεώνοµαι ηθικά, ψυ-
χικά, πνευµατικά. — ξανάνιωµα (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ξανανεώνω < µτγν. εξανανεουµαι, ίδια σηµ., < εξ- + 
άνανεοΰµαι (βλ. κ. ανανεώνω)]. ξανανταµώνω ρ. µετβ. {ξαναντάµω-
σα, -θηκα} ανταµώνω, συναντώ 
ξανά (κάποιον). ξαναπάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξαναπήγα} ♦ (αµετβ.) 1. 
πηγαίνω πάλι (κάπου) ξαναπηγαίνω: δεν ~ σχολείο! ♦ (µετβ.) 2. 
επαναλαµβάνω (κάτι): ξαναπάµε το τραγούδι όλοι µαζί; ξαναπιάνω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {ξανάπιασα} 1. πιάνω (κάτι) ξανά 2. (µτφ.) 
συλλαµβάνω εκ νέου (κάποιον): τον ξανάπιασε η αστυνοµία, αυτή τη 
φορά για κλοπή 3. αρχίζω να ασχολούµαι ξανά µε (κάτι που είχα 
αφήσει): ξανάπιασε την κηπουρική. ξαναρχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
[µεσν.] {ξανάρχισα} ♦ 1. (µετβ.) ξεκινώ πάλι (κάτι από την αρχή): ~ 
τη δουλειά ♦ 2. (αµετβ.) αρχίζω πάλι: ξανάρχισαν οι φωνές και οι 
καβγάδες. ξαναρχινώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξαναρχινάς... | 
ξαναρχίνησα} 
(λαϊκ.) ξαναρχίζω. — ξαναρχίνισµα (το). ξανάρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
[µεσν.] {ξανάρθα κ. ξαναήρθα) έρχοµαι πάλι ΣΥΝ. επιστρέφω, 
επανέρχοµαι ΑΝΤ. ξαναφεύγω.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ξανασαίνω 
ρ. αµετβ. {ξανάσανα} 1. ξαναπαίρνω αναπνοή, σταµατώ να ασθµαίνω 
2. ξεκουράζοµαι, βρίσκοµαι σε κατάσταση ανάπαυσης και ηρεµίας. 
— ξανάσασµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < ξ(ε)- + ανασαίνω]. ξανάστροφος, 
-η, -ο 1. ανάστροφος (βλ.λ.), αναποδογυρισµένος 2. ξανάστροφη (η) 
(α) η αντίθετη (από την παλάµη) πλευρά (τού χεριού): τον χτύπησε µε 
την ~ τού χεριού του (β) (συνεκδ.) το ράπισµα που δίνεται µε τη ράχη 
τής παλάµης: θα φας καµιά ~ και θα δεις τον ουρανό σφοντύλι ΣΥΝ. 
ανάποδη. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < έξανάστροφος < αρχ. έξαναστρέφω «αναποδογυρίζω» 
< εξ- + άνα- + στρέφω]. 

ξανατρέχω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξανάτρεξα} 1. αρχίζω να τρέχω ξανά 2. 
ΑΘΛ. ξαναπαίρνω µέρος σε αγώνα δρόµου, τρέχω πάλι και γενικότ. 
λαµβάνω πάλι µέρος σε αθλητικούς αγώνες: µετά τον τραυµατισµό 
του φοβήθηκε ότι δεν θα ξανατρέξει || στα 35 του χρόνια αποφάσισε 
να ξανατρέξει. 

ξαναφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ξαναφάνηκα} παρουσιάζοµαι, 
εµφανίζοµαι ξανά: «δεν χάνοµαι στα τάρταρα, µονάχα ξαποσταίνω | 
στη ζωή ~ και λαούς ανασταίνω» (Κ. Παλαµάς) || δεν ξανα-φάνηκε 
στο µαγαζί. 

ξανάφτω ρ. αµετβ. [µεσν.] ξανάβω (βλ.λ.). 
ξαναχτίζω κ. ξανακτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξανάχτισ-α, -τηκα, -µένος) 

1. χτίζω εκ νέου οικοδόµηµα, το οποίο γκρεµίστηκε ΣΥΝ. ανοικοδοµώ 
2. κάνω µια πόλη να ξαναβρεί την ακµή της. 

ξαναχτυπώ κ. ξανακτυπώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξαναχτυπάς... | 
ξαναχτύπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) χτυπώ (κάποιον) 
ξανά ♦ (αµετβ.) 2. προβαίνω και πάλι σε (συνήθ. παράνοµη ή κατα-
κριτέα) πράξη, ενέργεια: οι ληστές ξαναχτύπησαν || ο υπουργός ξα-
ναχτύπησε µε νέες εµπρηστικές δηλώσεις 3. (για φυσικό φαινόµενο) 
συµβαίνω ξανά (µε σοβαρές επιπτώσεις): ο εγκέλαδος ξαναχτύπησε 
στην Καλαµάτα. 

ξανεµίζω ρ. → εξανεµίζω 
ξανθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξάνθυνα} ♦ (µετβ.) 1. (α) βάφω 

κάτι ώστε να αποκτήσει ξανθό χρώµα: ξάνθυνε τα µαλλιά της (β) 
κάνω κάτι να αποκτήσει ανοιχτό χρώµα: τσιγαρίστε τα κρεµµύδια, 
ώσπου να ξανθύνουν ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ξανθός: µικρός ήταν µε-
λαχρινός, τώρα που µεγάλωσε ξάνθυνε. 

Ξανθή (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ < επίθ. 
ξανθός, πβ. αρχ. Ξάνθη]. 

Ξάνθη (η) πόλη τής Θράκης, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νο-
µός Ξάνθης). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. πόλη, που φαίνεται να ταυτίζεται µε την αρχ. Ξάνθεια, 
αν και τίποτε δεν παραδίδεται για την ιστορία της µέχρι τον 14ο αι. 
Η αρχ. Ξάνθεια ήταν θρακική πόλη των Κικόνων, που ονοµάζονταν 
επίσης Ξάνθιοι. Βλ. λ. ξανθός]. 

ξανθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ξάνθισ-α, -µένος} ξανθαίνω (βλ.λ.). 
— ξάνθισµα (το) [αρχ.]. 

Ξανθίππη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού Ξάνθιππος < ξανθός + ίππος]. 

ξανθογένης (ο) [µεσν.] {ξανθογένηδες} πρόσωπο που έχει ξανθά γέ-
νια. 

ξανθοκόκκινος, -η, -ο [1809] 1. αυτός που έχει χρώµα ανάµεσα στο 
ξανθό και το κόκκινο: ~ άλογο ΣΥΝ. πυρρός 2. αυτός που έχει µαλλιά 
ξανθά και δέρµα κοκκινωπό. 

ξανθοκυανωπία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η πάθηση τής όρασης που χα-
ρακτηρίζεται από αδυναµία διακρίσεως τού κίτρινου και τού γαλά-
ζιου χρώµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xanthocyanopia]. 

ξανθοµάλλης, -α, -ικο {ξανθοµάλληδες} αυτός που έχει ξανθά µαλ-
λιά. Επίσης ξανθόµαλλος, -η, -ο. 

ξανθόµαλλου (η) {ξανθοµαλλούδες} (λαϊκ.) η γυναίκα που έχει ξαν-
θά µαλλιά. Επίσης ξανθοµαλλούσα [µεσν.] 

ξανθοµούστακος, -η, -ο αυτός που έχει ξανθό µουστάκι. 
ξανθοπώγων (ο) {ξανθοπώγ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} (λόγ.) αυτός 
που έχει ξανθά γένια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξανθός + πώγων «γενειάδα» 
(βλ.λ.)]. 

ξανθός, -ή/-ιά, -ό 1. (για µαλλιά και τρίχες) αυτός που έχει χρώµα 
ανοιχτό κίτρινο ή ωχρό σαν το χρώµα τού χρυσού ή των σταχυών: ~ 
γε'νια | µαλλιά | ανταύγειες || «πάνω στην άµµο την ξανθή γράψαµε 
τ'όνοµα της» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. χρυσαφής, κιτρινωπός, (λαϊκ.) ρούσος 
2. (συνεκδ.) αυτός που έχει ξανθά µαλλιά: «τις άλλες τα 'µπλεξα κι 
εγώ µε µια ξανθιά µικρούλα» (λαϊκ. τραγ.) || (ως ουσ.) ανέκδοτα για 
ξανθές || εντυπωσιακή ξανθιά || ξανθιές και µελαχρινές || οι άντρες 
προτιµούν τις -■ ΦΡ. ξανθό γένος οι Ρώσοι: θα µας σώσει, λέγανε, το 
~ τού Βορρά 3. (για πράγµατα) αυτός που έχει χρυσοκίτρινο χρώµα: 
~ µέλι | µπίρα | σταφίδα 4. ξανθό (το) το ίδιο το χρυσοκίτρινο (ξαν-
θό) χρώµα. — ξανθότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ·> αγν· ετύµου. Η σύνδ. µε το λατ. cânus «λευκός, υπόλευ-
κος» παρουσιάζει µορφολ. και σηµασιολ. δυσχέρειες, ενώ εξίσου 
αναπόδεικτη παραµένει και η συσχέτιση µε το ετρουσκ. zamOic «χρυ-
σωπός, χρυσίζων» (πβ. κ. την ονοµασία Ξάνθος τού ποταµού τής 
Τροίας Σκαµάνδρου, που υποτίθεται ότι χρύσιζε τα µαλλιά των λου- 

 

ξανα- α συνθετικό 

ξανα-ανεβαίνω ρ. 
ξανα-ανοίγω ρ. ξαν-
αποκτώ ρ. ξανα-βάζω 
ρ. ξανα-βάφω ρ. ξανα-
βναίνω ρ. ξανα-
βράζω ρ. ξανα-
βρίσκω ρ. ξανα-
γεµίζω ρ. ξανα-
νέµισµα (το) ξανα-
γεννώ ρ. ξανα-γράφω 
ρ. ξανα-γυρίζω ρ. 
ξανα-δείχνω ρ. ξανα-
δηµοσιεύω ρ. ξανα-
διαβάζω ρ. ξανα-δίνω 
ρ. ξανα-δοκιµάζω ρ. 

ξανα-έρχοµαι ρ. ξανα-
ζεσταίνω ρ. ξανα-ζητώ 
ρ. ξανα-ζώ ρ. ξανα-
θυµάµαι ρ. ξανα-
θυµίζω ρ. ξανα-καίω ρ. 
ξανα-καλώ ρ. ξανα-
κάνω ρ. ξανα-
κατεβάζω ρ. ξανα-
κερδίζω ρ. ξανα-κινω 
ρ. ξανα-κλείνω ρ. 
ξανα-κοιµάµαι ρ. ξανα-
κοιτάζω ρ. ξανα-κρίνω 
ρ. ξανα-κτυπώ ρ. ξανα-
κυκλοφορώ ρ. 

ξανα-κυλώ ρ. ξανα-
λογαριάζω ρ. ξανα-µετρώ ρ. 
ξανα-µιλώ ρ. ξανα-µοιράζω ρ. 
ξανα-µπαίνω ρ. ξαν-ανθίζω ρ. 
ξανα-νιώθω ρ. ξανα-παθαίνω 
ρ. ξανα-παίρνω ρ. ξανα-
παντρεµένος, -η, -ο ξανα-
παντρεύοµαι ρ. ξανα-
παρακαλώ ρ. ξανα-πατώ ρ. 
ξανα-πειράζω ρ. ξανα-περνώ 
ρ. ξανα-πέφτω ρ. ξανα-
πηγαίνω ρ. 

ξανα-πίνω ρ. ξανα-
πληρώνω ρ. ξανα-
πολεµώ ρ. ξανα-
πουλώ ρ. ξανα-
προβάλλω ρ. ξανα-
προσπαθώ ρ. ξανα-
ρίχνω ρ. ξανα-ρωτώ 
ρ. ξανα-σηκώνοµαι ρ. 
ξανα-σκέφτοµαι ρ. 
ξανα-σµίγω ρ. ξανα-
στέλνω ρ. ξανα-
στερεώνω ρ. ξανα-
οτήνω ρ. ξανα-
στρέφω ρ. ξανα-
στρώνω ρ. ξανα-
συναντώ ρ. ξανα-
συνδέω ρ. 

ξανα-τολµώ ρ. ξανα-
τρώω ρ. ξανο-
τυπώνω ρ. ξανα-
υπογράφω ρ. ξανα-
φέγγω ρ. ξανα-
φέρνω ρ. ξανα-
φεύγω ρ. ξανα-φιλώ 
ρ. ξανα-φορτώνω ρ. 
ξανα-φορώ ρ. ξανα-
φουντώνω ρ. ξανα-
φτειάχνω ρ. ξανα-
φυσώ ρ. ξανα-
φυτεύω ρ. ξανα-
χορεύω ρ. ξανα-
χτίζω ρ. ξανα-χύνω 
ρ. ξανα-ψηφίζω ρ. 



ξανθότριχος 1210 ξε- 
 

οµένων σε αυτόν). ∆εν αποκλείεται να πρόκειται για προελληνική λ. 
πελασγικής προελ.]. 

ξανθότριχος, -η, -ο αυτός που έχει ξανθές τρίχες ΣΥΝ. ξανθόµαλλος. 
Επίσης ξανθοτρίχης, -α, -ικο. 

ξανθούλης (ο) {ξανθούληδες), ξανθούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (συ-
νήθ. χαϊδευτ.) πρόσωπο µε ξανθά µαλλιά. — ξανθούλικος, -η | -ια, -
ικο, ξανθούλι (το). 

ξανθοφύλλη (η) [1888] {χωρ. πληθ.} κίτρινη ή πορτοκαλόχρωµη χρω-
στική ουσία, συγγενής προς τη χλωροφύλλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. xanthophylle]. 

ξανθοψία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση τής όρασης, 
κατά την οποία τα αντικείµενα φαίνονται κίτρινα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xanthopsie]. 

ξάνθωµα (το) (ξανθώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το καλοήθες ογκίδιο 
χρυσοκίτρινου χρώµατος, που παρουσιάζεται κυρ. στους αγκώνες, 
στα γόνατα, στο τριχωτό τής κεφαλής και στους τένοντες, ως αποτέ-
λεσµα τοπικής διαταραχής τού µεταβολισµού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. xanthoma]. 

ξανθωπός, -ή, -ό αυτός που είναι κάπως ξανθός. [ΕΤΥΜ; 
µτγν. < ξανθός + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

ξανοίγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξάνοι-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
ανοίγω διάπλατα: ~ πόρτες | παράθυρα 2. (για χρώµα) κάνω πιο ανοι-
χτό: ξάνοιξε το κόκκινο µε λίγο άσπρο ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι αίθριος 
και διαυγής: ξάνοιξε ο ουρανός σήµερα ΣΥΝ. καθαρίζω, ξαστερώνω 
ANT. θολώνω, συννεφιάζω 4. (µεσοπαθ. ξανοίγοµαι) (α) εξωτερικεύω 
σε κάποιον µύχιες σκέψεις και συναισθήµατα: µην ξανοίγεσαι σε 
αγνώστους ΣΥΝ. εκµυστηρεύοµαι (β) (µτφ.) επεκτείνω τη δραστηριό-
τητα µου σε τοµείς που υπερβαίνουν τις αντικειµενικές µου δυνατό-
τητες: ξανοίχτηκε πολύ στην επιχείρηση και χρεωκόπησε (γ) ξοδεύω 
περισσότερα από όσα µου επιτρέπουν οι οικονοµικές µου δυνατότη-
τες: µην ξανοίγεσαι τόσο, γιατί θα µείνεις άφραγκος! (δ) βγαίνω στα 
ανοιχτά, αποµακρύνοµαι από την ακτή: ξανοίχτηκαν στο πέλαγος || 
ξανοίχτηκε στη θάλασσα και παραλίγο να πνιγεί. — ξάνοιγµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έξανοίγω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε-) < εξ-
+ ανοίγω]. 

ξάνσις (η) -+ ξάσιµο 
ξαντήρΐΌ (το) {ξαντηρί-ου | -ων} το εργοστάσιο στο οποίο ξαίνεται 

µαλλί ή λινάρι. [ΕΤΥΜ. < ξαίνω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. υφαν-
τήριο]. 

ξάντης (ο) {ξαντών}, ξάντρια (η) (σηµ. 1) {δύσχρ. ξαντριών) 1. εργάτης 
που ξαίνει 2. το εργαλείο µε το οποίο ξαίνουν ΣΥΝ. λανάρα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < ξαίνω (βλ.λ.)]. 

ξαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στο λανά-
ρισµα ή στον ξάντη: ~ µηχανή 2. ξαντική (η) η τέχνη τού λαναρίσµα-
τος 3. ξαντικά (τα) η αµοιβή τού ξάντη. 

ξαντός, -ή, -ό 1. αυτός που τον έχουν ξάνει ΣΥΝ. λαναρισµένος 2. ξα-
ντό (το) (α) κοµµάτι από παλιό λινό ύφασµα, που χρησιµοποιείται 
για την επίδεση τραυµάτων ή πληγών αντί για γάζα (β) κουρέλι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ξαίνω]. 

ξάπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. η αναπαυτική και νωχελική κα-
τάκλιση 2. η ροπή ή η συνήθεια για ανάπαυση: παιδιά τής ~ και τής 
µάσας ΣΥΝ. ραχάτι, χουζούρν ΦΡ. ρίχνω ξάπλες (ί) αναπαύοµαι, ξε-
κουράζοµαι (ii) τεµπελιάζω 3. (ως επίρρ.) σε κατάκλιση: βάλ'το ~ για 
να µην πέσει ΣΥΝ. ξαπλωτά, πλαγιαστά. [ΕΤΥΜ; < ξαπλώνω 
(υποχωρητ.)]. 

ξαπλάρω ρ. αµετβ. {ξάπλαρα} (λαϊκ.) ξαπλώνω (για ύπνο ή ξεκούρα-
ση). 

ξαπλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξάπλω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. πέ-
φτω στο κρεβάτι για ύπνο ή ξεκούραση: τι ώρα ξαπλώνεις το βράδυ; || 
πάµε να ξαπλώσουµε 2. βρίσκοµαι σε πλαγιαστή θέση ή πέφτω σε 
θέση ανάσκελα ή ελαφρώς ανασηκωµένος: ~ στην άµµο | στο γκαζόν 
| στον καναπέ | στο χαλί ♦ (µετβ.) 3. απλώνω (κάποιον/κάτι) σε µήκος 
και πλάτος: ξάπλωσε το µωρό στην κούνια || τον ξάπλωσαν στο φο-
ρείο · 4. πυροβολώ ή χτυπώ (κάποιον) και τον ρίχνω στο έδαφος: µε 
τρεις ντουφεκιές τον ξάπλωσε στο χώµα || του 'ρίξε µια µπουνιά και τον 
ξάπλωσε χάµω. — ξάπλωµα (το) [µεσν.] κ. ξαπλωσιά (η). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. έξαπλώ (-όω) (βλ. κ. εξαπλώνω)]. ξαπλώστρα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} το κάθισµα, η πολυθρόνα, όπου κάθεται κάποιος 
αναπαυτικά ΣΥΝ. σεζλόνγκ. 
[ΕΤΥΜ < ξαπλώνω (αόρ. ξάπλωσα) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. σκο-
τώσ-τρα]. ξαπλωτός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι ξαπλωµένος, που 
έχει πλαγιάσει. — ξαπλωτά επίρρ. ξαποσταίνω ρ. αµετβ. {ξαπόστα-
σα, -µένος} βρίσκοµαι σε κατάσταση ανάπαυσης, ξεκούρασης: κάνε 
ένα διάλειµµα, να ξαποστάσεις || «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει | δεν τη 
σκιάζει φοβέρα καµιά ! µόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει | και ξανά προς τη 
δόξα τραβά» (εµβατήριο) ΣΥΝ. ξεκουράζοµαι. — ξαπόσταµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + άποσταίνω (βλ.λ.)]. ξαποστελνω ρ. µετβ. 
{ξαπόστ-ειλα, -αλµένος} 1. (κυριολ.) στέλνω (κάποιον/κάτι) µακριά 
2. (κακόσ.) διώχνω, αποπέµπω (κάποιον): κοίταξε να ξαποστείλεις 
αυτό τον ενοχλητικό τύπο, όταν έρθει || τον ξαπόστειλα, µην ανησυχείς. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξαποστέλλω < µτγν. έξαποστέλλω < εξ + αποστέλλω]. 
ξαραχνιαζω ρ. µετβ. {ξαράχνιασ-α, -τηκα, -µένος} βγάζω τους ιστούς 
τής αράχνης από διάφορες επιφάνειες: - τοίχους | γωνίες | ταβάνια. — 
ξαράχνιασµα (το). ξαρµατώνω ρ. µετβ. {ξαρµάτω-σα, -θηκα, -µένος) 
1. αφαιρώ τον οπλισµό (κάποιου) ΣΥΝ. παροπλίζω, αφοπλίζω 2. (για 
πλοίο) αφαιρώ τα πανιά και τα άρµενα. — ξαρµάτωµα (το). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + αρµατώνω]. 
ξαρµάτωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει ή δεν φέρει οπλισµό 

ΣΥΝ. άοπλος, παροπλισµένος 2. (για πλοίο) αυτός που δεν είναι κα-
τάλληλα εξοπλισµένος 3. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του ΣΥΝ. ανυπε-
ράσπιστος. 

ξαρµυρίζω κ. ξαλµυρίζω ρ. µετβ. {ξαρµύρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 
αφαιρώ την άρµη: - τυρί | µπακαλιάρο ΣΥΝ. αφαλατώνω. — ξαρµύ-
ρισµα κ. ξαλµύρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < *εξ-αλµυρ-ίζω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε- και αφο-
µοίωση τού -λ- προς το -ρ-) < εξ- + αλµυρός, πβ. µτγν. εξαλµίζω < εξ-
+ -αλµίζω < άλµη]. 

ξαρραβωνιάζω ρ. µετβ. {ξαρραβώνιασ-α, -τηκα, -µένος} χαλάω, δια-
λύω αρραβώνα. 

ξάρτι (το) {ξαρτ-ιού | -ιών) 1. (συνήθ. στον πληθ.) ΝΑΥΤ. (α) τα σχοινιά 
που είναι δεµένα σε σταθερά σηµεία και στηρίζουν τα πανιά και τα 
κατάρτια ιστιοφόρου (β) τα σχοινιά ή τα συρµατόσχοινα που δένο-
νται από τον ιστό στις πλευρές τού πλοίου για να τον στηρίζουν ΣΥΝ. 
επίτονοι 2. τα σκοινιά που συνδέουν τις ακτίνες τού ανεµόµυλου µε 
το κέντρο τού άξονα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. εξάρτιον< εξαρτώ (·άω) «κρεµώ, στηρίζω» (αρχ. 
έξαρτώµαι)]. 

ξάσιµο (το) {ξασίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να ξαίνει (κανείς) (κάτι): 
το ~ τού µαλλιού ΣΥΝ. λανάρισµα 2. η αύξηση τού όγκου τού χτενί-
σµατος ή µιας τούφας µαλλιών ΣΥΝ. κρεπάρισµα. Επίσης (λόγ.) ξάν-
σ«ς (η) [µτγν.] {ξάνσεως} (σηµ. 1). 

ξάσµα (το) {ξάσµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) το µαλλί που το έχουν 
ξάνει, που έχει λαναριστεί. [ΕΤΥΜ αρχ. < ξαίνω (βλ.λ.)]. 

ξασπρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξάσπρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) δίνω σε 
(κάτι) λευκό χρώµα: ~ λερωµένα ρούχα ΣΥΝ. λευκαίνω ♦ 2. (αµετβ.) 
ξεθωριάζω: τα ρούχα ξάσπρισαν από τον ήλιο. — ξάσπρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξ(ε)- + ασπρίζω]. 

ξασπρουλιάρης (ο) {ξασπρουλιάρηδες}, ξασπρουλιάρα (η) αυτός 
που έχει έντονο άσπρο χρώµα, που έχει ξεθωριάσει ΣΥΝ. ξεθωρια-
σµένος, ξασπρισµένος. Επίσης ξαοπρουλιάρικος, -η, -ο. 

ξάστερα επίρρ. [µεσν.] 1. µε σαφήνεια, καθαρά: δεν µιλάει ~, τρώει 
συλλαβές 2. χωρίς υποκριτικές περιστροφές, χωρίς υπεκφυγές: µίλα 
καθαρά και ~ ΣΥΝ. ειλικρινά, ανυπόκριτα, σταράτα. 

ξαστεριά (η) [µεσν.] 1. η κατάσταση τού έναστρου και ασυννέφια-
στου ουρανού: «πότε θα κάµει ~, πότε θα φλεβαρίσει» (ριζίτικο τραγ.) 
2. (συνεκδ.) η διαυγής και ανέφελη νύχτα ΣΥΝ. αστροφεγγιά. 

ξάστερος, -η, -ο 1. (για τον ουρανό) αυτός που δεν έχει σύννεφα, αυ-
τός που είναι καθαρός και φαίνονται τα αστέρια ΣΥΝ. έναστρος, ανέ-
φελος, ασυννέφιαστος, αίθριος 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από διαύγεια και καθαρότητα: το νερό τής πηγής είναι ~3. (µτφ.) 
αυτός που είναι σαφής και ειλικρινής: ~ λόγια ΣΥΝ. ανυπόκριτος, 
απροσποίητος ANT. υποκριτικός, υστερόβουλος, ανειλικρινής. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + -αστέρος < αστέρι]. 

ξαστερώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξαστέρω-σα, -µένος} 1. (για τον ουρανό 
ή για καιρό) γίνοµαι ξάστερος ΣΥΝ. καθαρίζω, ξανοίγω ANT. θολώνω, 
συννεφιάζω 2. (µτφ.) γίνοµαι διαυγής: ξαστέρωσε το µυαλό µου 
ΣΥΝ. ξεθολώνω. — ξαστέρωµα (το). 

ξαστοχώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξαστοχ-άς κ. -είς... | ξαστόχησα} ♦ 1. 
(αµετβ.) πέφτω έξω από τον στόχο· (συνήθ. µτφ.) πέφτω έξω σε σχέση 
µε αυτό που αποτελεί πραγµατικότητα, αλήθεια ή επιδίωξη: «ήµουν 
κι εγώ στον πόλεµο τοξότης- το ριζικό µου, ενός ανθρώπου που ξα-
στόχησε» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. σφάλλω, αστοχώ ♦ 2. (µετβ.) (λογοτ.) λη-
σµονώ: «τρέµ' η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της» (∆. Σολω-
µός). — ξαστόχηµα (το) κ. ξαστοχιά (η). [ΕΤΥΜ; < µεσν. ξαστοχώ < 
ξ(ε)- + αστοχώ]. 

ξαφνιάζω ρ. µετβ. {ξάφνιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. προξενώ (σε κάποιον) 
αµηχανία, φόβο ή έκπληξη ενεργώντας µε απροσδόκητο τρόπο: µε 
ξάφνιασε η νυχτερινή του επίσκεψη || η απόφαση σου να εγκαταλεί-
ψεις τις σπουδές σου, µας ξάφνιασε όλους || ξαφνιάστηκα από την 
απροσδόκητη εξέλιξη || µας ξάφνιασε ευχάριστα το νέο του µυθιστό-
ρηµα 2. προκαλώ πόνο από απότοµη κίνηση τού σώµατος. — ξάφ-
νιασµα κ. ξάφνισµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξαφνίζω < έξαφνίζω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου 
έ-) < έξαφνα (βλ.λ.)]. 

ξάφνιασµα (το) → ξαφνιάζω 
ξαφνικός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβαίνει χωρίς να το περιµένει κανείς: 

~ βροχή | φωτιά | θάνατος | µπόρα | αναστάτωση ΣΥΝ. απροσδόκητος, 
αιφνίδιος ANT. αναµενόµενος, προσδοκώµενος 2. ξαφνικό (το) το µη 
αναµενόµενο και συχνά δυσάρεστο συµβάν. — ξαφνικά επίρρ. 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < έξαφνικός (µε σίγηση τού αρχικού άτονου έ-) < έξαφ-
να (βλ.λ.)]. 

ξάφνου επίρρ.· ξαφνικά, δίχως να αναµένεται (κάτι): εκεί που είχε 
καλοκαιρία, άρχισε ~ ο ουρανός να σκοτεινιάζει ΣΥΝ. αίφνης, απροσ-
δόκητα, αναπάντεχα. [ΕΤΥΜ; µεσν. < έξάφνου < αρχ. εξαίφνης 
(βλ.λ.)]. 

ξαφρίζω ρ. µετβ. [ξάφρισ-α, -µένος) 1. αφαιρώ τον αφρό από κάποιο 
υγρό που βράζει: ~ γάλα | βούτυρο · 2. (λαϊκ.) αφαιρώ δολίως ξένα 
πράγµατα, κλέβω: ~ την τσέπη | το πορτοφόλι κάποιου || της ξάφρι-
σαν τα κοσµήµατα || τον ξάφρισαν στα χαρτιά. — ξάφρισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έξαφρίζω < εξ- + αφρίζω]. 

ξε- προθεµατικό στοιχείο: 1. ρηµάτων και ουσιαστικών µε σηµασία: 
(α) στερητική: ξε-βάφω, ξε-βασκαίνω, ξε-σπιτώνω (β) επιτατική: ξε- 
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δοντιάζω, ξε-κουφαίνω, ξε-ζούµισµα 2. ρηµάτων µε τη σηµ. «περνώ 
χρονικό διάστηµα»: ξε-χειµωνιάζω, ξε-νυχτώ ♦ ως πρόθεµα που το-
ποθετείται πριν από ουσιαστικό, για να δηλωθεί: 1. ιδιότητα που 
έπαψε να υπάρχει: παππάς - ξε-παππάς 2. (κυρ. σε διάλογο) ανα-
γκαστική συγκατάθεση, αδιαφορία ή οργή: -Μα αυτός είναι βλάκας! 
-Βλάκας, ξε-βλάκας, αυτόν θέλει η κόρη µου || δεν έχει µα και ξε-µά 
(βλ. λ. µα) | θα και ξε-θά! 
[ΕΤΥΜ. Προθεµατικό στοιχείο τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προ-
έρχεται από την αρχ. πρόθ. εκ | εξ, µέσω παρατατικών και αορίστων 
τής Αρχ. Ελληνικής µε εσφαλµ. µορφολ. χωρισµό (π.χ. εκφεύγω, εξ-
έφευγον > ξε-φεύγω) ή µε απευθείας σίγηση τού αρχικού άτονου ε-
(π.χ. έξ-ανοίγω - ξανοίγω). Εµφανίζεται ως ξε- προ συµφώνου (πβ. ξε-
δίνω, ξε-πέφτω) και ως ξ- προ φωνήεντος (πβ. ξ-ακουστός, ξ-οδεύω)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Πρόκειται για ένα πολύ εύχρηστο παραγωγικό στοιχείο 
(πρόθηµα) τής Ελληνικής, που σε αρκετές περιπτώσεις έχει πάρει 
τη θέση τού αρχαίου προθήµατος εκ- σε σύνθετες λέξεις. Η χρήση 
τού ξε- δηλώνει: (α) επιτατική | εµφατική χρήση, αντίστοιχη τού 
εκ- από όπου και προήλθε: π.χ. ξε-θαρρεύω (< εξ-εθάρρησα < αρχ. 
εκ-θαρρώ), ξε-κινώ (< έξ-εκίνησα < έκ-κινώ), ξε-κόβω (< έξ-έκοψα 
< έκ-κόπτω), ξε-πέφτω (< έξ-έπεσα < έκ-πίπτω), ξε-ριζώνω (< εξ-ερ-
ρίζωσα < έκ-ριζώ)· η χρήση αυτή, εν συνεχεία, επεκτάθηκε και 
εκτός των συνθέτων τού εκ-, σε νέα σύνθετα: µακραίνω - ξεµα-
κραίνω, σκίζω - ξεσκίζω, παστρεύω - ξεπαστρεύω, βγάζω - ξε-
βγάζω κ.ά. (β) στερητική χρήση (αφαίρεση, αντίθεση κ.λπ.): π.χ. 
καρφώνω - ξεκαρφώνω, λέω - ξελέω, κουράζω - ξεκουράζω, 
µπερδεύω - ξεµπερδεύω, βιδώνω - ξεβιδώνω, βάφω - ξεβάφω 
κ.τ.ό. Σε αυτή τη χρήση εµφανίζεται και σε ονόµατα, σε επ' ευκαι-
ρία αντιθετικές λέξεις: τι καλός και ξεκαλός - ∆άσκαλος-ξεδά-
σκαλος, δεν έχει ιδέα - Τι πλούσιος και ξεπλούσιος, αυτός δεν έχει 
τίποτε (γ) χρονική σηµασία (το πέρασµα τού χρόνου): π.χ. ξενυχτώ, 
ξεκαλοκαιριάζω, ξεχειµωνιάζω, ξηµεροβραδιάζοµαι κ.ά. 

ξέβαθος, -η, -ο άβαθος, ρηχός. — ξέβαθα επίρρ. 
ξεβασκαίνω ρ. µετβ. (ξεβάσκα-να, -µένος} προσπαθώ να απαλλάξω 

(κάποιον) από τη βασκανία µε προσευχές ή άλλους τρόπους ΣΥΝ. ξε-
µατιάζω. — ξεβάσκαµα (το). 

ξεβάφω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξέβα-ψα, -φτηκα, -µµένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
χάνω το χρώµα µου: τα ρούχα ξέβαψαν στο πλύσιµο ΣΥΝ. ξεθωριάζω 
♦ (µετβ.) 2. αφαιρώ το χρώµα από (κάτι) ΣΥΝ. αποχρωµατίζω 3. (ειδι-
κότ. για µέταλλα) αφαιρώ τη βαφή µε πύρωση. — ξέβαµµα (το). 

ξέβγο (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η έξοδος: «στο έµπα του µπήκε 
σαν αϊτός, στο ~ του πετρίτης» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. έµπα. 

ξεβγάζω ρ. µετβ. {ξέβγαλ-α, -µένος} 1. κάνω το τελευταίο πλύσιµο µε 
νερό (σε ρούχα) αφαιρώντας τις σαπουνάδες: αφού έπλυνε τα ρούχα, 
τα ξέβγαλε µε νερό τής βρύσης ΣΥΝ. ξεπλένω 2. (µτφ.) παρασύρω (κά-
ποιον) στη διαφθορά: ήταν σεµνή κοπέλα, αλλά την ξέβγαλε η ξα-
δέλφη της 3. (η µτχ. ξεβγαλµένος, -η, -ο) (κακόσ.) αυτός που έχει 
αποκτήσει εµπειρίες, κυρ. ερωτικές. — ξέβγολµα (το). 

ξεβγα.νω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεβγήκα} 1. βγαίνω έξω από έναν χώρο 
2. (µτφ.) αποκτώ αυτονοµία, χειραφετούµαι 3. (σπάν.) παίρνω τον 
δρόµο τής διαφθοράς: της ξεβγήκε η κόρη ΣΥΝ. εκπορνεύοµαι. 

ξεβιδώνω ρ. µετβ. {ξεβίδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω ή χαλαρώνω 
βίδα 2. βγάζω (κάτι) από το σηµείο στο οποίο είχε τοποθετηθεί ή το 
διαλύω στα επιµέρους κοµµάτια του, αφαιρώντας τις βίδες που το 
συγκρατούσαν: ~ το ράφι από τον τοίχο 3. (µτφ.-οικ.) προκαλώ σω-
µατική κόπωση: µε ξεβίδωσε στις ασκήσεις γυµναστικής || ξεβιδώ-
θηκα στον χορό χτες το βράδυ ΣΥΝ. ξεπατώνω 4. (η µτχ. ξεβιδωµένος, 
-η, -ο) αυτός που κινείται ασυντόνιστα, σαν να λύθηκαν οι αρµοί των 
αρθρώσεων του. — ξεβίδωµα (το). 

ξεβλάσταρο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} βλαστάρι φυτού. 
ξεβλασταρώνω ρ. αµετβ. {ξεβλαστάρω-σα, -µένος} (για φυτά) βγά-

ζω, ξεπετάω βλαστάρια: το δέντρο ξεβλαστάρωσε ΣΥΝ. ξεφυτρώνω. 
— ξεβλαστάρωµα (το). 

ξεβοτανίζω ρ. µετβ. {ξεβοτάνισ-α, -µένος) ξεριζώνω τα άγρια χόρτα 
που φυτρώνουν σε γεωργική έκταση: ~ χωράφι ΣΥΝ. ξεχορταριάζω. 
— ξεβοτάνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκβοτανίζω < εκ- (βλ. λ. ξε-) + βοτανίζω]. 

ξεβουλλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεβούλλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαι-
ρώ το βούλλωµα, το πώµα: ~ µπουκάλι | βαρέλι ΣΥΝ. (λόγ.) εκπωµατί-
ζω ΑΝΤ. βουλλώνω, (λαϊκ.) ταπώνω 2. (για σωλήνες) αποκαθιστώ την 
οµαλή ροή, αφαιρώντας ό,τι είχε συσσωρευθεί και την εµπόδιζε: ~ 
νεροχύτη | τη λεκάνη ΣΥΝ. (λόγ.) αποφράσσω. — ξεβούλλωµα (το). 

ξεβουλλωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πώµα. 
ξεβράζω ρ. µετβ. {ξέβρασ-α, -τηκα} (κυρ. για θάλασσα, ποταµό κ.λπ.) 

ωθώ προς τα έξω µε την άνωση, µε υπόγεια ρεύµατα ή παλίρροια, 
βγάζω στην ξηρά: η θάλασα ξέβρασε τα αποµεινάρια τού ναυαγίου. 
Επίσης (λόγ.) εκβράζω [αρχ.]. — ξέβρασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκβράζω < εκ- (βλ. λ. ξε-) + βράζω]. 

ξεβρακώνω ρ. µετβ. {ξεβράκω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.-εκφραστ.) 
1. βγάζω το βρακί ή το παντελόνι (κάποιου) 2. (µτφ.) (α) αποκαλύπτω 
τι κρύβεται πίσω από την καλή εικόνα ή τα ωραία λόγια (κάποιου) 
διασύροντας τον, εκθέτω (κάποιον) φανερώνοντας τις αδυναµίες του: 
στη συζήτηση για τις προσλήψεις οι δηµοσιογράφοι µε τις αποκαλύ-
ψεις τους ξεβράκωσαν τους αρµοδίους ΣΥΝ. γελοιοποιώ (β) (µεσο-
παθ.) δείχνω τον άσχηµο πραγµατικό εαυτό µου, αποκαλύπτοµαι, 
εξευτελίζοµαι. — ξεβράκωµα (το). 

ξεβράκωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φοράει βρακί ΑΝΤ. βρακωµένος 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι τόσο φτωχός, ώστε δεν έχει ούτε βρακί να φορέ-
σει- αυτός που δεν διαθέτει καθόλου βιοτικούς πόρους ΣΥΝ. πάµφτω- 

χος, ρακένδυτος, κουρελής 3. (για άγαµη γυναίκα) αυτή που δεν διαθέτει 
προίκα: παντρεύτηκε µια ~ 4. (ως χαρακτηρισµός) προκλητική και 
ντυµένη πολύ αποκαλυπτικά γυναίκα. ξέβρασµα (το) → ξεβράζω 
ξεβροµιζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεβρόµισα} ♦ (µετβ.) 1. αφαιρώ τη βρο-
µιά, τις ακαθαρσίες από (κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. καθαρίζω 2. (µτφ.) προ-
χωρώ σε κάθαρση εκεί όπου παρατηρούνται φαινόµενα καταχρήσεων 
και διαφθοράς: ~ τον δηµόσιο βίο από οικονοµικές ατασθαλίες και 
πολιτικά σκάνδαλα ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι καθαρός: έκανα ένα µπάνιο, 
για να ξεβροµίσω. — ξεβρόµισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα. 
ξεγαντζών)ι) ρ. µετβ. {ξεγάντζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω (κάτι) 
από τον γάντζο 2. (µτφ.) κατεβάζω (κάτι) από το σηµείο που έχει 
αναρτηθεί: ξεγάντζωσε το παλτό της από την κρεµάστρα 3. ΝΑΥΤ. 
αποσπώ την άγκυρα από το σηµείο όπου έχει γαντζωθεί ΣΥΝ. ξεκο-
τσάρω 4. βοηθώ (κάποιον) να ξεφύγει από την εξάρτηση ή την επιρ-
ροή (κάποιου): οι γονείς του µε επίµονες προσπάθειες κατάφεραν να 
τον ξεγαντζώσουν από τις κακές παρέες ΣΥΝ. γλυτώνω, αποσπώ. — 
ξεγόντζωµα (το). ξεγάνωτος, -η, -ο αυτός τού οποίου έχει χαλάσει το 
γάνωµα- ΦΡ. τε- 
νεκές ξενάνωτος βλ. λ. τενεκές. ξε γδέρνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέγδαρ-α, 
-θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το δέρµα: ~ ζώο 2. σχίζω το δέρµα 
επιφανειακά, προκαλώ αµυχές: ξέγδαρε τα πόδια του µέσα σε 
συρµατόπλεγµα ΣΥΝ. γρατσουνίζω. — ξέ-Υδαρµα (το). ξεγελώ (κ. -
άω) ρ. µετβ. {ξεγελάς... | ξεγέλασ-α, -τηκα, -µένος} εξαπατώ 
(κάποιον) λέγοντας ψέµατα ή ακολουθώντας υποκριτική τακτική, 
κάνω (κάποιον) να µε πιστέψει ή να µε εµπιστευθεί (προκειµένου να 
τον κοροϊδέψω ή να τον εκµεταλλευθώ): οι πολιτικοί συχνά ξεγελούν 
τους ψηφοφόρους µε ψεύτικες υποσχέσεις || τους ξεγέλασε και τους 
πήρε όλα τους τα λεφτά || την ξεγέλασε µε τους καλούς του τρόπους και 
της έφαγε την περιουσία ΣΥΝ. κοροϊδεύω, εµπαίζω, παραπλανώ, 
εξαπατώ· ΦΡ. (α) ξεγελώ την πείνα µου τρώω κάτι πρόχειρο ή ό,τι 
βρίσκω µπροστά µου, ώστε να µην αισθάνοµαι, προσωρινά, το 
αίσθηµα τής πείνας: προσπαθούσε µε τα ψίχουλα και τ' αποφάγια να 
ξεγελάσει την πείνα του (β) δεν µε ξεγελάς! ως προειδοποίηση σε 
κάποιον που προσπαθεί να µας παραπλανήσει: Άσ' τα αυτά, ~! Σε κα-
τάλαβα πού το πας! || Τις πονηριές σου αλλού! - εµένα! — ξεγέλα-σµα 
(το), ξεγελαστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έκγελώ «γελώ δυνατά (εις βάρος κάποιου)» < εκ- (βλ. κ. 
ξε-) + γελώ)]. ξεγενν)ί) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεγέννησα) ♦ 1. (µετβ.) (για 
µαίες) βοηθώ έγκυο γυναίκα να γεννήσει: την ξεγέννησε η µαµµή τού 
χωριού ΣΥΝ. λευτερώνω ♦ 2. (αµετβ.) (για επίτοκο γυναίκα) γεννώ: 
ξεγέννησε στο πλοίο που τη µετέφερε. — ξεγέννηµο (το). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. εκγεννώ (-άω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + γεννώ]. ξεγίνοµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. {ξέγινα} σταµατώ να είµαι ό,τι ήµουν προηγουµένως- ΦΡ. 
(παροιµ.) ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται για πράξεις που δεν µπορούµε ούτε 
να τροποποιήσουµε ούτε να επανορθώσουµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έκγίγνοµαι < εκ- (βλ. κ. ξε-) + γίγνοµαι]. 
ξεγλιστρώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεγλιστράς... | ξεγλίστρησα} καταφέρνω 
να ξεφύγω από µια δυσάρεστη, δύσκολη ή µη συµφέρουσα για µένα 
κατάσταση: όποτε του µιλώ για ένα θέµα που τον καίει, βρίσκει τρόπο 
να ξεγλιστρήσει || ο ληστής ξεγλίστρησε µέσ' από τα χέρια των 
αστυνοµικών ΣΥΝ. ξεφεύγω, υπεκφεύγω, διαφεύγω-   ΦΡ. ξεγλιστρώ 
σαν χέλι ξεφεύγω εύκολα από κάτι κάνοντας ελιγµούς, είµαι ευέλι-
κτος και διαφεύγω τη σύλληψη ή από µια δύσκολη κατάσταση: ήταν 
βέβαιοι ότι τον είχαν τού χεριού τους, αλλά εκείνος ξεγλίστρησε µέσα 
στο πλήθος σαν χέλι || όταν πάω να του µιλήσω, ξεγλιστράει σαν χέλι. 
— ξεγλίοτρηµα (το). ξεγνοιάζω ρ. → ξενοιάζω ξεγνοιασιά (η) → 
ξενοιασιά ξεγνοιασµα (το) → ξενοιάζω ξέγνοιαστος, -η, -ο → 
ξένοιαστος 
ξεγοφιάζω ρ. µετβ. {ξεγόφιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βγάζω τον γο-
φό (κάποιου)· (συνήθ. το µεσοπαθ. ξεγοφιάζοµαι) κουράζοµαι πάρα 
πολύ, ταλαιπωρούµαι, καταπονούµαι σωµατικά: ξεγοφιάστηκα στο 
περπάτηµα | στον χορό. — ξεγόφιασµα (το). ξεγράφω ρ. µετβ. {ξέγρα-
ψα, -µµένος} 1. σβήνω, διαγράφω: ~ λέξεις | χρέος | λογαριασµό | απ' τα 
κατάστιχα- ΦΡ. (παροιµ.) ό,τι γράφει δεν ξεγράφει βλ. λ. γράφω 2. 
παύω να υπολογίζω, να εκτιµώ κάποιον: οι φίλοι του τον ξέγραψαν 
ΣΥΝ. αγνοώ, παραµερίζω 3. (µτφ.) δίνω ελάχιστες ελπίδες ζωής σε 
κάποιον, τον θεωρώ πεθαµένο: οι γιατροί τον ξέγραψαν (η µτχ. 
ξεγραµµένος, -η, -ο) αυτός τού οποίου ο θάνατος θεωρείται βέβαιος: 
τον είχαν ~, αλλά εκείνος επέζησε 4. (µτφ.) σβήνω από τη µνήµη µου: 
ξέγραψε τα αυτά που ήξερες! ΣΥΝ. ξεχνώ, λησµονώ 5. (για κασέτες 
ήχου | εικόνας) σβήνω την εγγραφή µε τεχνικό τρόπο ή κάνω 
καινούργια εγγραφή πάνω στην παλιά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκγράφω 
«αντιγράφω» (η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
γράφω]. ξεγυµνώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεγύµνωσ-α, -θηκα, -µένος} 1. 
αφαιρώ τα ρούχα (κάποιου), γδύνω (κάποιον) τελείως ΣΥΝ. 
απεκδύοµαι, (εκφραστή τσιτσιδώνω 2. (µτφ.) καταληστεύω: ~ σπίτι | 
µουσείο | τράπεζα | εκκλησία ΣΥΝ. γδύνω 3. (µτφ.) αποκαλύπτω 
πλήρως ελαττώµατα ή κατακριτέες πράξεις (κάποιου) ΣΥΝ. 
ξεσκεπάζω, ξεβρακώνω. — ξεγύµνωµα (το). ξεγύµνωτος, -η, -ο αυτός 
που έχει ξεγυµνωθεί, ξεγυµνωµένος. ξεγυρίζω ρ. µετβ. και αµετβ. 
[µεσν.] {ξεγύρισ-α, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) (για ρούχο) γυρίζω από την 
ανάποδη όψη: ~ παντελόνι | κουστούµι • 2. κάνω ντεκουπάρισµα 
(βλ.λ.) ♦ 3. (αµετβ.) (για άρρωστο) επανα- 
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κτώ την υγεία µου, αρχίζω να αναρρώνω 4. (η µτχ. ξεγυρισµένος, -η, -ο) ο 
δυνατός, µεγάλος ή πολύς: χαστούκι | γλέντι ~ || ~ απάντηση (κατάλληλη και 
αποστοµωτική) || έφερε µια - κούπα κρασί. — ξενύ-ρισµα (το). 

ξεγυριστός, -ή, -ό ντεκουπαριστός (βλ.λ.). 
ξεδιακρίνω ρ. µετβ. (ξεδιάκρινα) ξεχωρίζω (κάποιον/κάτι) από µακριά, 

διακρίνω. 
ξεδιαλένω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεδιάλε-ξα, -γµένος} ξεχωρίζω, επιλέγω το πιο 

καλό ή κατάλληλο από ένα σύνολο: ξεδιάλεξαν τα καλύτερα φρούτα για τους 
καλεσµένους. — ξεδιάλεγµα (το). 

ξεδιαλύνω ρ. µετβ. {ξεδιάλυ-να, -θηκα, -µένος} καθιστώ κάτι κατανοητό, του 
αφαιρώ τα στοιχεία που το καθιστούσαν δυσνόητο, µυστηριώδες, αινιγµατικό: 
- αίνιγµα | µυστήριο | περίπλοκη υπόθεση ΣΥΝ. αποκαλύπτω, λύνω, 
ξεκαθαρίζω, διασαφηνίζω, αποσαφηνίζω, διευκρινίζω ANT. συσκοτίζω, 
µπερδεύω. — ξεδιάλυµα (το). [ETYM. µεσν. < ξε- επιτατ. + διαλύνω < 
διαλύω]. 

ξεδιάντροπος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ηθικές αναστολές και συµπεριφέρεται 
απρεπώς, που δεν αισθάνεται καθόλου ντροπή ΣΥΝ. αναίσχυντος, αισχρός, 
(λαϊκ.) ξετσίπωτος ANT. σεµνός, διακριτικός. 
— ξεδιάντροπα επίρρ., ξεδιαντροπιά (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- επιτατ. Η- αδιάντροπος (βλ.λ.)]. 

ξεδίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξέδωσα) διασκεδάζω έντονα, εκτονώνοµαι µετά από 
κάτι κοπιαστικό ή δυσάρεστο: όταν τελείωσε µε τις εξετάσεις, βγήκε να 
ξεδώσει || πάµε στο πάρτι να ξεδώσουµε ΣΥΝ. ξεσκάω, το ρίχνω έξω. — 
ξέδοµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασκεδάζω, δίνω. 

ξεδιπλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεδίπλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. ανοίγω, απλώνω 
κάτι διπλωµένο: ~ πετσέτα | κουβέρτα | σεντόνι ΣΥΝ. ξετυλίγω 2. εµφανίζω σε 
όλη την έκταση, σε όλες τις πτυχές: ξεδίπλωσε µπροστά τους τις αρετές τού 
λόγου του || άρχισε να ξεδιπλώνει µέρα µε τη µέρα το πολύπλευρο ταλέντο της 
ΣΥΝ. αναπτύσσω, φανερώνω. 
— ξεδίπλωµα (το). 

ξεδίπλωτος, -η, -ο αυτός που έχει ξεδιπλωθεί ΣΥΝ. απλωµένος, ξετυλιγµένος 
ANT. διπλωµένος, συνεπτυγµένος. 

ξεδιψώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεδιψάς... | ξεδίψασ-α, -µένος} σβήνω τη δίψα 
(κάποιου): (µετβ.) πιες αυτό το ποτό και θα σε ξεδιψάσει || (αµετβ.) ~ στην 
πηγή | στη βρύση || ήπια νερό και ξεδίψασα. — ξε-δίψασµα (το). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. ξεδιψώ < µτγν. εκδιψώ < εκ- (βλ. κ. ξε-) + διψώ]. 

ξέδοµα ρ. → ξεδίνω 
ξεδοντιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεδόντιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. βγάζω ή σπάζω τα 

δόντια (κάποιου): του έριξε µια γροθιά στο στόµα και τον ξεδόντιασε 2. 
(µεσοπαθ. ξεδοντιάζοµαι) µου πέφτουν τα δόντια µου, γίνοµαι φαφούτης. — 
ξεδόντιασµα (το). 

ξεδοντιαρης, -α, -ικο αυτός που δεν έχει δόντια: ~ γέρος ΣΥΝ. φαφούτης. 
[ΕΤΥΜ. < ξεδοντιάζω + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ξεµαλλ-ιάρης]. 

ξεδόντιασµα (το) → ξεδοντιάζω 
ξεζαλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεζάλισ-α, -τηκα, -µένος) 1. διώχνω τη ζάλη από 

(κάποιον) ΣΥΝ. συνεφέρω 2. (µεσοπαθ. ξεζαλίζοµαι) µου φεύγει η ζάλη, 
ξεκαθαρίζει το µυαλό µου: βγήκε έξω, να ξεζαλιστεί ΣΥΝ. ξεθολωνω. 

ξεζεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέζε-ψα, -µένος) αφαιρώ τον ζυγό από ζώα: ~ άλογο. 
— ξέζεµα κ. ξεζέψιµο (το). 

ξεζουµίζω ρ. µετβ. {ξεζούµισ-α, -τηκα, -µένος) 1. βγάζω το ζουµί, τον χυµό 
(από κάτι): ~ πορτοκάλι ΣΥΝ. στείβω · 2. (µτφ.) εκµεταλλεύοµαι (κάποιον) 
οικονοµικώς, µε απόσπαση χρηµάτων ή µε εκµετάλλευση τής εργασίας του 
κ.λπ.: έµπλεξε µ' έναν απατεώνα και τον έχει ξεζουµίσει · 3. εξαντλώ (κάποιον) 
σωµατικά, προκειµένου να ικανοποιήσω τις σεξουαλικές ορµές µου · 4. (για 
λαχανικά και όσπρια) αλλάζω το νερό. — ξεζούµισµα (το). 

ξεζώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέζω-σα, -στηκα, -σµένος) 1. βγάζω τη ζώνη ή ό,τι 
φορώ στη µέση 2. (µεσοπαθ. ξεζώνοµαι) αφαιρώ (κάτι) που έχω δέσει ή 
τοποθετήσει γύρω από τη µέση µου: ~ τ' άρµατα | τα όπλα. 
— ξέζωµα (το), ξέζωστος, -η, -ο. 

ξεθάβω ρ. µετβ. {ξέθα-ψα, -φτηκα, -µµένος) 1. βγάζω (κάποιον/ κάτι) από 
τάφο, κάνω εκταφή: ~ νεκρό | κτερίσµατα 2. (µτφ.) φέρνω στην επιφάνεια 
(κάτι κρυµµένο ή λησµονηµένο): - αρχαίο αγγείο | παλιό σκάνδαλο | χαµένο 
χειρόγραφο ΣΥΝ. ανακαλύπτω. — ξεθάψιµο (το). [ΕΤΥΜ, < µτγν. εκθάπτω < 
έκ- (βλ. κ. ξε-) + θάπτω]. 

ξεθαρρεύω ρ. αµετβ. {ξεθάρρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. παίρνω θάρρος: 
ξεθάρρεψε όταν έµαθε την επιτυχία της στις εξετάσεις ΣΥΝ. ανα-θαρρεύω ANT. 
δειλιάζω 2. αποκτώ υπερβολικό θάρρος, γίνοµαι αυθάδης: πολύ ξεθάρρεψαν 
οι µαθητές σου. — ξεθάρρεµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. έκθαρρώ (-έω) (πβ. 
αόρ. εξ-ε-θάρρησα, κατά τα ρ. σε -εύω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + θαρρώ]. 

ξέθαρρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει πάρει θάρρος ΣΥΝ. ξεθαρρε-µένος. — 
ξέθαρρα επίρρ. 

ξεθάψιµο (το) → ξεθάβω 
ξεθεµελιώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεθεµελίωσ-α, -θηκα, -µένος) 1. (για κτήρια) 

γκρεµίζω εκ θεµελίων, κατεδαφίζω 2. (µτφ.) προξενώ ολοκληρωτική 
καταστροφή: - πόλη ΣΥΝ. αφανίζω, καταστρέφω. — ξε-θεµέλιωµα (το), 
ξεθεµελιωτής (ο). 

ξεθεώνω ρ. µετβ. {ξεθέω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ (σε κάποιον) 
υπερβολική κούραση, του «βγάζω την πίστη»: µας ξεθέωσαν στη δουλειά | στο 
τρέξιµο | στο κουβάληµα ΣΥΝ. εξαντλώ, καταπονώ. — ξε-θέωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ξε- + -θεώνω < θεός, άσχετο από το µτγν. έκθεώ (-όω) «αποθεώνω, 
αφιερώνω»]. 

ξεθεωτικός, -ή, -ό αυτός που είναι υπερβολικά κουραστικός: ~ δουλειά | 
διάβασµα ΣΥΝ. εξοντωτικός. 

ξεθηκαρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] (ξεθηκάρωσα) βγάζω, τραβώ από το θηκάρι: -
µαχαίρι | σπαθί. 

ξεθηλυκώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεθηλύκω-σα, -θηκα, -µένος) βγάζω κουµπί από 
τη θηλιά του ΣΥΝ. ξεκουµπώνω. — ξεθηλύκωµα (το), ξε-θηλύκωτος, -η, -ο. 

ξεθολωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεθόλω-σα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ τη 
θολότητα από (κάτι), καθιστώ (κάτι) διαυγές: ~ νερό ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι 
διαυγής: ξεθόλωσε το κρασί 3. συνέρχοµαι από ζάλη, ξεκαθαρίζει ο νους µου: 
πήγε να πάρει λίγο καθαρό αέρα, για να ξεθολώ-σει. — ξεθόλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ξε- στερητ. + θολώνω, άσχετο από το µτγν. εκθολώ (-όω) 
«θολώνω»]. 

ξεθυµαίνω ρ. αµετβ. {ξεθύµα-να, -σµένος) 1. (για αιθέρια έλαια) µεταβάλλοµαι 
σε αέριο: άφησες ανοιχτό το µπουκάλι και το άρωµα ξε-θύµανε · 2. (για δοχεία 
ή σωλήνες που περιέχουν πτητικά αέρια) διαρρέει στην ατµόσφαιρα το 
περιεχόµενο µου: ξεθύµανε η φιάλη τού γκαζιού · 3. (για υγρά και στερεά που 
περιέχουν πτητικές ουσίες) χάνω τη δύναµη ή τη σπιρτάδα µου: το κρασί | η 
µπίρα | η κολόνια ξεθύµανε ΣΥΝ. ατονώ 4. χάνω την αρχική µου ένταση: 
ξεθύµανε ο καιρός | η θύελλα | η βροχή | ένας έρωτας | µια αγάπη | µια αντί-
δραση | η οργή · 5. εκτονώνω τον θυµό µου: ξεθυµαίνει διαρκώς πάνω µου 
ΣΥΝ. βγάζω το άχτι µου. — ξεθύµασµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
έκθυµαίνω < έκ- + -θυµαίνω < θυµός]. 

ξεθυµώνω ρ. αµετβ. {ξεθύµω-σα, -µένος) σταµατώ να είµαι θυµωµένος, µου 
περνάει η οργή ΣΥΝ. ξεκακιώνω. 

ξεθωριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεθώριασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
αλλοιώνω το χρώµα ενός πράγµατος, το κάνω πιο άτονο ΣΥΝ. αποχρωµατίζω, 
ξεβάφω, ξασπρίζω ♦ (αµετβ.) 2. αλλοιώνεται ή ατονεί το χρώµα µου: το 
παντελόνι µου ξεθώριασε στον ήλιο 3. (µτφ.) χάνω την αρχική αίγλη µου: «η 
φιλοσοφία και οι αρχές που οδήγησαν τις προσπάθειες µας µε τον καιρό 
ξεθώριασαν» (εφηµ.) 4. (η µτχ. ξεθωριασµένος, -η, -ο) αυτός τού οποίου το 
χρώµα έχει αλλοιωθεί; ~ µπλούζα | φωτογραφία. — ξεθώριασµα (το). [ΕΤΥΜ 
< ξέθωρος]. 

ξέθωρος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που έχει χάσει το αρχικό ή το ζωηρό του 
χρώµα, ξεθωριασµένος: οι -µορφές των παιδικών χρόνων. [ΕΤΥΜ, < ξε- + -
θωρος < θωρώ]. 

ξει κ. ξι (το) {άκλ.) Ξ, ξ· το δέκατο τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ < αρχ· ξεί< σηµιτ. sâmékh (µε ακροφωνικό φωνητικό συνδυασµό τού 
πρώτου και τού τελευταίου γράµµατος)]. 

ξεϊδρώνω ρ. αµετβ. {ξεΐδρω-σα, -µένος) παύω να είµαι ιδρωµένος: κάτσε λίγο 
να ξεϊδρώσεις και να ξεκουραστείς. — ξεΐδρωµα (το). 

ξείπα ρ. αόρ. τού ξελέω· στη ΦΡ. είπα-ξείπα βλ. λ. ξελέω. 
ξεκαβαλικεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] (ξεκαβαλίκεψα) κατεβαίνω από το άλογο ΣΥΝ. 

ξεπεζεύω, αφιππεύω ΑΝΤ. ιππεύω, καβαλικεύω. — ξεκα-βαλίκεµα (το). 
ξεκαθαρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξεκαθάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) (α) 

καθαρίζω εντελώς: ξεκαθάρισε ο ουρανός (β) (µτφ.) αποσαφηνίζοµαι: 
ξεκαθάρισε η κατάσταση ♦ (µετβ.) 2. ξεχωρίζω τα χρήσιµα από τα περιττά, 
κάνω εκκαθάριση: ~ τις εφηµερίδες που έχω µαζέψει | τα χαρτιά µου | τα 
πράγµατα µου 3. (µτφ.) καθιστώ (κάτι) κατανοητό, σαφές: ~ τις προθέσεις | τις 
απόψεις µου | τη θέση µου σε ένα θέµα ΣΥΝ. αποσαφηνίζω, διευκρινίζω ΑΝΤ. 
µπερδεύω, περιπλέκω· ΦΡ. (α) ξεκαθαρίζω (κάτι) στον νου µου καταλαβαίνω 
σωστά (κάτι): ακόµη δεν ξεκαθάρισε στον νου του πώς γράφεται µια καλή 
έκθεση ιδεών (β) ξεκαθαρίζω το τοπίο διαλύω την αβεβαιότητα, την ασάφεια 
γύρω από ένα θέµα: µε τις δηλώσεις του προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο 
σχετικά µε τη φηµολογούµενη κάθοδο του στις εκλογές 4. τακτοποιώ (κάτι 
περίπλοκο): ~ θέµα | υπόθεση | ένα ζήτηµα | µια εκκρεµότητα ΣΥΝ. διευθετώ, 
ρυθµίζω· ΦΡ. ξεκαθαρίζω λογαριασµούς κανονίζω, τακτοποιώ τις σχέσεις 
µου (µε κάποιον): αποφάσισαν να ξεκαθαρίσουν βίαια τους λογαριασµούς τους 
· 5. απαλλάσσω έναν τοµέα από τα στοιχεία που προκαλούν κακή λειτουργία ή 
διαφθορά: ~ την οικονοµική ζωή από τα κυκλώµατα παραοικονοµίας || ~ την 
πόλη από τους κακοποιούς || ξεκαθάρισε την πολιτική από τους λαϊκιστές. — 
ξεκαθάρισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εκκαθαρίζω < έκ- (βλ. κ. ξε-
) + καθαρίζω. Το µτγν. εκκαθαρίζω έχει επανέλθει στη χρήση, αλλά µε άλλη 
σηµ. (βλ. λ. εκκαθαρίζω)]. 

ξεκάθαρος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ειλικρίνεια, που 
δεν αφήνει αµφιβολία ή ερωτηµατικά για το περιεχόµενο του: ~ αλήθεια | 
λόγια | κουβέντες' ΦΡ. είναι ξεκάθαρο είναι εµφανές, είναι ολοφάνερο: - ότι 
πηγαίνουµε σε εκλογές || - ότι η οικονοµία έχει σοβαρότατο πρόβληµα ΣΥΝ. 
είναι σαφές | προφανές. — ξεκάθαρα επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ξεκαθαρίζω (υποχωρητ.)]. 

ξεκακιώνω ρ. αµετβ. {ξεκάκιω-σα, -µένος} 1. (για πρόσ.) παύω να δείχνω 
κακία ή θυµό ΣΥΝ. ξεθυµώνω 2. (µτφ. για τον καιρό) γίνοµαι ήπιος. — 
ξεκάκιωµα (το). 

ξεκαλοκαιριάζω ρ. αµετβ. {ξεκαλοκαίριασα} 1. περνώ το καλοκαίρι: φέτος 
ξεκαλοκαιριάσαµε στον Πόρο 2. (συνεκδ.) περνώ το καλοκαίρι µου κοντά στη 
θάλασσα ή την εξοχή ΣΥΝ. παραθερίζω 3. (ως απρόσ. ξεκαλοκαιριάζει) 
τελειώνει, φεύγει το καλοκαίρι: ξεκαλοκαί-ριασε και οι µαθητές επιστρέφουν 
στα θρανία τους. — ξεκαλοκαί-ριασµα (το). 

ξεκαλουπώνω ρ. µετβ. {ξεκαλούπω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ τα 
καλούπια: ~ οικοδοµή — ξεκαλούπωµα (το). 

ξεκαλτσώνω ρ. µετβ. {ξεκάλτσω-σα, -θηκα, -µένος) βγάζω τις κάλτσες 
(κάποιου). — ξεκάλτσωµα (το). 
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ξεκάλτσωτος, -η, -ο αυτός που δεν φοράει κάλτσες. 
ξεκαµπίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεκάµπισα} (λαϊκ.) φεύγω από στενή 

περιοχή και βγαίνω σε κάµπο. — ξεκάµπισµα (το). 
ξεκάνω ρ. µετβ. {ξέκα-να κ. -µα, -µωµένος} 1. βγάζω (κάποιον) από τη 

µέση, τον σκοτώνω: τον ξέκαναν για να µην τους µαρτυρήσει ΣΥΝ. 
φονεύω, εξοντώνω, ξεπαστρεύω 2. (µτφ.) ταλαιπωρώ, κουράζω πολύ 
(κάποιον): µας ξέκανε στη δουλειά ΣΥΝ. ξεθεώνω · 3. ξεπουλώ: ξέ-
κανε όλα τα κτήµατα τού πατέρα του ΣΥΝ. εκποιώ. — ξεκάµωµα κ. 
ξέκαµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξεκάµνω < αρχ. εκκάµνω «αποκάµνω, κουράζοµαι από 
κάτι» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κάµνω]. 

ξεκαπακωνω ρ. µετβ. {ξεκαπάκω-σα, -θηκα, -µένος} (για δοχεία ή 
σκεύη) βγάζω το καπάκι: ~ κατσαρόλα | χύτρα. — ξεκαπάκωµα (το), 
ξεκαπάκωτος, -η, -ο. 

ξεκαπελώνω ρ. µετβ. {ξεκαπέλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το κα-
πέλο (κάποιου) 2. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) βγάζω τους κάβους (τα χοντρά σχοι-
νιά των πλοίων) από τις δέστρες τού λιµανιού. — ξεκαπέλωµα (το), 
ξεκαπέλωτος, -η, -ο. 

ξεκαπιστρώνω ρ. µετβ. {ξεκαπίστρω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ το 
καπίστρι τού υποζυγίου: ~ γάιδαρο | µουλάρι | άλογο. — ξεκαπί-
στρωµα (το). 

ξεκαπίστρωτος, -η, -ο (για ζώο) αυτός που δεν έχει καπίστρι· συνήθ. 
στη ΦΡ. γαϊδούρι ξεκαπίστρωτο ως υβριστ. χαρακτηρισµός για πρό-
σωπο πολύ αγενές. 

ξεκαπνίζω ρ. µετβ. (ξεκάπνισ-α, -τηκα, -µένος} καθαρίζω καπνοδόχο 
ή θερµάστρα από την κάπνα. — ξεκάπνισµα (το). 

ξεκαρδίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεκαρδίσ-τηκα, -µένος} λύνοµαι στα 
γέλια, γελώ µε την καρδιά µου: ~ στα γέλια. — ξεκάρδισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ETYM. < ξε- + -καρδίζοµαι < καρδιά]. 

ξεκαρδιστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί πολύ γέλιο: ~ αστείο | 
ανέκδοτο/ κωµωδία. 

ξεκαρφώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκάρφω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ τα 
καρφιά (από κάτι): ~ κάδρο. — ξεκάρφωµα (το). 

ξεκάρφωτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ξεκαρφωθεί 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει νοηµατική συνοχή, που δεν έχει καµία σχέση µε όσα λέγονται 
ή γίνονται: ~ λόγια | κουβέντες | επιχειρήµατα ΣΥΝ. ασύνδετος, 
ασυνάρτητος 3. αυτός που είναι µόνος ανάµεσα σε άλλους ή που δεν 
έχει σχέση µε τους υπόλοιπους ή µοιάζει να µην ταιριάζει µαζί τους: 
~ στο πάρτι | στον χορό || θα εµφανιστούµε µπροστά τους έτσι 
ξεκάρφωτοι; — ξεκάρφωτα επίρρ. 

ξεκατινιάζω ρ. µετβ. {ξεκατίνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ σε 
κάποιον υπερβολική κόπωση, εξαντλώ (κάποιον) σωµατικά · 2. (οικ.-
κυρ. µεσοπάθ.) φέροµαι κατινίστικα (βλ. λ. κατινιά). — ξεκατίνια-
σµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ξε- επιτατ. + -κατινιάζω < κατίνα < ιταλ. catena «στήλη, αλυ-
σίδα» (δηλ. «σπονδυλική στήλη») < λατ. catena, πιθ. ετρουσκ. προελ. 
Για τη σηµ. 2 βλ. λ. κατινιά]. 

ξεκίνηµα (το) {ξεκινήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αναχώρηση: ~ για το 
σπίτι | για τη δουλειά 2. η αρχή, η έναρξη: «πάλης ~, νέοι αγώνες» 
(τραγ.) || βρήκε πολλές δυσκολίες στο ~ τής σταδιοδροµίας του. 

ξεκινώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. (ξεκινάς... | ξεκίνησα} ♦ (αµετβ.) 1. 
αναχωρώ από έναν τόπο: ξεκίνησε απ' το χωριό του, για να φθάσει 
στην πόλη || πρέπει να ξεκινήσεις πρωί, αν θέλεις να είσαι στην ώρα 
σου || ξεκινάµε; (φεύγουµε; πηγαίνουµε;) || γυρίζω εκεί όπου ξεκίνη-
σα (επανέρχοµαι στην αφετηρία µου) ΣΥΝ. (λαϊκ.) κινώ 2. αρχίζω να 
κινούµαι: το τρένο ξεκίνησε έπειτα από πολλή ώρα 3. έχω την αρχή 
µου σε ορισµένο σηµείο (χρονικό | τοπικό) ή αιτία: από πού ξεκινάει 
ο δρόµος; || η ελληνιστική εποχή ξεκινά από... || το µάθηµα ξεκινά 
στις τρεις || ξεκίνησε ως δηµοσιογράφος (άρχισε την καριέρα του ως 
δηµοσιογράφος) || όλα ξεκίνησαν από την ατυχή δήλωση τού προέ-
δρου || ποιος ξεκίνησε τον καβγά; || ~ από την αρχή (ξαναρχίζω) || ~ 
από το µηδέν (χωρίς καµία βοήθεια και υποστήριξη, µε µόνες τις δι-
κές µου προσπάθειες ή χωρίς περιουσία ή άλλη οικονοµική βάση) ♦ 
4. (µετβ.) αρχίζω (κάτι): ~ τη διάλεξη µου µε ένα ανέκδοτο || ~ τη 
δουλειά | την καριέρα µου | µαθήµατα Γαλλικών || (+να) ξεκίνησε να 
γράφει διηγήµατα από τότε που πήγαινε στο γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ξεκινώ < αρχ. εκκινώ (-έω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κινώ]. 

ξεκλέβω ρ. µετβ. (ξέκλεψα) (για χρόνο, ώρα) εξοικονοµώ, βρίσκω λίγο 
χρόνο ανάµεσα στις ασχολίες µου: θα ξεκλέψω λίγη ώρα, να πεταχτώ 
να σε δω. [ΕΤΥΜ < αρχ. έκκλέπτω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κλέπτω (βλ. κ. 
κλέβω]. 

ξεκλειδώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκλείδω-σα, -θηκα, -µένος} ανοίγω µε 
κλειδί (κάτι κλειδωµένο): ~ συρτάρι | ντουλάπι ΑΝΤ. κλειδώνω. — ξε-
κλείδωµα (το). 

ξεκλείδωτος, -η, -ο αυτός που έχει ξεκλειδωθεί: βρήκα την πόρτα 
ξεκλείδωτη ΑΝΤ. κλειδωµένος. 

ξεκληρίζω ρ. µετβ. (ξεκλήρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. εξολοθρεύω µια γε-
νιά ή ολόκληρη οικογένεια 2. (µεσοπαθ. ξεκληρίζοµαι) καταστρέφο-
µαι, αφανίζοµαι: πενταµελής οικογένεια ξεκληρίστηκε σε αυτοκινη-
τικό δυστύχηµα.^ — ξεκλήρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έκκληρίζω «στερώ από κάποιον την κληρονοµιά του, 
την περιουσία του» < µτγν. εκκληρος < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κλήρος]. 

ξεκλωσσώ ρ. αµετβ. {ξεκλωσσάς... | ξεκλώσσησα) (για πουλιά) τε-
λειώνω το κλώσσηµα, την επώαση. — ξεκλώσσηµα (το). 

ξεκόβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (ξέκο-ψα, -πηκα. -µµένος) ♦ 1. (µετβ.) απο-
µακρύνω (κάποιον) από (συναναστροφή ή δραστηριότητα): οι γονείς 
του τον ξέκοψαν απ' τις κακές παρέες του- ΦΡ. το ξέκοψα είπα κάτι 
µε αποφασιστικό τρόπο, ξεκαθαρίζοντας τη θέση µου: µας το ξέκοψε, 
να µην ανακατευτούµε ξανά στα προσωπικά του || τους το ξέκοψα 

ότι θα πάω στο εξωτερικό είτε το θέλουν είτε όχι ♦ (αµετβ.) 2. απο-
µακρύνοµαι (από παρέα ή δραστηριότητα), παύω να έχω επαφή: τε-
λευταία έχει ξεκόψει από τους φίλους του || ~ από τα ναρκωτικά 3. 
(ειδικότ.) παίρνω άλλο δρόµο, φεύγω από εκεί όπου ανήκα: δυο µικρά 
ζώα ξέκοψαν απ' το κοπάδι || ξέκοψε απ'την εκκλησία και το σχολείο 
και µπλέχτηκε µε παλιοπαρέες ΣΥΝ. παραστρατώ. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. έκκόπτω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κόπτω]. 

ξεκοιλιάζω ρ. µετβ. (ξεκοίλιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. (για ζώα) ανοίγω 
την κοιλιά και βγάζω τα εντόσθια 2. (α) (για πρόσ.) τραυµατίζω θα-
νάσιµα στην κοιλιακή χώρα µε µαχαίρι ή αιχµηρό αντικείµενο (β) 
(για πράγµ.) σχίζω, ώστε να φανεί το εσωτερικό: ξεκοιλιασµένος κα-
ναπές | µαξιλάρια 3. (µεσοπαθ. ξεκοιλιάζοµαι) τρώω πολύ, φθάνω 
στον κορεσµό από το πολύ φαγητό: ξεκοιλιάστηκα στην ταβέρνα! — 
ξεκοίλιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εκκοιλίζω (ίδια σηµ.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + -κοιλί-
ζω < κοιλιά]. 

ξεκοκκαλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκοκκάλισ-α, -µένος) 1. αφαιρώ τα 
κόκκαλα από το κρέας ΑΝΤ. ξεψαχνίζω 2. (συνεκδ.) τρώω το κρέας, 
µέχρι να µείνουν µόνο τα κόκκαλα: ~ τα παϊδάκια 3. (µτφ.) σπαταλώ 
χωρίς φειδώ, αλόγιστα: ξεκοκκάλισε την πατρική περιουσία ΣΥΝ. κα-
τασπαταλώ 4. (µτφ.) διαβάζω κάτι ώς την τελευταία του λεπτοµέ-
ρεια: ~ βιβλίο | εφηµερίδα. — ξεκοκκάλισµα κ. ξεκοκκάλιασµα (το). 

ξεκόλληµα (το) → ξεκολλώ 
ξεκολληµός (ο) [µεσν.] η αποµάκρυνση από πρόσωπο ή δραστηριό-

τητα µε τα οποία ασχολείται κανείς συνεχώς: τα παιδιά ~ δεν έχουν 
απ' την τηλεόραση. 

ξεκόλλητος, -η, -ο αυτός που δεν είναι κολληµένος ή που έχει ξε-
κολληθεί. 

ξεκολλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεκολλάς... | ξεκόλλ-ησα, 
-ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) ♦ (µετβ.) 1. αποχωρίζω, αποσπώ (κάτι) από το 
αντικείµενο ή το σηµείο στο οποίο είναι κολληµένο: ~ γραµµατόση-
µα | ετικέτες ΣΥΝ. αποκολλώ 2. (µτφ.) (α) (συνήθ. αρνητ.) αποµακρύ-
νω: δεν ξεκολλούσε τα µάτια του από πάνω της (β) αποµακρύνω (κά-
ποιον) από έναν χώρο στον οποίο ανήκει και από τον οποίο επηρεά-
ζεται: προσπαθούσε να τον ξεκολλήσει από τις κακές παρέες ΣΥΝ. ξε-
κόβω, αποτραβώ ♦ (αµετβ.) 3. αποχωρίζοµαι, αποσπώµαι: το χερούλι 
τής πόρτας ξεκόλλησε και έπεσε 4. (µτφ.-συνήθ. αρνητ.) αποµακρύ-
νοµαι: δεν ξεκολλούσε από τα βιβλία | από το διάβασµα | από το σπίτι 
του || δεν µπορεί να ξεκολλήσει απ' το µυαλό µου αυτή η ιδέα 5. 
(ειρων.) απαλλάσσω από την παρουσία µου, φεύγω, αναχωρώ: έφθα-
σαν µεσάνυχτα κι ακόµα να ξεκολλήσει 6. (αργκό στην προστ. ξε-
κόλλα!) (α) σταµάτα να ασχολείσαι µόνο µε ένα ζήτηµα! (β) πάψε να 
έχεις συνεχώς την ίδια άποψη ή στάση, άλλαξε οπτική γωνία. — ξε-
κόλληµα (το). 

ξεκοµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει αποµακρυνθεί από ένα 
σύνολο: ~ απ' τους άλλους || µια ερµηνεία ~ απ' την πραγµατικότητα 
ΣΥΝ. αποµονωµένος, αποσπασµένος 2. αυτός που έχει καθοριστεί 
αµετάκλητα: - τιµή ΣΥΝ. σταθερός, αµετάτρεπτος. — ξεκοµµένα 
επίρρ. 

ξεκουκουλώνω ρ. µετβ. (ξεκουκούλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
αφαιρώ, τραβώ την κουκούλα, το κάλυµµα 2. (µτφ.) ξεσκεπάζω κά-
ποιον/κάτι, φανερώνω ΣΥΝ. αποκαλύπτω ΑΝΤ. καλύπτω, συγκαλύπτω, 
σκεπάζω. — ξεκουκουλωµα (το). 

ξεκουκούλωτος, -η, -ο αυτός που δεν φοράει κουκούλα, που δεν είναι 
κουκουλωµένος. 

ξεκουµπίδια (τα) το ξεκούµπισµα· στη ΦΡ. (οτα) ξεκουµπίδια! υβρι-
στ. προς κάποιον τον οποίο θέλουµε να διώξουµε οριστικά. 

ξεκουµπίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (ξεκουµπίσ-τηκα, -µένος} (κακόσ.) 
φεύγω, απαλλάσσω (κάποιον) από την παρουσία µου (η οποία είναι 
ενοχλητική): προσποιήθηκαν ότι ήταν καλεσµένοι κάπου, για να κά-
νουν τον επισκέπτη να ξεκουµπιστεί ΣΥΝ. ξεκολλώ, αδειάζω τη γω-
νιά. — ξεκούµπισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ µεσν., 
πιθ. < αρχ. έκκοµίζω «διώχνω, αποµακρύνω» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
κοµίζω, ίσως µε παρετυµολ. σύνδεση προς τη λ. κουµπί]. 

ξεκουµπώνω ρ. µετβ. (ξεκούµπω-σα, -θηκα, -µένος} ανοίγω (κάτι) 
βγάζοντας το κουµπί από την κουµπότρυπα: ~ το παλτό | το φόρεµα 
ΣΥΝ. ξεθηλυκώνω. — ξεκούµπωµα (το). 

ξεκούµπωτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι κουµπωµένος: ~ παντελόνι | 
φούστα ΣΥΝ. ξεθηλυκωµένος, (καθηµ.) ανοιχτός. 

ξεκουνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεκουνάς... | ξεκούνη-σα, 
-θηκα) ♦ 1. (µετβ.) µετακινώ, ταρακουνώ (κάτι/κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) 
κουνιέµαι· (συνήθ. στην προστ. ξεκούνα - οικ.) κουνήσου, προχώρη-
σε: ~ επιτέλους κι αργήσαµε'. 

ξεκουράζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκούρασ-α, -τηκα, -µένος) 1. (α) απαλ-
λάσσω (κάποιον/κάτι) από την κούραση: ξάπλωσα, να ξεκουράσω τα 
πόδια µου || το πράσινο χρώµα ξεκουράζει τα µάτια || η ελαφρά µου-
σική µε ξεκουράζει || - το µυαλό µου ΣΥΝ. αναπαύω ΑΝΤ. κουράζω (β) 
βοηθώ κάποιον αναλαµβάνοντας ορισµένα βάρη ή υποχρεώσεις του: 
η γυναίκα του τον ξεκούραζε βοηθώντας τον, όταν έφερνε δουλειά 
στο σπίτι 2. (µεσοπαθ. ξεκουράζοµαι) χαλαρώνω σωµατικά και ψυ-
χικά: σταµατήσαµε σ' ένα καφενείο, να ξεκουραστούµε || το καλοκαίρι 
θα ξεκουραστείς στο νησί. 

ξεκούραση (η) [µεσν.] (χωρ. πληθ.) η απαλλαγή από την κούραση 
(σωµατική ή/και ψυχική(: ηµέρα ξεκούρασης || η ζωή δεν είναι µόνο 
δουλειά- είναι και ~ || αρκετά αγωνίστηκες- σου χρειάζεται λίγη - || 
καλή ~! — ξεκουραστικός, -ή, -ό. 

ξεκούραστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κουράστηκε: ~ άνθρωπος- δεν 
πάλεψε ποτέ στη ζωή του ΣΥΝ. άνετος ΑΝΤ. κουρασµένος · 2. αυτός 
που ξεκουράστηκε: τώρα είναι ~ και µπορεί να σε βοηθήσει · 3. αυ-
τός που δεν προκαλεί κούραση: ~ δουλειά | απασχόληση ΣΥΝ. ελα- 
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φρύς ANT. επίπονος, βαρύς. 
ξεκουρδίζω κ. ξεκουρντιζω ρ. µετβ. {ξεκούρδισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 

χαλαρώνω τις χορδές έγχορδου µουσικού οργάνου: - πιάνο ΑΝΤ. 
κουρδίζω 2. χαλαρώνω το ελατήριο ρολογιού ή παιχνιδιού ΑΝΤ. κουρ-
δίζω 3. (µεσοπαθ. ξεκουρδίζοµαι) (α) µένω ακούρδιστος (β) κουράζο-
µαι πολύ από τον χορό ή από το παιχνίδι. — ξεκούρδισµα (το). 

ξεκούρδιστος, -η, -ο κ. ξεκούρντιστος αυτός που έχει ξεκουρδι-στεί: 
~ ρολόι | πιάνο ΑΝΤ. κουρδισµένος. 

ξεκούτης, -α, -ικο {ξεκούτηδες} (κυρ. για γέρους) αυτός που έχει χά-
σει τα λογικά του ΣΥΝ. ανόητος, µωρός. Επίσης ξεκουτιάρης. [ΕΤΥΜ. 
< ξεκουτιαίνω (υποχωρητ.)]. 

ξεκουτιαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεκούτια-να, -θηκα, -σµένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάποιον) ανόητο, κουτό ΣΥΝ. αποβλακώνω, ανοηταίνω 
♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ανόητος, χάνω το µυαλό µου: ξεκούτιανε µεγα-
λώνοντας 3. (µεσοπαθ. ξεκουτιαίνοµαι) (α) χάνω τα λογικά µου, µω-
ραίνοµαι: ξεκουτιάθηκε από τα γηρατειά ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, χα-
ζεύω (β) αποχαυνώνοµαι από τις καταχρήσεις. — ξεκούτιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ξε- επιτατ. + -κουτιαίνω < κουτός]. 

ξεκουτιάρης, -α, -ικο → ξεκούτης 
ξεκουφαινω ρ. µετβ. [µεσν,] {ξεκούφα-να, -θηκα} κάνω (κάποιον) 

εντελώς κουφό· (συνήθ. µτφ.) προκαλώ πόνο στα αφτιά (κάποιου) πα-
ράγοντας δυνατό θόρυβο: µας ξεκούφανε το κοµπρεσέρ || έβαλε τη 
µουσική στο τέρµα και µας ξεκούφανε. 

ξεκρέµαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι κρεµασµένος (κάπου): ~ 
παλτό | σακάκι ΑΝΤ. κρεµασµένος 2. αυτός που δεν έχει λογικό ειρµό, 
που δεν στηρίζεται (κάπου): ~ ιδέες ΣΥΝ. ασυνάρτητος 3. (µτφ. για 
πρόσ.) (α) αυτός που δεν διαθέτει οικονοµική υποστήριξη: ήταν πα-
ντελώς ~· πώς να τα βγάλει πέρα; (β) αυτός που δεν έχει (πολιτικά, 
ηθικά κ.λπ.) στηρίγµατα, που είναι µόνος χωρίς ενίσχυση: είχε µείνει 
ξεκρέµαστη συναισθηµατικά. 

ξεκρεµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκρεµάς... | ξεκρέµασ-α, -τηκα, -
µένος} κατεβάζω (κάτι) που είναι κρεµασµένο: ξεκρέµασε το σακάκι 
του από τη ντουλάπα. — ξεκρέµασµα (το). 

ξεκρίνω ρ. µετβ. {ξέκρι-να, -θηκα} ξεχωρίζω (κάτι) που βρίσκεται σε 
µεγάλη απόσταση και δεν φαίνεται καθαρά ΣΥΝ. διακρίνω. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. εκκρίνω «ξεχωρίζω, διακρίνω» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κρίνω]. 

ξεκωλιάρης, -α, -ικο (λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπική µορφή επικοινω-
νίας) 1. ο υπερβολικά τυχερός, κυρ. σε τυχερά παιγνίδια 2. (υβριστ.) 
(α) άτιµος, παλιάνθρωπος (β) (για γυναίκα) αυτή που έχει πολύ έντο-
νη σεξουαλική ζωή. [ΕΤΥΜ. < ξε- + -κώλος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, 
πβ. κ. αλαν-ιάρης]. 

ξέκωλος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (συνήθ. για γυναίκα) που φοράει πολύ προ-
κλητικά ρούχα, κυρ. πολύ κοντή, αποκαλυπτική φούστα' συχνά στο 
ουδ. ξέκωλο (το): στο µπαρ αυτό συχνάζουν ξέκωλα 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν έχει πυθµένα, πάτο: ~ πιθάρι. 
[ΕΤΥΜ. < ξε- + κώλος, πβ. κ. µεσν. ξεκωλωµένη «ηθικώς διεφθαρµέ-
νη»]. 

ξεκωλώνω ρ. µετβ. {ξεκώλω-σα, -θηκα, -µένος} (!-λαϊκ„ αποφεύγεται 
σε τυπική µορφή επικοινωνίας) 1. κάνω βίαιο πρωκτικό σεξ (σε κά-
ποιον) ΣΥΝ. ξεπατώνω 2. (µτφ.-αργκό) κουράζω υπερβολικά (κάποιον): 
ο προϊστάµενος τους ξεκώλωσε στη δουλειά ΣΥΝ. εξαντλώ, ξεπατώνω. 
— ξεκώλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- επιτατ. + κωλώνω < κώλος]. 

ξελαναρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι) λαγαρό: ~ νερό ΣΥΝ. ξεκαθαρίζω ♦ 2. (αµετβ.) γί-
νοµαι καθαρός, αποκτώ διαύγεια. 

ξελαιµιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ξελαιµιάσ-τηκα, -µένος} κα-
ταπονώ τους µυς τού λαιµού µου, στρέφοντας συνέχεια το κεφάλι 
µου σε ορισµένη κατεύθυνση. — ξελαίµιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

ξελακκώνω ρ. αµετβ. {ξελάκκωσα} σκάβω γύρω από τη ρίζα δέντρου 
ή φυτού για πότισµα ή για λίπανση. — ξελάκκωµα (το). 

ξελαµπικάρω ρ. αµετβ. {ξελαµπικάρισα} καθαρίζει το µυαλό µου, 
ξεζαλίζοµαι: περπάτησε στον καθαρό αέρα για να ξελαµπικάρει. 
[ΕΤΥΜ. < ξε-_ + λαµπικάρω < λαµπίκος, βλ.λ.]. 

ξελαρυγγιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξελαρυγγιάστηκα) κουράζω το 
λαρύγγι µου, φωνάζοντας δυνατά και συνεχώς: πήγε στο γήπεδο κι 
απ' τις φωνές ξελαρυγγιάστηκε. — ξελαρύγγι)α)σµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

ξελασκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελασκάρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) χα-
λαρώνω, ξεσφίγγω: ~ βίδα | σκοινί | χορδή ♦ 2. (αµετβ.) βρίσκω ελεύ-
θερο χρόνο, σταµατώ για λίγο τις απαιτητικές µου ασχολίες: από αύ-
ριο ~ κάπως και µπορούµε να πάµε για κανένα µπάνιο στη θάλασσα. 
— ξελασκάρισµα (το). 

ξελασπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελάσπωσα} ♦ (µετβ.) 1. βγάζω τις λά-
σπες από (κάποιον/κάτι), καθαρίζω από τις λάσπες: ~ τα σκαλοπάτια 
2. (µτφ.) βοηθώ (κάποιον), προκειµένου να αντιµετωπίσει µια δύσκο-
λη οικονοµική κατάσταση: µας ξελάσπωσε ένας συγγενής βοηθώντας 
µας οικονοµικά ♦ (αµετβ.) 3. απαλλάσσοµαι από τις λάσπες ή βγαίνω 
από λασπώδη περιοχή 4. (µτφ.) ξεπερνώ οικονοµικό αδιέξοδο, 
πληρώνω τα χρέη µου: µετά από τόσες δυσκολίες κατάφερε επιτέλους 
να ξελασπώσει. — ξελάσπωµα (το). 

ξελαφρωµα (το) -> ξαλαφρώνω 
ξελαφρώνω ρ. → ξαλαφρώνω 
ξελειτουργω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελειτουργάς... | ξελειτούργ-ησα, -ιέ-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) (για ιερέα) τελειώνω τη Θεία Λει-
τουργία ♦ 2. (αµετβ.) βγαίνω από την εκκλησία ύστερα από την πε-
ράτωση τής Θείας Λειτουργίας. 

ξελεκιάζω ρ. µετβ. {ξελέκιασ-α, -τηκα, -µένος} βγάζω, αφαιρώ τους 

λεκέδες. — ξελέκιασµα (το). ξελεπίζω κ. ξελεπιαζω ρ. µετβ. {ξελέπισα} 
αφαιρώ, βγάζω τα λέπια 
από το ψάρι. — ξελέπισµα κ. ξελέπιασµα (το). ξελέω ρ. αµετβ. {ξεείπα 
κ. ξείπα} αναιρώ όσα έχω πει, παίρνω τον λόγο µου πίσω· ΦΡ. λέω και 
ξελέω (κ. σε αόρ. είπα-ξείπα) αλλάζω συνεχώς απόψεις ή δεν τηρώ 
υπόσχεση µου, δεν διακρίνοµαι από συνέπεια. ξελιγώνω ρ. µετβ. 
[µεσν.] {ξελίγω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ σε (κάποιον) λιγούρα, 
πείνα: αυτές οι µυρωδιές από την κουζίνα µε ξε-λίγωσαν 2. κουράζω 
υπερβολικά (κάποιον)· (µεσοπαθ. ξελιγώνοµαι) 3. µε πιάνει λιγούρα: 
όταν βλέπω αυτές τις τούρτες, - 4. αισθάνοµαι έντονη ερωτική επιθυµία 
ή απόλαυση: ξελιγώνεται µαζί του || τον κοιτούσε ξελιγωµένη 5. κάνω ή 
αισθάνοµαι κάτι στον υπέρτατο βαθµό- κυρ. στις ΦΡ. (α) ξελιγώνοµαι 
στα γέλια γελάω πάρα πολύ (β) είµαι ξεΛινωµένσς στην πείνα νιώθω 
µεγάλη λιγούρα από την πείνα, πεινάω πάρα πολύ. — ξελ·γωµα (το). 
ξελογιάζω ρ. µετβ. {ξελόγιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω κάποιον να 
χάσει τα λογικά του, τον παρασύρω (κυρ. ερωτικά): τον έχει ξελογιάσει 
µια χορεύτρια τού καµπαρέ || είναι ξελογιασµένη από τη µεγάλη ζωή και 
τα πλούτη ΣΥΝ. ξεµυαλίζω 2. εξωθώ (κάποιον) στη διαφθορά: κάποιοι 
επιτήδειοι ξελόγιασαν την κόρη της ΣΥΝ. αποπλανώ, εκµαυλίζω. — 
ξελόγιασµα (το), ξελογιαστής (ο), ξελογιάστρα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ξε- στερητ. + λογιάζω (βλ.λ.)]. ξεµά στη ΦΡ. δεν έχει µα και ξεµά βλ. 
λ. µα. 
ξεµαγαρίζω ρ. µετβ. {ξεµαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τη βρο-
µιά 2. (µτφ.) απαλλάσσω από την ηθική σήψη ΣΥΝ. αποκαθαίρω. — 
ξεµαγάρισµα (το). ξεµαθαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέµαθα} 1. λησµονώ 
ό,τι έχω µάθει: ξέµαθα τα Αγγλικά που ήξερα στο λύκειο 2. παραµελώ 
µια συνήθεια ΣΥΝ. ξεσυνηθίζω. ξεµακιγιαρω ρ. µετβ. {ξεµακιγιάρισ-α, 
-µένος} αφαιρώ το µακιγιάζ. ξεµακραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεµάκρυ-να, -σµένος} ♦ 1. (µετβ.) αποµακρύνω (κάποιον) από 
(κάτι): πρέπει να τον ξεµακρύνουµε από τις ύποπτες παρέες ♦ (αµετβ.) 
2. αποµακρύνοµαι από κάπου βαθµιαία: ο κίνδυνος πολέµου δείχνει να 
ξεµακραίνει || ξεµάκρυνε απ' το θέµα 3. σταµατώ να έχω 
συναναστροφές (µε κάποιον): ~ απ' τους φίλους | τους συγγενείς µου | 
την οικογένεια µου ΣΥΝ. αποξενώνοµαι. — ξεµάκρεµα (το) [µεσν.]. 
ξέµακρος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται µακριά: ~ σπίτι | τοποθεσία 
ΣΥΝ. αποµακρυσµένος. — ξέµακρα επίρρ. ξεµαλλιάζω ρ. µετβ. 
[µεσν.] {ξεµάλλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τραβώ δυνατά, ξεριζώνω τα 
µαλλιά (κάποιου): άµα σε πετύχω πουθενά, θα σε ξεµαλλιάσω 2. 
(συνεκδ.) ανακατώνω τα µαλλιά (κάποιου) ΣΥΝ. αναµαλλιάζω. — 
ξεµάλλιασµα (το). ξεµαλλιάρης, -α, -ικο {ξεµαλλιάρηδες} (λαϊκ.) 
αυτός που έχει ανακατεµένα, ακατάστατα τα µαλλιά του ΣΥΝ. 
αναµαλλιάρης. ξεµάλλιασµα (το) → ξεµαλλιάζω ξεµαλλιασµένος, -η, 
-ο αυτός που έχει ανακατωµένα τα µαλλιά 
του ΣΥΝ. αναµαλλιασµένος, ξεχτένιστος. ξεµανίκωτος, -η, -ο 1. αυτός 
που δεν έχει µανίκια: ~ µπλούζα- (για πρόσ.) 2. αυτός που φοράει 
ρούχα χωρίς µανίκια 3. αυτός που έχει ανασηκωµένα τα µανίκια του 
ΣΥΝ. ανασκουµπωµένος. ξεµανταλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] [ξεµαντάλω-
σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ ή σέρνω προς τα πίσω το µάνταλο, για να 
ανοίξω την πόρτα. — ξεµαντάλωµα (το). ξεµαρκάρω ρ. µετβ. 
{ξεµαρκάρ-ισα, -ίστηκα, -ισµένος} ΑΘΛ. (σε οµαδικά παιχνίδια) 
ελευθερώνω παίκτη από το µαρκάρισµα αντιπάλου· (συνήθ. µεσοπαθ. 
ξεµαρκαρίζοµαι): ο παίκτης ξεµαρκαρίστηκε από τον αµυντικό. — 
ξεµαρκάρισµα (το). ξεµασκαλίδι (το) {ξεµασκαλιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
παραφυάδα φυτού, 
που χρησιµοποιείται για µεταφύτευση ΣΥΝ. µόσχευµα. ξεµασκαλίζω 
ρ. µετβ. {ξεµασκάλισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. αποσπώ βλαστό 
φυτού µε σκοπό τη µεταφύτευση του 2. (γενικά) αποσπώ µε το χέρι 
κλαδί δέντρου 3. (µτφ. για πρόσ.) τραβώ από τη µασχάλη, προκαλώ 
εξάρθρωση σε (κάποιον). — ξεµασκάλισµα (το). [ΕΤΥΜ < ξε- + -
µασκαλίζω < µασχάλη]. ξεµατιάζω ρ. µετβ. {ξεµάτιασ-α, -τηκα, -
µένος} 1. απαλλάσσω κάποιον από τη βασκανία: ~ µε λάδι | µε 
προσευχές ΑΝΤ. µατιάζω · 2. (για κουκκιά) αφαιρώ την άκρη τού 
φλοιού. — ξεµάτιασµα (το). ξεµατιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
γυναίκα που ξεµατιάζει, απαλλάσσει από τη βασκανία. 
[ΕΤΥΜ < θ. ξεµατιασ- (ρ. ξεµατιάζω) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξε-
λογιάσ-τρα). ξεµέθυστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεθύσει ή έχει 
ξεµεθύσει, νηφάλιος. ξεµεθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεµεθάς... | ξεµέθυσ-α, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) (σπάν.) βοηθώ (κάποιον) 
να συνέλθει από το µεθύσι ♦ 2. (αµετβ.) συνέρχοµαι από τη µέθη, 
ανακτώ τις αισθήσεις µου, γίνοµαι νηφάλιος. ξεµέλλει ρ.· στη ΦΡ. ό,τι 
µέλλει δεν ξεµέλλει βλ. λ. µέλλω. ξεµένω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξέµεινα} 1. 
µένω µόνος κάπου, χωρίς να έχω αυτή την πρόθεση: ξέµεινα σε µια 
ξένη πόλη || ξεµείναµε στον δρόµο ΣΥΝ. αποµένω 2. µένω πίσω από 
τους άλλους τής παρέας στον δρόµο 3. µένω χωρίς (κάτι), µου 
τελειώνει εντελώς (κάτι που είχα): ξέµεινα από λεφτά | τσιγάρα | 
καύσιµα | προµήθειες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. ξεµεσηµεριαζω ρ. αµετβ. 
{ξεµεσηµέριασα} περνώ το µεσηµέρι µου 
(κάπου i\ µε κάποιον τρόπο). — ξεµεσηµέριασµα (το). ξεµεσιάζω ρ. 
µετβ. {ξεµέσιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) να κουραστεί 
υπερβολικά, ώστε να του πονέσει η µέση του: από το κου-βάληµα 
ξεµεσιάστηκα ΣΥΝ. κοψοµεσιάζω. 
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ξεµοναχιαζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεµονάχιασ-α, -µένος} αποµονώνω, 
παίρνω (κάποιον) µακριά από τους άλλους: την ξεµονάχιασε, για να 
συζητήσουν προσωπικά τους θέµατα || τον ξεµονάχιασαν και τον σά-
πισαν στο ξύλο. — ξεµονάχιασµα (το). 

ξεµοντάρω ρ. µετβ. {ξεµοντάρισ-α, -µένος) αποσυναρµολογώ, δια-
λύω (κάτι) στα κοµµάτια που το απαρτίζουν. — ξεµοντάρισµα (το). 

ξεµουδιάζω ρ. αµετβ. {ξεµούδιασα} 1. παύω να νιώθω µούδιασµα: 
περπάτησα λίγο στον κήπο, για να ξεµουδιάσω ANT. µουδιάζω, µυρ-
µηγκιάζω 2. (για αθλητές) εκτελώ κατάλληλες γυµναστικές ασκή-
σεις, ώστε να είµαι έτοιµος για αγώνα ΣΥΝ. προθερµαίνοµαι. — ξε-
µούδιασµα (το). 

ξεµουχλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεµούχλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
αφαιρώ (από κάτι) τη µούχλα ♦ (αµετβό 2. παύω να είµαι µουχλια-
σµένος ANT. µουχλιάζω, πανιάζω 3. (µτφ.) ξαναβρίσκω τη ζωντάνια 
µου µετά από παραµονή σε κλειστό χώρο για πολύ χρόνο: βγήκα να 
πάρω καθαρό αέρα, για να ξεµουχλιάσω ΣΥΝ. αναζωογονούµαι. — 
ξεµούχλιασµα (το). 

ξέµπαρκα ρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεµπάρκ-αρα κ. -άρισα} ♦ 1. 
(µετβ.) (για πλοίο) αποβιβάζω (επιβάτες ή εµπορεύµατα): το πλοίο ξε-
µπάρκαρε µεγάλη ποσότητα τυριών ♦ (αµετβ.) 2. αποβιβάζοµαι από 
το πλοίο και βγαίνω στη στεριά: ξεµπαρκάραµε στη Σύρο 3. (για ναυ-
τικούς) εγκαταλείπω προσωρινά ή µόνιµα την εργασία σε πλοίο ANT. 
µπαρκάρω. — ξεµπαρκάρισµα (το). 

ξέµπαρκος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για ναυτικούς) αυτός που δεν έχει 
µπαρκάρει, που είναι άνεργος 2. (µτφ.) αυτός που αποµένει µόνος: 
πώς και είσαι έτσι ~; 

ξεµπερδεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεµπέρδ-εψα, -εύτηκα, -εµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. ξεχωρίζω πράγµατα που έχουν µπλεχτεί µεταξύ τους: 
~ το κουβάρι | τα µαλλιά µου 2. (µτφ.) διευκρινίζω κάτι ασαφές και 
αόριστο: ~ πρόβληµα | υπόθεση ΣΥΝ. διασαφηνίζω, διαλευκαίνω, ξε-
καθαρίζω, ξεδιαλύνω 3. (µτφ.) διευθετώ τις διαφορές µου µε (κάποι-
ον): ξεµπερδέψαµε τα κληρονοµικά προβλήµατα ♦ (αµετβ.) 4. (µτφ.) 
τελειώνω µε περίπλοκη, χρονοβόρα ή ενοχλητική υπόθεση: ξεµπέρδε-
ψα µε τους ηλεκτρολόγους και τους υδραυλικούς || ~ µε το µαγείρεµα | 
µε τη δουλειά ΣΥΝ. νετάρω 5. (µτφ.) βγάζω (κάποιον) από τη µέση: 
αποφάσισαν να ξεµπερδέψουν µια για πάντα µε τον άνθρωπο που 
τους χαλούσε τα σχέδια ΣΥΝ. ξεκάνω, ξεπαστρεύω, θανατώνω, 
αφανίζω. — ξεµπέρδεµα (το). 

ξέµπλεκος, -η, -ο αυτός που δεν είναι µπλεγµένος: ~ κουβάρι || ~ 
µαλλιά ΑΝΤ. µπλεγµένος. 

ξεµπλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξέµπλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
απαλλάσσω κάτι από µπλέξιµο, από µπέρδεµα ΑΝΤ. µπερδεύω, ανα-
κατεύω 2. (µτφ.) διευθετώ περίπλοκη υπόθεση: ανέλαβε αυτός να ξε-
µπλέξει το ζήτηµα ΣΥΝ. τακτοποιώ, ρυθµίζω ♦ 3. (αµετβ.) απαλλάσ-
σοµαι από δύσκολη ή δυσάρεστη κατάσταση: ξέµπλεξε απ' τα ναρ-
κωτικά. — ξέµπλεγµ~ (το). 

ξεµπλοκάρω ρ. µετβ. {ξεµπλόκ-αρα κ. -άρισα, -αρίστηκα, -αρισµέ-
νος} (καθηµ.) 1. απελευθερώνω δίοδο ή µηχανισµό από εµπλοκή: ~ 
δρόµο | λεωφόρο | κλειδαριά ΣΥΝ. ανοίγω 2. παύω να δεσµεύω: ~ τρα-
πεζικούς λογαριασµούς. — ξεµπλοκάρισµα (το). 

ξεµπουκάρω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεµπούκ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) 1. 
(για υγρά και αέρια) βγαίνω ορµητικά από οπή ή στόµιο: ξεµπουκά-
ρισαν τα νερά τής στέρνας και πληµύρισαν την αυλή ANT. µπουκάρω 
2. (για πρόσ.) παρουσιάζοµαι αιφνιδίως: αστυνοµικοί ξεµπουκάρισαν 
από τη διπλανή πολυκατοικία. — ξεµπουκάρισµα (το). 

ξεµπουκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [ξεµπούκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω κάτι το οποίο έχει βουλλώσει να επανέλθει στη φυσιο-
λογική του κατάσταση: ~ την εξάτµιση || πάτα γκάζι για να ξεµπου-
κώσεις τη µηχανή ♦ 2. (αµετβ.) επανέρχοµαι στη φυσιολογική µου κα-
τάσταση µετά από απόφραξη διόδου: εισπνοές για να ξεµπουκώσει η 
µύτη από το συνάχι || ξεµπούκωσε η αντλία. 

ξεµπρατσώνοµαι ρ. αµετβ. {ξεµπρατσώ-θηκα, -µένος} 1. αποκαλύ-
πτω τα µπράτσα µου, ανασηκώνοντας τα µανίκια µου 2. (µτφ.) επι-
χειρώ, αναλαµβάνω κάτι µε αποφασιστικότητα ΣΥΝ. ανασκουµπώνο-
µαι. — ξεµπράτσωµα (το). 

ξεµπράτσωτος, -η, -ο αυτός που έχει τα µπράτσα του γυµνά ΣΥΝ. 
ξεµανίκωτος, ανασκουµπωµένος. 

ξεµπροστιαζω ρ. µετβ. (ξεµπρόστιασα} 1. αποκαλύπτω τα σφάλµατα 
ή την υποκρισία (κάποιου) ενώπιον τρίτων ΣΥΝ. ξεσκεπάζω, ξεµα-
σκαρεύω ANT. συγκαλύπτω 2. αποδοκιµάζω ή επιτιµώ δηµοσίως κά-
ποιον: τον ξεµπρόστιασε µπροστά στους δηµοσιογράφους. — ξε-
µπρόστιασµα (το). 

[ΕΤΥΜ < ξε- επιτατ. + -µπροστιάζω (< µπροστά) + -ιάζω]. ξεµυαλίζω 
ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεµυάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω κάποιον να 
σκέφτεται και να ενεργεί αλόγιστα, π.χ. να έχει παράλογες 
απαιτήσεις, ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λπ.: τον ξεµυάλισαν κάτι 
πλουσιόπαιδα και ζητάει πολυτέλειες και λούσα || (κ. µεσοπαθ.) ξε-
µυαλίστηκε από τη ζωή τής µεγαλούπολης και παράτησε τις σπουδές 
του ΣΥΝ. ξελογιάζω, παρασύρω 2. κάνω (κάποιον) να µε ερωτευθεί 
τόσο, ώστε να µην ενεργεί πλέον λογικά: ξεµυάλισε τη γυναίκα τού 
φίλου του 3. (η µτχ. ξεµυαλισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξεµυάλΐΌµα (το), 
ξεµυαλιστής (ο), ξεµυαλίστρα (η). ξεµυαλισµένος, -η, -ο [µεσν.] 
αυτός που σκέφτεται και ενεργεί αλόγιστα, επιπόλαια: πού πας, βρε 
ξεµυαλισµένε; || αυτή είναι ξεµυαλισµένη, δεν µπορείς να της έχεις 
εµπιστοσύνη ΣΥΝ. άµυαλος, απερίσκεπτος. ξεµυτίζω ρ. αµετβ. 
(ξεµύτισ-α, -µένος} ξεπροβάλλω, εµφανίζοµαι προσεκτικά, 
διστακτικά: όταν έχει πολύ κρύο, κανείς δεν ξεµυτίζει απ' το σπίτι του 
|| τα φυτά αρχίζουν να ξεµυτίζουν απ' το χώµα. Επίσης ξεµυτώ {-
άς...}. — ξεµύτισµα (το). 

ξεµωραινοµαι ρ. αµετβ. {ξεµωρά-θηκα, -µένος} (συνήθ. για άτοµα 
γεροντικής ηλικίας) παύω να ελέγχω λογικά τις πράξεις µου, γίνοµαι 
εντελώς ανόητος: τώρα στα γεράµατα ξεµωράθηκε κι άρχισε να τρέ-
χει στα κλαµπ και στις ντίσκο ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω. — ξεµώραµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εκµωραίνω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + µωραίνω]. 

ξένα (τα) (λαϊκ.) η χώρα ή ο τόπος στον οποίο κανείς ξενιτεύεται, για 
τον οποίο αναχωρεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: πέρασε πολλά 
χρόνια στα ~ || φεύγω για τα ~ ΣΥΝ. αλλοδαπή, ξενιτειά, εξωτερικό 
ΑΝΤ. πατρίδα, γενέτειρα. Επίσης (λόγ.) ξένη (η). [ΕΤΥΜ. Ουδ. πληθ. 
τού αρχ. επιθ. ξένος (βλ.λ.). Η παρούσα χρήση ήδη µεσν.]. 

ξενάγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (κυριολ. κ. µτφ.) 
η παρουσίαση σε ξένους των αξιοθέατων ενός τόπου: ο υπεύθυνος 
των ανασκαφών έκανε ~ στους τουρίστες στον αρχαιολογικό χώρο 
τού Ακρωτηρίου Θήρας || το βιβλίο κάνει µια ~ στους ναούς τής ελ-
ληνικής αρχαιότητας. 

ξεναγός (ο/η) 1. ο επαγγελµατίας που παρουσιάζει και σχολιάζει σε 
ξένους τα αξιοθέατα ενός τόπου 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που ορίζεται 
από επίσηµο φορέα, προκειµένου να καθοδηγήσει και να εξυπηρετή-
σει επίσηµο ξένο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ξεν)ο)- + -αγός < άγω, πβ. λοχ-αγός, 
στρατ-ηγός κ.τ.ό.]. 

ξεναγώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ξεναγείς... | ξενάγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. δεί-
χνω τα αξιοθέατα ενός τόπου σε ξένους επισκέπτες, κατατοπίζοντας 
τους ταυτόχρονα για την ιστορία του, κάνω ξενάγηση 2. (µτφ.) κατα-
τοπίζω, βοηθώ κάποιον να µάθει άγνωστα γι' αυτόν πράγµατα: αυτές 
οι ηχογραφήσεις ξεναγούν τον ακροατή στη σχετικά άγνωστη µουσική 
ζωή αυτού τού νησιού. 

ξενερίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξενέρισα} ♦ (µετβ.) 1. αλλάζω το νερό, µέ-
σα στο οποίο έχω τοποθετήσει κάτι: ~ µπακαλιάρο | ελιές ♦ (αµετβ.) 
2. (για ψάρια) χάνω τα νερά µου 3. (µτφ. για πρόσ.) αλλάζω τις συ-
νήθειες µου · 4. (για ψάρια, υφάλους, τµήµατα τού πλοίου που βρί-
σκονται µέσα στη θάλασσα) αναδύοµαι στην επιφάνεια τής θάλασ-
σας: λόγω τής κακοκαιρίας ξενέριζε η προπέλα · 5. (για µεθυσµένο) 
συνέρχοµαι από το µεθύσι, ξαναβρίσκω την πνευµατική µου διαύ-
γεια · 6. (ευφηµ.) ουρώ. — ξενέρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- 
στερητ. + -νερίζω < νερό]. 

ξενερώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξενέρω-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ (αµετβ.) 1. βγαίνω από την κατάσταση τής µέθης ΣΥΝ. ξεµεθώ ♦ 2. 
(µετβ.) (αργκό) κάνω κάποιον να βγει από µια ευχάριστη κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται, τον προσγειώνω στην πραγµατικότητα. — ξε- 
νέρωµα (το). 

ξενέρωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι πια µεθυσµένος, αυτός που 
έχει ανακτήσει τη νηφαλιότητα του ΣΥΝ. ξεµέθυστος, νηφάλιος 2. 
(µτφ.-αργκό) αυτός που προκαλεί στους άλλους πλήξη ΣΥΝ. βαρετός, 
ανιαρός. 

Ξένη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ξένια. 
[ΕΤΥΜ Κύρ. όν. που προέρχεται από τις λ. ξένος ή ξενία (µε τη σηµ. 
τής εκδήλωσης φιλοξενίας) ή αποτελεί συντοµευµένο τ. τού ονόµα-
τος Πολυξένη]. 

ξένη (η) → ξένα [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξένη (ενν. γη), θηλ. τού επιθ. 
ξένος (βλ.λ.)]. 

ξενηλασία (η) [αρχ.] {ξενηλασιών} η εκδίωξη των ξένων από µία χώ-
ρα- ΦΡ. (µτφ.) γλωσσική ξενηλασία η απόρριψη ξένων λέξεων από τη 
γλώσσα ενός λαού: «Ξενηλασία ή Ισοτέλεια;» (τίτλος βιβλίου τού Μ. 
Τριανταφυλλίδη). — ξενηλατώ ρ. [αρχ.] {-είς...}, ξενηλάτης (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ξενηλατώ (-έω) < ξεν)ο)- + -ηλατώ < -ηλατος < ελαύνω 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει), πβ. κ. λε-ηλατώ, ιχν-
ηλατώ κ.ά.]. 

ξενηστικωµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι τελείως νηστικός, που 
δεν έχει φάει απολύτως τίποτε ΣΥΝ. θεονήστικος. 

ξενία (η) (λόγ.) η υποδοχή και περιποίηση ξένου ΣΥΝ. φιλοξενία. 
[ΕΤΥΜ.. αρχ. < ξένος (βλ.λ.)]. 

ξενίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξένισ-α, -τηκα, -µένος} προκαλώ σε κάποιον 
έκπληξη ή απορία: µε ξένισαν τα λόγια του ΣΥΝ. παραξενεύω. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αρχική σηµ. «υποδέχοµαι ξένους, φιλοξενώ», < ξένος. 
Ήδη µτγν. η σηµ. «θεωρώ κάτι ξένο, παράξενο, εκπλήσσοµαι από αυ-
τό»]. 

ξενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους ξένους: ~ συ-
νήθειες | ήθη και έθιµα 2. αυτός που προέρχεται από ξένους, από ξένη 
χώρα: ~ επίδραση | κατοχή | προϊόν ΣΥΝ. αλλότριος 3. αυτός που 
προέρχεται από άλλη γλώσσα και χρησιµοποιείται στην Ελληνική: ~ 
λέξεις | φράσεις || ~ ύφος. 

ξενικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) ξένη λέξη που χρησιµοποι-
είται αυτούσια στον καθηµερινό λόγο (συχνά επιδεικτικά) παραλ-
λαγµένη, ώστε να µοιάζει ελληνική: το «κουλάρω» από το αγγλικό 
«cool» είναι µια ~ αντί τού «ηρεµώ» || χρησιµοποιεί πολλές ~ όταν µι-
λάει, γιατί νοµίζει ότι έτσι µπορεί να µας εντυπωσιάσει. [ΕΤΥΜ. < 
ξενικός + καταλ. τέρµα -ούρα (πβ. κ. ελληνικ-ούρα)]. 

ξένιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που αναφέρεται στους ξένους ή 
στη φιλοξενία 2. προσαγόρευση τού ∆ία, ως προστάτη τής φιλοξε-
νίας: ~ Ζευς. 

ξενισµός (ο) [αρχ.] 1. η µίµηση ξένων προτύπων (τρόπων, συµπερι-
φοράς, συνηθειών κ.λπ.) ΣΥΝ. ξενοµανία 2. (ειδικότ.) η χρησιµοποίηση 
ξένων λέξεων και συντάξεων αντί των αντιστοίχων τής µητρικής 
γλώσσας και συνεκδ. οι ίδιες ξένες λέξεις και συντάξεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δραστικός. 

ξενιστής (ο) 1. ΒΙΟΛ. οργανισµός (φυτικός ή ζωικός) που φιλοξενεί 
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κάποιο παράσιτο µε το οποίο ζει και αναπτύσσεται µαζί 2. πειραµατόζωο, ιδ. 
στο εµβρυακό στάδιο, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα µόσχευµα. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. ξενίζω]. ξενιτειά (η) (σχολ. ορθ. ξενιτιά) {χωρ. πληθ.} 1. 
(συνεκδ.) η ξένη χώρα: λείπει χρόνια στην ~ || ζει | εργάζεται στην ~ ΣΥΝ. 
αλλοδαπή, τα ξένα 2. η παραµονή σε ξένη χώρα: είναι πικρή η ~ || τραγούδια τής 
~ ΣΥΝ. αποδηµία. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. ξενιτειά (µε καταβιβασµό τού τόνου και συνίζηση) < µτγν. 
ξενιτεύω | αρχ. ξενιτεύοµαι (βλ.λ.)]. 

ξενιτειά ή ξενιτιά; Η λέξη είναι αρχαία (µεταγενέστερη) και απαντά ως 
ξενιτεία (αρχαίες | µεταγενέστερες είναι και οι λ. ξενιτεύω και ξενιτευτής). 
Άρα, από το ξενιτεία (µε συνίζηση) τής κατάλ. έχουµε το ξενιτειά. που 
είναι προτιµότερο να γράφεται µε -ει-, πβ. δουλεία > δουλειά, υγεία > γεια, 
εσοδεία > σοδειά, θεία > θεια, γητειά > γητειά κ.ά. 

ξενιτεµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που ζει σε ξένη χώρα, µακριά από την πατρίδα 
του: ~ ναυτικός | επιστήµονας || (ως ουσ.) ο γυρισµός τού ~. 

ξενιτεµός (ο) η αποµάκρυνση από την πατρίδα και η εγκατάσταση σε ξένη 
χώρα ΣΥΝ. αποδηµία ANT. επαναπατρισµός. 

ξενιτεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξενιτ-εύτηκα, -εµένος} φεύγω από την πατρίδα 
µου και πηγαίνω να ζήσω σε µια ξένη χώρα, πηγαίνω στην ξενιτειά ΣΥΝ. 
µεταναστεύω, αποδηµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < µτγν. ξενιτεύω 
| αρχ. ξενιτεύοµαι, αρχική σηµ. (τού µεσο-παθ. τ.) «υπηρετώ ως µισθοφόρος 
σε ξένη χώρα», < ξένος, πιθ. κατ' αναλογίαν προς το ρ. πολιτεύοµαι]. 

ξένο- κ. ξενό- ά συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι αναφέρεται 
σε: 1. ξένο, αλλοδαπό: ξενο-δοχείο, ξενο-φοβία, ξενόγλωσσος 2. άλλον 
άνθρωπο, κατ' αντιδιαστολή προς τον οικείο, τον δικό µας (συγγενή, φίλο): 
ξενο-δουλεύω, ξενο-κοιµάµαι. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(λ.χ. αρχ. ξενο-δόχος), που προέρχεται από το επίθ. ξένος (βλ.λ.) και απαντά 
επίσης σε ελληνο-γενείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. xenophobia]. 

ξενογαµάω ρ. αµετβ. {ξενογαµάς... | ξενογάµησα} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε 
τυπικές µορφές επικοινωνίας) διαπράττω µοιχεία. 

ξενογαµια (η) [1803] {χωρ. πληθ.} BOT. η γονιµοποίηση ενός άνθους από άλλο 
τού ίδιου είδους, το οποίο φύεται σε άλλο φυτό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. xenogamy]. 

ξενογλωσσίο (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να µιλάει κανείς ξένες γλώσσες • 2. το 
παραψυχολογικό φαινόµενο κατά το οποίο ένα άτοµο, όταν βρίσκεται σε 
ύπνωση, µιλά υπαρκτή ξένη γλώσσα, την οποία ωστόσο δεν γνωρίζει 
συνειδητά, δεν κατέχει. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xenoglossia]. 

ξενόγλωσσος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που χρησιµοποιεί ξένη γλώσσα, 
διαφορετική από τη δική µας: ~ πληθυσµός || ~ τµήµατα πανεπιστηµίου ΣΥΝ. 
αλλόγλωσσος, ετερόγλωσσος ANT. οµόγλωσσος 2. (για κείµενα) αυτός που 
έχει συνταχθεί, που έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα: ~ επιγραφή. 

ξενοδουλεύω ρ. αµετβ. {ξενοδούλεψα} (λαϊκ.) 1. εργάζοµαι (ως υπάλληλος, 
εργάτης, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) στην υπηρεσία ξένων εργοδοτών 
δουλεύω σε δουλειά, κτήµα, µαγαζί κ.λπ. άλλου, συ-νήθ. περιστασιακά, και 
πληρώνοµαι µε το µεροκάµατο: κάθε φθινόπωρο έρχονταν οικογένειες από το 
πέρα χωριό και ξενοδούλευαν στα κτήµατα µας 2. εκτελώ οικιακές εργασίες σε 
ξένο σπίτι µε ηµεροµίσθιο, ασκώ το επάγγελµα τής οικιακής βοηθού: χρόνια 
ολόκληρα ξενοδούλευε, για να σπουδάσει τα παιδιά της ΣΥΝ. παραδουλεύω. — 
ξενοδουλευτής (ο), ξενοδουλεύτρα (η), ξενοδούλι (το). 

ξενόδουλος, -η, -ο (λόγ.-κακόσ.) 1. αυτός που µε τη δράση του εξυπηρετεί µε 
δουλικό τρόπο τα συµφέροντα των ξένων: ~ πολιτική | υπουργός | κυβέρνηση 
ΑΝΤ. ανεξάρτητος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που µιµείται δουλικά τους ξένους: ~ 
συµπεριφορά. 

ξενοδοχειακός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε ξενοδοχείο: ~ 
εγκαταστάσεις | εξοπλισµός | αλυσίδα | µονάδα | υποδοµή || ~ επιχειρήσεις (που 
ασχολούνται µε την εκµετάλλευση ξενοδοχείων, µοτέλ, πανσιόν κ.λπ.). 

ξενοδοχείο (το) [µτγν.] 1. κτήριο ή κτηριακό συγκρότηµα ειδικά κα-
τασκευασµένο ή διαµορφωµένο για την παροχή καταλύµατος (ή και 
διατροφής) στο κοινό έναντι αµοιβής, το οποίο είναι οργανωµένο σε 
επιχειρηµατική βάση και κατατάσσεται σε κατηγορίες, ανάλογα µε την 
ποιότητα τής κατασκευής, τις ανέσεις και τις δευτερεύουσες υπηρεσίες που 
προσφέρει (αίθουσες συνεδρίων, αθλητικές εγκαταστάσεις, νυκτερινή 
διασκέδαση, καταστήµατα κ.λπ.): µικρό | µεγάλο | άνετο | άθλιο ~||~ α', β', γ', 
δ' κατηγορίας | τριών, τεσσάρων αστέρων || ~ πολυτελείας | λουξ || αλυσίδα 
ξενοδοχείων (σειρά τέτοιων επιχειρήσεων σε µία ή περισσότερες χώρες, που 
ανήκουν στην ίδια εταιρεία και διευθύνονται από αυτήν) 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
χώρος στον οποίο κανείς πηγαινοέρχεται ή παραµένει προσωρινά και µε τον 
οποίο δεν συνδέεται ιδιαίτερα: ~ το 'χεις κάνει το σπίτι, όποτε θέλεις έρχεσαι, 
όποτε θέλεις φεύγεις. 

ξενοδόχος (ο/η) ιδιοκτήτης ή διευθυντής ξενοδοχείου: προγραµµατίζεται γενική 
συνέλευση τού επαγγελµατικού συλλόγου ξενοδόχων Β. Ελλάδος- ΦΡ. 
λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο βλ. λ. λογαριάζω. Επίσης (λαϊκ.) ξενοδόχα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξενοδόχος | ξενοδόκος < ξένο- + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

ξενοδοχοϋπάλληλος (ο/η) {ξενοδοχούπαλλήλ-ου | -ων,-ους} υπάλληλος 
ξενοδοχείου, υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία, τη σωστή παροχή 
υπηρεσιών, την εσωτερική τάξη κ.λπ. των χώρων ξενοδο- 

χείου. 
ξενοιάζω κ. ξεγνοιάζω ρ. αµετβ. {ξένοιασ-α, -µένος} 1. απαλλάσσοµαι από 

φροντίδες, γλυτώνω από έγνοιες και µέριµνες: σε λίγο θα τελειώσει το σχολείο 
και θα ξενοιάσουµε από τα µαθήµατα ΣΥΝ. ησυχάζω, ηρεµώ ANT. νοιάζοµαι, 
µεριµνώ, φροντίζω 2. (κατ' επέκτ.) απαλλάσσοµαι από στενοχώρια, παύω να 
έχω ανησυχία για (κάποιον/κάτι): µόλις έµαθα ότι έφτασαν καλά, ξένοιασα 
ΣΥΝ. ησυχάζω, ηρεµώ ΑΝΤ. ανησυχώ. [ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- στερητ. + 
νοιάζω]. 

ξενοιασιά κ. ξεγνοιασιά (η) {χωρ. πληθ.} το να ζει κάποιος χωρίς έγνοιες και 
σκοτούρες, να είναι ήρεµος και αµέριµνος: νοσταλγεί συχνά την ~ των 
παιδικών του χρόνων || η ~ των διακοπών ΣΥΝ. ανεµελιά, (λόγ.) αµεριµνησία 
ΑΝΤ. έγνοια, φροντίδα, σκοτούρα. Επίσης ξένοιασµα κ. ξέγνοιασµα (το). 

ξένοιαστος, -η, -ο κ. ξέγνθ!αστος [µεσν.] (καθηµ.) αυτός που είναι 
απαλλαγµένος από φροντίδες, έγνοιες και µέριµνες, που δεν έχει ανησυχία ή 
άγχος για τα πράγµατα: κέρδισε το λαχείο κι έζησε ~ τα υπόλοιπα χρόνια τής 
ζωής του || τα ~ παιδικά | φοιτητικά χρόνια ΣΥΝ. ήσυχος, αµέριµνος, 
απερίσπαστος (λόγ.) άφροντις ΑΝΤ. ανήσυχος, αγχωµένος. — ξένοιαστα 
επίρρ. [µεσν.]. 

ξενοικιάζω ρ. µετβ. {ξενοίκιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εγκαταλείπω το σπίτι, το 
κατάστηµα ή οτιδήποτε άλλο είχα νοικιάσει, το ελευθερώνω: θα 
ξενοικιάσουµε το σπίτι και θα πιάσουµε ένα µεγαλύτερο ΑΝΤ. νοικιάζω 2. (για 
ιδιοκτήτη) διακόπτω τη µίσθωση ακινήτου που µου ανήκει: ξενοίκιασαν το 
σπίτι, γιατί το ήθελαν για ιδιοκατοίκηση. — ξενοίκιασµα (το). 

ξενοίκιαστος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που δεν έχει νοικιαστεί, που παραµένει 
ελεύθερος: αφήνω το σπίτι | το κατάστηµα ~ ΣΥΝ. ανοίκια-στος, αµίσθωτος, 
ελεύθερος ΑΝΤ. νοικιασµένος, µισθωµένος, (µτφ.) πιασµένος. 

ξενοκίνητος, -η, -ο αυτός που υποκινείται από ξένα κέντρα αποφάσεων, που 
κατευθύνεται από πρόσωπα, οµάδες, µυστικές υπηρεσίες, φορείς εξουσίας 
κ.λπ. ξένου κράτους: ~ πραξικόπηµα | δικτατορία | χούντα. 

ξενοκοιµάµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξενοκοιµάσαι... | ξενοκοιµήθηκα} (καθηµ.-
κακόσ.) κοιµάµαι σε ξένο σπίτι και ιδιαίτ. στο σπίτι εραστή | ερωµένης· 
διαπράττω µοιχεία ΣΥΝ. µοιχεύω, κάνω απιστία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ξενοκοιτάζω ρ. µετβ. {ξενοκοίταξα} κοιτάζω ξένες γυναίκες/άνδρες, επιδιώκω 
τη σύναψη εξωσυζυγικών ερωτικών δεσµών. Επίσης ξενο-κοιτώ (κ. -άω). 

ξενοκουµπο (το) {σπάν. γεν. πληθ. ξενόκουµπων} το κουµπί που δεν είναι 
ραµµένο στο ένδυµα, το µανικετόκουµπο. 

ξενοκρατία (η) [1831] {χωρ. πληθ.} η ξενική κυριαρχία και διοίκηση, το να 
υποτάσσεται η πολιτική, πολιτιστική, οικονοµική κ.λπ. ζωή µιας χώρας σε 
ξένους παράγοντες και συµφέροντα: οι αποικίες εξεγέρθηκαν και αποτίναξαν 
την -1| η ~ στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. — ξενοκρατικός, -ή, -ό. 

ξενοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {ξενοκρατείσαι... | ξενοκρα-τήθηκα} 
(για χώρα, περιοχή, έθνος) κατέχοµαι και κυβερνώµαι ή διοικούµαι από 
ξένους, είµαι υποδουλωµένος σε ξένα συµφέροντα: µετά τον πόλεµο η χώρα 
ξενοκρατήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ξενολατρία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική αγάπη και εκτίµηση προς 
τους ξένους και προς ό,τι σχετίζεται µε αυτούς ΣΥΝ. ξενοµανία ANT. 
ξενοφοβία, µισοξενία. — ξενολάτρης (ο) [1831], ξενολά-τρισσα κ. (λόγ.) 
ξενολάτρις (η) {-ιδος | -ιδες, -ίδων}. 

ξενοµανία (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) ο άκριτος θαυµασµός προς τους ξένους, η 
απόλυτη προσήλωση και µίµηση ξένων προτύπων (ζωής, συµπεριφοράς, 
έκφρασης κ.λπ.) ΣΥΝ. ξενολατρία, ξενοφιλία ΑΝΤ. ξενοφοβία, µισοξενία. — 
ξενοµανής, -ής, -ές [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < ξενοµανής < ξένο- + -µανής < 
µαίνοµαι (πβ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

ξενοµερίτης (ο) {ξενοµεριτών}, ξενοµερίτισσα (η) {δύσχρ. ξενο-µεριτισσών} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που κατάγεται από ξένο τόπο: ήταν -, δεν ήξερε τις δικές µας 
συνήθειες ΣΥΝ. ξένος, αλλοδαπός ANT. ντόπιος, γηγενής. — ξενοµερίτικος, -
η, -ο. 

ξένο(ν) (το) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Xe), εξαιρετικά 
σπάνιο στη φύση, που ανήκει στην οµάδα των ευγενών αερίων (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. xenon < αρχ. ξένος, επειδή το εν λόγω στοιχείο 
είναι εξαιρετικά σπάνιο]. 

ξενοπλένω κ. (σπανιότ.) ξενοπλύνω ρ. αµετβ. {ξενόπλυνα} (συνήθ. για 
γυναίκες) πλένω ξένα ρούχα επί πληρωµή, πηγαίνω σε σπίτια άλλων, για να 
πλύνω µε ηµεροµίσθιο: ξενόπλενε για να τα φέρει βόλτα. 

ξενοπρεπής, -ής, -ές {ξενοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ξενοπρεπέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ.) 1. αυτός που αρµόζει, που ταιριάζει σε ξένους: -συνήθεια | έθιµο | 
συµπεριφορά ΣΥΝ. ξενότροπος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει παραξενιές, 
που δεν είναι κοινός ή συνηθισµένος: ~ πράξη | ενέργεια | συνήθεια ΣΥΝ. 
αλλόκοτος, ασυνήθιστος ΑΝΤ. συνηθισµένος. — ξενοπρεπώς επίρρ. [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < ξένο- + -πρεπής < πρέπω). 

ξενορεξία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. ψυχοπαθολογική κατάσταση, κατά την 
οποία εκδηλώνει κανείς την επιθυµία να τρέφεται µε ουσίες, οι οποίες 
κανονικά δεν τρώγονται (λ.χ. σαπούνι, χώµα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. xenorexia]. 

ξένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κτήµα άλλου, που ανήκει ή αναφέρεται σε 
άλλον (και όχι σε εµάς): καταδικάστηκε για φθορά ~ περιουσίας || µην 
ανακατεύεσαι σε ~ υποθέσεις || ~ δουλειά | µέρος | γη | ιδέα | σπίτι | νόµισµα | 
επιρροή | δύναµη | αµαρτία | δικαίωµα | χώ- 
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pa | συµβουλή | ιδιοκτησία | έγνοια ΣΥΝ. (λόγ.) αλλότριος ANT. προσωπικός, 
ατοµικός, οικείος· ΦΡ. (α) (λαϊκ.) τα ξένα χέρια οι θετοί γονείς, κηδεµόνες ή οι 
εργοδότες: µεγάλωσε στα ~ || από µικρός γνώρισε την πίκρα τής δουλειάς στα - 
(β) (παροιµ.) δυο γάιδαροι µαλώ-νανε σε ξένον αχυρώνα βλ. λ. γάιδαρος (γ) 
(παροιµ.) το ξένο (ενν. πράγµα) είναι πιο γλυκό ό,τι δεν µας ανήκει είναι πιο 
επιθυµητό 2. (ειδικότ.) αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από χώρα 
διαφορετική από τη δική µας, που προέρχεται από άλλον τόπο: - στρατός | επι-
σκέπτης | αντιπροσωπία | συνθέτης | εµπειρογνώµων | παρατηρητής | 
ανταποκριτής | δηµοσιογράφος | πράκτορας | παίκτης | ηγέτης | προϊόν | 
διπλωµατία | γλώσσα | λέξη | εταιρεία | κεφάλαιο | συµφέρον | δάκτυλος | 
προπαγάνδα | επέµβαση | επίδραση | τραγούδι | ταινία ΣΥΝ. αλλοεθνής, 
αλλοδαπός ΑΝΤ. ιθαγενής, (καθηµ.) ντόπιος, (λόγ.) εγχώριος, εντόπιος 3. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τους αλλοδαπούς: ~ ήθη | έθιµα | συνήθεια 
ΣΥΝ. ξενικός 4. (+προς) αυτός που δεν γνωρίζει, δεν σχετίζεται, δεν ταιριάζει 
µε κάτι, που δεν έχει εξοικειωθεί µε πρόσωπο, πράγµα, γεγονός: αυτοί οι τρεις 
φαίνονται ~ προς την υπόθεση || οι απόψεις του είναι τελείως ~ προς τη νοοτρο-
πία τού µεγάλου κοινού || το δηµοσίευµα είναι τελείως ~ προς την αλήθεια || η 
µπαµπού καρέκλα ήταν ~ προς τον υπόλοιπο κλασικό διάκοσµο ΣΥΝ. άσχετος, 
αταίριαστος ΑΝΤ. σχετικός, συναφής, ταιριαστός 5. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν 
εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσωπο ή πράγµα, που δείχνει αδιαφορία και 
ψυχρότητα προς αυτό: πάντα υπήρξαν ξένοι προς τα προβλήµατα µου ΣΥΝ. 
αδιάφορος, ουδέτερος, αµέτοχος ΑΝΤ. συµµέτοχος, κοινωνός, 
ενδιαφερόµενος· ξένος (ο), ξένη (η) 6. πρόσωπο µε το οποίο δεν υπάρχει 
συγγενική, φιλική ή άλλη προσωπική σχέση: κάλλιο να σ' τα τρώνε (τα λεφτά) 
οι δικοί σου, παρά οι - || µετά από τόσα χρόνια είχε γίνει ~ γι' αυτήν || αι-
σθανόµουν ~ σ' εκείνο το περιβάλλον ΣΥΝ. άγνωστος ΑΝΤ. συγγενής, οικείος· 
ΦΡ. ξένο σώµα βλ. λ. σώµα 7. αυτός που κατάγεται από άλλη χώρα ή ζει σε 
αυτή: γεύµα προς τιµήν τού υψηλού ~|| η Ελλάδα, χώρα ιστορική, συγκινεί 
πάντα τους ~ || επισηµαίνεται συχνά η αδυναµία των ~ να κατανοήσουν τις 
θέσεις µας || η Λεγεώνα των Ξένων (βλ. κ. λ. λεγεώνα) ΣΥΝ. (λόγ.) ετερόχθων 
ΑΝΤ. (λόγ.) γηγενής, αυτόχθων 8. αυτός που έχει προσκληθεί ή/και 
φιλοξενείται στο σπίτι άλλου: όλη την επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε ξένους στο 
σπίτι || στη διάθεση των ~ µας θα είναι το καινούργιο ξενοδοχείο || αίθουσα | 
διαµέρισµα | δωµάτιο ξένων ΣΥΝ. καλεσµένος, φιλοξενούµενος, µουσαφίρης 9. 
(ειδικότ.) ο αλλοδαπός εργάτης, ο µετανάστης: ο ακροδεξιός υποψήφιος 
προτείνει να διώξουµε όλους τους -10. (ειδικότ.) ξένα (τα) και ξένη (η) βλ. λ. 
ξένα 11. ΜΟΥΣ. ξένος φθόγγος στην αρµονία τής µουσικής, ο φθόγγος ο οποίος 
δεν ανήκει στη συγχορδία (βλ.λ.) µε την οποία συνακούεται, αλλά σχετίζεται 
µε τους φθόγγους τής συγχορδίας αυτής, τής επόµενης ή τής προηγούµενης, µε 
βάση ορισµένες αποδεκτές στο µουσικό στυλ σχέσεις· τα κυριότερα είδη 
αποδεκτών στην παραδοσιακή αρµονία ξένων φθόγγων είναι ο διαβατικός, ο 
ποικιλµατικός ή ποίκιλµα, η προήγηση, η καθυστέρηση, η επέρειση ή 
αποτζιατούρα, η διαφυγή και ο ισοκράτης (βλ. αντίστοιχα λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ξένος | ξεϊνος < *ξένΐος, αβεβ. ετύµου. Συνώνυµες λ. άλλων I.E. 
γλωσσών, πβ. λατ. hostis «ξένος, εχθρός» (> γαλλ. hôte), γοτθ. gasts 
«φιλοξενούµενος», γερµ. Gast, αγγλ. guest, αρχ. σλαβ. gosti κ.ά. οδηγούν σε 
I.E. *ghost-is, πράγµα που προκαλεί µορφολ. δυσκολίες στη συσχέτιση µε το 
αρχ. ξένος. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ξένος < *ξ-εν-Εος < *ghs-en-jö-, που 
παρουσιάζει τη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. θ. και έρρινο επίθηµα' εκδοχή αβέβαιη. 
Η λ. ξένος δήλωνε αρχικώς τον φιλοξενούµενο, κυρίως δε εκείνον µε τον οποίο 
έχει συναφθεί ιερή συνθήκη φιλοξενίας µε θυσίες και ανταλλαγή δώρων]. 
ξενότροπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µιµείται τους ξένους, που γίνεται, 
συντελείται κατά τον τρόπο των ξένων (για πρόσ.) αυτός που υιοθετεί ξένα ήθη, 
έθιµα, παραδόσεις κ.λπ. και συµπεριφέρεται αναλόγως: ~ συµπεριφορά | 
συνήθεια || ~ κατασκευή | κτήριο | στυλ ζωής ΣΥΝ. ξενοπρεπής, ξενοµανής 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι παράξενος, που διαθέτει χαρακτηριστικά άγνωστα ή 
ασυνήθιστα: ~ έκφραση | κατάσταση ΣΥΝ. ανοίκειος, αλλόκοτος ΑΝΤ. 
γνωστός, οικείος. — ξενότροπα | ξενοτρόπως [µτγν.] επίρρ., ξενοτροπία (η). 
ξενοφανής, -ής, -ές {ξενοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
παράξενα χαρακτηριστικά, που δεν συµφωνεί µε ό,τι θεωρείται γνωστό και 
συνηθισµένο: ~ πράξη | συµπεριφορά ΣΥΝ. ξενότροπος, παράδοξος, αλλόκοτος, 
ασυνήθιστος ΑΝΤ. γνωστός, οικείος, συνηθισµένος. — ξενοφανώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. _[ΕΤΥΜ: µεσν. < ξένο- + -φανής < φαίνοµαι (πβ. παθ. 
αόρ. β' έ-φάν-ην)]. -ενοφάνης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από 
την Κολοφώνα (6ος αι. π.Χ.)· ιδρυτής τής Ελεατικής Σχολής, πίστευε στην 
ύπαρξη ενός υπέρτατου Όντος. 
[ΕΤΥΜ. ,αΡΧ- < ξένος + -φάνης < ρ. φαίνω | -οµαι, πβ. κ. Θεο-φάνης]. 
ξενοφερνω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (συνήθ. ειρων.) µιµούµαι 
ξένα στοιχεία (συνήθειες, ήθη κ.λπ.): η γειτόνισσα ξενοφέρ-νεν ντύνεται σαν 
Αγγλίδα 2. µοιάζω µε ξένο: µε τα γαλανά του µάτια και το ανοιχτόχρωµο δέρµα 
ξενοφέρνεν τον περνάνε για Βορειοευ-ρωπαίο. ξενόφερτος, -η, -ο αυτός που έχει 
ξενική προέλευση, που κατάγεται ή προέρχεται από το εξωτερικό: ~ ήθη | έθιµα 
| συνήθειες ΣΥΝ. ξενικός ΑΝΤ. ντόπιος, εγχώριος. Επίσης ξενοφερµένος 
ξενοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η φιλική διάθεση απέναντι στους ξένους και σε ό,τι 
τους αφορά (ήθη. έθιµα κ.λπ.) ΣΥΝ. ξενολατρία ΑΝΤ. ξενοφοβία. — ξενόφιλος, -
η, -ο. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xenophilia]. ξενοφοβία (η) [1887] 
{χωρ. πληθ.} το αίσθηµα φόβου (ή και αντιπάθειας και αποστροφής) προς τους 
ξένους: η ~ έχει την πηγή της στην 

άγνοια και στις προκαταλήψεις ΣΥΝ. µισοξενία ΑΝΤ. ξενοφιλία, ξενολατρία. — 
ξενόφοβος, -η, -ο. ξενοφοβικός, -ή, -ό. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
xenophobia]. 

Ξενοφών (ο) {Ξενοφώντ-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος ιστορικός, πολιτικός και 
στρατηγός (431/430-350 π.Χ. περίπου) 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Ξενοφώντας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ξενοφών, -ώντος < ξένο- + -φών | φάων < φως | φάος (πβ. κ. 
Άνπ-φών, Τηλε-φών κ.ά.). Αβέβ. σηµ. Ορισµένοι το συνδ. µε τη σηµ. 
«λαµπρός, ευδιάκριτος» (φίλος από φιλοξενία), ενώ η άποψη ότι συνδ. µε το 
αρχ. φως, φωτός «άνδρας, άνθρωπος» (αν υποτεθεί ότι ανάγεται στην ίδια 
ρίζα µε το φώς) δεν έχει ισχυρή βάση]. 

ξενόφωνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που οµιλεί ξένη γλώσσα και όχι αυτή που 
µιλούµε εµείς: ~ πληθυσµός ΣΥΝ. ξενόγλωσσος ΑΝΤ. οµό-γλωσσος 2. αυτός 
που οµιλεί µε ξενική προφορά. 

ξεντερίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεντέρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ανοίγω την 
κοιλιά µε µαχαίρι και αφαιρώ τα έντερα: ~ την κότα ΣΥΝ. ξεκοιλιάζω. — 
ξεντέρισµα (το). 

ξεντροπιάζω ρ. µετβ. (ξεντρόπιασ-α, -τηκα, -µένος} αποκαθιστώ το καλό 
όνοµα (κάποιου) µε µια πράξη που αντισταθµίζει κάτι ντρο-πιαστικό. 

ξεντύνω ρ. µετβ. {ξέντυ-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω τα ρούχα (κάποιου), τον 
γδύνω: ξεντυσε το µωρό και βάλ'το στο µπάνιο ΣΥΝ. γδύνω, γυµνώνω ΑΝΤ. 
ντύνω 2. (µεσοπαθ. ξεντύνοµαι) βγάζω ο ίδιος τα ενδύµατα µου, γδύνοµαι: σε 
λίγο θα ξεντυθώ και θα πάω για ύπνο. — ξέντυµα (το). 

ξέντυτος, -η, -ο (καθηµ. για πρόσ.) αυτός που έχει ξεντυθεί, που δεν φοράει 
ρούχα ΣΥΝ. άντυτος, γυµνός, γδυτός ΑΝΤ. ντυµένος. 

ξενυστάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξενύστα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (αµετβ.) (καθηµ.) 
παύω να νυστάζω: θα πιω έναν καφέ να ξενυστάξω ΑΝΤ. νυστάζω ♦ 2. (µετβ.) 
κάνω (κάποιον) να µη νυστάζει πια: τον ξενύστα-ξε ο δροσερός αέρας. — 
ξενύοταγµα (το). 

ξενυχιάζω ρ. µετβ. {ξενύχιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) βγάζω τα νύχια 
(κάποιου), τα ξεριζώνω 2. (µτφ.) πατώ (κάποιον) µε δύναµη στα νύχια των 
ποδιών: πρόσεχε πού πατάς, µε ξενύχιασες! — ξενύχια-σµα (το). 

ξενυχτάδικο (το) (λαϊκ.) νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως, τού οποίου η 
λειτουργία παρατείνεται σχεδόν µέχρι το πρωί: κάθε βράδυ γλεντάει στα ~! 

ξενύχτης (ο) {ξενύχτηδες}, ξενύχτησα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
έχει ξενυχτήσει: διάβαζε όλη νύχτα, στο τέλος πήγε ~ κι έδωσε εξετάσεις ΣΥΝ. 
ξενυχτισµένος 2. πρόσωπο που δεν κοιµάται τη νύχτα ή που κοιµάται πολύ 
αργά το βράδυ, που µένει ξάγρυπνος, συνήθ. διασκεδάζοντας: τέτοια ώρα 
µόνο οι ~ κυκλοφορούν ΣΥΝ. νυχτόβιος. 

ξενύχτι (το) {ξενυχτ-ιού | -ιών} το να µένει κανείς άγρυπνος όλη τη νύχτα ή να 
κοιµάται πολύ αργά, κοντά στα ξηµερώµατα (λόγω διασκέδασης, εργασίας 
κ.λπ.): δεν αντέχω το ~|| τα ~ και οι καταχρήσεις έφθειραν την υγεία του ΣΥΝ. 
νυχτέρι, ξενύχτισµα. 

ξενυχτισµένος, -η, -ο αυτός που έχει ξενυχτήσει: είµαι ~ και δεν αισθάνοµαι 
καλά σήµερα. 

ξενυχτώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] [ξενυχτάς... | ξενύχτ-ησα, -ισµένος} 
♦ (αµετβ.) 1. περνώ ολόκληρη τη νύχτα ή τις περισσότερες ώρες τής νύχτας 
άγρυπνος, µένω ξύπνιος: δεν είµαι συνηθισµένος να ~· πέφτω για ύπνο νωρίς || 
~ πάνω στα βιβλία µελετώντας || για σένα ~ κάθε βραδιά ΣΥΝ. αγρυπνώ ΑΝΤ. 
κοιµάµαι 2. (ειδικότ.) µένω ξάγρυπνος διασκεδάζοντας µέχρι τις 
µεταµεσονύκτιες ώρες, µέχρι το πρωί: σήµερα που γιορτάζεις θα το 
ξενυχτήσουµε! ♦ (µετβ.) 3. κρατώ (κάποιον) άγρυπνο: πάλι µας ξενύχτησε µε τη 
φλυαρία του! 4. περνώ τη νύχτα στο πλευρό βαριά αρρώστου, ετοιµοθάνατου 
ή δίπλα στη σορό νεκρού: θα τον ξενυχτήσουµε σήµερα και αύριο θα γίνει η 
κηδεία ΣΥΝ. παραστέκω, παρακάθοµαι. Επίσης ξενυχτίζω (σηµ. 4). — 
ξενύχτισµα (το). 

ξενώνας (ο) 1. δωµάτιο, διαµέρισµα (οικίας, ιδρύµατος, µονής κ.λπ.) ή και 
ολόκληρο κτήριο, που προορίζεται για την υποδοχή, περιποίηση και διαµονή 
ξένων: εξήντα παιδιά από τη Βοσνία θα φιλοξενηθούν στον ~ τού ιδρύµατος 2. 
(ειδικότ.) ξενώνας νεότητας πανδοχείο ειδικά οργανωµένο για να προσφέρει 
προσωρινή διαµονή (συνήθ. και τροφή) σε άτοµα νεαρής ηλικίας, έναντι 
µικρού αντιτίµου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξενών, -ώνος < ξένος]. 

ξεπαγιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [ξεπάγιασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι να 
παγώνω εντελώς, τρέµω και µελανιάζω από το κρύο: χωρίς θέρµανση και 
κατάλληλο ρουχισµό είχαν ξεπαγιάσει ΑΝΤ. ζεσταίνοµαι ♦ 2. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να παγώσει εντελώς, να µελανιάσει από το κρύο: κλείσε το 
παράθυρο, µας ξεπάγιασες! || το χιόνι µού ξεπάγιασε τα δάχτυλα ΑΝΤ. 
θερµαίνω, καίω. — ξεπάγιασµα (το). 

ξεπαγώνΐϋ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεπάγω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) λειώνω τον 
πάγο, ξαναφέρνω (κάτι) στην κανονική θερµοκρασία τού περιβάλλοντος: ~ το 
φαγητό ♦ 2. (αµετβ.) αποψύχοµαι: το κρέας ξεπάγω-σε και είναι έτοιµο για 
µαγείρεµα. — ξεπάγωµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

ξεπαραδιάζω ρ. µετβ. (ξεπαράδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) αφήνω (κάποιον) 
απένταρο, του παίρνω όλα του τα χρήµατα ή τον αναγκάζω να κάνει 
υπερβολικά έξοδα: µε την τύχη που είχε στα ζάρια, τους ξεπαράδιασε όλους || 
τώρα στις γιορτές θα ξεπαραδιαστούµε· έχουµε να κάνουµε ένα σωρό δώρα! 
ΣΥΝ. αφήνω πανί µε πανί. — ξεπαρά-διασµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξε- στερητ. + 
παράς, -άδες + -ιάζω]. 

ξεπαρθενεύω ρ. µετβ. [µεσν.] (ξεπαρθέν-εψα. -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) σπάω 
τον παρθενικό υµένα γυναίκας κατά τη διάρκεια τής, πρώτης γι' αυτήν, 
σεξουαλικής πράξης ΣΥΝ. διακορεύω. — ξεπαρθέ- 
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νεµα (το). 
ξεπαστρεύω ρ. µετβ. {ξεπάστρεψα} 1. (λαϊκ.) καταστρέφω ολοκλη-

ρωτικά (κάποιον/κάτι), εξοντώνω, σκοτώνω µε βίαιο τρόπο: οι εχθροί 
ξεπάστρευαν όσους έπεφταν στα χέρια τους ΣΥΝ. αφανίζω 2. (ειδι-
κότ. για ζώα) εξολοθρεύω: η επιδηµία ξεπάστρεψε το µισό κοπάδι 3. 
(µτφ. για πράγµατα) εξαφανίζω: το ξεπάστρεψαν το γλυκό στο λεπτό! 
(το έφαγαν όλο). — ξεπάστρεµα (το). [ΕΤΥΜ < ξε- + παστρεύω 
(βλ.λ.)]. 

ξεπατικώνω ρ. µετβ. {ξεπατίκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. αντιγρά-
φω πιστά σχέδιο ή εικόνα τοποθετώντας ένα λεπτό και διαφανές χαρτί 
από πάνω και πατώντας µε το µολύβι τα περιγράµµατα, ώστε να 
αποτυπωθεί το σχήµα: ~ χάρτη | ζωγραφιά | κέντηµα | εργόχειρο ΣΥΝ. 
αντιγράφω, κοπιάρω 2. (γενικότ.) δηµιουργώ πιστό αντίγραφο (σχεδί-
ου): (µτφ.) έχουν ξεπατικώσει την ιδέα από ξένα προϊόντα. — ξεπα-
τίκωµα (το). [ΕΤΥΜ < ξε- + πατικώνω (βλ.λ.)]. 

ξεπατικωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει ξεπατικωθεί, που έχει 
αντιγραφεί µε λεπτό και διαφανές χαρτί: ~ σχέδιο | ζωγραφιά | κέ-
ντηµα ΣΥΝ. αντιγραµµένος ΑΝΤ. πρωτότυπος. 

ξεπατικωτούρα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) το σχήµα ή η εικόνα που έχει 
αποτυπωθεί σε λεπτό και διαφανές χαρτί µε ξεπατίκωµα: έκανα τον 
χάρτη ~ (τον ξεπατίκωσα) || (µτφ.) είναι ένα σχέδιο - αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών (αποµίµηση). 

ξεπατωνω ρ. µετβ. {ξεπάτω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) 
φθείρω ή αφαιρώ τον πάτο δοχείου ή άλλου αντικειµένου: ~ το βα-
ρέλι | τον κουβά 2. (κατ' επέκτ.) αφαιρώ το πάτωµα χώρου, το ξύλινο 
δάπεδο: για να φτειάξουν τη σκάλα, έπρεπε να ξεπατώσουν όλο το 
σαλόνι ΑΝΤ. πατώνω 3. ξεριζώνω, φροντίζω ώστε να µη µπορεί να ξα-
ναφυτρώσει φυτό: ~ την τριανταφυλλιά | τ' αγριόχορτα 4. (µτφ.-οικ.) 
κουράζω (κάποιον) πολύ, τον εξαντλώ σωµατικά ή/και πνευµατικά: 
µε ξεπάτωσε στη δουλειά και δεν πλήρωσε κι από πάνω! || τους ξε-
πάτωσε στο τρέξιµο! ΣΥΝ. κατακουράζω, ξεθεώνω ΑΝΤ. ξεκουράζω. 
— ξεπάτωµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- + πατώνω < πάτος]. 

ξεπεζεύω ρ. αµετβ. {ξεπέζε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) κατεβαίνω από υπο-
ζύγιο, κυρ. από άλογο ΣΥΝ. ξεκαβαλικεύω, (λόγ.) αφιππεύω ΑΝΤ. κα-
βαλικεύω, ιππεύω. — ξεπέζεµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- + πεζεύω < 
πεζός]. 

ξεπέρασµα (το) -> ξεπερνώ 
ξεπερασµένος, -η, -ο αυτός που δεν συµβαδίζει µε την εποχή του, 

που δεν ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις: ~ ιδέα | 
αντίληψη | γούστο | µόδα | άποψη ΣΥΝ. απαρχαιωµένος, αναχρονι-
στικός, (λόγ.) παρωχηµένος, (καθηµ.) ντεµοντέ ΑΝΤ. σύγχρονος, µο-
ντέρνος.^ 

ξεπερνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ξεπερνάς... | ξεπέρ-ασα, -νιέµαι, -άστηκα, -
ασµένος} 1. πηγαίνω µπροστά (από κάποιον ή κάτι), τον αφήνω πί-
σω, κατορθώνω να προηγηθώ: ξεπέρασε τους αντιπάλους του και 
αναδείχθηκε νικητής ΣΥΝ. προσπερνώ, προηγούµαι ΑΝΤ- µένω πίσω 2. 
(κατ' επέκτ.) υπερβαίνω (όριο), ενεργώ πέρα από ό,τι θεωρείται επι-
τρεπτό, αποδεκτό ή συνηθισµένο: το ποσοστό τής ανεργίας ξεπερνά 
το 10% || η αυθάδειά του ξεπερνά κάθε προηγούµενο || η φήµη του 
ξεπέρασε τα σύνορα τής πατρίδας του || η επιτυχία σας ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία ΣΥΝ. υπερβαίνω 3. (ως προς | σε κάτι) αναδεικνύοµαι 
καλύτερος, ανώτερος από άλλον: ο µαθητής ξεπέρασε τον δάσκαλο 
του || στο διαγώνισµα ήρθε πρώτος, ξεπέρασε όλους τους συµµαθητές 
του || αυτή τη φορά ξεπέρασες τον εαυτό σου στη µαγειρική ΣΥΝ. 
υπερτερώ, υπερβάλλω ANT. υστερώ 4. αντιµετωπίζω (κάτι) µε επιτυ-
χία (εµπόδιο, δυσκολία, ψυχολογικό πρόβληµα, κίνδυνο) ξεφεύγοντας 
(από αυτό), ώστε να µη µε επηρεάζει πλέον αρνητικά: έπρεπε να ξε-
περάσω πολλά εµπόδια και δυσκολίες, για να φθάσω εδώ || πώς θα 
ξεπεράσει η οικονοµία µας την κρίση; || ποτέ δεν ξεπέρασε τον χωρι-
σµό τους || ~ ένα σοκ ΣΥΝ. υπερνικώ, εξουδετερώνω, υπερπηδώ ANT. 
καταβάλλοµαι, νικώµαι 5. βγάζω κάτι που ήταν περασµένο από κά-
που: ~ τον κρίκο από το κρεµαστάρι 6. (µεσοπαθ. ξεπερνιέµαι) µένω 
πίσω, δεν συµβαδίζω µε τις τρέχουσες εξελίξεις, απαρχαιώνοµαι: αυ-
τό το µοντέλο υπολογιστή έχει ξεπεραστεί από τη νέα τεχνολογία 7. (η 
µτχ. ξεπερασµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξεπέρασµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ξεπερνώ < αρχ. εκπερώ (-άω) < έκ- (βλ. κ. ξε-) + περώ (βλ. κ. περνώ)]. 

ξεπεσµένος, -η, -ο → ξεπέφτω 
ξεπεσµός (ο) [µεσν.] 1. η απώλεια ή ο υποβιβασµός τής αξίας, τής 
σπουδαιότητας, τού κοινωνικού γοήτρου ή τού τίτλου που κατείχε 
κανείς: ο ~ τής παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας ΣΥΝ. κατάντια 
ΑΝΤ. άνοδος (κοινωνική) 2. (ειδικότ.) η οικονοµική, ηθική ή πνευµατι-
κή παρακµή: ο ~ τής πολιτικής και κοινωνικής µας ζωής || ο~ τού δη-
µόσιου βίου ! τής κοινοβουλευτικής ζωής ΣΥΝ. έκπτωση, κατάπτωση, 
παρακµή, κατήφορος, κατάντια, κατρακύλα ΑΝΤ. ακµή, ανύψωση. 
(Πβ. λ. ξεπέφτω). Επίσης ξέπεσµα (το) {ξεπέσµατος}. ξεπέτα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.) (αργκό) ερωτική πράξη που γίνεται βιαστικά, πολύ 
γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ < ξεπετώ (υποχωρητ.), πβ. κ. µασώ - µάσα]. ξεπέταγµα (το) 
(ξεπετάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ολοκλήρωση τής ανάπτυξης: το ~ 
τού παιδιού 2. (µτφ.) η γρήγορη διεκπεραίωση, επίλυση: το ~ τής 
άσκησης | µιας εργασίας 3. (µτφ.) η γρήγορη, εντυπωσιακή ώθηση: ο 
ρόλος αυτός της έδωσε το ~ που περίµενε στην καριέρα της. 
ξεπεταγµένος, -η, -ο → ξεπετώ 

ξεπεταλώνω ρ. µετβ. [ξεπετάλω-σα, -ώθηκα, -ωµένος} αφαιρώ τα πέταλα 
από ζώο. — ξεπετάλωµα (το). ξεπετάρούδι (το) {χωρ. γεν.} 1. νεοσσός 
πτηνού, που µόλις αρχίζει 

να πετάει: ενός αϊτού το ~ 2. (µτφ.) το παιδί που αρχίζει πια να µε-
γαλώνει: οκτώ χρονών ~. Επίσης ξεπεταρόνι 

[ΕΤΥΜ < ξεπετώ + υποκ. επίθηµα -αρούδι (λ.χ. σχολει-αρούδι, µαθητ-
αρούδι)]. ξεπετώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεπετάς... | ξεπέτ-αξα, -
άγοµαι κ. -ιέµαι, -άχτηκα, -αγµένος) ♦ 1. (µετβ.) ολοκληρώνω (κάτι) 
πολύ σύντοµα και µε µεγάλη ευκολία: σε δύο λεπτά είχε ξεπετάξει την 
άσκηση ολόσωστη ΣΥΝ. αποτελειώνω ♦ 2. (αµετβ.) ανασκιρτώ: 
ξεπέταξε η καρδιά του, σαν την αντίκρισε- (µεσοπαθ. ξεπετάγοµαι κ. 
ξεπετιέµαι) 3. εµφανίζοµαι ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση: από πού 
ξεπετάχτηκες εσύ; || δεν πρόλαβε να δει για πότε ξεπετάχτηκε το αυτο-
κίνητο από το στενό || (µτφ.) όλο και ξεπετάγονται καινούργια ταλέντα || 
(µτφ.) µέσα από τα σκοτάδια ξεπετάχτηκε µια φλόγα ΣΥΝ. ξεπροβάλλω, 
ξεπηδώ 4. (κατ' επέκτ.) αναπτύσσοµαι (σωµατικά ή/και πνευµατικά) 
πολύ γρήγορα, µεγαλώνω απότοµα: για πότε ξεπετάχτηκε αυτό το 
µικρό, πώς µεγάλωσε; || (κυρ. η µτχ. ξεπεταγµένος, -η, -ο) ήταν µόλις 
13 χρονών αλλά ξεπεταγµένη ΣΥΝ. µεγαλώνω, ωριµάζω. [ΕΤΥΜ, < 
µεσν. ξεπετώ < αρχ. έκπετάννυµι < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πετάν-νυµι (βλ. κ. 
πετώ)]. ξεπέφτω ρ. αµετβ. {ξέπεσ-α, -µένος) 1. πέφτω σε χαµηλό 
επίπεδο, υποβαθµίζοµαι: µε αυτό που έκανε, ξέπεσε πολύ στα µάτια 
µου || στην εποχή µας έχουν όλα ξεπέσει, ήθη, αξίες, σχέσεις ΣΥΝ. 
υποτι-µώµαι ΑΝΤ. υψώνοµαι, τιµώµαι, υπερτιµώµαι 2. (ειδικότ.) 
συµπεριφέροµαι µε αναξιοπρεπή τρόπο, ενεργώ µε τρόπο που 
προσβάλλει την ηθική µου υπόσταση ή το κοινωνικό µου γόητρο: δεν 
αντέχω να βλέπω ανθρώπους να ξεπέφτουν τόσο χαµηλά, για να 
εξασφαλίσουν µια θέση στο ∆ηµόσιο ΣΥΝ. ταπεινώνοµαι, µειώνοµαι, 
(λόγ.) εξαθλιώνοµαι, εξαχρειώνοµαι 3. (ειδικότ.) πέφτω σε οικονοµική 
και κοινωνική εξαθλίωση: καταγόταν από πλούσια οικογένεια, που 
τώρα όµως είχε ξεπέσει || ξεπεσµένος καλλιτέχνης | αριστοκράτης | 
πολιτικός ΣΥΝ. καταντώ, παρακµάζω, εξαθλιώνοµαι ΑΝΤ. ακµάζω, 
ευηµερώ 4. καταλήγω (κάπου) κατά τύχη, µετά από περιπλάνηση: πώς 
ξέπεσες ολοµόναχος στον τόπο µας; ΣΥΝ. ξεµένω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκπίπτω (που έχει επανέλθει στη χρήση µε δια-
φορετική σηµ.) < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πίπτω (βλ. κ. πέφτω)]. ξεπηδώ (κ. -
άω) ρ. αµετβ. {ξεπηδάς... | ξεπήδησα} 1. τινάζοµαι µε δύναµη και ορµή 
προς τα πάνω: από την πηγή ξεπηδούσε άφθονο νερό ΣΥΝ. (λόγ.) 
εκπηδώ, αναβλύζω 2. (µτφ.) εµφανίζοµαι ή παρουσιάζοµαι ξαφνικά, 
µπαίνω στη µέση απότοµα: ξεπήδησε απ' το σκοτάδι, πριν προλάβει ο 
οδηγός V αντιδράσει ΣΥΝ. ξεπροβάλλω, ξεπετάγοµαι, ξεπετιέµαι. — 
ξεπήδηµα (το). 
[ΕΤΥΜ: < µεσν. ξεπηδώ < αρχ. εκπηδώ < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πηδώ]. 
ξεπιάνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεπιάστηκα} (καθηµ.) 1. ξεµουδιάζω: 
περπάτησα λίγο να ξεπιαστώ ΑΝΤ. µουδιάζω, πιάνοµαι 2. ξεφεύγω 
από το σηµείο, όπου ήµουν στερεωµένος: έχει ξεπιαστεί η καρφίτσα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ξεπικρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεπίκρισ-α, -
τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ από κάτι την πικρίλα του, κυρ. 
βυθίζοντας το για ώρα στο νερό: ~ τις ελιές | το νερατζάκι ♦ 2. (αµετβ.) 
χάνω την πικρίλα µου: τα γκρέιπ-φρουτ ωρίµασαν και ξεπίκρισαν. 
Επίσης ξεπικραίνω. [ΕΤΥΜ. < ξε- στερητ. + πικρίζω. Τα αρχ. έκ-πικρ-
άζοµαι | -όοµαι είχαν εντελώς αντίθετη σηµ.]. ξεπίτηδες επίρρ. →♦ 
επίτηδες ξεπιτούτου επίρρ. → εξεπιτούτου 
ξεπλανεόω ρ. µετβ. {ξεπλάν-εψα, -εύτηκα, -εµέ\Ός} (καθηµ.) 1. εξα-
πατώ, παραπλανώ (κάποιον) ΣΥΝ. ξεγελώ, κοροϊδεύω 2. (µτφ.) απο-
πλανώ ΣΥΝ. ξελογιάζω, ξεµυαλίζω. Επίσης ξεπλανώ [µεσν.] {-άς...}. 
— ξεπλάνεµα (το). ξέπλεκος, -η, -ο [µεσν.] κ. ξέπλεχτος (καθηµ.) 
αυτός που δεν έχει πλεχτεί, που είναι λυµένος: ~ µαλλιά | κουβάρι ΣΥΝ. 
λυτός ΑΝΤ. πλεγµένος. ξεπλεκω ρ. µετβ. {ξέπλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. 
λύνω κάτι πλεγµένο 2. (για µαλλιά) τα αφήνω κάτω ελεύθερα 
λύνοντας την κοτσίδα. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. έκπλέκω (αόρ. έξ-έπλεξα, 
βλ. λ. ξε-) < έκ·- + πλέκω]. t ξεπλένω ρ. µετβ. (ξέπλυ-να, -θηκα, -µένος} 
1. αποτελειώνω το πλύσιµο, πλένω (κάτι) µε καθαρό νερό, για να 
αφαιρέσω τη σαπουνάδα: να ξεπλύνεις τ' ασπρόρουχα µε άφθονο νερό! 
|| - καλά τα µαλλιά, όταν λούζοµαι ΣΥΝ. ξεβγάζω, αποπλένω 2. πλένω 
(κάτι) πρόχειρα, συνήθ. µόνο µε νερό: θα ξεπλύνω τα φλιτζάνια τού 
καφέ 3. (µτφ.) απαλλάσσοµαι από το ηθικό βάρος προσβολής, 
ντροπής: τέτοια προσβολή δεν ξεπλένεται παρά µόνο µε αίµα 4. 
νοµιµοποιώ κέρδη που αποκτήθηκαν µε παράνοµο τρόπο (λ.χ. 
εµπόριο όπλων | ναρκωτικών), κυρ. µέσω επενδύσεων, καταθέσεων 
σε τράπεζες κ.λπ.: ~ βρόµικο χρήµα || (µεσοπαθ.) «τα ποσά που 
ξεπλένονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. φτάνουν τα 85 δις 
δολάρια Η.Π.Α.» (εφηµ.) 5. (µεσοπαθ. ξεπλένοµαι) βγάζω από πάνω 
µου τη σαπουνάδα µε νερό: ~ µε κρύο νερό β. (η µτχ. ξεπλυµένος, -η, -
ο) βλ.λ. Επίσης ξεπλύνω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεπλύνω < αρχ. 
έΥπλύνω < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πλύνω (βλ. κ. πλένω)]. ξέπλεχτος, -η, -ο → 
ξέπλεκος 
ξεπληρώνω ρ. µετβ. {ξεπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. εξοφλώ χρέος, 

επιστρέφω όλα όσα χρωστάω: µόλις ξεπληρώσαµε τις δόσεις τού στε-
γαστικού δανείου ΣΥΝ. αποπληρώνω, ξεχρεώνω 2. (µτφ.) (α) ανταπο-
δίδω υλική ή ηθική υποχρέωση: δεν ξέρω πώς να ξεπληρώσω την κα-
λοσύνη του! || φρόντισε να ξεπληρώσεις τις ευεργεσίες που δέχθηκες || 
ο θεός να σου το ξεπληρώσει το καλό που µας έκανες! (β) (κακόσ.) 
ανταποδίδω µε τον ίδιο τρόπο κακό που µου έγινε, παίρνω εκδίκηση: 
αργά ή γρήγορα θα ξεπληρώσει την προσβολή ΣΥΝ. εκδικούµαι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκπληρώ (-όω) (το οποίο έχει επανέλθει στη χρή- 
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ση µε την αρχ. σηµ.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + πληρώ]. 
ξεπλύθηκα ρ. → ξεπλένω 
ξέπλυµα (το) {ξεπλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πλύσιµο µε καθαρό νε-
ρό, για να φύγει η σαπουνάδα: το ~ των ρούχων ΣΥΝ. ξέβγαλµα 2. το 
πρόχειρο πλύσιµο· το πλύσιµο µόνο µε νερό, χωρίς σαπούνι ή απορ-
ρυπαντικό: κάνω πρόχειρο ~ στα πιάτα πριν τα βάλω στο πλυντήριο 3. 
(µτφ.-κακόσ.) η νοµιµοποίηση παράνοµων κερδών µε διαφόρους 
τρόπους (λ.χ. επενδύσεις, αγορές, καταθέσεις): το ~ κεφαλαίων που 
αποκτήθηκαν από εµπόριο ναρκωτικών µέσω εικονικών εταιρειών || 
ορισµένοι πιστεύουν ότι πίσω από το ασυνήθιστα υψηλό κόστος τής 
µεταγραφής τού ποδοσφαιριστή κρύβεται ~ βρόµικου χρήµατος 4. 
(µτφ.) το άνοστο, νερόβραστο φαγητό ή το άγευστο ποτό. ξεπλυµένος, 
-η, -ο 1. αυτός που έχει ξεπλυθεί: είναι - τα πιάτα 2. (µτφ.) αυτός που 
το χρώµα του έχει ανοίξει, ξεθωριάσει: πώς το φοράς αυτό το ρούχο, 
σαν ~ φαίνεται 3. (µειωτ.) αυτός που έχει ανοιχτόχρωµα µαλλιά και 
µάτια. ξέπλυνα ρ. → ξεπλένω 
ξέπνοος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πνοή- (για πρόσ.) αυτός που ανα-
σαίνει µε δυσκολία από την κούραση, τη συγκίνηση κ.λπ.: έφτασε -απ' 
το τρέξιµο ΣΥΝ. ξεψυχισµένος. — ξέπνοα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εκπνοος < εκ (βλ. κ. ξε-) + -πνοος < πνοή]. ξεποδαριάζω ρ. µετβ. 
{ξεποδάριασ-α, -τηκα, -µένος} κουράζω (κάποιον) από το πολύ 
περπάτηµα, τον κάνω να περπατήσει πολύ: µε ξεποδάριασε απ'το πρωί 
µε τα ψώνια! || ξεποδαριάστηκα να τρέχω από γραφείο σε γραφείο όλο 
το πρωί. — ξεποδάριασµα (το). ξεπορτίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεπόρτισα} (λαϊκ.) βγαίνω από το σπίτι µου, συνήθ. κρυφά και µε 
πονηρό σκοπό: «πριν ακόµα σβήσουν τ' άστρα εξεπόρτισα...» (λαϊκ. 
τραγ.) || άφηνε τα παιδιά του να ξεπορτί-ζουν χωρίς έλεγχο ΣΥΝ. 
φεύγω, (µτφ.) γυρίζω. — ξεπόρτισµα (το). ξεπουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {ξεπουλάς... | ξεπούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. πουλώ εξ ολοκλήρου και αναγκαστικά κινητή ή/και ακίνητη 
περιουσία (κτήµατα, τιµαλφή, εµπορεύµατα κ.λπ.(: µετά τηχρεωκοπία 
ξεπούλησε ό,τι του είχε αποµείνει και έφυγε για το νησί του ΣΥΝ. (λόγ.) 
εκποιώ 2. (µτφ.-κακόσ.) προδίδω (πρόσωπο, αξία, ιδέα κ.λπ.) µε υλικά 
ή ηθικά ανταλλάγµατα: ξεπούλησε τα ιδανικά του, για να ανέλθει 
κοινωνικά ΣΥΝ. (λόγ.) απεµπολώ ♦ 3. (ειδικότ. για εµπόρους, συχνά 
αµετβ.) (α) πουλώ όλο µου το εµπόρευµα: µόλις ξεπουλήσουν οι 
πλανόδιοι, µαζεύονται στο καφενεδάκι τής γωνίας (β) πουλώ ορισµένα 
είδη σε πολύ χαµηλές τιµές, ακόµη και κάτω τού κόστους, για να µη 
µείνουν στην αποθήκη: το µαγαζί ξεπουλά λόγω ανακαινίσεως ΣΥΝ. 
(λόγ.) εκποιώ. — ξεπούληµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεπουλώ < µτγν. εκπωλώ < εκ- (βλ. κ. ξε-) + πωλώ]. 
ξεπουπουλιάζω κ. ξεπουπουλίζω ρ. µετβ. {ξεπουπούλιασα, -τηκα, -
µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αφαιρώ τα φτερά (πτηνού), του βγάζω τα 
πούπουλα: ~ την κότα ΣΥΝ. µαδώ 2. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε 
µεγάλα έξοδα, τον κάνω να χάσει πολλά λεφτά: ξεπουπουλιάστηκα 
στις εκπτώσεις· αγόρασα ένα σωρό πράγµατα! || έµπλεξε µε απατεώνες 
και τον ξεπουπούλιασαν δεν του άφησαν δραχµή! ΣΥΝ. ξεπαρα-διάζω, 
(µτφ.) µαδώ. — ξεπουπούλιασµα κ. ξεπουπούλισµα (το). ξεπρηζοµαι 
ρ. αµετβ. {ξεπρήσ-τηκα, -µένος} υποχωρεί το πρήξιµο που είχα σε 
κάποιο σηµείο τού σώµατος µου ANT. πρήζοµαι. — ξε-πρήξιµο)το). 
ξεπροβάλλω ρ. αµετβ. {ξεπρόβαλα} παρουσιάζοµαι ξαφνικά ή κάνω 
την εµφάνιση µου σιγά-σιγά: µέσα από τα σύννεφα ξεπρόβαλε ο ήλιος 
|| ένα ελάφι ξεπρόβαλε µέσα από τους θάµνους || από πού ξεπρόβαλες 
πάλι εσύ; ΣΥΝ. προβάλλω, εµφανίζοµαι, ξεπηδώ. [ΕΤΥΜ. < ξε- + 
προβάλλω, άσχετο προς το µτγν. έκπροβάλλω «αποβάλλω (βρέφος)»]. 
ξεπροβοδίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεπροβόδισα} (λαϊκ.) συνοδεύω µέχρι 
την έξοδο ή και λίγο πιο πέρα (κάποιον που φεύγει): τον ξεπροβόδισε 
µέχρι το αυτοκίνητο || ήρθαν όλοι οι συγγενείς να ξεπροβοδίσουν τον 
νεκρό στην τελευταία του κατοικία ΣΥΝ. (λόγ.) κατευοδώνω, (λαϊκ.) 
ξεβγάζω. Επίσης ξεπροβοδώνω κ. ξεπροβοδώ [µεσν.] {-άς...}. — ξε-
προβόδισµα (το). ξερά επίρρ. → ξερός 
ξέρα (η) {ξερών} 1. θαλάσσιος βράχος που βρίσκεται κοντά στην επι-
φάνεια τής θάλασσας ή υψώνεται λίγο πάνω από αυτήν και είναι πο-
λύ επικίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα: το πλοίο έπεσε σε ~ 2. (σπάν.) η 
ξηρασία: «αχνίζει το βουνό απ' την ~» (Γ. ∆ροσίνης) ΣΥΝ. ξεραΐλα 
ANT. υγρασία, βροχή 3. (συνεκδ.) τόπος στον οποίο υπάρχει ξηρασία: 
έχει να βρέξει µήνες και όλα τα χωράφια έγιναν - ΣΥΝ. ξερότοπος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξερά (µε αναβιβασµό τού τόνου), θηλ. τού επιθ. ξερός]. 
ξεράδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) ξερό κλαδί δέντρου ή άλ-
λου φυτού ΣΥΝ. ξερόκλαδο· (µτφ.-σκωπτ.) 2. (οικ.) άκρο τού ανθρώπι-
νου σώµατος, το πόδι ή το χέρι: κάτω το ~ σου, µη µ' αγγίζεις! || µά-
ζεψε τα - σου, δεν µπορώ να περάσω ΣΥΝ. ξερό, κουλλό 3. (απορρι-
πτικά-υποτιµητικά σε απάντηση) ξεράδια! τίποτε, καθόλου (ενν. δεν 
ξέρεις), για την έντονη αµφισβήτηση όσων ισχυρίζεται κάποιος ότι 
ξέρει: -Τα ξέρω όλα! — ξέρεις! 
[ΕΤΥΜ. < ξερός + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. ασπρ-άδι, µοιρ-άδι]. 
ξεραΐλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η έντονη ξηρασία, η έλλειψη νερών 
και υγρασίας ΣΥΝ. (λόγ.) ανοµβρία, (λαϊκότ.) ξέρα, αβροχιά, αναβρο-
χιά ΑΝΤ. υγρασία, βροχή 2. (συνεκδ.) ο ξερός τόπος, στον οποίο δεν 
υπάρχει καθόλου βλάστηση: Παντού γύρω µας ~! Ούτε ένας θάµνος 
3. (µτφ.) η παντελής έλλειψη κίνησης, δραστηριότητας: ~ στην αγο-
ρά, κανείς δεν αγοράζει || στη θεατρική ζωή έχει πέσει ~. [ΕΤΥΜ. < 
ξέρα + παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.)]. ξεραίνω ρ. µετβ. {ξέρα-να, -
θηκα, -µµένος} 1. αφαιρώ το νερό, την υγρασία ή τους χυµούς από 
(κάτι), το κάνω ξερό (βλ. κ. λ. ξηραίνω): 

ο παγετός ξέρανε τα δέντρα || άφησε τα λουλούδια στον ήλιο, για να 
τα ξεράνει (να τα αποξηράνει) || τα πηγάδια ξεράθηκαν από την 
ανοµβρία || ξεράθηκε το λαρύγγι µου απ' τη δίψα 2. (µτφ.-σκωπτ.) 
προκαλώ δυνατό πόνο σε µέλος τού σώµατος: µου πάτησε κατά λά-
θος το πόδι και µου το ξέρανε! 3. (µεσοπαθ. ξεραίνοµαι) (α) πέφτω σε 
βαθύ ύπνο και µένω ακίνητος: ήµουν τόσο κουρασµένος, που έπεσα 
και ξεράθηκα µέχρι το µεσηµέρι (β) (µτφ.) µένω άφωνος και ακίνητος 
από κατάπληξη ή απορία: ξεράθηκα µόλις το άκουσα- δεν πίστευα 
στ'αφτιά µου ΣΥΝ. (λόγ.) αποσβολώνοµαι, εκπλήσσοµαι, (οικ.) πέφτω 
ξερός· ΦΡ. ξεραίνοµαι στα γέλια γελώ πολύ, ξεσπώ σε ασυγκράτητα 
γέλια: το κοινό ξεράθηκε στα γέλια µε αυτό το νούµερο (βλ. κ. λ. ξη-
ραίνω). — ξέραµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ξηραίνω]. 

ξερακιανός, -ή, -ό (λαϊκ. για πρόσ.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος 
και µε σκληρά, στεγνά χαρακτηριστικά. 
[ΕΤΥΜ. < ξέρακας (µεγεθ. τού ξερός) + παραγ. επίθηµα -ιανός, πβ. κ. 
παρακατ-ιανός, µεσ-ιανός]. 

ξέρασµα (το) {ξεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λαϊκ.) ο εµετός 2. (µτφ.) 
αυτός που ενοχλεί, που προκαλεί αηδία µε τις πράξεις και τη συµπε-
ριφορά του: τι ήθελε πάλι το ~; ΣΥΝ. αηδιαστικός, έκτρωµα· ΦΡ. αη-
δίες και ξεράσµατα βλ. λ. αηδία. [ΕΤΥΜ.µεσν. < ξερνώ (βλ.λ.)]. 

ξερατό (το) (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) ο εµετός 2. (µτφ.) οτιδήποτε (φαγητό, 
κουβέντα, συµπεριφορά κ.λπ.) προκαλεί έντονη ενόχληση και αηδία. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξερνώ (βλ.λ.)]. 

ξερή (η) {χωρ. πληθ.} 1. χαρτοπαίγνιο που παίζεται µε πενήντα δύο 
χαρτιά και είναι παραλλαγή τής κολτσίνας (βλ.λ.) 2. (µτφ.-λαϊκ.) το 
ανδρικό γεννητικό όργανο, πέος. 

ξερίζωµα (το) → ξεριζώνω 
ξεριζωµένος, -η, -ο → ξεριζώνω 
ξεριζωµός (ο) η βίαιη εκδίωξη, η αναγκαστική και οριστική αποµά-

κρυνση από τη γενέτειρα: ο ~ τού µικρασιατικού Ελληνισµού || ο ~ 
ενός λαού απ' τις προγονικές εστίες του ΣΥΝ. (λόγ.) εκπατρισµός, ξε-
ρίζωµα. 

ξεριζώνω ρ. µετβ. {ξερίζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) αποσπώ βί-
αια (φυτό) από το χώµα µαζί µε τις ρίζες (του): ο άνεµος ξερίζωσε 
πολλά δέντρα ΣΥΝ. (λόγ.) εκριζώνω ΑΝΤ. φυτεύω 2. (κατ' επέκτ.) απο-
σπώ (κάτι) βίαια, το βγάζω εντελώς από τη θέση του: (ως απειλή) αν 
ξαναµιλήσεις, θα σου ξεριζώσω τ' αφτιά || (µτφ.) ξερίζωσε αυτό το 
πάθος απ' την ψυχή σου 3. (µτφ.) εξαλείφω, αφανίζω (κάτι) ολοκλη-
ρωτικά: προκαταλήψεις ετών δεν ξεριζώνονται από τη µία µέρα στην 
άλλη ΣΥΝ. καταστρέφω 4. διώχνω βίαια και οριστικά ανθρώπους από 
τον τόπο κατοικίας και καταγωγής τους, από την πατρίδα τους: οι 
Τούρκοι ξερίζωσαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία ΣΥΝ. εκπατρί-
ζω. — ξερίζωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
έκριζώ (-όω) < έκ- (βλ. κ. ξε-) + -ριζώ < ρίζα]. 

ξερικός, -ή, -ό 1. (για γεωργικές εκτάσεις) αυτός που δεν αρδεύεται, 
που δεν ποτίζεται από νερά πηγής ή ποταµού: ~ αγρός | χωράφι ΣΥΝ. 
ξερός, στεγνός 2. (για φυτά και γεωργικά προϊόντα) αυτός που ανα-
πτύσσεται χωρίς νερό: ~ καλλιέργεια | φασόλια | σταφύλια | πατάτες 
ΑΝΤ. ποτιστικός. 

ξερνοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ξερνοβολάς... | ξερνοβόλησα} (λαϊκ.) 
κάνω συνεχώς εµετό ΣΥΝ. ξερνώ. — ξερνοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ < 
ξερνώ + λεξικό επίθηµα -βολώ < βάλλω]. 

ξερνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξερνάς... | ξέρασ-α, -µένος} (οικ.) 
♦ 1. (αµετβ.) κάνω εµετό ♦ (µετβ.) 2. βγάζω (κάτι) ως εµετό: ξέρασε 
όλο το φαγητό | το φάρµακο 3. (µτφ.) βγάζω µε δύναµη από µέσα µου, 
τινάζω (κάτι) µε δύναµη προς τα έξω: τα αυτόµατα άρχισαν να ξερ 
νούν φωτιά (να πυροβολούν) || η µηχανή ξερνούσε µαύρο καπνό || το 
ηφαίστειο ξερνούσε λάβα 4. (για θάλασσα, λίµνη ή µεγάλο ποτάµι) 
βγάζω στην παραλία, ρίχνω στην ξηρά: τα αποµεινάρια τού πλοίου 
τα ξέρασε η θάλασσα || µετά από µέρες τον ξέρασε το κύµα πνιγµέ 
νο ΣΥΝ. ξεβράζω 5. αποκαλύπτω µυστικό, φανερώνω (συνήθ. µετά από 
άσκηση βίας): στην ανάκριση τον έκαναν και τα ξέρασε όλα ΣΥΝ. 
οµολογώ 6. (µτφ.-σπάν.) υφίσταµαι τις συνέπειες κακής ή άδικης 
πράξης που έκανα: αργά ή γρήγορα θα τα ξεράσεις όλα όσα µου έκα 
νες ΣΥΝ. πληρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ξερνώ < αρχ. εξερώ (-έω) «αδειάζω, εξεµώ» (από τον 
αόρ. εξ-ήρασα, πβ. κ. έγήρασα - γερνώ, επέρασα - περνώ), αβεβ. ετύ-
µου, ίσως < εξ- + ερα, αρχαιότατο ουσ. που συνήθως ερµηνεύεται ως 
«γη, έδαφος», οπότε το ρ. εξερώ θα είχε τη σηµ. «εξεµώ στο έδαφος». 
Το ουσ. ερα συνδ. µε αρχ. γερµ. ero «γη», erda (> γερµ. Erde), ουαλ. 
erw «πεδιάδα» κ.ά.]. 

ξερό (το) → ξερός 
ξερό- κ. ξερό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. ότι κάτι είναι ξε-

ρό: ξερο-πήγαδο, ξερο-πόταµος, ξερό-χορτο, ξερο-κόµµατο 2. (κυρ. 
προκειµένου για κινήσεις ή λειτουργίες τού ανθρώπινου σώµατος) 
ξηρότητα, απουσία σωµατικών υγρών (λ.χ. σάλιου): ξερο-καταπίνω, 
ξερο-βήχω, ξερο-γλείφοµαι 3. (κυρ. για φαγητά και γλυκά) ότι κάτι 
έχει ψηθεί, τηγανιστεί κ.λπ. µε ελάχιστο λάδι, βούτυρο, νερό κ.λπ. ή 
αποξηρανθεί, ώστε να είναι τραγανό: ξερο-ψηµένος, ξερο-τηγανισµέ-
νος 4. ότι κάτι δεν έχει βλάστηση, είναι άγονο: ξερο-νήσι, ξερο-βού-
νι, ξερό-καµπος 5. ότι κάποιος χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευελι-
ξίας και εξυπνάδας, από κουτό πείσµα: ξερο-κέφαλος 6. ότι κάτι δεν 
συνοδεύεται από τίποτα, σκέτο: ξερο-σφύρι 7. στατικότητα, απουσία 
κινήσεων: ξερο-σταλιάζω. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ξερός]. 

ξερόβηχας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ξερός βήχας: µε πιάνει ~ 2. ο 
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ψεύτικος βήχας (λ.χ. ως έκφραση αµηχανίας, ως προειδοποίηση). [ΕΤΥΜ- < 
µτγν. ξηρόβηξ, -ήχος < ξηρός + βήξ «βήχας»]. 

ξεροβήχω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξερόβηξα} 1. βήχω, χωρίς να έχω σάλιο ή 
φλέµατα: όλη την ηµέρα χθες ξερόβηχε || ξερόβηξε για να καθαρίσει τη φωνή 
του, πριν αρχίσει να µιλάει 2. (κατ' επέκτ.) βήχω επίτηδες, για να γίνω 
ακουστός, να προκαλέσω την προσοχή άλλου, να επισηµάνω κάτι κ.λπ.: πήρε 
σοβαρό ύφος και ξερόβηξε δύο φορές, για να τον ακούσουν όλοι || «από την 
πόρτα σου περνώ, βήχω και ~» (δηµοτ. τραγ.). 

ξεροβόρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ψυχρός άνεµος που πνέει κατά τους 
χειµερινούς µήνες από τον βορρά και δεν φέρνει βροχή: τα δέντρα παράδερναν 
στο ~ ΣΥΝ. βοριάς ΑΝΤ. νοτιάς. [ΕΤΥΜ < ξερό- + -βόρι < βοριάς]. 

ξεροβούνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µικρό βουνό χωρίς βλάστηση, εντε-
λώςάδεντρο ΣΥΝ. πετροβούνι, βραχοβούνι. 

ξερόβρυση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) βρύση ή πηγή που ξεράθηκε, που το 
νερό της στέρεψε. 

ξερό γλείφοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξερογλείφτηκα} (λαϊκ.) 1. (για έµψυχα) 
γλείφω τα χείλη ή το στόµα µου από σφοδρή επιθυµία να γευτώ, να δοκιµάσω 
κάτι: κοίταζε τους µεζέδες και ξερογλειφόταν 2. (µτφ. για πρόσ.) επιθυµώ 
σφοδρά πρόσωπο ή πράγµα: την έβλεπε και ξερογλειφόταν ΣΥΝ. λαχταρώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ξερόκαµπος (ο) (λαϊκ.) ξερός κάµπος, άγονη και άφορη πεδιάδα. 
ξεροκαταπίνω ρ. αµετβ. {ξεροκατάπια} (λαϊκ.) κάνω την κίνηση τής 

κατάποσης χωρίς σάλιο: ξερόβηξε και ξεροκατάπιε, για να καθαρίσει τη φωνή 
του- (µτφ.) ως ένδειξη αµηχανίας, ταραχής κ.λπ.: ξεροκατάπιε και δεν είπε 
λέξη ΣΥΝ. κοµπιάζω. 

ξεροκέφαλος, -η, -ο αυτός που δεν πείθεται εύκολα ούτε αλλάζει γνώµη, που 
έχει µεγάλο πείσµα και ισχυρογνωµοσύνη: µα την αλήθεια, δεν µπορεί να 
µιλήσει κανείς µαζί σου, είσαι πολύ ~! || δέξου αυτά που σου λέω, µην είσαι ~! 
ΣΥΝ. πεισµατάρης, (λόγ.) ισχυρογνώµων, επίµονος, αµετάπειστος, (καθηµ.) 
αγύριστο κεφάλι ΑΝΤ. υποχωρητικός, δεκτικός, διαλλακτικός. — ξεροκεφαλιά 
(η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ξηροκέφαλος < ξηρός + -κέφαλος < κεφαλή]. 

ξερόκλαδο (το) το ξερό κλαδί, το κλαδί δέντρου ή θάµνου που έχει ξεραθεί. 
ξεροκόκκαλο (το) κόκκαλο χωρίς καθόλου κρέας, που προέρχεται από 

µαγειρεµένο σφάγιο. 
ξεροκόµµατο (το) (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) κοµµάτι ξερού ψωµιού και κατ' επέκτ. το 

µικρό, φτωχό γεύµα: µην ανησυχείτε γι'αυτόν, βολεύεται και µ' ένα ~! 2. (µτφ.) 
πολύ χαµηλή αµοιβή εργασίας: δουλεύει για ένα ~ ΣΥΝ. ψίχουλα. 

ξερόλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, ξερόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) πρόσωπο 
που παρουσιάζεται ως παντογνώστης, που νοµίζει πως τα ξέρει όλα και έχει 
άποψη για όλα. [ΕΤΥΜ. Από τη φρ. (τα) ξέρει όλα]. 

ξερολιθιά (η) (λαϊκ.) λιθοδοµή που κατασκευάζεται µόνο από πέτρες, χωρίς 
συνδετικό κονίαµα ούτε λάσπη· συνηθίζεται κυρ. στα νησιά και 
χρησιµοποιείται για την αντιστήριξη καλλιεργήσιµων εδαφών, τον 
διαχωρισµό των αγροτικών ιδιοκτησιών µεταξύ τους, καθώς επίσης και στο 
χτίσιµο πρόχειρων καταλυµάτων για τον αγρότη και τα ζώα του, αποθηκών 
κ.λπ. Επίσης ξερολίθι (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. ξηρόλιθος < ξηρός + λίθος]. 

ξερονήσι (το) {ξερονησ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) νησί ξερό, χωρίς νερό και 
βλάστηση, που συνήθ. δεν κατοικείται ΣΥΝ. ερηµονήσι. 

ξεροπήγαδο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) πηγάδι που έχει στερέψει, που δεν έχει νερό. 
ξεροποταµος (ο) [µεσν.] ποτάµι που στερεύει κατά τη θερινή περίοδο, γενικότ. 

όταν δεν τροφοδοτείται από τα νερά τής βροχής. Επίσης ξεροπόταµο (το). 
ξερός, -ή, -ό κ. ξηρός (βλ.λ.) 1. αυτός που δεν περιέχει νερό ή υγρασία, που έχει 

στεγνώσει: ~ ποτάµι | πηγάδι | κλίµα | καιρός | χείλη | στόµα ΣΥΝ. στεγνός, 
άνυδρος ΑΝΤ. υγρός- ΦΡ. ξερός βήχας ο ξερόβηχας (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) αυτός 
που έχει µαραθεί, που έχει χάσει τους χυµούς του, που έχει πάψει να είναι 
µαλακός ή στιλπνός και έχει γίνει σκληρός και εύθραυστος: ~ φυτό | χορτάρι | 
φύλλο | φρύγανο | ψωµί || ~ σύκο (αποξηραµµένο) ΣΥΝ. µαραµένος ΑΝΤ. 
χλωρός· ΦΡ. (α) (εµφατ.) και ξερό ψωµί για να δείξουµε ότι θέλουµε ή 
υποστηρίζουµε κάτι φανατικά, αυτό και µόνο αυτό, τίποτε άλλο: Ολυµπιακός 
(αθλητικό σωµατείο) ~! (β) (παροιµ.) κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά 
για περιπτώσεις που µαζί µε τους ενόχους µιας υπόθεσης υφίστανται τις 
αρνητικές συνέπειες και οι αθώοι, η καταστροφή τους παρασύρει όλους χωρίς 
διάκριση 3. (έδαφος) χωρίς βλάστηση, που δεν έχει πράσινο: ~ γη | τόπος | 
χώρα | πεδιάδα | βουνό ΣΥΝ. αποψιλωµένος, (µτφ.) γυµνός ΑΝΤ. χλοερός, 
κατάφυτος 4. (α) αυτός που δεν έχει κανένα συµπλήρωµα, σκέτος: τι να σου 
κάνει ένας ~ µισθός; || ξερό θα το φάω το µπιφτέκι; || ~ γνώσεις, χωρίς κριτική 
επεξεργασία (αναφοµοίωτες, αναξιοποίητες) (β) αυτός που είναι µόνος του, 
έρηµος στη ζωή: ~ κορµί (γ) απότοµος, σύντοµος και οξύς ή σκληρός, χωρίς 
ιδιαίτερο χρώµα και διάρκεια: ~ ήχος | κρότος | πυροβολισµός | φωνή (δ) αυτός 
που µένει αυστηρά µέσα στα τυπικά πλαίσια, που χαρακτηρίζεται από 
λακωνικότητα, αυστηρότητα: - άρνηση | ερώτηση | απάντηση || είπε ένα - αντίο 
και έφυγε αµίλητος (ε) αυτός που δεν έχει ποικιλία, ζωντάνια και χάρη, που 
προκαλεί ανία: ΓΟ ύφος του ήταν ~ και πληκτικό ΣΥΝ. άχαρος, ανιαρός, 
µονότονος, βαρετός, πληκτικός, πεζός ΑΝΤ. ποικίλος, ευχάριστος 5. (µτφ.) 
αυτός που δεν µιλάει και δεν κινείται, που έχει πέσει σε βαθύ λήθαργο ή έχει 
χάσει τις αισθήσεις του: ήπιε πολύ κι έπεσε κάτω ~ || κουρασµένος καθώς 
ήµουν, έπεσα ~ στο κρεβάτι ΣΥΝ. άκαµπτος, ακίνητος, αναίσθητος· ΦΡ. (α) 
πέφτω | µένω ξερός (µεσν. φρ.) (ί) µένω ακίνητος ή αναίσθη- 

τος από µεγάλη έκπληξη ή άλλο έντονο συναίσθηµα: από τη συγκίνηση του 
έµεινε ξερός ΣΥΝ. έκπληκτος, κατάπληκτος, (λόγ.) ενεός (ii) χάνω τη ζωή µου, 
πεθαίνω: έπεσε, χτύπησε κι έµεινε ξερός (βλ. κ. σηµ. 6) (β) ξερό κεφάλι (i) 
πρόσωπο που δεν αλλάζει γνώµη εύκολα, που διαθέτει µεγάλο πείσµα και 
επιµονή, ο ισχυρογνώµων: άδικα χάνεις τα λόγια σου, αυτός είναι ~ ΣΥΝ. 
πεισµατάρης, επίµονος, ξεροκέφαλος, κεφάλι αγύριστο ΑΝΤ. υποχωρητικός, 
διαλλακτικός (ii) το µυαλό κάποιου, ο τρόπος σκέψεως που χαρακτηρίζεται από 
πείσµα ή αδιαλλαξία: το ξερό του το κεφάλι φταίει για ό,τι έπαθε (βλ. λ. κεφάλι) 
(γ) εξ και ξερός (οικ.) (που δηλώνει αγανάκτηση) σε κάποιον, που από 
αµηχανία ή άγνοια επαναλαµβάνει συνεχώς τον φθόγγο «ε» 6. αυτός που έχει 
χάσει τη ζωή του, που έχει πεθάνει, ιδ. αιφνίδια: τον χτύπησε και τον άφησε ~ 
στον τόπο 7. (ειδικότ.) ξερή (η) βλ.λ. 8. (ειρων.) ξερό (το) (α) το κεφάλι τού 
ανθρώπου: να βάλεις το ~ σου κάτω και να σκεφτείς || λέει ό,τι κατεβάσει το ~ 
του || δεν κόβει το ~ του! (δεν είναι έξυπνος, εύστροφος) (β) (σκωπτ.) κάθε 
άκρο τού ανθρώπινου σώµατος, το χέρι ή το πόδι: κάτω τα ~ σου, µη µ' αγγίζεις! 
|| µάζεψε τα - σου ΣΥΝ. ξεράδι. — ξερά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ξηρός (πβ. σίδηρος - σίδερο, κηρίον - κερί), αβεβ. ετύµου. 
Η σύνδεση µε λατ. serënus «διαυγής, καθαρός» (αρχική σηµ. «ξερός»), serescö 
«ξεραίνοµαι», προσκρούει στο µακρό -η- τού επιθ. ξηρός. ∆εν θεωρείται πιθ. η 
ετυµολογική σύνδεση µε το σανσκρ. ksârâ- «φλέγων» ούτε µε το επίθ. χέρσος]. 
ξεροσταλιαζω ρ. αµετβ. {ξεροστάλιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) στέκοµαι όρθιος και 
ακίνητος, στο ίδιο µέρος συνέχεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα (λ.χ. 
περιµένοντας κάποιον): «ξεροστάλιασα στ' αγιάζι, ώρες να σε καρτερώ» (λαϊκ. 
τραγ.). — ξεροστάλιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξερό- + σταλιάζω «παραµένω όρθιος 
και ακίνητος επί αρκετή ώρα» < σταλίζω «οδηγώ κοπάδι ζώων στο 
ποιµνιοστάσιο - αναπαύοµαι» < µτγν. στάλη «ποιµνιοστάσιο», αγν. ετύµου. Η 
σηµ. «υποφέρω από έλλειψη νερού» (τού ρ. ξεροσταλιαζω) οφείλεται σε παρε-
τυµολ. προς τη λ. σταλιά]. ξεροσφύρι (λαϊκ.) επίρρ.· η κατανάλωση 
οινοπνευµατώδους ποτού 
χωρίς τη συνοδία φαγητού ή µεζέ: ήπιε το ούζο του ~ κι έφυγε. ξεροτηγανίδι (το) 
{ξεροτηγανιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ό,τι µένει στο τηγάνι µετά το τηγάνισµα ΣΥΝ. 
αποτηγανίδι. ξεροτηγανίζω ρ. µετβ. {ξεροτηγάνισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. 
(κυριολ.) τηγανίζω (κάτι) µε ελάχιστο λάδι ή βούτυρο 2. (κατ' επέκτ.) κάνω 
(κάτι) ξερό από το πολύ τηγάνισµα, το τηγανίζω τόσο, ώστε να σχηµατίσει ξερή 
κρούστα στην επιφάνεια του, να γίνει τραγανό: ξε-ροτηγανισµένοι κεφτέδες 3. 
(µτφ.) τυραννώ, βασανίζω (κάποιον): µια ζωή τον ξεροτηγανίζει η γυναίκα του. 
— ξεροτηγάνισµα (το). ξεροτήγανο (το) παραδοσιακό γλύκυσµα, που 
παρασκευάζεται από 
αλεύρι, µέλι (µερικές φορές και γάλα, αβγά) κ.ά. υλικά στο τηγάνι. ξερότοπος 
(ο) (λαϊκ.) τόπος ξερός, χωρίς νερό και βλάστηση. ξεροφαγιά κ. ξηροφαγία κ. 
ξηροφαγία (η) {χωρ. πληθ.} 1. πρόχειρο γεύµα ή κολατσιό, που δεν 
περιλαµβάνει µαγειρεµένη τροφή 2. (ειδικότ.) διαιτητική αγωγή µε χορήγηση 
ξερών τροφών, συνήθ. σε περιπτώσεις που απαιτείται µείωση των υγρών τού 
σώµατος. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ξηροφαγία < ξηρός + -φαγία]. ξερόφυλλο (το) 
(λαϊκ.) το ξερό φύλλο, το φύλλο που έχει ξεραθεί. ξερόχορτο (το) (λαϊκ.) το 
ξερό χορτάρι, το χόρτο που έχει ξεραθεί. 
Επίσης ξεροχόρταρο. ξεροψήνω ρ. µετβ. {ξερόψη-σα, -θηκα, -µένος} 1.ψήνω 
(κάτι) ώσπου να γίνει από έξω ξερό, τραγανό, το ψήνω αρκετά και σιγά-σιγά: 
ξεροψηµένο κοτόπουλο || ξεροψηµένες πίτες || (µτφ.) µε ξερόψησε ο ήλιος από το 
πρωί ΣΥΝ. καβουρντίζω 2. (µτφ.) τυραννώ, βασανίζω κάποιον ΣΥΝ. 
ξεροτηγανίζω. — ξεροψήσιµο (το). ξερόψωµο (το) (λαϊκ.) 1. το µπαγιάτικο 
ψωµί 2. ψωµί που τρώγεται 
σκέτο, χωρίς συνοδευτικό ή προσφάγι. ξέρω κ. (παλαιότ.-διαλεκτ.) ξεόρω ρ. 
µετβ. (ήξερα) 1. γνωρίζω (κάτι), µου είναι γνωστό: ~ τι θέλω στη ζωη µου || άσ' 
τον, δεν ξέρει τι λέει || ρώτησε την, ξέρει καλά από τέτοια πράγµατα || νοµίζεις ότι 
τα ξέρεις όλα, αλλά δεν ξέρεις τίποτε ΑΝΤ. αγνοώ- ΦΡ. (α) άσε αυτά που ξέρεις | 
αυτά που ξέρεις (ή που ήξερες) να τα ξεχάσεις! (µε αυστηρότητα) ως 
απάντηση σε πρόσωπο που επιµένει σε κάτι, το οποίο ο οµιλητής θεωρεί 
απαράδεκτο: αυτά που ήξερες µε τους άλλους, µ' εµένα να τα ξεχάσεις! (β) ένας 
Θεός ξέρει για κάτι που είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς: ~ πού θα µας βγάλει 
αυτή η ιστορία! || ~ αν θα γίνω καλά! (γ) ποιος ξέρει; βλ. λ. ποιος (δ) αυτό το 
ξέρει κι η γάτα! για κάτι πολύ εύκολο ή αυτονόητο: -∆ύο και δύο κάνουν τέσσε-
ρα! —! (ε) ό,τι ξέρεις, ξέρω δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο από εσένα: 
γι'αυτό το ζήτηµα ~! (στ) (παροιµ.) όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο 
κόσµος όλος βλ. λ. νοικοκύρης (ζ) (παροιµ.) κάλλιο να ξέρεις παρά να έχεις η 
γνώση και η µάθηση είναι πιο πολύτιµη από τον πλούτο (η) δεν ξέρω | νιώθω 
πού (µου) πάν' τα τέσσερα βλ. λ. τέσσερεις (θ) (εµφατ.) ξέρω 'γώ | πού θες να 
ξέρω 'γώ για τη δήλωση πλήρους άγνοιας για κάτι: ξέρω 'γώ τι θέλει αυτός; || 
Πού θες να ξέρω 'γώ τι σκέφτεται αυτός; Στο µυαλό του είµαι; (ι) ξέρεις (τώρα) 
εσύ (ι) για περιπτώσεις στις οποίες δεν θέλουµε να υπεισέλθουµε σε 
λεπτοµέρειες ή να επαναλάβουµε πράγµατα ήδη γνωστά στον άλλον: -Τι να του 
πάρω για τη γιορτή του; —! || Μην κάνεις τον ανήξερο,-! (ii) συνθηµατικά ως 
απάντηση σε ερώτηση, όταν δεν επιθυµούµε να µας ακούσουν ή να µας 
καταλάβουν τρίτοι: θα συναντηθούµε στο γνωστό µέρος, ~! (ια) (νύφη) όχι όπως 
ήξερες, αλλά όπως βρήκες ο νεότερος ή ο καινούργιος πρέπει να ακολουθεί 
αυτά που ήδη ισχύουν κάπου και να µην προσπαθεί να επιβάλει δικούς του 
κανόνες, ιδέες κ.λπ. (ιβ) (κάποιος) δεν ξέρει τι έχει (κάποιος) έχει πάρα πολλά 
χρήµατα, περιουσιακά στοιχεία 2. (α) γνωρίζω (κάτι) πολύ καλά, το έχω 
µελετήσει πολύ ή έχω εξασκηθεί σε αυτό: για να επιβιώσεις 
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στην αγορά, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες τού παιχνιδιού || το να 
πάρεις το δίπλωµα δεν σηµαίνει ότι ξέρεις και να οδηγείς! || - να επι-
σκευάζω τηλεοράσεις || χάθηκα στους δρόµους, γιατί δεν την ξέρω 
καλά την περιοχή || σήµερα ήξερα το µάθηµα απ'έξω κι ανακατωτά || ~ 
(κάτι) νερό | νεράκι (πολύ καλά) ΣΥΝ. κατέχω ΑΝΤ. αγνοώ (β) έχω 
πλήρη επίγνωση ενός πράγµατος: µη φοβάσαι, ~ τι κάνω· ΦΡ. ξέρω 
(κάποιον | κάτι) απ' την καλή κι απ' την ανάποδη βλ. λ. ανάποδος 3. 
(ειδικότ. για γλώσσα) µιλώ, χειρίζοµαι καλά: -Ξέρεις και Γαλλικά; -
Όχι, µόνο Αγγλικά ξέρω 4. (για πρόσ.) έχω γνωριµία (µε κάποιον), 
µου είναι γνωστός, έχω τουλάχιστον συστηθεί µαζί του: τον ξέρω 
από τα σχολικά µου χρόνια || δεν θέλω πια να σε ξέρω (επιθυµώ να 
διακόψουµε κάθε σχέση) ΣΥΝ. γνωρίζω 5. (κατ' επέκτ.) γνωρίζω τον 
χαρακτήρα κάποιου, µπορώ να προβλέψω τη συµπεριφορά του: τον 
ξέρεις τον Στέφανο, όλο τέτοια κάνει! || µε ξέρεις τώρα εµένα πόσο 
ευάλωτος είµαι σ' αυτά! ΦΡ. (α) ξέρω (κάποιον) για... έχω συγκεκρι-
µένη άποψη για (κάποιον): σε ήξερα για άνθρωπο ειλικρινή, αλλά να 
που αποδείχθηκε ότι έκανα λάθος || Με εκπλήσσεις! ∆εν σε ξέρω για 
τέτοιον! (β) ξέρεις... (i) στην αρχή φράσεως ως ένδειξη αµηχανίας ή 
σκέψης, δισταγµού κ.λπ.: ξέρεις..., δεν ήθελα να σου το κρύψω, 
απλώς δεν το έφερε η κουβέντα να σου το πω || ~, όλα αυτά πρώτη 
φορά τα ακούω (ii) µέσα σε φράση, παρενθετικά, για να δηλωθεί δι-
σταγµός, φόβος, αδυναµία έκφρασης ή προσπάθεια δικαιολόγησης 
όσων έχουν ειπωθεί προηγουµένως: δεν αισθάνοµαι άνετα, ~, σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις || δεν µπορώ, ~, να θυµηθώ χρονολογίες· πάντα τις 
µπερδεύω 6. ξέρω ως µονολεκτική απάντηση που δηλώνει έντονη 
συµφωνία (συχνά επαναλαµβανόµενο): -Ξέρεις τώρα τι δύσκολος 
άνθρωπος είναι ο Κώστας. -Ξέρω, ξέρω... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξεύρω | εξεύρω, από τον αόρ. β' εξεϋρον τού αρχ. εξευ-
ρίσκω «ανακαλύπτω, αναζητώ». Το ρ. προήλθε από την υποτ. τού 
αορ. β' (εξεύρω, -ης...), η οποία αποσπάστηκε µορφολογικά και θεω-
ρήθηκε αυτόνοµο ρήµα µε τη σηµ. «γνωρίζω, κατέχω». Η µεταβολή 
ξεύρω > ξέρω οφείλεται σε αναλογικό σχηµατισµό προς τα ρ. σε -ερω 
(πβ. φέρω, χαίρω), καθώς και στο γεγονός ότι ο τ. ξεύρω θεωρήθηκε 
λόγιος. ∆εν ικανοποιεί σηµασιολογικώς η αναγωγή στο αρχ. ρ. εξαί-
ρω «σηκώνω, ξεχωρίζω», η οποία εξάλλου δεν θα εξηγούσε και τον 
σχηµατισµό τού αορίστου (ήξερα - εξήρα)]. 

ξεσαβουρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεσαβούρω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αφαιρώ τη σαβούρα, το έρµα από το πλοίο 2. καθαρίζω (κάτι) από 
καθετί άχρηστο, περιττό ♦ 3. (αµετβ.) απαλλάσσοµαι από περιττό 
φορτίο ή βάρος. — ξεσαβούρωµα (το). 

ξεσαβούρωτος, -η, -ο 1. (συνήθ. για πλοίο) αυτός που του έχει 
αφαιρεθεί η σαβούρα, το έρµα 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει αξιόλογο 
ηθικό έρµα. 

ξεσαλώνω ρ. αµετβ. {ξεσάλω-σα, -µένος} (οικ.) υπερβάλλω στη δια-
σκέδαση, ξεφαντώνω: ξεσαλώσαµε χθες στα µπουζούκια. — ξεσά-
λωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < ξε- + µτγν· σάλος «άψητος, ηλίθιος» 
(«γλώσσα» τού Ησυχίου), ίσως συνδ. µε τη λ. σάλος (βλ.λ.)]. 

ξεσαµαρωνω ρ. µετβ. {ξεσαµάρω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ το σα-
µάρι από ζώο: ~ τον γάιδαρο | το άλογο ΑΝΤ. σαµαρώνω. — ξεσαµά-
ρωµα (το). 

ξεσαµάρωτος, -η, -ο (λαϊκ.-κυριολ.) αυτός που δεν έχει σαµάρι, που 
δεν τον έχουν σαµαρώσει: ~ µουλάρι ΣΥΝ. ασαµάρωτος ΑΝΤ. σαµα-
ρωµένος· ΦΡ. (µτφ. για πρόσ.) γαϊδούρι ξεσαµάρωτο άνθρωπος χωρίς 
ηθικούς φραγµούς, που συµπεριφέρεται µε αναίδεια και αδιαντρο-
πιά ΣΥΝ. αναίσχυντος, αδιάντροπος, ξετσίπωτος, παλιάνθρωπος, 
αναιδής. 

ξεσβερκιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεσβερκ-ιάστηκα, -ιασµένος} αι-
σθάνοµαι έντονο πόνο στον σβέρκο από άβολη στάση τού λαιµού ή 
από κούραση. Επίσης ξεσβερκώνοµαι {ξεσβερκ-ώθηκα, -ωµένος}. — 
ξεσβέρκιασµα κ. ξεσβέρκωµα (το). 

ξεσελώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσέλω-σα, -θηκα, -µένος} βγάζω τη σέλα 
από το άλογο. — ξεσέλωµα (το). 

ξεσέλωτος, -η, -ο (για άλογο) αυτός που δεν έχει σέλα. 
ξεσηκωµός (ο) 1. η βίαιη και γρήγορη αναχώρηση, συνήθ. υπό συν-

θήκες πίεσης ΣΥΝ. ξεσήκωµα, µετακίνηση, µετατόπιση, αποµάκρυνση 
2. (µτφ.) οργανωµένη εξέγερση, επανάσταση: ο ~ του 1821 || λαϊκός | 
καθολικός ~ ΣΥΝ. σηκωµός, εξέγερση, επανάσταση. 

ξεσηκώνω ρ. µετβ. {ξεσήκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. παρακινώ (κάποι-
ον) µε τρόπο έντονο (να κάνει κάτι): (+να) µερικοί εργολάβοι τους ξε-
σήκωσαν να πουλήσουν τα σπίτια τους || δύο φίλοι µάς ξεσήκωσαν να 
πάµε στο θέατρο || Μην τον ξεσηκώνεις συνέχεια! Πρέπει, επιτέλους, 
να διαβάσει! ΣΥΝ. ωθώ, παροτρύνω, προτρέπω ΑΝΤ. αποτρέπω· ΦΡ. 
ξεσηκώνω τα µυαλά (κάποιου) παρασύρω κάποιον σε παράλογες ή 
αθέµιτες πράξεις και ενέργειες ΣΥΝ. ξεµυαλίζω, παίρνω τα µυαλά 2. 
προκαλώ αντίδραση, επιφέρω ορισµένο αποτέλεσµα: η άφιξη τού συ-
γκροτήµατος ξεσήκωσε θύελλα ενθουσιασµού || η απόφαση τής κυ-
βέρνησης ξεσήκωσε νέες διαµαρτυρίες 3. βγάζω πράγµατα από τη 
θέση τους- κυρ. σε ΦΡ. όπως ξεσηκώνω το σπίτι συγυρίζω το σπίτι 
καλά κάνοντας γενική καθαριότητα- (κ. µεσοπαθ.): Πού να ξεσηκω-
θούµε τώρα να µετακοµίσουµε! Καλά είµαστε και σ' αυτό το σπίτι! 4. 
(µτφ.) προκαλώ αναστάτωση, αναταραχή, διαταράσσω τη γαλήνη και 
την ηρεµία: οι κραυγές τους ξεσήκωσαν τη γειτονιά || ξεσήκωσαν το 
χωριό µε τους καβγάδες τους 5. προκαλώ κίνηση εναντίον εξουσίας, 
ωθώ σε ανταρσία, σε στάση κ.λπ.: η αγανάκτηση για την αδικία 
ξεσήκωσε τις λαϊκές µάζες || γύριζε από χωριό σε χωριό και ξεσήκωνε 
τους υπόδουλους Έλληνες ΣΥΝ. εξεγείρω 6. παρακινώ ή πιέζω 
κάποιον να φύγει βιαστικά από τον τόπο όπου βρίσκεται, εξανα-
γκάζω προς αποµάκρυνση: τους ξεσήκωσαν άρον-άρον και τους 
στρύµωξαν σε µεγάλα καµιόνια 7. αντιγράφω πιστά σχέδιο ή εικόνα 

(π.χ. χρησιµοποιώντας ηµιδιαφανές χαρτί): ~ το σχέδιο για το πλεχτό 
| µια ζωγραφιά ΣΥΝ. αντιγράφω, ξεπατικώνω 8. (κατ' επέκτ.) υιοθετώ 
άκριτα ύφος, τρόπους, συµπεριφορά κ.λπ. άλλων: κουβεντιάζοντας 
ξεσήκωνε γνώµες, καµώµατα και εκφράσεις από τους άλλους ΣΥΝ. 
αντιγράφω, µιµούµαι. — ξεσήκωµα (το). 

ξέσις (η) {ξέσ-εως | -εις, -εων} (λόγ.) το ξύσιµο (βλ.λ., σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ξέσις < αρχ. ξέω (βλ.λ.)]. 

ξεσκάζω ρ. → ξεσκάω 
ξεσκαλίζω ρ. µετβ. {ξεσκάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) σκαλίζω 

το χώµα γύρω από τη ρίζα φυτού: ~ τα δέντρα | τις τριανταφυλλιές 2. 
(µτφ.) ψάχνω µε επιµονή, ανακατεύω ή µετακινώ διάφορα αντικείµε-
να στην προσπάθεια µου να βρω κάτι: τι θες και ξεσκαλίζεις τα συρ-
τάρια; ΣΥΝ. σκαλίζω 3. (µτφ.) αναµοχλεύω, ερευνώ παλιά και συνήθ. 
ξεχασµένη υπόθεση για εύρεση νέων στοιχείων: µε τα νέα στοιχεία ο 
ανακριτής ξεσκαλίζει πάλι αυτή την παλιά δολοφονία τής δηµοσιο-
γράφου [| ~ το παρελθόν κάποιου. — ξεσκάλισµα (το). 

ξεσκαλωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεσκάλωσα} ♦ 1. (µετβ.) α-
πελευθερώνω, απεµπλέκω κάτι που έχει µπερδευτεί ή σκαλώσει ♦ 
(αµετβ.) 2. απελευθερώνοµαι, γλυτώνω από κάποιο µπέρδεµα 3. 
(µτφ.) αποφεύγω την εµπλοκή σε µια δύσκολη ή δυσάρεστη κατά-
σταση, απεγκλωβίζοµαι, ξεµπερδεύω: ο µετροπόντικας επιτέλους ξε-
σκάλωσε από τα εµπόδια που έφεραν οι αρχαιολόγοι και συνεχίζει την 
πορεία του. — ξεσκάλωµα (το). 

ξεσκαρτάρω ρ. µετβ. {ξεσκάρτ-αρα κ. -άρισα, -αρίστηκα, -αρισµέ-
νος} (λαϊκ.) κάνω ξεκαθάρισµα, καθαρίζω σύνολο πραγµάτων από τα 
άχρηστα ή τα περιττά µέρη του, αφαιρώ τα σκάρτα, τα ελαττωµατι-
κά: ~ το εµπόρευµα | τα υφάσµατα | τα φρούτα ΣΥΝ. ξεδιαλέγω, ξε-
καθαρίζω. — ξεσκαρτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξε- + σκαρτάρω < 
σκάρτος (βλ.λ.)]. 

ξεσκατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) απαλ-
λάσσω από τις ακαθαρσίες (κυρ. τα περιττώµατα) βρέφος, άρρωστο 
ή ηλικιωµένο- καθαρίζω. Επίσης ξεσκατώνω. — ξεσκάτισµα κ. ξε-
σκάτωµα (το). 

ξεσκάω ρ. αµετβ. {ξεσκάς... | ξέσκασα} (λαϊκ.) εκτονώνοµαι από φόρ-
τιση, ένταση, συνήθ. διασκεδάζοντας, παίζοντας, αθλούµενος κ.λπ.: ο 
κόσµος έρχεται για να ξεσκάσει || θα βγω µια βόλτα να ξεσκάσω ΣΥΝ. 
(καθηµ.) ξεδίνω, ξενοιάζω ΑΝΤ. σκάω, πλήττω. Επίσης ξεσκάζω. — 
ξέσκασµα (το). 

ξεσκεπάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκέπασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
αφαιρώ τη σκεπή, το σκέπασµα ή το κάλυµµα: τράβηξες όλο το σε-
ντόνι και µε ξεσκέπασες || ~ λίγο την κατσαρόλα, για να βγει ο ατµός || 
ξεσκεπάστηκα τη νύχτα και κρύωσα || πρόσεχε το µωρό µην ξεσκε-
παστεί ΑΝΤ. σκεπάζω 2. (µτφ.) κάνω (κάτι µυστικό ή κρυµµένο) φα-
νερό, το φέρνω στο φως: αποφάσισαν να ξεσκεπάσουν τις παρανο-
µίες τού διοικητή τους || µετά την κατάθεση τού µάρτυρα ξεσκεπά-
στηκε επιτέλους και όλοι έµαθαν ποιος ήταν || ξεσκεπάστηκαν οι πα-
ρανοµίες του ΣΥΝ. φανερώνω, αποκαλύπτω ΑΝΤ. σκεπάζω, καλύπτω, 
κρύβω. — ξεσκέπασµα (το), ξεσκέπαστος, -η, -ο. 

ξέσκεπος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει στέγη, σκέπασµα ή 
κάλυµµα- ξεσκέπαστος: ~ σπίτι | δοχείο | κεφάλι | κατσαρόλα ΣΥΝ. 
ακάλυπτος, ανοιχτός, (λόγ.) ασκεπής ΑΝΤ. σκεπασµένος- ΦΡ. γεννή-
θηκα σε σπίτι ξέσκεπο είµαι ντόµπρος, εκφράζοµαι ανοιχτά και µε 
ειλικρίνεια. — ξέσκεπα επίρρ. 

ξεσκίζω κ. ξεσχίζω ρ. µετβ. {ξέσκισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. σχί-
ζω (κάτι) εντελώς, το κάνω κοµµάτια: η γάτα ξέσκισε το ύφασµα µε 
τα νύχια της || (µτφ.) ο πόνος σαν µαχαιριά ξέσκισε την καρδιά της 
ΣΥΝ. (για υφάσµατα) κουρελιάζω, κοµµατιάζω 2. (ειδικότ. για ζώα) 
κόβω και ανοίγω τις σάρκες µε τα νύχια και τα δόντια µου: οι ύαινες 
είχαν ξεσκίσει την αντιλόπη ΣΥΝ. κατασπαράζω 3. (ειδικότ.) κάνω 
γρατζουνιές, προκαλώ εκδορές: θρηνούσε γοερά και ξέσκιζε µε τα 
νύχια τα µάγουλα της 4. (µτφ.-οικ.) νικώ κατά κράτος, επιβάλλοµαι 
σε αντίπαλο µε τρόπο ταπεινωτικό γι' αυτόν: θα τους ξεσκίσουµε στο 
ντέρµπι τής Κυριακής ΣΥΝ. κατανικώ, κατατροπώνω 5. (!) εκτελώ τη 
σεξουαλική πράξη (σε γυναίκα ή άνδρα) µε ιδιαίτερα έντονο και επι-
θετικό τρόπο, συχνά βίαιο 6. (ειδικότ. µεσοπαθ. ξεσκίζοµαι +σε) κά-
νω (κάτι) µε τρόπο εντατικό, ή κουράζοµαι υπερβολικά (κάνοντας 
κάτι): ~ στο διάβασµα | στη δουλειά | στον χορό | στο ποτό 7. (η µτχ. 
ξεσκισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξέσκισµα κ. ξέσχισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. 
< αρχ. έκσχίζω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + σχίζω (βλ.λ.)]. 

ξεσκισµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει σκι-
στεί, που έχει γίνει κοµµάτια: ~ φόρεµα | ρούχο ΣΥΝ. σκισµένος, κοµ-
µατιασµένος 2. (υβριστ.) πρόσωπο, κυρ. γυναίκα, που είχε πάρα πολ-
λές σεξουαλικές επαφές. 

ξεσκλαβώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκλάβω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. 
απελευθερώνω, απαλλάσσω (κάποιον) από την υποδούλωση, τη 
σκλαβιά: ξεσκλαβώσαµε την πατρίδα από τον κατακτητή ΣΥΝ. απε-
λευθερώνω, ελευθερώνω ΑΝΤ. σκλαβώνω 2. (µτφ.) απαλλάσσω (κά-
ποιον) από αρνητική συνήθεια ή κατάσταση: ξεσκλαβώνοµαι από τις 
προλήψεις ΣΥΝ. απελευθερώνω. — ξεσκλάβωµα (το). 

ξεσκλίδι (το) {ξεσκλιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κοµµατάκι από µυτερό ξύλο, 
που µένει µετά το κόψιµο από τσεκούρι ή σκεπάρνι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ξεσκλίζω (πβ. ροκανίζω - ροκανίδι, στολίζω - στολίδι) < ξεσκελίζω (µε 
συγκοπή) < ξε- + σκελίζω (< σκ-ελίς, -ίδος, βλ.λ.)]. ξεσκολίζω ρ. 
αµετβ. {ξεσκόλισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) ολοκληρώνω τη 
φοίτηση µου στο σχολείο, τελειώνω (ή αφήνω) το σχολείο: 
παντρεύτηκε µόλις ξεσκάλισε ΣΥΝ. αποφοιτώ 2. (µτφ.) αποκτώ γνώ-
σεις και πείρα σε κάτι, µαθαίνω όλα τα σχετικά µε αυτό 3. (η µτχ. ξε-
σκολισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξεσκόλισµα (το). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < *ξέσκολος «περατωµένος, τελειωµένος» < ξε- + -σκο-
λος < σχολή ή, κατ' άλλη άποψη, < ξε- + σκολ(ειό) + -ίζω]. 
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ξεσκολισµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που έχει καταρτισθεί 
πλήρως σε κάτι, γενικότ. αυτός που ξέρει πολλά, που έχει µεγάλη 
εµπειρία, συνήθ. σε κόλπα και τεχνάσµατα: ~ στις κοµπίνες ΣΥΝ. µπα-
σµένος (σε κάτι). 

ξεσκονίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τη 
σκόνη: ~ τα ράφια ! τα βιβλία | τα παπούτσια | το δωµάτιο ΣΥΝ. κα-
θαρίζω ΑΝΤ. σκονίζω 2. (µτφ.) εξετάζω (κάτι) λεπτοµερώς, ερευνώ 
(κάτι) σε βάθος: έχει ξεσκονίσει την υπόθεση || το 'χει ξεσκονίσει το 
βιβλίο των µαθηµατικών δεν έχει αφήσει ούτε µία άσκηση άλυτη 3. 
(µτφ.) αποκτώ πάλι επαφή µε κάτι που είχα εγκαταλείψει για καιρό, 
επαναφέρω στον νου µου ξεχασµένες γνώσεις: για την καινούργια 
µου δουλειά θα χρειαστεί να ξεσκονίσω τ'Αγγλικά µου ΣΥΝ. ξαναθυ-
µάµαι. — ξεσκόνισµα (το). 

ξεοκονιστήρι (το) {ξεσκονιστηρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. δέσµη φτερών 
που προσαρµόζεται στο άκρο στελέχους και χρησιµοποιείται στο ξε-
σκόνισµα επίπλων και άλλων αντικειµένων ΣΥΝ. φτερό 2. (γενικότ.) 
ό,τι χρησιµοποιείται για το ξεσκόνισµα. [ΕΙΧΜ < ξεσκονίζω + παραγ. 
επίθηµα -τήρι, πβ. κ. κουρδισ-τήρι]. 

ξεσκονίστρα (η) {ξεσκονιστρών} (λαϊκ.) σκούπα στερεωµένη σε µα-
κρύ κοντάρι, που χρησιµοποιείται για το ξεσκόνισµα των τοίχων και 
τού ταβανιού ΣΥΝ. ταβανόσκουπα. [ΕΤΥΜ. < ξεσκονίζω + παραγ. 
επίθηµα -τρα, πβ. κ. χωρίσ-τρα]. 

ξεσκονόπανο (το) (λαϊκ.) κοµµάτι υφάσµατος που χρησιµοποιείται 
για το ξεσκόνισµα των επίπλων και των αντικειµένων τού σπιτιού. 

ξεσκοτιζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκότισ-α, -τηκα, -µένος} απαλάσσω 
(κάποιον) από τις σκοτούρες, από ό,τι απασχολεί το µυαλό του ΑΝΤ. 
σκοτίζω. — ξεσκότισµα (το). 

ξεσκουντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ξεσκουντάς... | ξεσκούντ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) σπρώχνω, σκουντώ ξανά µε το 
χέρι ή µε το σώµα (κάποιον), για να τον αναγκάσω να αλλάξει θέση, 
να µετακινηθεί: τον σκουντάω, τον ~, αλλά αυτός ακίνητος 2. (κατ' 
επέκτ.) δίνω σπρωξιά σε κάποιον, για να ξυπνήσει, να συνέλθει ή 
προειδοποιητικά για να προσέξει, να αντιληφθεί κάτι κ.λπ,: ξεσκού-
ντα τον να σηκωθεί απ' το κρεβάτι! 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) παρακινώ 
(κάποιον) να κάνει (κάτι): αν δεν τον ξεσκουντήσεις, δεν κάνει τίπο-
τε! ΣΥΝ. προτρέπω, παροτρύνω, κεντρίζω. — ξεσκούντηµα (το). 

ξεσκουριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεσκούριασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) καθαρίζω την επιφάνεια µεταλλικού αντικειµένου από τη 
σκουριά ΑΝΤ. σκουριάζω, (λόγ.) οξιδώνω ♦ (αµετβ.) 2. (για µεταλλικά 
αντικείµενα) απαλλάσσοµαι από τη σκουριά, καθαρίζοµαι: έτριψα τα 
κάγκελα, να ξεσκουριάσουν! ΑΝΤ. σκουριάζω 3. (µτφ.) παύω να είµαι 
αδρανής ή στάσιµος, δραστηριοποιούµαι: πάµε πάλι λίγο να τρέ-
ξουµε, να ξεσκουριάσουµε. — ξεσκούριασµα (το). 

ξεσκούφωτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν φοράει σκούφο (βλ.λ.) ή 
καπέλο: περπατούσε ~ µέσα στο κρύο και τη βροχή. — ξεσκουφώνω 
ρ., ξεσκούφωµα (το). 

ξέσµα (το) {ξέσµ-ατος | -ατα, -άτων} το ξύσµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ξέω (βλ.λ.)]. 

ξεσπάζω ρ. → ξεσπώ 
ξεσπαθώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεσπάθω-σα, -µένος} 1. (κυριολ.) βγά-

ζω ή τραβώ το σπαθί από τη θήκη του 2. (µτφ.) (α) εκδηλώνοµαι, συ-
νήθ. εναντίον κάποιου, εγκαταλείποντας παλαιότερη διστακτικότητα 
ή επιφυλακτικότητα µου: οι βουλευτές ξεσπάθωσαν εναντίον τού αρ-
χηγού τού κόµµατος (β) παίρνω ξαφνικά πολύ θάρρος, ξεθαρρεύω: 
κοίτα τον πώς ξεσπάθωσε ο µικρός! — ξεσπάθωµα (το) [µεσν.]. 

ξέσπασµα (το) → ξεσπώ 
ξεσπιτωνω ρ. µετβ. {ξεσπίτω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. διώχνω 

(κάποιον) (συνήθ. µε βίαιο τρόπο), τον αναγκάζω να αφήσει το σπίτι 
του ή να µείνει χωρίς σπίτι: τους ξεσπίτωσε ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν 
είχαν να πληρώσουν το νοίκι 2. (µεσοπαθ. ξεσπιτώνοµαι) εγκαταλεί-
πω το σπίτι µου ή την προγονική µου εστία, την πατρίδα µου: πολλοί 
ξεσπιτώθηκαν εξαιτίας τού σεισµού || ξεσπιτώθηκαν στη Μικρασια-
τική Καταστροφή. — ξεσπίτωµα (το). 

ξεσποριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεσπόριασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 
1. (µετβ.) βγάζω τους σπόρους από καρπό, αφαιρώ τα κουκούτσια: ~ 
τα σταφύλια, για να τα κάνω γλυκό ♦ 2. (αµετβ.) (για καρπούς) σχη-
µατίζω σπόρους, κουκούτσια: οι ντοµάτες άρχισαν να ξεσποριάζουν 
ΣΥΝ. σποριάζω. — ξεσπόριασµα (το). 

ξεσπυρίζω ρ. µετβ. {ξεσπύρισ-α, -τηκα, -µένος} αφαιρώ τους σπό-
ρους,κυρ. σιτηρών. — ξεσπύρισµα (το). 

ξεσπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ξεσπάς... | ξέσπασα} 1. συµβαίνω ξαφνικά, 
εκδηλώνοµαι απότοµα και µε βιαιότητα: η φθινοπωρινή µπόρα ξέ-
σπασε ορµητική και έπνιξε την πολιτεία || ξέσπασε επανάσταση | πό-
λεµος | κρίση | σύγκρουση || όταν ξέσπασε το οικογενειακό σκάνδαλο, 
έφυγε στο εξωτερικό 2. εξωτερικεύω τη διάθεση και τα συναι-
σθήµατα µου ξαφνικά, απότοµα ή ορµητικά: ~ σε κλάµατα | σε λυγ-
µούς || ο κόσµος ξέσπασε σε ζητωκραυγές || όλοι ξέσπασαν σε γέλια 3. 
(+σε) εκτονώνω την οργή µου (σε κάποιον/κάτι), αφήνω να εκδη-
λωθεί ο θυµός, η ένταση µου εναντίον κάποιου (που µπορεί να µην 
ευθύνεται για την κατάσταση µου): φύγε, µην ξεσπάσω σε σένα! || ξέ-
σπασε στο ποτό || ξέσπασε πάνω στα βάζα και τα έκανε κοµµάτια! 
ΣΥΝ. ξεθυµαίνω. Επίσης ξεσπάζω [µεσν.]. — ξέσπασµα (το). [ETYM. 
< µεσν. ξεσπώ < αρχ. εκσπώ «τραβώ, µετακινώ» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
σπω (βλ. κ. σπάζω)]. 

ξεσταχυάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεστάχυασ-α, -µένος} βγάζω στάχυα, 
πετάω καρπό: το καλαµπόκι ξεστάχυασε ΣΥΝ. σταχυάζω. — ξεστά-
χυασµα (το). 

ξεστηθος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει γυµνό το στήθος του: οι ερ-
γάτες δούλευαν ξέστηθοι ΣΥΝ. γυµνόστηθος. 

ξεστηθώνω ρ. µετβ. {ξεστήθω-σα, -θηκα, -µένος) γυµνώνω τα στήθη· 

(κυρ. το µεσοπαθ. ξεστηθώ νοµαι για γυναίκες) βγάζω το στήθος έξω 
από τα ρούχα, λ.χ. για να θηλάσω. — ξεστήθωµα (το). ξεστοµίζω ρ. 
µετβ. {ξεστόµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) λέγω κάτι το οποίο δεν 
πρέπει να πω, συνήθ. χωρίς ντροπή ή περίσκεψη: πώς τολµάς να 
ξεστοµίζεις τέτοια πράγµατα; || πάνω στο θυµό του ξεστόµισε φρικτές 
κουβέντες. ξέστρα (η) {ξεστρών} (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. λίµα µε χοντρά 
δόντια, που χρησιµοποιείται στην κατεργασία µαλακών υλών (ξύλου, 
αλουµινίου κ.λπ.) για τη γρήγορη αφαίρεση τού υλικού που 
περισσεύει. [ΕΤΎΜ. < ξέω (πβ. ρηµατικό επίθ. ξεστός) + παραγ. 
επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξύστρα, πλύστρα]. ξεστραβώνω ρ. µετβ. 
{ξεστράβω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. κάνω (κάτι) ίσιο, ώστε να 
µην είναι πια στραβό: πίεσε το λίγο, για να ξεστραβώσει ΣΥΝ. ισιώνω, 
(λαϊκ.) ισιάζω ΑΝΤ. στραβώνω · 2. θεραπεύω την τυφλότητα (κάποιου), 
τον κάνω να ξαναβρεί το φως του ΑΝΤ. στραβώνω, τυφλώνω 3. (µτφ.) 
παρέχω σε (κάποιον) τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να µορφωθεί σε 
συγκεκριµένο τοµέα ή γενικότ. να αποκτήσει γνώσεις: καλά που ήλθε 
αυτός ο καθηγητής και τους ξεστράβωσε στη φυσική || διάβασε κανένα 
βιβλίο να ξεστραβωθείς! ΣΥΝ. µορφώνω 4. (µτφ.) απαλλάσσω 
(κάποιον) από την πλάνη στην οποία βρίσκεται, τον βοηθώ να 
αντιληφθεί και να κρίνει τα πράγµατα σωστά: αν δεν βρισκόταν αυτός 
να τον ξεστραβώσει, ακόµα δεν θα είχε καταλάβει τι γινόταν πίσω από 
την πλάτη του. — ξεστράβωµα (το). ξεστρατίζω ρ. αµετβ. {ξεστράτισ-
α, -µένος) 1. (κυριολ.) βγαίνω από τον δρόµο µου, ακολουθώ άλλον 
δρόµο από τον κανονικό: ξεστράτισε και χάθηκε ΣΥΝ. παρεκκλίνω 2. 
(µτφ.) φεύγω από τον σωστό δρόµο, παρεκκλίνω ηθικά: έµπλεξε µε 
κακές παρέες και ξεστράτισε ΣΥΝ. παρασύροµαι. — ξεστράτισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- + στράτα + -ίζω]. ξέστρο (το) (λόγ.) 1. (σπάν.) 
εργαλείο ποικίλης µορφής, που διαθέτει σκληρή, ακονισµένη λεπίδα 
και χρησιµοποιείται για το ξύσιµο διαφόρων υλικών ΣΥΝ. (καθηµ.) 
ξύστρα, ξυστήρι 2. ΙΑΤΡ. χειρουργικό εργαλείο, µε το οποίο λαµβάνεται 
για εξέταση ή αποµακρύνεται βιολογικό υλικό από την εσωτερική 
επιφάνεια κοίλου οργάνου τού σώµατος, λ.χ. από τη µήτρα (απόξεση). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ξέστρον < αρχ. ξέω (πβ. αόρ. ε-ξεσ-α) + παραγ. επίθη-
µα -τρον]. ξεστρώνω ρ. µετβ. {ξέστρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. αφαιρώ 
το στρώµα ή το κάλυµµα από κρεβάτι, έπιπλο ή άλλο αντικείµενο: ~ 
τον καναπέ | το κρεβάτι | το τραπέζι ΑΝΤ. στρώνω, (λόγ.) επιστρώνω· 
ΦΡ. ξεστρώνω το σπίτι µαζεύω τα χαλιά από το πάτωµα 2. (ειδικότ.) 
µαζεύω τα υπολείµµατα και τα σκεύη τού γεύµατος, παίρνω από το 
τραπέζι ό,τι χρησιµοποιήθηκε στο γεύµα ΣΥΝ. σηκώνω (το τραπέζι) 
ΑΝΤ. στρώνω. — ξέστρωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκστρώννυµι < εκ- (βλ. κ. ξε-) + στρώννυµι (βλ. κ. 
στρώνω)]. ξέστρωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν είναι 
στρωµένος, που δεν έχει στρώµα ή κάλυµµα: ~ τραπέζι | κρεβάτι | 
πάτωµα (λ.χ. χωρίς πλακάκια, ξύλινη επένδυση, χαλιά) ΣΥΝ. άστρωτος 
ΑΝΤ. στρωµένος, καλυµµένος 2. (ειδικότ. για υποζύγια) αυτός που δεν 
έχει σαµάρι, που του έχουν βγάλει ή δεν του έχουν φορέσει σέλα: ~ 
µουλάρι | άλογο || (υβριστ.) ~ γαϊδούρι ΣΥΝ. ξεσαµάρωτος ΑΝΤ. 
σαµαρωµένος. ξεσυνερίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ξεσυνερίστηκα} (λαϊκ.) 
1. εκνευρίζοµαι ή θυµώνω µε αυτά που λέει ή κάνει (κάποιος): µην 
τον ξεσυνερί-ζεσαι, είναι παιδί και δεν καταλαβαίνει 2. συναγωνίζοµαι 
ή ανταγωνίζοµαι κάποιον (συνήθ. για τον τρόπο που συµπεριφέρονται 
τα µικρά παιδιά µεταξύ τους): ξεσυνερίζονταν ποιος θα τελειώσει 
πρώτος το φαγητό του. — ξεσυνέριση (η) κ. ξεσυνέρισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- + συνερίζοµαι (βλ.λ.)]. ξεσυνηθίζω ρ. µετβ. 
{ξεσυνήθισ-α, -µένος} παύω να έχω (κάποια συνήθεια): µε τις 

διακοπές χαλάρωσα και ξεσυνήθισα τους ρυθµούς τής δουλειάς ΣΥΝ. 
ξεµαθαίνω ΑΝΤ. συνηθίζω. — ξεσυνήθισµα (το). ξεσυννεφιαζω ρ. 
αµετβ. {ξεσυννέφιασα) (για τον ουρανό) απαλλάσσοµαι από τα 

σύννεφα, γίνοµαι αίθριος. ξεσφίννω ρ. µετβ. {ξέσφι-ξα, -χθηκα, -
γµένος) χαλαρώνω, λασκάρω 

κάτι σφιχτό: ~ τη ζώνη µου γιατί µε πιέζει. — ξέσφιγµα (το). 
ξεσχίζω ρ. → ξεσκίζω ξέσχισµα (το) → ξεσκίζω 

ξετελεύω ρ. µετβ. {ξετέλε-ψα, -µένος) (διαλεκτ.) ολοκληρώνω έργο ή 
καθήκον, τελειώνω τη δουλειά µου: άντε πιο γρήγορα, να ξετελέψου-
µε µια ώρα νωρίτερα ΣΥΝ. αποτελειώνω, (λόγ.) αποπερατώνω ΑΝΤ. ξε-
κινώ, αρχίζω. Επίσης ξετελειώνω (µεσν.). [1ÎYM µεσν. < ξε- + 
τελεύω < τέλος]. ξετεντώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξετέντω-σα, -θηκα, -
µένος} (λαϊκ.) χαλαρώνω (κάτι τεντωµένο), το κάνω να λυθεί, να 
λασκάρει: ξετέντωσε λίγο το σκοινί, γιατί θα σπάσει ΣΥΝ. λασκάρω, 
ξελασκάρω ΑΝΤ. τεντώνω. — ξετέντωµα (το). ξετινάζω ρ. µετβ. 
{ξετίνα-ξα, -χτηκα, -γµένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) τινάζω µε δύναµη 
(κάτι), (το) κουνώ βίαια (π.χ για να φύγει από πάνω του η σκόνη): ~ 
τις κουβέρτες | το χαλί 2. (µτφ.) αφαιρώ (από κάποιον) όλα του τα 
χρήµατα, (τον) αφήνω απένταρο, (τον) καταστρέφω οικονοµικά: έπαιξε 
χαρτιά µε επαγγελµατίες και τον ξετίναξαν! || πήγε στο καζίνο και 
ξετίναξε τη µπάνκα 3. (µτφ.) απογυµνώνω (κάποιον) από τα 
επιχειρήµατα του, αποδεικνύω ότι αυτά που λέει ή πιστεύει δεν 
ισχύουν: σχολίασε µία προς µία τις θέσεις του και τον ξετίναξε! 4. 
(οικ.) (α) κουράζω ή ταλαιπωρώ (κάποιον) πάρα πολύ: Μας ξετίναξε! 
Έβαλε να κουβαλήσουµε όλα τα βιβλία στο ρετιρέ! (β) εξετάζω 
(κάποιον) λεπτοµερώς, εξαντλητικά: Μας ξετίναξε στο διαγώνισµα! 
Έβαλε ερωτήσεις για τα πάντα! — ξετίνανµα (το). 



ξετρελαίνω 1223 ξεφουσκώνω 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκτινάσσω (βλ.λ.)]. 
ξετρελαίνω ρ. µετβ. {ξετρέλα-να, -θηκα, -µένος} 1. (µτφ.) γοητεύω 

(κάποιον) σε µεγάλο βαθµό, εµπνέω ενθουσιασµό: ο καινούργιος χο-
ρός ξετρελαίνει µικρούς και µεγάλους || (κ. µεσοπαθ.) έχει ξετρελαθεί 
µε την καινούργια του δουλειά ΣΥΝ. ενθουσιάζω, µαγεύω, ξεµυαλίζω 
ΑΝΤ. απογοητεύω, (λόγ.) απωθώ 2. (ειδικότ.) εµπνέω (σε κάποιον) πα-
ράφορο έρωτα, (τον) κάνω να χάσει τα λογικά του από πόθο: έχει ξε-
τρελαθεί από την οµορφιά της || όλοι είναι ξετρελαµένοι µαζί της 
ΣΥΝ. ξεµυαλίζω. 

ξετρυπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξετρύπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
βγάζω (κάποιον/κάτι) από την τρύπα, τη φωλιά ή το κρησφύγετο του: 
ξαµόλησε τα λαγωνικά του να ξετρυπώσουν τον λαγό 2. (µτφ.) φέρνω 
στο φως (πρόσωπο ή πράγµα) καλά κρυµµένο· ανακαλύπτω (κάτι 
άγνωστο): όπου κι αν έχει κρυφτεί, θα τον ξετρυπώσουµε || πού ξε-
τρύπωσες το παλιό µου σηµειωµατάριο; ΣΥΝ. βρίσκω, ανακαλύπτω 
ΑΝΤ. τρυπώνω, κρύβω 3. (ειδικότ.) µαθαίνω για την ύπαρξη πράγµα-
τος ή µέρους που αγνοούσα: πού την ξετρύπωσες αυτή την ωραία 
ταβέρνα; 4. (ειδικότ. για ενδύµατα) ξηλώνω το τρύπωµα (βλ.λ.), αφαι-
ρώ τις κλωστές τού τρυπώµατος ANT. τρυπώνω ♦ (αµετβ.) 5. (για ζώο) 
βγαίνω από τη φωλιά, την κρύπτη ή το κρησφύγετο µου: η γάτα πε-
ρίµενε µόλις ξετρυπώσει το ποντίκι, να το πιάσει ΑΝΤ. τρυπώνω 6. 
(µτφ. για πρόσ.) κάνω την εµφάνιση µου, όταν δεν µε περιµένουν, πα-
ρουσιάζοµαι ξαφνικά και απρόοπτα: εσυ από πού ξετρύπωσες; ΣΥΝ. 
προβάλλω, ξεφυτρώνω. — ξετρύπωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξετρυπώ < αρχ. εκτρυπώ (-άω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
τρυπώ]. 

ξετσίπωµα (το) {ξετσιπώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ξετσιπωσιά. 
ξετσίπώνοµαι ρ. αµετβ. απόθ. {ξετσιπώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) γίνοµαι 

αδιάντροπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- στερητ. + 
-τσιπώνω < τσίπα (βλ.λ.)]. 

ξετσιπωσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πράξη, λόγος ή συµπεριφορά 
που φανερώνει έλλειψη ντροπής και µεγάλο θράσος: σνµµαζέψου 
και σταµάτα αυτές τις - ΣΥΝ. αναίδεια, αναισχυντία, αδιαντροπιά. 

ξετσίπωτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι υπερβολικά θρασύς, που 
ενεργεί χωρίς ντροπή, ο αναιδής: ~ κουβέντα/ τραγούδι | ψέµα || - γυ-
ναίκα | συµπεριφορά ΣΥΝ αδιάντροπος, ξεδιάντροπος ΑΝΤ. σεµνός. 

ξετυλινάδι (το) {δύσχρ. ξετυλιγαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) νήµα µαλλιού ή 
βαµβακιού, που προέρχεται από ξήλωµα πλεκτού. [ΕΤΥΜ. < 
ξετυλίγω + επίθηµα -άδι (πβ. κ. υφ-άδι, γλυκ-άδι, µοιρ-άδι)]. 

ξετυλίγω ρ. µετβ. {ξετύλι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (κυριολ.) απλώνω 
τυλιγµένη κλωστή και γενικά ανοίγω οτιδήποτε τυλιγµένο ή διπλω-
µένο: ~ το νήµα | το κουβάρν ΦΡ. (µτφ.) ξετυλίγω το κουβάρι (i) αφη-
γούµαι: άρχισε να ξετυλίγει παραστατικά το κουβάρι των περιπετειών 
του (ii) (για κάτι περίπλοκο) παρουσιάζω στοιχεία που ξεκαθαρίζουν 
µια υπόθεση: µε τις καταθέσεις τους ξετυλίγουν το κουβάρι τής 
περίεργης αυτής ιστορίας ΣΥΝ. ξεδιπλώνω ΑΝΤ. τυλίγω 2. αφαιρώ το 
περιτύλιγµα, ανοίγω (κάτι συσκευασµένο ή δεµένο): δεν σου κάνει 
καρδιά να ξετυλίξεις τόσο ωραία πακέτα ΣΥΝ. ξεπακετάρω ANT. τυ-
λίγω, πακετάρω, συσκευάζω 3. (µεσοπαθ. ξετυλίγοµαι) (α) απλώνο-
µαι σε όλες µου τις διαστάσεις, εκτείνοµαι: απολάµβανε το υπέροχο 
τοπίο που ξετυλιγόταν µπροστά της || (µτφ.) µπροστά στα µάτια µας 
ξετυλίχτηκε ένα ανθρώπινο δράµα ΣΥΝ. ξεδιπλώνοµαι, εκτυλίσσοµαι 
(β) (για γεγονότα ή διήγησης) λαµβάνω έκταση και ανάπτυξη, εξε-
λίσσοµαι διαδοχικά: όλα ξετυλίχτηκαν µε κινηµατογραφική ταχύτητα 
|| η υπόθεση τού έργου ξετυλίγεται ένα καλοκαίρι στην εξοχή ΣΥΝ. 
εκτυλίσσοµαι. — ξετύλιγµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξετυλίσσω < µτγν. 
εκτυλίσσω (βλ.λ.)]. 

ξεόρω ρ. → ξέρω 
ξευτελίζω ρ. → εξευτελίζω 
ξευτίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο εξευτελισµός: αυτό που πάθαµε εί-

ναι µεγάλη ~ 2. (συνεκδ.) η εξευτελιστική κατάσταση: αυτή δεν είναι 
δουλειά, είναι - ΣΥΝ. (λόγ.) ταπείνωση, εξευτελισµός ΑΝΤ. τιµή 3. 
(υβριστ. για πρόσ.) αυτός που έχει εξευτελιστεί, που έχει χάσει την 
αξιοπρέπεια και το κύρος του· ο ξευτίλας (βλ.λ.): (και ως επίθ.) τι -
οµάδα! [ΕΤΥΜ. < ξευτιλίζω (υποχωρητ.)]. 

ξευτίλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (υβριστ.) πρόσωπο που έχει εξευτελι-
στεί, που έχει χάσει την υπόληψη ή την αξιοπρέπεια του: φύγε από 
'δώ, ρε~! ΣΥΝ. (λόγ.) εξευτελισµένος ANT. σπουδαίος. 

ξευτιλίζω κ. (εσφαλµ.) ξεφτιλίζω ρ. µετβ. {ξευτίλισ-α, -τηκα, -µένος} 
µειώνω (κάποιον) ηθικά, του µειώνω την υπόληψη και το κύρος (βλ. 
κ. λ. εξευτελίζω): τον ξευτίλισε µπροστά σ'όλη την παρέα! || η συ-
µπεριφορά σου ήταν απαράδεκτη και µας ξευτίλισες στους καλε-
σµένους µας || µας ξευτίλισαν σε διπλωµατικό επίπεδο || µια άσηµη 
οµάδα ξευτίλισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης! ΣΥΝ. ταπεινώνω ΑΝΤ. 
τιµώ, εξυψώνω. — ξευτίλισµα (το) κ. ξευτιλισµός (ο). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
εξευτελίζω (βλ.λ.) µε σίγηση τού αρχικού φωνήεντος και αφοµοίωση 
τού -ε- προς το επόµενο -ι-]. 

ξευτιλίζω ή ξεφτιλίζω; Στην Αρχαία πλάστηκε ρ. εξ-ευτελίζω (< εκ 
+ ευτελής «ασήµαντος, µικρής αξίας»), απ' όπου και το σηµερινό 
εξευτελίζω. Από το ίδιο ρ. εξευτελίζω (µε σίγηση τού αρκτικού εκ 
και τροπή τού ε σε ι) παρήχθη και το ξευτιλίζω, το οποίο είναι 
προτιµότερο -λόγω τής ετυµολογικής του προέλευσης- να γράφε-
ται κανονικά µε ευ και όχι µε -φ-. Η γραφή µε -φ- εξηγείται από 
διαφορετική ετυµολόγηση τής λέξης και σύνδεση µε τη λ. φιτίλι (-
εφ(ι)τιλίζω τη λάµπα), πράγµα που δεν ερµηνεύεται σηµασιολο-
γικούς. 

ξεφαντώνω ρ. αµετβ. {ξεφάντωσα} (λαϊκ. για πρόσ.) διασκεδάζω, 

χαίροµαι σε µεγάλο βαθµό, παίρνω µέρος σε τρικούβερτο γλέντι, συ-
νήθ. µε χορούς και τραγούδια: απόψε θα πιούµε και θα ξεφαντώσου-
µε! ΣΥΝ. γλεντώ. — ξεφάντωµα (το) [µεσν.] κ. ξεφάντωση (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έκφαντώ < µτγν. έκφαντος «φανερός, αποκαλυµµέ-
νος» < αρχ. εκφαίνω «αποκαλύπτω, φανερώνω» < έκ- + φαίνω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

ξεφαντωτής (ο) [µεσν.] (σπάν.) πρόσωπο που ξεφαντώνει ΣΥΝ. γλε-
ντζές, χαροκόπος. 

ξεφεύγω ρ. αµετβ. {ξέφυγα} 1. κατορθώνω να αποµακρυνθώ (από κά-
ποιον/κάτι), γλυτώνω: ~ από ενέδρα | παγίδα | δύσκολη θέση || (µτφ.) 
~ από την καθηµερινότητα || (στη βαθµολογία αθλητικών αγώνων) «η 
Μάντσεστερ ξέφυγε επτά βαθµούς από τη δεύτερη Άρσεναλ» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. (λόγ.) διαφεύγω 2. αποκλίνω από την πορεία, τους στόχους, το 
θέµα µου κ.λπ., παρεκκλίνω ή διαφοροποιούµαι από τον κανόνα, το 
κανονικό: οι νέοι είναι πιο εύκολο να ξεφύγουν από τον ίσιο δρόµο || 
αυτό που µου λες ξεφεύγει από τα συνηθισµένα || έχει ξεφύγει από 
κάθε όριο και κάνει ό,τι του 'ρθει στο µυαλό! || µια ηθογραφική κω-
µωδία που ξεφεύγει από τα στερεότυπα 3. (ειδικότ.) βγαίνω από το 
θέµα µου, κάνω παρεκβάσεις: η συζήτηση πάει να ξεφύγει, πρέπει να 
µείνουµε στο θέµα ΣΥΝ. παρεκκλίνω, παρεκβαίνω 4. περνώ απα-
ρατήρητος, δεν γίνοµαι αντιληπτός, δεν επισηµαίνοµαι: έχουν ξεφύ-
γει πολλά τυπογραφικά λάθη 5. (µτφ.) βγαίνω από δύσκολη θέση στο 
πλαίσιο συζητήσεως αλλάζοντας θέµα µε επιτήδειο τρόπο: µόλις είδε 
τα σκούρα, ξέφυγε µ'ένα έξυπνο ανέκδοτο ΣΥΝ. υπεκφεύγω · ΦΡ. (α) 
(κάτι) µου ξεφεύγει (i) δεν επωφελούµαι (από αυτό): ήταν µοναδική 
ευκαιρία, αλλά του ξέφυγε µες απ' τα χέρια || πώς και σου ξέφυγε ένα 
τόσο σηµαντικό συµβόλαιο; (ii) κάνω (κάτι) χωρίς να (το) θέλω, 
χωρίς να (το) ελέγχω: δεν το ήθελα µου ξέφυγε! || του ξέφυγε µια 
βρισιά (iii) λέω πράγµατα που δεν πρέπει να πω: πρόσεχε µη σου 
ξεφύγει τίποτε απ' όσα είπαµε! (να µην πεις τίποτα) (iv) φεύγει (κάτι) 
από τον έλεγχο των κινήσεων µου (ν) (καταχρ.) µου διαφεύγει κάτι, 
δεν το θυµάµαι: µου ξεφεύγει τ' όνοµα του αυτή τη στιγµή, αλλά το 
ξέρω σίγουρα (β) (κάτι) ξεφεύγει από τον έλεγχο (κάποιου) (κάτι) 
παύει να ελέγχεται από κάποιον (χωρίς αυτός να το θέλει): «µερικές 
φορές, καταστάσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο τής εταιρείας 
µπορούν να τινάξουν στον αέρα και το καλύτερα οργανωµένο σχέδιο 
µάρκετινγκ» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έκφεύγω < έκ- (βλ. κ. ξε-) + 
φεύγω]. 

ξεφλουδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεφλούδισ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) βγάζω τη φλούδα, αφαιρώ τον φλοιό (από κάτι): ~ 
τα φρούτα | την πατάτα | τα αβγά | τις µπανάνες ΣΥΝ. (λόγ.) απο-
φλοιώνω ♦ (αµετβ.) 2. αποκολλώνται (συνήθ. επειδή κάηκε το δέρµα 
µου από τον ήλιο) κοµµάτια από την επιδερµίδα µου: έµεινα πολλή 
ώρα στον ήλιο και ξεφλούδισα || έχει ξεφλουδίσει όλη η πλάτη σου 3. 
βγαίνουν κοµµάτια τής επιφάνειας µου, τής επίστρωσης µου: ο τοίχος 
ξεφλούδισε από την υγρασία. — ξεφλούδισµα (το) [µεσν.]. 

ξεφορµάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεφόρµ-αρα κ. -άρισα, -αρίστηκα, -
αρισµένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) βγάζω (κάτι) από τη φόρµα, από το 
καλούπι του: να ξεφορµάρεις το κέικ, αφού κρυώσει ΣΥΝ. ξεκαλου-
πώνω ΑΝΤ. φορµάρω, καλουπώνω 2. (µτφ.) χαλώ τη φόρµα, το σχήµα 
ενός πράγµατος: (αµετβ.) µε τη βροχή θα ξεφορµάρουν τα µαλλιά της 
ΣΥΝ. καταστρέφω, χαλώ ΑΝΤ. φτειάχνω. — ξεφορµάρισµα (το). 

ξεφορτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ το φορτίο, απαλλάσσω (κάποιον/κάτι) από οτιδή-
ποτε έχει φορτωθεί: δώσε µου τα ψώνια, να σε ξεφορτώσω || ~ τα υλι-
κά από το φορτηγό || ~ τα ζώα ΣΥΝ. (λόγ.) εκφορτώνω ΑΝΤ. φορτώνω 
♦ 2. (αµετβ.) απαλλάσσοµαι από το φορτίο µου, µου αφαιρούν το 
φορτίο: το καράβι ξεφόρτωσε στα γρήγορα και σαλπάρισε ANT. φορ-
τώνω 3. (µεσοπαθ. ξεφορτώνοµαι) (α) (κυριολ.) µου αφαιρούν το φορ-
τίο, απαλλάσσοµαι από ό,τι έχω φορτωθεί: ξεφορτώθηκε τις βαλίτσες 
και πήγε να ξεκουραστεί ANT. φορτώνοµαι (β) (µτφ.) απαλλάσσοµαι 
από περιττά βάρη, δυσάρεστες καταστάσεις, ενοχλητικά πρόσωπα, 
πράγµατα κ.λπ.: σκέψου µε ποιον τρόπο θα τον ξεφορτωθούµε! || ευ-
τυχώς που µου ζήτησε τις παλιές εφηµερίδες και τις ξεφορτώθηκα! 
ΣΥΝ. γλυτώνω· ΦΡ. ξεφορτώσου µε | δεν µας ξεφορτώνεσαι; άφησε 
µε ήσυχο, απάλλαξε µε από την παρουσία σου. — ξεφόρτωµα (το). 

ξεφουρνίζω ρ. µετβ. {ξεφούρνι-σα, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βγάζω 
(κάτι) από τον φούρνο: ~ το φαγητό ANT. φουρνίζω 2. (µτφ.) παρου-
σιάζω ή λέω (κάτι) ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιµένει: τι είναι 
αυτό που ξεφούρνισες πάλι; || µετά µας ξεφούρνισε κι άλλο ψέµα 
ΣΥΝ. ξεστοµίζω 3. (ειδικότ. για παράδοξα ή απίθανα πράγµατα) φα-
ντάζοµαι και λέω: δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να ξεφουρνίζει ιστο-
ρίες. — ξεφούρνισµα (το). 

ξεφουσκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεφούσκω-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ τον αέρα από κάτι φουσκωµένο, του ελαττώνω 
τον όγκο: ~ το µπαλόνι | τη σαµπρέλα | το σωσίβιο ANT. φουσκώνω, 
διογκώνω ♦ (αµετβ.) 2. (κυριολ.) παύω να είµαι φουσκωµένος, χάνω 
τον αέρα που περιέχω και ελαττώνοµαι σε όγκο: το λάστιχο τού αυ 
τοκινήτου του ξεφούσκωσε ANT. φουσκώνω 3. (µτφ.) απαλλάσσοµαι 
από φούσκωµα τού στοµάχου, νιώθω ανακούφιση µετά από στοµα 
χική διαταραχή: πάρε µια σόδα για να ξεφουσκώσεις ΣΥΝ. ανακου 
φίζοµαι, ξελαφρώνω 4. (µτφ.) (α) εκτονώνοµαι, γίνοµαι λιγότερο έντο 
νος: το όλο θέµα ξεφούσκωσε πολύ γρήγορα, τώρα πια κανείς δεν 
ασχολείται µε αυτό ΣΥΝ. ξεθυµαίνω (β) εγκαταλείπω την αλαζονική 
συµπεριφορά µου, γίνοµαι ταπεινός και καταδεκτικός: για ξεφού 
σκωσε λίγο και µην καυχιέσαι τόσο! (γ) εµφανίζω σηµάδια αδυνα 
µίας, φθοράς, παρακµής, (αρχίζω να) αποδεικνύοµαι κατώτερος τού 
αναµενόµενου, ότι δεν είµαι τόσο σπουδαίος όσο αρχικά είχα θεω 
ρηθεί: µετά τις πρώτες επιτυχίες η οµάδα ξεφούσκωσε και κατρακύ 
λησε στη βαθµολογία. — ξεφούσκωµα (το). 



ξεφούσκωτος 1224 ξεχερσώνω 
 

ξεφούσκωτος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που ξεφούσκωσε ή που δεν τον 
φούσκωσαν ακόµη: ~ λάστιχο | µπαλόνι ΣΥΝ. ξεφουσκωµένος, αφού-
σκωτος ΑΝΤ. φουσκωµένος. 

ξέφραγµα (το) → ξεφράζω 
ξέφραγος, -η, -ο αυτός που δεν διαθέτει φράχτη, που του αφαιρέθηκε 

η περίφραξη: ~ χωράφι | οικόπεδο ΣΥΝ. άφρακτος, ξεφραγµέ-•νος 
ΑΝΤ. φραγµένος, περίφρακτος· ΦΡ. ξέφραγο αµπέλι βλ. λ. αµπέλι. 
[ΕΤΥΜ µεσεν. < ξε- στερητ. + -φραγος < φράζω). 

ξεφράζω ρ. µετβ. {ξέφρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (κυριολ.) αφαιρώ τον 
φράχτη, βγάζω την περίφραξη ANT. φράζω 2. (κατ' επέκτ.) ελευθερώ-
νω (κάτι που έχει φράξει), αφαιρώ τα εµπόδια από (κάτι): ήλθε ο τε-
χνικός, για να ξεφράξει την αποχέτευση ΣΥΝ. αποφράζω ΑΝΤ. φράζω. 
— ξέφραγµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκφράσσω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
φράσσω (βλ. κ. φράζω). 

ξεφρενιασµένος, -η, -ο αυτός που είναι εκτός εαυτού ΣΥΝ. ξέφρενος. 
ξέφρενος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χάσει την ψυχραιµία του ή τα λο-

γικά του, που είναι έξω φρενών: ~ πλήθος ΣΥΝ. (λόγ.) παράφρων, εκτός 
εαυτού, (καθηµ.) τρελός ANT. λογικός, ήρεµος, νηφάλιος 2. αυτός που 
έχει ξεπεράσει τους συνήθεις φραγµούς, που βρίσκεται έξω από τα 
όρια τής λογικής και τής σύνεσης: - χορός | ρυθµός | γλέντι | πάθος | 
ενθουσιασµός | χαρά | ζωή ΣΥΝ. έξαλλος ΑΝΤ. ήρεµος, νηφάλιος 3. 
(κατ' επέκτ.) ασύλληπτα και επικίνδυνα γρήγορος: ~ κούρσα | αγώνας 
| ρυθµός ΣΥΝ. ιλιγγιώδης, (λόγ.) φρενήρης ΑΝΤ. κανονικός, αργός. — 
ξέφρενα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκφρων < εκ- (βλ. κ. ξε-) + -φρων < 
φρήν, φρενός]. 

ξεφτέρι (το) {ξεφτερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) µικρόσωµο γεράκι 
που απαντά σε ολόκληρη την Ευρώπη και το χρησιµοποιούσαν 
παλαιότ. στο κυνήγι ΣΥΝ. κιρκινέζι 2. (µτφ.) αυτός που διαθέτει µεγάλη 
ευστροφία και εξαιρετική ικανότητα για κάτι (ιδ. µάθηση, επάγγελµα, 
τέχνη): είναι ~, πουθενά δεν µπορείς να την πιάσεις! || σε έναν µήνα θα 
τον έχω κάνει ~ στη δουλειά || είναι ~ στα µαθηµατικά ΣΥΝ. εύστροφος, 
ευφυής, πανέξυπνος, τετραπέρατος ΑΝΤ. χαζός, βλάκας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξυφτέρι < έξυπτέριον < µτγν. όξυπτέριον, υποκ. τού 
επιθ. όξύπτερος «αυτός που πετά γρήγορα, που κινεί γρήγορα τα φτε-
ρά του» (< οξύς + -πτερος < πτερόν). Λιγότερο πιθ. η αναγωγή στο 
λατ. accipiter «γεράκι»]. 

ξέφτι (το) {ξεφτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) καθένα από τα νήµατα που κρέµο-
νται από τα άκρα φθαρµένου υφάσµατος: η παλιά κουβέρτα έκανε 
ξέφτια απ' όλες τις πλευρές. Επίσης ξεφτίδι [ETYM < ξεφτυζω | 
ξεφτώ (υποχωρητ.(]. 

ξεφτίζω ρ. → ξεφτυζω 
ξεφτίλα (η) → ξευτίλα 
ξεφτίλας (ο) → ξευτίλας 
ξεφτιλίζω ρ. → ξευτιλίζω 
ξεφτυζω κ. (εσφαλµ.) ξεφτίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξέφτυσ-α, -µένος} 

(λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. (κυριολ. για υφάσµατα, ενδύµατα κ.λπ.) γεµίζω 
ξέφτια από την πολλή χρήση, ξηλώνεται σιγά-σνγά η ύφανση µου 
ΣΥΝ. φθείροµαι 2. (κατ' επέκτ. για αντικείµενα) χαλά η µορφή µου, 
φθείροµαι από την πολλή χρήση και την παραµέληση: οι σοβάδες 
τού σπιτιού έχουν ξεφτύσει || ξεφτυσµένος τοίχος | πόρτα | παράθυρο 
3. (µτφ.) χάνω την αξία ή τη σηµασία µου, παρακµάζω: το δικό του 
όνειρο είχε κιόλας αρχίσει να ξεφτύζει || όταν ένας µύθος ξε-φτύζει, η 
εποχή προσπαθεί να τον αντικαταστήσει µε έναν άλλο || ξεφτύζει ο 
διάλογος | µια φιλία | µια συµµαχία | µια φιλοδοξία || οι ηθικές αξίες 
έχουν ξεφτύσει ΣΥΝ. ξεπέφτω ΑΝΤ. ακµάζω ♦ 4. (µετβ.) χαλώ την 
ύφανση στην άκρη υφάσµατος, το ξηλώνω, ώσπου να σχηµατιστούν 
ξέφτια. Επίσης ξεφτώ (-ας...). — ξέφτυσµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
έκπτύσσω < αρχ. εκπτύω «φτύνω» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + πτύω (βλ. κ. 
φτύνω)]. 

ξεφυλλίζω ρ. µετβ. {ξεφύλλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για φυτό ή άνθος) 
αφαιρώ τα φύλλα ή τα πέταλα: ~ µία µαργαρίτα | ένα αµπέλι (το 
αραιώνω κόβοντας περιττά φύλλα και βλαστούς) 2. γυρίζω τα φύλλα 
εντύπου γρήγορα, ρίχνοντας µια πρόχειρη µατιά: ~ βιβλίο | άλµπουµ 
| εγκυκλοπαίδεια || πέρασα το βράδυ µου ξεφυλλίζοντας το οικογε-
νειακό άλµπουµ ΣΥΝ. φυλλοµετρώ. — ξεφύλλισµα (το). ΓΒΓΥΜ. < 
µεσν. εκφυλλίζω < εκ- + -φυλλίζω < φύλλον]. 

ξέφυλλος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει φύλλα, που έχασε τα 
φύλλα του. 

ξεφυσώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ξεφυσάς... | ξεφύση-σα κ. -ξα} (λαϊκ.) 1. εκ-
πνέω δυνατά, φυσώ δυνατά 2. (µτφ.) παίρνω βιαστικές και κοφτές 
ανάσες, συνήθ. ύστερα από τρέξιµο, βαριά σωµατική καταπόνηση ή 
εξαιτίας έντονου τρόµου, πανικού κ.λπ.: µε µεγάλο κόπο κατόρθωσε 
ξεφυσώντας να φτάσει στην κορυφή τού βουνού || ανέβαινε τις σκάλες 
και ξεφυσούσε ΣΥΝ. (λόγ.) ασθµαίνω, (καθηµ.) λαχανιάζω, αγκοµαχώ 
3. (ειδικότ.) βγάζω αναστεναγµό, εισπνέω και εκπνέω µε θόρυβο 
λόγω συγκινησιακής φόρτισης: Τι έχεις και ξεφυσάς; Έχει συµβεί 
κάτι; ΣΥΝ. αναστενάζω- ΦΡ. φυσώ και ξεφυσώ για άνθρωπο που δυ-
σφορεί πολύ έντονα: όλο φυσούσε και ξεφυσούσε· έχει αγχωθεί πάρα 
πολύ µε αυτή τη δουλειά. — ξεφύσηµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. ξεφυσώ < 
αρχ. έκφυσώ < εκ- (βλ. κ. ξε-) + φυσώ]. ξεφυτρώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεφύτρωσα} 1. (για φυτά) βγαίνω από τη γη, βλασταίνω: µε τις 
πρώτες βροχές τού φθινοπώρου ξεφύτρωσε χορτάρι ΣΥΝ. φυτρώνω 2. 
(µτφ.) παρουσιάζοµαι ξαφνικά, κάνω την εµφάνιση µου απροσδόκητα, 
χωρίς να µε περιµένουν: µπα, από πού ξεφύτρωσες πάλι εσύ; || οι βίλες 
ξεφύτρωναν η µία µετά την άλλη στις καµένες περιοχές ΣΥΝ. 
ξεπετάγοµαι. — ξεφύτρωµα (το). ξεφωνητό (το) 1. δυνατή και 
διαπεραστική φωνή, ο θόρυβος που προκαλείται από κραυγές: τα - 
των παιδιών δεν µ' άφηναν να ησυ- 

χάσω || το ~ των φιλάθλων | των διαδηλωτών ΣΥΝ. κραυγή 2. δυνατή 
σπαρακτική κραυγή (για την έκφραση πόνου, θρήνου ή τρόµου): ~ πό-
νου ΣΥΝ. θρήνος, (λόγ.) γόος, οιµωγή. 

ξεφωνίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξεφώνισα} ♦ 1. (αµετβ.) φωνάζω 
µε όλη τη δύναµη τής φωνής µου: οι φίλαθλοι ξεφώνιζαν κάθε φορά 
που η οµάδα τους πετύχαινε καλάθι || ~ από τα νεύρα µου | από τη 
χαρά µου ΣΥΝ. κραυγάζω, (εκφραστ.) τσυρίζω, ουρλιάζω ΑΝΤ. ψιθυρί-
ζω ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.-οικ.) εκφράζω έντονη δηµόσια αποδοκιµασία εις 
βάρος (προσώπου ή κατάστασης): αν βγει να τα πει αυτά δηµοσίως, 
θα τον ξεφωνίσουν όλοι! ΣΥΝ. (οικ.) γιουχάρω. 

ξεφωνώ ρ. µετβ. {ξεφωνείς... | ξεφώνη-σα, -µένος) 1. αποδοκιµάζω 
(κάποιον) δηµόσια, κοροϊδεύω: δεν βγαίνω έξω µε αυτά τα µαλλιά' 
θα µε ξεφωνήσουν! 2. (η µτχ. ξεφωνηµένος, -η, -ο) υβριστ. για άνδρα 
οµοφυλόφιλο ή πόρνη οι οποίοι είναι πασίγνωστοι για την ιδιότητα 
τους αυτή. [ΕΤΥΜ < µεσν. ξεφωνώ < µτγν. εκφωνώ (-έω) (βλ. κ. ξε-)]. 

ξέφωτο (το) έκταση ανοικτή, χωρίς δέντρα και µε πολύ φως, που βρί-
σκεται στο εσωτερικό δάσους. 

ξέφωτος, -η, -ο (τόπος) που είναι γεµάτος από το φως τού ήλιου ΣΥΝ. 
ηλιόλουστος, ολοφώτεινος. [ΕΤΥΜ; < ξεφωτίζω (υποχωρητ.) < µτγν. 
έκφωτίζω < εκ- + φωτίζω]. 

ξεχάνω ρ. → ξεχνώ 
ξεχαρβαλώνω ρ. µετβ. (ξεχαρβάλω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. δια-

λύω (κάτι) στα κοµµάτια από τα οποία αποτελείται, µε τρόπο αδέξιο 
και ακατάστατο, ώστε να µην είναι δυνατή η επανατοποθέτηση ή η 
επανασυγκόλλησή τους: ο µικρός ξεχαρβάλωσε το αυτοκινητάκι || 
πήγε να φτειάξει το µηχάνηµα και το ξεχαρβάλωσε 2. (µεσοπαθ. ξε-
χαρβαλώνοµαι, συνήθ. για αντικείµενα που είναι ήδη παλιά ή χαλα-
σµένα) φθείροµαι εντελώς: ξεχαρβαλώθηκε η καρέκλα | ο καναπές | 
το αυτοκίνητο | η µηχανή ΣΥΝ. σαραβαλιάζοµαι 3. (µτφ.) απορρυθµί-
ζω πλήρως (υπηρεσία ή οργανισµό), διαλύω την οργάνωση ενός συ-
στήµατος: η υπηρεσία είναι ξεχαρβαλωµένη- τίποτε δεν λειτουργεί 
σωστά ΣΥΝ. αποδιοργανώνω, αποσυνθέτω. — ξεχαρβάλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- επιτατ. + χαρβαλώνω < χάρβαλον «χάλασµα, ερεί-
πιο, σαράβαλο», πιθ. < *χάλαβρον (µε αντιµετάθεση) < αρχ. χαλαρός 
ή, κατ' άλλη άποψη, από συµφυρµό των λ. χαλαρός και άρβηλος «µι-
κρό µαχαίρι, φαλτσέτα»]. 

ξεχαρβαλωµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει ξεχαρβαλωθεί, που 
έχει αποδιοργανωθεί εντελώς: ~ λεωφορείο | κράτος || ~ οικογένεια 
(διαλυµένη ή χωρίς στενές σχέσεις των µελών της) ΣΥΝ. διαλυµένος, 
αποδιοργανωµένος. Επίσης ξεχαρβάλωτος. 

ξεχαρµανιάζω ρ. αµετβ. {ξεχαρµάνιασα} απολαµβάνω κάτι (ιδ. τσι-
γάρο, καπνό) µετά από στέρηση αρκετού χρόνου. 

ξέχασα ρ. → ξεχνώ 
ξεχασιά (η) (λαϊκ.) η αδύνατη µνήµη ΣΥΝ. λησµοσύνη. 
ξεχασιάρής, -α, -ικο {ξεχασιάρηδες} αυτός που ξεχνάει εύκολα. 

[ΕΤΥΜ < ξεχνώ (πβ. αόρ. ξέχασα) + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. 
κλαψ-ιάρης]. 

ξεχασµένος, -η, -ο → ξεχνώ 
ξεχέζω ρ. µετβ. {ξέχεσ-α, -τηκα, -µένος} (!) βρίζω (κάποιον) µε πολύ 

βαρείς χαρακτηρισµούς (αποδοκιµάζοντας τον για απαράδεκτη πράξη 
του). [ΕΤΥΜ < µτγν. εκχέζω (µε κυριολ. σηµ.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
χέζω]. 

ξεχειλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξεχείλισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
(για υγρά ή περιεχόµενο δοχείου) ξεπερνώ τα χείλη, το στόµιο δοχεί-
ου ώστε να χύνοµαι έξω απ' αυτό: το ντεπόζιτο | η µπανιέρα | το νερό 
ξεχείλισε ΣΥΝ. (λόγ.) υπερχειλίζω- ΦΡ. (µτφ.) ξεχείλισε το ποτήρι σε 
περιπτώσεις που εξαντλήθηκαν τα περιθώρια υποµονής (κάποιου): Ώς 
εδώ σε ανέχτηκα. Τώρα όµως ~! 2. (ειδικότ. για ποτάµια, λίµνες) 
ξεπερνώ το κανονικό ύψος τής στάθµης τού νερού: το ποτάµι ξεχείλισε 
από τις διαρκείς βροχοπτώσεις ΣΥΝ. πληµυρίζω 3. (µτφ.) ξεπερνώ το 
επιτρεπόµενο ή ανεκτό όριο: «οι φυλακές πλέον έχουν ξεχειλίσει, οι 
κρατούµενοι δεν χωρούν» (εφηµ.) || (για συναισθήµατα) ξεχείλισε ο 
πόνος | ο καηµός | η χαρά | ο θυµός 4. (µτφ. για πρόσ.) έχω (κάτι) στον 
υπέρτατο βαθµό: - από ζωή | χαρά | ευτυχία | αγάπη | νιάτα | κέφι | 
ζωντάνια ♦ 5. (µετβ.) γεµίζω (δοχείο, ποτήρι κ.λπ.) µέχρι τα χείλη του, 
ώστε το περιεχόµενο του να µπορεί να χυθεί µε την παραµικρή 
κίνηση: µην ξεχειλίζεις το ποτήρι. Επίσης ξεχειλώ {-άς...). — ξε-
χείλισµα (το). ξέχειλος, -η, -ο (δοχείο) που έχει γεµίσει ώς τα χείλη, 
ώστε το περιεχόµενο του να χύνεται έξω: ~ ποτήρι | ντεπόζιτο ΣΥΝ. 
υπερπλήρης. — ξέχειλα επίρρ. ξεχειλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξεχείλω-
σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) (για είδη ενδύσεως) παύω 
να είµαι εφαρµοστός, χάνω την ελαστικότητα µου και αποκτώ µόνιµη 
χαλάρωση, ανοίγω στις άκρες: ξεχείλωσε η µπλούζα ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
σακουλιάζω, (για παντελόνια) κάνω γόνατα ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
πολύ φαρδύ ή µακρύ, ώστε να χάσει τη φόρµα του, να µην είναι πια 
εφαρµοστό: τράβα-τράβα την ξεχείλωσες τη µπλούζα! — ξεχείλωµα 
(το). ξεχειµαδιό (το) (λαϊκ.) το χειµαδιό. 
ξεχειµάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] (ξεχείµασα) (λαϊκ.) ξεχειµωνιάζω. 
ξεχειµωνιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεχειµώνιασα κ. ξεχειµωνιάστηκα} 
περνάω τον χειµώνα µου σε όσο το δυνατόν πιο ήπια κλίµατα και 
περιοχές ΣΥΝ. ξεχειµάζω, διαχειµάζω ΑΝΤ. ξεκαλοκαιριάζω. — ξεχει-
µώνιασµα (το). ξεχεριάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεχεριάστηκα} (οικ.) 
µου πονούν τα χέρια από βαριά χειρωνακτική εργασία ή µεταφορά 
βάρους: ξεχεριάστηκα να κρατώ αυτές τις τσάντες.   — ξεχέριασµα 
(το).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ξεχερσώνω ρ. µετβ. {ξεχέρσω-σα, -
θηκα, -µένος) (λαϊκ.) εκχερσώνω 
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(βλ.λ.). — ξεχέρσωµα (το). ξεχνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{ξεχνάς... | ξέχασ-α, -τηκα, -µένος} 

♦ (µετβ.) 1. παύω να θυµούµαι (κάτι), αδυνατώ να ανακαλέσω στη 
µνήµη µου (κάτι): ~ το όνοµα του || ξέχασα και τα Αγγλικά που ήξε 
ρα || ξέχασες ότι εσύ φταις; ΣΥΝ. λησµονώ ΑΝΤ. θυµάµαι- ΦΡ. (κάποι 
ον) τον ξέχασε ο Θεός | ο Χάρος για πρόσωπο που ζει ακόµη, αν και 
έχει φτάσει σε ασυνήθιστα µεγάλη ηλικία 2. παραλείπω ή παραµελώ 
να κάνω (κάτι) χωρίς να το θέλω: ξέχασα να τον πάρω τηλέφωνο | να 
τον καλέσω 3. δεν θυµάµαι να πάρω (κάτι) µαζί µου: ξέχασα τα κλει 
διά | την απόδειξη | την ταυτότητα µου 4. (συνήθ. στην προστ. ξέχνα 
/ ξεχάστε) σταµατώ να σκέφτοµαι, παύει να µε απασχολεί (κάτι): ξε 
χάστε το µαγείρεµα- θα φάµε έξω απόψε || ξεχάστε τις έγνοιες | τα µί 
ση | τις σκοτούρες | την έχθρα ♦ 5. (αµετβ.) δεν θυµάµαι εύκολα: όλο 
~ τον τελευταίο καιρό' άρχισα να γερνάω φαίνεται! 6. (µεσοπαθ. ξε 
χνιέµαι) χάνω την αίσθηση τού χώρου ή τού χρόνου απορροφηµένος 
από κάτι: ξεχάστηκα στα µαγαζιά και δεν κατάλαβα πως είχε περά 
σει η ώρα ΣΥΝ. αφαιρούµαι 7. (µτφ. η µτχ. ξεχασµένος, -η, -ο) αυτός 
για τον οποίο κανείς δεν ενδιαφέρεται, στον οποίο δεν δίνεται καµία 
προσοχή: ζούµε σ' αυτό τον άγριο τόπο, ξεχασµένοι από Θεό κι αν 
θρώπους- ΦΡ. περασµένα ξεχασµένα βλ. λ. περασµένος. Επίσης 
(λαϊκ.) ξεχάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεχνώ < ξεχάνω (< ξε- επιτατ. + χάνω), από τον αόρ. 
έξέχασα κατά το σχήµα εγέρασα - γερνώ, επέρασα - περνώ, εξέρα- 
σα - ξερνώ]. ξεχολιαζω ρ. αµετβ. {ξεχόλιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) 

αποβάλλω τον θυµό 
µου, σταµατώ να έχω µέσα µου κακία, µίσος (για κάποιον) ΣΥΝ. ξε- 
θυµώνω. — ξεχόλιασµα (το)7"~ ξεχορταριάζω ρ. µετβ. 

{ξεχορτάριασ-α, -µένος} ξεριζώνω τα αγριό- 
χορτα από καλλιεργούµενη έκταση: ~ τον κήπο | το χωράφι ΣΥΝ. 
(ξε)βοτανίζω. — ξεχορτάριασµα (το). ξεχρεώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 

[µεσν.]  {ξεχρέω-σα, -θηκα, -µένος) 
♦ (µετβ.) 1. απαλλάσσω (κάποιον) από χρέος: ό,τι κέρδιζε από τη δου 
λειά του, τα έδινε για να ξεχρεώσει την οικογένεια του ΑΝΤ. χρεώνω 
2. διαγράφω χρέος που έχω απέναντι σε κάποιον, εξαλείφω κάθε 
οφειλή: ~ το σπίτι | το αυτοκίνητο || (µτφ.) πως θα σε ξεχρεώσω για 
το καλό που µου έκανες; ♦ 3. (αµετβ.) παύω να έχω χρέος: µε τόσα 
που δανείζεται, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσει! — ξεχρέωση (η) κ. 
ξεχρέωµα (το). 

ξεχτενίζω ρ. µετβ. {ξεχτένισ-α, -τηκα, -µένος} χαλώ το χτένισµα (κά-
ποιου): µην πειράζεις τα µαλλιά µου, γιατί θα µε ξεχτενίσεις. 

ξεχτένιστος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν είναι χτενισµένος: 
είναι πάντα τόσο ατηµέλητος- τις περισσότερες φορές είναι ~! ΣΥΝ. 
αχτένιστος, αναµαλλιασµένος ΑΝΤ. χτενισµένος 2. (µαλλιά) που δεν 
είναι καλοχτενισµένα ή χτενισµένα ΣΥΝ. αχτένιστος, αναµαλλιασµέ-
νος ΑΝΤ. χτενισµένος. 

ξεχύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεχύθηκα} 1. πετάγοµαι έξω ορµητικά: 
µετά το άγγελµα τής νίκης ο κόσµος ξεχύθηκε στους δρόµους να πα-
νηγυρίσει ΣΥΝ. ορµώ, ξεπηδώ 2. (ειδικότ.) επιτίθεµαι µε ορµή, εφορµώ: 
ξεχύθηκε στη µάχη σαν αϊτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. εκχύνω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + χύνω. Βλ. κ. εκχέω]. 

ξεχωνιάζω ρ. µετβ. {ξεχώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. βρίσκω (κάτι που 
ήταν κρυµµένο ή τοποθετηµένο σε µέρος άγνωστο ή δυσπρόσιτο): 
πού τις ξεχώνιασες αυτές τις φωτογραφίες τού παππού σου; ΣΥΝ. ξε-
χώνω, ξεθάβω ΑΝΤ. καταχωνιάζω 2. (µτφ.) αποκαλύπτω (κάτι κρυφό, 
που είχε σκόπιµα αφεθεί να ξεχαστεί): πού την ξεχώνιασε αυτή την 
ιστορία; — ξεχώνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεχώνω, βλ. κ. κατα-
χωνιάζω]. 

ξεχώνω ρ. µετβ. {ξέχω-σα, -θηκα (καθηµ. -στηκα), -µένος} (λαϊκ.) 1. 
φέρνω στην επιφάνεια (κάτι χωµένο βαθιά µέσα στο έδαφος): ~ ένα 
κόκκαλο | ένα άγαλµα | νεκρό ΣΥΝ. (λόγ.) ανασύρω, (καθηµ.) ξεθάβω 
2. (κατ' επέκτ.) αποκαλύπτω (κάτι επιµελώς κρυµµένο), βρίσκω (κάτι) 
µε µεγάλη δυσκολία: πού πήγες και το ξέχωσες αυτό το βιβλίο; ΣΥΝ. 
ξεθάβω, ξεχωνιάζω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. εκχώννυµι < εκ- (βλ. κ. ξε-) + χώννυµι (βλ. κ. χώ-
νω)]. 

ξέχωρα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. χωριστά, όχι µαζί, κατά µέρος: θα 
εξετάσουµε το πρόβληµα σας - || ήρθε ο καθένας ~ ΣΥΝ. ξεχωριστά 2. 
εκτός από, επιπλέον. ~ από το σπίτι, του άφησε και το αυτοκίνητο 
ΣΥΝ. χώρια. 

ξεχωρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεχώρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βά-
ζω κάτι χωριστά από τα άλλα, τοποθετώ σε διαφορετική σειρά ή θέ-
ση: ~ τα καθαρά από τα βρόµικα | τα φρέσκα από τα µπαγιάτικα || ~ 
τους αµνούς από τα ερίφια | την ήρα από το στάρι (µτφ., τους καλούς 
από τους κακούς) ΣΥΝ. διαχωρίζω 2. (α) κάνω (κάποιον/κάτι) να δια-
φέρει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγµα: η οµιλία ξεχωρίζει 
τον άνθρωπο από τα ζώα ΣΥΝ. διαφοροποιώ (β) αναγνωρίζω (κά-
ποιον/κάτι) ως διαφορετικό, διακρίνω: θα τον ξεχώριζα από την ιτα-
λική προφορά του | από το χιούµορ του || ~ το πραγµατικό από το 
ψεύτικο · 3. δείχνω εύνοια προς κάποιον, κάνω διακρίσεις: είναι µε-
γάλο σφάλµα να ξεχωρίζετε τα παιδιά σας 4. διακρίνω µε το βλέµµα 
µου (κάτι που βρίσκεται µακριά) ή προσπαθώ να αντιληφθώ (µια 
σκέψη ή ιδέα όχι άµεσα προσεγγίσιµη): µου ήταν δύσκολο να ξεχω-
ρίσω τη φιγούρα του µέσα στο σκοτάδι | µέσα στο πλήθος || δεν µπο-
ρώ να ξεχωρίσω ποια είναι η αλήθεια µέσα σε όλα αυτά ΣΥΝ. αντι-
λαµβάνοµαι, αναγνωρίζω ♦ (αµετβ.) 5. φαίνοµαι, µπορεί να µε δια-
κρίνει κανείς: το πλοίο µόλις που ξεχώριζε στην άκρη τού κάβου ΣΥΝ. 
διακρίνοµαι 6. διακρίνοµαι ανάµεσα στους οµοίους µου για κάποια 
ιδιότητα µου, για τα προσόντα µου: ξεχώριζε για την ταχύτητα του | 
για την πονηριά του | για το κοφτερό του µυαλό και την αγάπη του για 
τα γράµµατα || ξεχώρισε ως πολεµικός ανταποκριτής ΣΥΝ. υπερέ- 

χω. — ξεχώρισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έκχωρίζω (αρχ. έκχωρίζοµαί) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
χωρίζω]. 

ξεχωριστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (εύσηµο) αυτός που έχει κάτι ιδιαίτερο, 
που διαφέρει: είναι ~ τιµή γι ' αυτόν η βράβευση του από την Ακαδη-
µία Αθηνών || η µαύρη µπίρα έχει µια ~ γεύση ΣΥΝ. ιδιαίτερος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που παρουσιάζει εξαιρετικά προσόντα και χαρίσµατα: ~ 
γιατρός | επιστήµονας | άνθρωπος | προσωπικότητα ΣΥΝ. διακεκριµέ-
νος, εξαιρετικός, εκλεκτός ΑΝΤ. κοινός, συνηθισµένος 3. αυτός που 
βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τους οµοίους του, που χωρίζεται 
από αυτούς: ~ δωµάτια | σπίτια || δίκλινο µε ~ κρεβάτια (όχι διπλό) 
ΣΥΝ. χωριστός, διαφορετικός. — ξεχωριστά επίρρ. [µεσν.] (σηµ. 3). 

ξέχωρος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. ξεχωριστός, χωριστός: έµεναν σε ~ δωµάτια 
ΣΥΝ. διαφορετικός 2. ιδιαίτερος: είναι ~ χαρά γι' αυτόν να βλέπει τα 
παιδιά του να προχωρούν. — ξέχωρα επίρρ. [ΕΤΥΜ- µεσν. < 
ξεχωρίζω (υποχωρητ.)]. 

ξεψαρωνω ρ. αµετβ. {ξεψάρω-σα, -µένος} (αργκό) ξεπερνώ τους αρ-
χικούς φόβους µου και αποκτώ αυτοπεποίθηση, παίρνω θάρρος: στην 
αρχή ήταν µαζεµένος και αµίλητος, αλλά µετά ξεψάρωσε κι άρχισε να 
µη λογαριάζει κανέναν ΣΥΝ. ξεθαρρεύω. — ξεψάρωµα (το), ξεψά-
ρωτος, -η, -ο. 

ξεψαχνίζω ρ. µετβ. {ξεψάχνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διαλέγω από το 
κρέας το ψαχνό, αφαιρώ το ψαχνό αφήνοντας στην άκρη τα κόκκα-
λα και τα λίπη: ~ το κοτόπουλο 2. (µτφ.) εξετάζω εξονυχιστικά, µε 
κάθε προσοχή και λεπτοµέρεια, δεν αφήνω τίποτε χωρίς να το µελε-
τήσω σε βάθος: - µια υπόθεση | τα στοιχεία | τις πληροφορίες 3. προ-
σπαθώ να καταλάβω τις προθέσεις (κάποιου) ή να του αποσπάσω 
πληροφορίες µε πλάγια µέσα και µε κατάλληλες ερωτήσεις: πήγε να 
τον ξεψαχνίσει, να µάθουµε τι ξέρει ΣΥΝ. ψαρεύω 4. εκµεταλλεύοµαι 
(κάποιον), αποσπώντας (του) µεγάλα χρηµατικά ποσά: έχει βρει έναν 
πλούσιο γέρο και τον ξεψαχνίζει ΣΥΝ. (λαϊκ.-εκφραστ.) ξεζουµίζω, 
αρµέγω, (λόγ.) αποµυζώ. — ξεψάχνισµα (το). 

ξεψειριάζω ρ. µετβ. {ξεψείριασ-α, -τηκα, -µένος} απαλλάσσω (κά-
ποιον} από τις ψείρες. Επίσης ξεψειρίζω — ξεψείριασµα κ. ξεψείρι-
σµα (το). 

ξεψόχισµα (το) (ξεψυχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η στιγµή που κάποιος 
αφήνει την τελευταία του πνοή, η στιγµή που πεθαίνει. — ξεψυχι-
σµός (ο) [µεσν.]. 

ξεψυχώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. (ξεψυχάς... | ξεψύχ-ησα, -ισµένος} 
♦ (αµετβ.) 1. αφήνω την τελευταία µου πνοή, πεθαίνω: ξεψύχησε 
στην αγκαλιά τού αγαπηµένου της 2. (µτφ.) χάνω τη δύναµη, τη λάµ-
ψη ή τη ζωντάνια µου: ξεψύχησα από τη δουλειά σήµερα! ΣΥΝ. (µτφ.) 
πεθαίνω, σβήνω, χάνοµαι ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) βασανίζω (κάποιον) υπερ-
βολικά, τον κάνω να τραβήξει τα πάνδεινα: µε ξεψύχησε, µέχρι να 
µου πει τι ήθελε ΣΥΝ. (οικ.) ψήνω το ψάρι στα χείλη, χορεύω στο τα-
ψί, αλλάζω την πίστη 4. (η µτχ. ξεψυχισµένος, -η, -ο) αυτός που εί-
ναι υποτονικός, χωρίς καθόλου νεύρο ή ένταση: ~ φωνή | απαγγελία 
| χορός | τραγούδι ΣΥΝ. (αργκό) ψόφιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. ξεψυχώ < αρχ. εκψύχω «λιποθυµώ, πεθαίνω», κατά µε-ταπλασµό 
προς τα συνηρηµένα, < εκ- (βλ. κ. ξε-) + -ψύχω < ψυχή]. 

ξέω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) ξύνω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < *qs-es-ô, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *qes- «γδέρνω, χαράσσω», πβ. αρχ. σλαβ. 
Cesati (ίδια σηµ.). Οµόρρ. ξαίνω, ξύω, ξό-ανο(ν) κ.ά.]; 

ξηγιέµαι ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξηγή-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. λέω όσα εί-
χα να πω, ξεκαθαρίζω τη θέση µου: βλέπεις, σου ~ εντάξει || του ξη-
γήθηκε σπαθί (του συµπεριφέρθηκε τίµια) 2. (η µτχ. ξηγηµένος, -η, -
ο) άνθρωπος που συµπεριφέρεται ξεκάθαρα και τίµια: πολύ ~ άτοµο 
ο φίλος σου ΣΥΝ. ευθύς, ντόµπρος· ΦΡ. µιληµένα ξηγηµένα σε περι-
πτώσεις στις οποίες διαλύεται µια παρεξήγηση µε αµοιβαίες εξηγή-
σεις (πβ. κ. µιληµένος). — ξηγηµένα επίρρ. 

ξηγώ ρ. → εξηγώ 
ξηλώνω ρ. µετβ. {ξήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) καταστρέφω τις ρα-

φές ενδύµατος: - µια µπλούζα | τα γαζιά || (κ. µεσοπαθ.) µου ξηλώ-
θηκε το παντελόνι | η ζακέτα- ΦΡ. ράβε, ξήλωνε, δουλειά να µη σου 
λείπει βλ. λ. ράβω (β) αποσπώ κάτι που έχει ραφτεί σε ένδυµα: του 
ξήλωσαν τις επωµίδες και τα γαλόνια από τη στολή 2. αποσυναρµο-
λογώ (κάτι): ~ µια µηχανή | τη σκαλωσιά | το πάτωµα 3. (γενικότ.) 
αποσπώ βίαια (κάτι) από τη θέση στην οποία βρίσκεται: ο αέρας ξή-
λωσε τα κεραµίδια | τη σκεπή || ~ πόρτες και παράθυρα 4. (µτφ.-για 
πρόσ.) διώχνω (κάποιον) από τη θέση εργασίας του: ο καινούργιος 
διευθυντής ξήλωσε όλα τα µέλη τού προηγούµενου συµβουλίου ΣΥΝ. 
απολύω 5. (µτφ., µεσοπαθ. ξηλώνοµαι) πληρώνω συνήθ. πολλά λεφτά: 
για ξηλωθείτε, ήρθε ο λογαριασµός || για να αγοράσει δώρα σε όλους, 
ξηλώθηκε για τα καλά ΣΥΝ. πληρώνω, ξοδεύοµαι. — ξήλωµα (το) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έξηλώ (-όω) «ξεκαρφώνω» < εξ- + -ηλώ < ήλος 
«καρφί»]. 

ξηλώνω ή ξυλώνω; Παλαιότερα η λέξη γράφτηκε µε -υ- σαν να 
προερχόταν από τη λ. ξύλο. Ωστόσο, η ετυµολογία τής λ. (που κα-
θορίζει και την ορθογραφία της) είναι από το εξ-ηλώνω (< ο ήλος 
«καρφί») µε αρχική σηµ. «αφαιρώ τα καρφιά». Από το ήλος (αρχ. 
ήλος) παράγονται και το καθ- ηλώνω (< κατά + ηλώνω) | απο- κα-
θηλώνω, καθήλωση - αποκαθήλωση και προσ-ηλώνω (το βλέµµα 
µου = καρφώνω το βλέµµα µου), προσήλωση. 

ξηµεροβραδιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξηµεροβραδιάστηκα} περνώ 
τον καιρό µου από το πρωί ώς το βράδυ (είτε τεµπελιάζοντας είτε 
αφοσιωµένος σε σοβαρή ασχολία): ~ στα µπαρ και στα καφενεία Ι 
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µπροστά στην τηλεόραση | στο εργαστήριο κάνοντας πειράµατα | 
πάνω στα βιβλία. — ξηµεροβράδιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

ξηµέρωµα (το) [µεσν.] (ξηµερώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το χρονικό ση-
µείο τής ηµέρας, όταν ανατέλλει ο ήλιος και αρχίζει η καινούργια 
µέρα ΣΥΝ. αυγή, χάραµα ΑΝΤ. βράδιασµα· ΦΡ. καλό ξηµέρωµα! ως ευ-
χή ή αποχαιρετισµός αντί τού «καληνύχτα»: γεια σας και ~ 2. (συ-
νήθ. στον πληθ. ως χρον. επίρρ.) µε την αυγή, µόλις αρχίζει να χαρά-
ζει: γύρισε σπίτι ξηµερώµατα ΣΥΝ. χαράµατα. 

ξηµερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξηµέρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
επιφυλάσσω (κάτι για κάποιον), φέρνω µε το φως τής ηµέρας: ποιος 
ξέρει τι θα µας ξηµερώσει αύριο ο Θεός! ♦ 2. (αµετβ.) µένω ξύπνιος 
µέχρι το ξηµέρωµα: ξηµερώσαµε γλεντώντας ΣΥΝ. ξηµερώνοµαι 3. 
(απρόσ. ξηµερώνει) βγαίνει το πρώτο φως τής ηµέρας, γίνεται µέρα: 
τον χειµώνα - πιο αργά από το καλοκαίρι || είχε ξηµερώσει για τα κα-
λά, όταν έπεσε πια για ύπνο ΣΥΝ. φωτίζει, χαράζει ΑΝΤ. βραδιάζει· 
ΦΡ. όπου λαλούν πολλά κοκόρια | πολλοί κοκόροι, αργεί να ξηµερώσει 
βλ. λ. κόκορας 4. (µεσοπαθ. ξηµερώνοµαι) (α) µε βρίσκει (καλά) η 
αυγή τής καινούργιας µέρας: άσε πρώτα να ξηµερωθούµε και µετά 
συζητάµε ό,τι θες (β) µένω άγρυπνος µέχρι την αυγή τής επόµενης 
µέρας: ξηµερώθηκε διαβάζοντας (γ) σε όρκο ή κατάρα: να µην ξηµε-
ρωθώ, αν σου λέω ψέµατα! || να µην ξηµερωθείς, παλιάνθρωπε! 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξ(ε)- + -ηµερώνω < ηµέρα). 

ξηρά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η στεριά, το κοµµάτι τής γης που αντιδια-
στέλλεται προς τη θάλασσα: µετά από πολλές µέρες ταξιδιού αντί-
κρισαν ξηρά || πηγαίνω διά ξηράς || στρατός ξηράς || επίθεση από ξη-
ράς και αέρος ΣΥΝ. στεριά, γη. [ΕΤΥΜ, < αρχ. ξηρά (γη), 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ξηρός]. 

ξηραίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ξήρανα, ξηραµµένος} κάνω (κάτι) ξηρό, 
αφαιρώ τη φυσική (του) υγρασία: η πολύωρη έκθεση στον ήλιο ξη-
ραίνει το δέρµα | τα µαλλιά || - γεωργικά προϊόντα. (Βλ. κ. λ. ξεραί-
νω, αποξηραίνω). 

ξήρανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. το να γίνε-
ται κάτι ξηρό: ~ τού δέρµατος | τού εδάφους | τού αέρα 2. ΤΕΧΝΟΛ. κα-
τεργασία που αποβλέπει στη µερική ή ολική αφαίρεση τής περιεχό-
µενης σε ένα σώµα υγρασίας µε µηχανικές, φυσικές ή χηµικές µεθό-
δους: - γεωργικών προϊόντων. 

ξηραντηρας (ο) [1870] ΧΗΜ. συσκευή σε χηµικό εργαστήριο που χρη-
σιµοποιείται για την ξήρανση διαφόρων χηµικών ουσιών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. séchoir]. 

ξηραντήριο (το) [1887] {ξηραντηρί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. εγκατάσταση ή 
συσκευή που χρησιµοποιείται για την ξήρανση διάφορων υλικών: ~ 
ξυλείας | αγροτικών προϊόντων. [ΕΤΥΜ: Απόδ. τού γαλλ. sécherie]. 

ξηραντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να ξηραίνει: ~ 
ουσίες ΣΥΝ. στεγνωτικός, αποξηραντικός ΑΝΤ. υγραντικός 2. ΧΗΜ. 
ξηραντικό (το) ουσία που προστίθεται σε διάφορα προϊόντα µε σκο-
πό τη µείωση τής υγρασίας τους. 

ξηρασία (η) {ξηρασιών} ατµοσφαιρική κατάσταση που χαρακτηρίζε-
ται από έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων για παρατεταµένη χρονική 
περίοδο, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση µεγάλων κατα-
στροφών στις καλλιέργειες και τη βλάστηση και την εξάντληση των 
υγρών αποθεµάτων τής περιοχής ΣΥΝ. ανοµβρία ΑΝΤ. υγρασία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ.< ξηραίνω< ξηρός]. 

ξηρογραφία (η) {ξηρογραφιών} 1.η παραγωγή αντιτύπου από πρω-
τότυπο µε µέθοδο που δεν περιλαµβάνει τη χρήση χηµικών διαλυµά-
των, αρνητικών (φιλµ), ούτε την εµφάνιση σε σκοτεινό θάλαµο ΣΥΝ. 
ξηρά αποτύπωση 2. ΙΑΤΡ. ηλεκτροστατική µέθοδος απεικονίσεως µε 
ακτίνες Χ µιας εικόνας σε ειδική πλάκα και µεταφοράς της σε χαρτί 
για την απεικόνιση κυρ. των µαστών και των αγγειογραφιών των 
άκρων. — ξηρογραφικός, -ή, -ό [1896]. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. xérographie]. 

ξηροδερµία (η) {ξηροδερµιών} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκούς υγρασίας στο δέρµα, µε αποτέ-
λεσµα αυτό να γίνεται ξηρό, σκληρό και να απολεπίζεται, οφείλεται 
δε σε έλλειψη βιταµινών. — ξηρόδερµος (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Xerodermie]. 

ξηροκαλλιέργεια (η) {ξηροκαλλιεργειών} ΙΕΩΠ. σύστηµα καλ-
λιέργειας, το οποίο εφαρµόζεται σε ξηρά, άνυδρα εδάφη ώστε να δια-
τηρείται η υγρασία που δηµιουργείται κατά την περίοδο των βροχο-
πτώσεων, ακόµη και κατά τη διάρκεια τής ανοµβρίας. 

ξηροκαµπία (η) ο ξηρός, άγονος κάµπος. 
ξηροκλιβανος (ο) {ξηροκλιβάν-ου | -ων, -ους} ειδικός κλίβανος 

(βλ.λ.) που χρησιµοποιείται για την αποστείρωση µεταλλικών και 
γυάλινων σκευών. 

ξηρολίθοδοµή (η) [1897] κατασκευή τοίχου, χωρίς να τοποθετείται 
µεταξύ των δοµικών υλικών λάσπη ή άλλο συνδετικό υλικό (λ.χ. τσι-
µέντο) ΣΥΝ. ξερολιθιά. 

ξηρόπισσα (η) {ξηροπισσών} το στερεό υπόλειµµα από την απόστα-
ξη τής πίσσας των λιθανθράκων ΑΝΤ. υγρόπισσα. 

ξηρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. (α) αυτός που δεν περιέχει νερό ή υγρασία: ~ 
αέρια µάζα || η ~ θερµότητα στη σάουνα || έχει ~ δέρµα, γι' αυτό 
χρησιµοποιεί ενυδατικές κρέµες ΣΥΝ. άνυδρος, στεγνός ΑΝΤ. υγρός 
(β) ξηρό κλίµα | ξηρή ζώνη το κλίµα ή η περιοχή στην οποία ο µέσος 
ετήσιος ρυθµός βροχοπτώσεων είναι µικρότερος από τον µέσο ετήσιο 
ρυθµό εξάτµισης τού νερού, όπως λ.χ. στην έρηµο (γ) ξηρά τροφή 
τροφή χωρίς υγρασία που διατηρείται αναλλοίωτη για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα· η τροφή που δεν περιλαµβάνει υγρά, νωπούς καρπούς 
και λαχανικά: οι στρατιώτες είχαν µαζί τους - (δ) ξηροί καρποί (καρ-
πός ξηρός, Πλάτ. Κριτίας 1156) καρποί από τους οποίους έχουν αφαι-
ρεθεί µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο (ξήρανση) η υγρασία και οι χυµοί 

τους και διατηρούνται αναλλοίωτοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
(λ.χ. τα φιστίκια, τα σύκα, τα στραγάλια κ.ά.) 2. (για τόπο) αυτός που 
δεν έχει βλάστηση, γυµνός: το τοπίο, ξηρό και άνυδρο... ΣΥΝ. αποψι-
λωµένος ΑΝΤ. χλοερός, κατάφυτος 3. ΤΥΠΟΓΡ. ξηρά αποτύπωση η ξη-
ρογραφία (βλ.λ.) 4. ΤΕΧΝΟΛ. ξηρό | ηλεκτρικό στοιχείο ηλεκτρική 
µπαταρία που περιέχει χηµικά τα οποία δεν βρίσκονται σε υγρή µορ-
φή 5. (µτφ.) µονότονος, ανιαρός, χωρίς γλαφυρότητα: το ~ ύφος ενός 
πεζογραφήµατος ΣΥΝ. βαρύς ΑΝΤ. χαριτωµένος, κοµψός, ευχάριστος 
• ΦΡ. οίνος ξηρός κρασί µε µικρή ή ελάχιστη περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα: ~ ερυθρός. Επίσης ξερός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ;. βλ. λ. ξερός]. 

ξηροστοµία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η υπερβολική ξηρότητα τού στό-
µατος, που οφείλεται στην αναστολή τής έκκρισης σάλιου από τους 
σιελογόνους αδένες τού στόµατος- αποτελεί σύµπτωµα νοσήµατος ή 
αποτέλεσµα τής λήψης ορισµένων φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xérostomie, άσχετο προς το µτγν. 
ξηροστοµία «ξηρή, µονότονη εκφώνηση ή απαγγελία»]. 

ξηρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη υγρασίας: ~ δέρµατος 
|| ατµοσφαιρική - ΣΥΝ. στεγνότητα 2. (για ύφος, λόγο) η έλλειψη γλα-
φυρότητας, η µονότονη επανάληψη τετριµµένων εκφράσεων. 

ξηροφαγία κ. ξηροφαγιά (η) → ξεροφαγία 
ξηροφθαλµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. πάθηση τού οφθαλµού 

κατά την οποία παρατηρείται ξήρανση τού επιπεφυκότος και τού κε-
ρατοειδούς χιτώΥα και η οποία συνήθως οφείλεται σε τράχωµα, από-
φραξη των δακρυϊκών πόρων ή αβιταµίνωση Α 2. ξηρότητα των 
οφθαλµών που συνοδεύεται από ερυθρότητα και κνησµό. 

ξηρόφιλος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (οργανισµός) που αναπτύσσεται καλύτερα υπό 
συνθήκες ξηρασίας: ~ φυτά ΑΝΤ. υγρόφιλος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. xerophilous]. 

ξηρόφυτο (το) {ξηροφύτ-ου | -ων} φυτό που ευδοκιµεί σε ξηρό, άνυ-
δρο περιβάλλον µε συνθήκες παρατεταµένης ξηρασίας ΑΝΤ. υδροχα-
ρές. — ξηροφυτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
xerophyte]. 

ξι (το) → ξει 
ξίγγι (το) (σχολ. ορθ. ξίγκι) {ξιγγ-ιού | -ιών} το πάχος, το λίπος που βρί-

σκεται κάτω από το δέρµα· ΦΡ. βγάζω κι από τη µύγα ξίγγι (για φι-
λάργυρους) προσπαθώ να βγάλω κέρδος ακόµα και από καταστάσεις 
που ελάχιστα µπορούν να αποφέρουν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άξούγγιον, υποκ. τού ουσ. άξουγγία < λατ. axungia «λί-
πος^ ξίγγι»]. 

ξιδατος, -η, -ο [µεσν.] (για φαγώσιµο) που έχει παρασκευαστεί µε ξί-
δι ή διατηρείται σε αυτό: χταπόδι | ελιές ~. 

ξίδι (το) (παλαιότ. ορθ. ξύδι) {ξιδ-ιού | -ιών} 1. υγρό µε ξινή ή υπόξινη 
γεύση και καφετί χρώµα, που παρασκευάζεται µε την οξική ζύµωση 
ποικιλίας αλκοολούχων διαλυµάτων και συνήθ. τού κρασιού και χρη-
σιµοποιείται για να δίνει γεύση στο φαγητό ή ως συντηρητικό καρ-
πών ή λαχανικών ■ ΦΡ. (α) να πιει ξίδι (να του περάσει | να ξεθυµώ-
αει) (µεσν. φρ.) λέγεται περιφρονητικά για ανθρώπους που θυµώνουν 
εύκολα, που ο θυµός τους είναι αδιάφορος στους άλλους (β) τρεις το 
λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο βλ. λ. τρεις 2. (µτφ.) κάθε κρασί µε 
υπόξινη γεύση 3. (αργκό) αλκοολούχο ποτό κακής ποιότητας ή αλ-
λοιωµένης σύστασης ΣΥΝ. µπόµπα 4. (συνεκδ.) καθετί που έχει ξινή 
γεύση ή περιέχει µεγάλη ποσότητα ξιδιού: έκανες τη σαλάτα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. όξίδιον, υποκ. τού αρχ. δξος (βλ.λ.). Η γρ. µε -υ-
(ξύδι) είναι εσφαλµένη και οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση προς το 
οξύ). 

ξίδι ή ξύδι; οξίδιο ή οξείδιο; ξινός ή ξυνός; Από το όξ-ος παράγεται 
το όξ-ίδιον, απ' όπου το (ό)ξίδι)ον) (σίγηση τού αρκτικού προ-
τονικού φωνήεντος, βλ. λ. συγκοπή). Αρα γραφή µε -υ- (ξύδι) δεν 
δικαιολογείται (η λ. δεν σχηµατίζεται από το οξύς\). Το ίδιο και 
όξ-ινος > ξινός (γραφή ξυνός δεν δικαιολογείται). Τέλος, από το 
οξ-ύ παράγεται κανονικά το όξ-ίδιον, από όπου δι-οξίδιο, µονοξί-
διο, τριοξίδιο, υδροξίδιο, υπεροξίδιο και όχι: οξύ, οξέ-ος, οξε-ίδιον, 
όπως δεν γράφουµε λέξη (λέξις) - λέξεως - λεξείδιο αλλά λεξ-ίδιο. 
όχι τάξη (τάξις) - τάξεως - ταξείδιο αλλά ταξίδι, όχι όφις - όφε-ως 
- οφείδιο - φείδι αλλά φίδι, όχι γονεύς - γονέως - γονείδιο αλλά 
γον-ίδιο, όχι όρχις - όρχεως - ορχείδιο αλλά ορχίδιο (από όπου 
αρχίδι < τα ορχίδια), όχι στάση (στάσις) - στάσεως - στασείδι)ο) 
αλλά στασίδι κ.τ.ό. 

ξιδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξίδιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) παρασκευάζω 
κάτι µε ξίδι ή βάζω κάτι για πολλή ώρα στο ξίδι ♦ 2. (αµετβ.) (για 
κρασί) αλλοιώνοµαι στη γεύση, γίνοµαι ξίδι, ξινίζω. 

ξιδοβάρελο (το) µικρό βαρέλι, στο οποίο φυλάγεται το ξίδι. 
ξίκι (το) (λαϊκ.) όχι σωστό, λειψό· µόνο στη ΦΡ. ξίκι να γίνει! για κάτι 

που δεν λαµβάνεται σοβαρά υπ' όψιν. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. eksik (βλ. κ. 
ξίκικος)]. 

ξίκικος, -η, -ο (λαϊκ.) λιποβαρής, λειψός στο βάρος. — ξίκικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. eksik + -ικος]. 

ξικισµός (ο) διαταραχή τής οµιλίας µε φυσική ανωµαλία στην προ-
φορά τού «ξ», που προφέρεται παχύτερα από το κανονικό. 

ξιναδα (η) {χωρ. πληθ.} η ξινή γεύση ΣΥΝ. ξινίλα. 
[ΕΤΥΜ. < ξινός + παραγ. επίθηµα -άδα (βλ.λ.)]. 

ξινάρι (το) {ξιναρ-ιού | -ιών) µικρό σκαπτικό εργαλείο, που χρησιµο-
ποιείται κυρ. στην κηπευτική, η µικρή αξίνα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
άξινάριον, υποκ. τού αρχ. άξίνη (βλ.λ.)]. 

ξινήθρα (η) {ξινηθρών} (λαϊκ.) το λάπαθο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ξινός + παραγ. επίθηµα -ήθρα]. 

ξινίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξίνισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
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(αµετβ.) (για φαγώσιµα) αποκτώ ξινή γεύση λόγω αλλοιώσεως τής φυσικής 
µου σύστασης: ξίνισε το κρασί/ το γάλα έξω από το ψυγείο | το φαγητό ύστερα 
από τόσες µέρες ΣΥΝ. (για κρασί) ξιδιάζω ♦ (µετβ.) 2, (για φαγώσιµα) κάνω 
(κάτι) ξινό, του προσδίδω ξινή γεύση ως αποτέλεσµα αλλοιώσεως ή 
προσθήκης όξινοι ουσιών: η ζέστη ξίνισε τα φαγητά || µη βάζεις τόσο λεµόνι 
στο ψητό, γιατί θα το ξινίσεις 3. (µτφ. για πρόσ.) δυσαρεστούµαι (για κάτι) και 
κάνω εµφανή τη δυσαρέσκεια µου µε µορφασµούς τού προσώπου µου, 
φαίνοµαι κακοκαρδισµένος: ~ τα µούτρα µου || δεν µου αρέσουν τα ξινισµένα 
τους µούτρα ΣΥΝ. µουτρώνω, στραβοµουτσουνιάζω, κατεβάζω τα µούτρα 
µου· ΦΡ. ΓΟ ένα του | της βροµάει, το άλλο του | της ξινίζει για πρόσωπο που 
εµφανίζεται πολύ δύστροπο και ιδιότροπο στις επιλογές του. — ξίνισµα (το) 
(σηµ. 1, 2). 

ξινίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ξινή γεύση, η αίσθηση τού ξινού, που 
προέρχεται από διάφορες ουσίες µε όξινα συστατικά 2. η δυσάρεστη ξινή 
γεύση τού στόµατος ή τού φάρυγγα, όταν κανείς ρεύεται (λόγω δυσπεψίας). 

ξινό (το) 1. το κιτρικό οξύ- χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη ζα-
χαροπλαστική 2. ξινά (τα) οι καρποί των εσπεριδοειδών   ΦΡ. µου αρέσουν τα 
ξινά επιθυµώ και επιδιώκω τη δηµιουργία επιπόλαιων ερωτικών σχέσεων. 
[ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ξινός]. 

ξινόγαλο (το) γάλα µε υπόξινη γεύση, που αποµένει κατά την πήξη τού τυριού 
ως αποτέλεσµα τής σχετικής ζύµωσης ΣΥΝ. οξύγαλα. Επίσης ξινόγαλο 
[µεσν.]. 

ξινό γλυκός, -η, -ο αυτός που έχει τη γεύση ή δηµιουργεί την αίσθηση τού 
γλυκού και τού ξινού µαζί ΣΥΝ. γλυκόξινος. 

ξινοκέρασο (το) το βύσσινο (βλ.λ.). 
ξινοµηλια (η) µηλιά που παράγει πράσινα ή κίτρινα µήλα µε ξινή γεύση. — 

ξινόµηλο (το). 
ξινός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει γεύση όξινη ανάλογη µε αυτή τού ξιδι-ού ή τού 

χυµού από λεµόνι, κατ' αντιδιαστολή προς τον πικρό, τον αλµυρό ή τον γλυκό 
2. (για φαγώσιµα) αυτός που έχει υποστεί αλλοίωση στη σύνθεση και τη 
γεύση του: ~ φαγητό | γάλα 3. (για φρούτα) αυτός που δεν είναι ακόµα ώριµος 
να φαγωθεί: ~ σταφύλια ΣΥΝ. άγουρος, στυφός· ΦΡ. (α) µου βγαίνει ξινό για 
περιπτώσεις στις οποίες, ενώ κάτι αρχίζει ευχάριστα, καταλήγει σε µια πολύ 
δυσάρεστη εµπειρία, όταν επέρχεται το αντίθετο συναίσθηµα ή αποτέλεσµα: 
τα γέλια | η παντρειά | τα λεφτά µού βγήκαν ξινά (β) περσινά ξινά σταφύλια | 
παλιά ξινά κρασιά για καταστάσεις που έχουν περάσει και κανείς πια δεν 
επιδιώκει να τις θυµάται, για πράγµατα ανάξια λόγου που ανασύρονται από τη 
λήθη και επανέρχονται στο προσκήνιο, γίνονται θέµα συζήτησης 4. (σκωπτ.-
ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος δύστροπος και στριµµένος, που προκαλεί 
αντιπάθειες 5. ξινό (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. όξινος (µε καταβιβασµό τού τόνου στη λήγουσα και 
σίγηση τού αρχικού άτονου ό-) < αρχ. ό'ξος (βλ.λ.)]. 

ξινοστάφυλο (το) (λαϊκ.) η αγουρίδα (βλ.λ.). 
ξίνοτύρι (το) {ξννοτυρ-ιού | -ιών) τυρί µε υπόξινη γεύση, που φτειά-χνεται από 

αποβουτυρωµένο γάλα. Επίσης ξινότυρο 
ξινούτσικος, -η/-ια, -ο (οικ.) αυτός που είναι λίγο ξινός, που έχει κάπως ξινή 

γεύση ΣΥΝ. υπόξινος. 
ξιπάζω ρ. ~» ξυπάζω 
ξιπασιά (η) → ξυπασιά 
ξίπασµα (το) → ξύπασµα 
ξιπολησιά (η) → ξυπολυσιά 
ξιπόλητος, -η, -ο → ξυπόλυτος 
ξιπολιέµαι ρ. → ξυπολιέµαι 
ξιφασκία (η) [1872] {χωρ. πληθ.} άθληµα που παίζεται µεταξύ δύο ξιφοµάχων 

σε ειδική µακρόστενη πίστα- οι ξιφοµάχοι φορούν µάσκα, λευκή στολή και 
ειδικά γάντια και προσπαθούν να αγγίξουν µε το ξίφος τους το σώµα τού 
αντιπάλου. [ΕΤΎΜ. < ξίφος + -ασκία < ασκώ]. 

ξιφήρης, -ης, -ες {ξιφήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. (λόγ.) αυτός που φέρει ξίφος και 
είναι έτοιµος για επίθεση 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από επιθετική 
διάθεση: ~ επικριτές. ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ξίφος + παραγ. 
επίθηµα -ήρης (βλ.λ.), πβ. κ. φρεν-ήρης, ποδ-ήρης]. 

ξιφίας (ο) {ξιφιών} µεγάλου µήκους ψάρι, ατρακτοειδούς σχήµατος, κόκκινο ή 
µπλε στη ράχη και ασηµόχρωµο στην κοιλιά, χωρίς λέπια, δόντια ή κοιλιακά 
πτερύγια και µε επιµηκυσµένη την άνω σιαγόνα σε σχήµα ξίφους (µήκους ώς 2 
µέτρα), το οποίο απαντά σε θερµές και εύκρατες θάλασσες και ωκεανούς, 
αλιεύεται δε για το κοκκινωπό, τρυφερό και εύγευστο κρέας του: σουβλάκι ~ || 
φέτες ξιφία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ξίφος]. ξιφίδιο (το) [αρχ.] {ξιφιδί-ου | -ων} (λόγ.) 
το µικρών διαστάσεων ξίφος. ξιφισµός (ο) [µτγν.] το χτύπηµα µε ξίφος. 
ξιφοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ξιφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει σχήµα 
ξίφους 2. ΑΝΑΤ. ξιφοειδής απόφυση το κάτω µέρος τού οστού τού στέρνου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ξιφοθήκη (η) [µτγν.] {ξιφοθηκών} (λόγ.) η θήκη τού 
ξίφους, ο κολεός 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) θηκάρι, φηκάρι. ξιφολόγχη (η) [1870] {ξιφολογχών} λόγχη που 
προσαρµόζεται στο άκρο τής κάννης τουφεκιού ΣΥΝ. µπαγιονέτα. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. των γαλλ. sabre-bayonette, épée-bayonette]. ξιφοµαχία (η) [1836] 
{ξιφοµαχιών} η µάχη µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων, που διεξάγεται 
µε την αποκλειστική χρήση ξίφους. ξιφοµάχος (ο) [1871] 1. αθλητής ή 
δάσκαλος τής ξιφασκίας 2. µαχητής που µάχεται µε ξίφος. 

ξιφοµαχώ ρ. αµετβ. {ξιφοµαχείς... | ξιφοµάχησα} 1. µάχοµαι µε ξίφος, 
συµµετέχω σε αγώνα µε ξίφη 2. ασκούµαι στην ξιφοµαχία. 

ξιφοποιος (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ξίφη ΣΥΝ. ξι-φουργός. 
ξίφος (το) {ξίφ-ους | -η, -ών} φορητό όπλο για µάχες σώµα µε σώµα, που 

αποτελείται από µακριά µεταλλική λεπίδα, η οποία στη βάση της έχει 
χειρολαβή: ~ ξιφοµαχίας (ατσάλινο και µε τριγωνική τοµή) ΣΥΝ. σπαθί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. qi-si-pe-e, δυϊκ.), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε οσσετ. 
äxsirf «δρεπάνι», το οποίο ανάγεται σε I.E. *qsibhro. H υπόθεση ότι πρόκειται 
για δάνειο από το συνώνυµο αιγυπτ. sêfet (πβ. αραβ. saifun) δεν ερµηνεύει το 
αρχικό χειλοϋπερωικό q- τής Μυκηναϊκής, εκτός αν υποτεθεί ότι ο χειλικός 
χαρακτήρας τού αρχικού αυτού συµφώνου χάθηκε λόγω ανοµοιώσεως προς 
το επόµενο (επίσης χει-λικό) -φ-]; 

ξιφουλκώ ρ. αµετβ. {ξιφουλκείς... | ξιφούλκησα} 1. τραβώ το ξίφος από τη θήκη 
του ΣΥΝ. ξεσπαθώνω 2. (µτφ.) κάνω έντονο διάλογο µε κάποιον: ξιφούλκησαν 
οι δύο βουλευτές χτες στη Βουλή µε αφορµή το επίµαχο νοµοσχέδιο. — 
ξιφούλκηση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξιφουλκός < ξίφος + -ουλκός < έλκω]. 

ξιφουργός (ο) (λόγ.) ξιφοποιός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ.αρχ. < ξίφος + -ουργός (< έργον)]. 

ξίφοφόρος, -ος, -ο αυτός που φέρει ξίφος: ~ στρατιώτης. [ΕΤΥΜ. < ξίφος + -
φόρος < φέρω, πβ. αρχ. ξιφη-φόρος (µε µακρό συνδετικό φωνήεν για την 
αποφυγή των αλλεπάλληλων βραχειών συλλαβών)]. 

ξόανο (το) {ξοάν-ου | -ων) 1. ξύλινο λατρευτικό άγαλµα, οµοίωµα θεού, όχι 
περίτεχνα κατασκευασµένο, που συχνά διατηρεί το σχήµα τού κορµού τού 
δέντρου από το οποίο έχει κατασκευαστεί: το ~ τής Ταυρίδος Αρτέµιδος 2. 
(µτφ. ως χαρακτηρισµός) (α) πολύ δύσµορφος, άσχηµος άνθρωπος (β) 
ανόητος άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξόανον < ξο- 
(ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ξέω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανον (πβ. κ. δόκ-ανον)]. 

ξόβεργα (η) {δύσχρ. ξοβεργών) βέργα αλειµµένη µε κολλώδη ουσία, που 
χρησιµοποιείται για την παγίδευση πουλιών: στήνω ξόβεργες. Επίσης ξόβεργο 
(το). 
[ΕΤΥΜ < ιξόβεργα (ήδη µεσν. ξόβεργον < ΐξόβεργον) < ΐξός (βλ.λ.) + βέργα, 
µε σίγηση τού αρχικού άτονου ι-]. 

ξόβεργα ή ξώβεργα; Η ετυµολογία τής λέξης καθορίζει και στην 
περίπτωση αυτή την ορθογραφία της. Το ξόβεργα προέρχεται από τη 
σύνθεση των αρχ. ίξός «παρασιτικό φυτό πάνω στη δρυ, αχλαδιά κ.ά.» + 
βέργα - και όχι από τα (έ)ξω + βέργα (το (ε)ξω, ωστόσο, έχει δώσει στην 
Ελληνική αρκετά άλλα σύνθετα: ξώ-πορτα, ξώ-θυρα, ξώ-φυλλο, ξώ-πετσα, 
ξώ-φαλτσα (< ξώ-φαρ(τ)σα) κ.ά.). 

ξοδευτής (ο), ξοδεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που κάνει 
πολλά έξοδα, που χαλάει πολλά λεφτά ΣΥΝ. σπάταλος 2. (γενικά) πρόσωπο 
που καταναλώνει ΣΥΝ. καταναλωτής. 

ξοδεύω ρ. µετβ. {ξόδ-εψα, -εύτηκα, -ε)υ)µένος) 1. καταναλώνω (αγαθό για την 
ικανοποίηση ανάγκης µου): ~ ηλεκτρικό ρεύµα | πετρέλαιο ΣΥΝ. (για καύσιµα) 
καίω 2. (για χρήµατα) καταβάλλω ως αντίτιµο (αγοράζοντας κάτι): ξόδεψε µια 
περιουσία γι ' αυτό το αυτοκίνητο || τον φιλοξένησαν κι έκανε διακοπές χωρίς να 
ξοδέψει δεκάρα || ~ πολλά για το ντύσιµο µου ΣΥΝ. πληρώνω, δαπανώ 3. 
(γενικά) χρησιµοποιώ (τον χρόνο, τις δυνάµεις ή τις σκέψεις µου) για την 
κάλυψη αναγκών ή την επίτευξη στόχων: ~ χρόνο και προσπάθεια || ~ τις 
δυνάµεις µου χωρίς αντίκρισµα || ~ φαιά ουσία ΣΥΝ. (λόγ.) αναλώνω 4. 
(µεσοπαθ. ξοδεύοµαι) κάνω έξοδα: δεν ήταν ανάγκη να ξοδευτείς για να µου 
πάρεις δώρο. Επίσης (λαϊκ.) ξοδιάζω [µεσν.]. — ξόδεµα (το) κ. (λαϊκ.) 
ξόδεψη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ, οδός. [ΕΤΥΜ, µεσν. < µτγν. εξοδεύω, 
αρχική σηµ. «αναχωρώ - πεθαίνω» (πβ. Π.∆., Κριταί 5, 27: ... έκεϊ επεσεν 
έξοδευθείς), < αρχ. έξοδος (η σηµ. «πληρωµή, έξοδα» είναι µτγν.)]. 

ξοδεύω - ξοδιάζω, σοδεύω - σοδιάζω, έξοδα - έσοδα. Η σηµ. «δαπανώ 
χρήµατα» στο ξοδεύω είναι νεότερη. Το αρχ. έξ-οδεύω σήµαινε 
«εξέρχοµαι, βγαίνω - φεύγω - πεθαίνω» (για τη σηµ. «πεθαίνω» που 
πρωτοαπαντά στην Π.∆. πβ. και έξόδιον [άσµα] «ύµνος κατά την εκφορά 
τού νεκρού» και ξόδι «κηδεία»). Τη σηµ. «δαπανώ χρήµατα» δήλωνε το 
αρχ. έξ-οδιάζω, σηµερινό ξοδιάζω. Αντιστοίχως, το µτγν. είσοδεύω 
σήµαινε «εισέρχοµαι, µπαίνω», ενώ το είσ-οδιάζω «εισπράττω χρήµατα, 
έχω έσοδα». Σήµερα τα σοδεύω και σοδιάζω (< εσοδιάζω < εισοδιάζω) 
σηµαίνουν «µαζεύω χρήµατα ή πράγµατα». Επίσης, από το εισ-οδεύω 
πλάστηκε το εισόδηµα (κατά τα παράγωγα τού τ. γέννηµα) και η εισοδεία 
(µεσν.), από όπου τα εσοδεία (λόγιο) και σοδειά (< εσοδεία). Από το έξο-
δος µε επίδραση τού χρήµατα σχηµατίστηκε το έξοδα και κατ' αυτό το 
έσοδα από το είσοδος (πβ. εισοδεία - εσοδεία | σοδειά). Στα ξοδεύω | 
ξοδιάζω αντί εξοδεύω | εξοδιάζω και σοδεύω | σοδιάζω αντί εσοδεύω | 
εσοδιάζω έχουµε τη σίγηση τού άτονου αρκτικού φωνήεντος, τού ε-· πβ. 
εντροπή > ντροπή, επάνω > πάνω, ερωτώ > ρωτώ κ.λπ. 

ξόδι (το) (ξοδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.η κηδεία 2. (συνεκδ.) θρήνος για τον θάνατο 
αγαπηµένου προσώπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξοδεύω. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. έξόδιον 
«εκφορά νεκρού (κατά το τέλος µιας παράστασης τραγωδίας)», ουδ. τού επιθ. 
εξόδιος < αρχ. έξοδος]. 

ξοδιάζω ρ. µετβ. {ξόδιασα} ξοδεύω: «τόση ώρα που περίµενε ξόδιασε τ'άλλα σε 
καφέδες και κονιάκ» (Κ. Καβάφης). 



ξόδιασµα 1228 ξυλο- 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εξοδιάζω < αρχ. έξοδος (βλ. κ. ξοδεύω)]. 
ξόδιασµα (το) {ξοδιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το ξόδεµα. ξοµολόγηση 
(η) → εξοµολόγηση ξοµολογητής (ο) → εξοµολογητής ξοµολόγος (ο) 
→ εξοµολόγος ξοµολογώ ρ. → εξοµολογώ 
ξόµπλι (το) {ξοµπλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. σχέδιο που χρησιµεύει ως πρότυπο για 

τη διακόσµηση υφασµάτων ή κεντηµάτων 2. (συνεκδ.) η κεντητή διακόσµηση 
ΣΥΝ. κέντηµα 3. (µτφ.) κακόβουλο σχόλιο εις βάρος κάποιου, που δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ΣΥΝ. κακολογία, κουτσοµπολιό, 
γλωσσοφαγιά 4. (συνεκδ.-µειωτ.) ο άνθρωπος που κουτσοµπολεύει και 
ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις. [ΕΤΎΜ. µεσν. < έξόµπλιον, υποκ. τού µτγν. 
εξοµπλον < λατ. exemplum «παράδειγµα». Η λ. συγκέντρωσε εξαρχής τις 
σηµ. «δείγµα, παράδειγµα προς µίµηση», άρα και «αντικείµενο άξιο 
προσοχής, στολίδι»]. 

ξοµπλιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξόµπλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. στολίζω 
(κάτι) µε κεντητά σχέδια, διακοσµώ 2. (µτφ.) διατυπώνω επικριτικά και 
κακόβουλα σχόλια εις βάρος άλλων ΣΥΝ. κακολογώ, συκοφαντώ. — 
ξόµπλιασµα (το) [µεσν.]. 

ξοµπλιαστός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει διακοσµηθεί µε κεντητά 
στολίδια 2. (µτφ.) αυτός που έχει κακολογηθεί. 

ξοµπλιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. γυναίκα που κάνει ωραία κεντητά 
σχέδια 2. (µτφ.) η κουτσοµπόλα. [ΕΤΥΜ. < ξοµπλιάζω (πβ. αόρ. ξόµπλιασα) + 
παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξελογιάσ-τρα]. 

ξοπίσω επίρρ. (λαϊκ.) 1. (τοπικά) από πίσω: έτρεχε ~ του κλαίγοντας ΣΥΝ. στο 
κατόπι 2. (χρονικά) το ένα µετά το άλλο, σε διαδοχική σειρά: «τρία 
αστροπελέκια επέσανε, ένα ~ στ' άλλο» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. διαδοχικά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έξοπίσω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε-) < εξ-+ 
οπίσω]. 

ξόρκι (το) [µεσν.] {ξορκ-ιού | -ιών) µαγικά λόγια που, σύµφωνα µε λαϊκές 
δοξασίες, έχουν τη δύναµη να αποµακρύνουν τα κακά πνεύµατα, να 
θεραπεύουν αρρώστους κ.λπ. ΣΥΝ. (λόγ.) επωδή. 

ξορκίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξόρκισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. εξορκίζω· λέω 
ξόρκια: ~ το κακό ΣΥΝ. εξορκίζω- ΦΡ. ξορκίζω (κάποιον) µε τον απήγανο βλ. 
λ. απήγανος 2. (µτφ.) εκλιπαρώ, ικευτεύω κάποιον: σε ~, µην ΤΟ κάνεις αυτό! 
— ξόρκισµα (το) (σηµ. 1). 

ξορκισµένος (ο) (λαϊκ.) ο Σατανάς ΣΥΝ. εξαποδώ(ς). 
ξορκιστής (ο), ξορκίστρα (η) {δύσχρ. ξορκιστρών} (λαϊκ.) ο εξορκιστής (βλ.λ.). 
ξου κ. ξουτ επιφών. (λαϊκ.) χρησιµοποιείται για να διώξουµε έντοµο, σκύλο 

κ.λπ., γενικότ. οτιδήποτε ή οποιονδήποτε ενοχλητικό ΣΥΝ. ουστ, φύγε, 
ξεκουµπίσου. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ξούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το ξύρισµα: τραβάω µια ~ (ξυρίζοµαι). 
[ΕΤΥΜ. < ξουρίζω (υποχωρητ.)]. 

ξούρα ς (ο) (ειρων. συνήθ. για γέροντες) άνθρωπος ξεµωραµένος, που τα έχει 
εντελώς χαµένα ή που προσπαθεί να φαίνεται νέος ΣΥΝ. (λαϊκ.) γεροξούρας, 
ξεκούτης, κουτεντές. 
[ΕΤΥΜ- < αρχ. εξωρος «άκαιρος, ακατάλληλος, εκτός εποχής» (µε τροπή τού 
-ω- σε -ου-, καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση τού αρχικού έ-) < εξ + -ωρος 
< ώρα]. 

ξουράφι (το) → ξυράφι 
ξουράφια (η) → ξυραφιά 
ξουρίζω ρ. ~» ξυρίζω 
ξόφληση (η) → εξόφληση 
ξοφλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξοφλάς... | ξόφλη-σα, -θηκα, -µένος} 

(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) εξοφλώ (βλ.λ.) ♦ 2. (αµετβ.) δεν έχω τίποτα πια να 
προσφέρω ή να περιµένω, δεν έχω πλέον κανένα µέλλον (στη ζωή ή σε 
κάποιον τοµέα δραστηριότητας): έχει ξοφλήσει πια στον πολιτικό στίβο 3. (η 
µτχ. ξοφληµένος, -η, -ο) (α) αυτός που δεν έχει µέλλον σε έναν χώρο 
(εργασίας, δράσης κ.λπ.): είναι πια ~, δεν πρόκειται να τον κρατήσουν στην 
εταιρεία ΣΥΝ. τελειωµένος (β) αυτός που δεν έχει περιθώρια ζωής, που 
πρόκειται να πεθάνει: απ' τη στιγµή που ο καρκίνος έκανε µετάσταση, είναι 
πλέον ~. — ξόφληµα (το). 

ξύγγι (το) → ξίγγι 
ξύγκι (το) → ξίγγι 
ξύδι (το) → ξίδι 
ξυλαγγουρια (η) BOT. αγγουριά που παράγει καρπούς µικρότερους και πιο 

τραγανούς (ξυλώδεις) από τα κοινά αγγούρια (κατάλληλους και για τη 
διατροφή των διαβητικών). 

ξυλάγγουρο (το) 1. ο καρπός τής ξυλαγγουριάς 2. το άγουρο πεπόνι 3. (µτφ.-
σκωπτ. για πρόσ.) (α) άνθρωπος ψηλός χωρίς χάρη (β) άνθρωπος χωρίς 
µόρφωση, σκέτο κούτσουρο. 

ξυλάδικο (το) 1. το ξυλουργείο 2. κατάστηµα στο οποίο πωλείται ξυλεία ΣΥΝ. 
ξυλεµπορικό 3. κατάστηµα στο οποίο πωλούνται ξύλα ή κάρβουνα για καύση. 

ξυλάλευρο (το) λεπτότατη σκόνη ξύλου παραγόµενη µε ειδική κατεργασία από 
την άλεση ή τη συντριβή των απορριµµάτων ξυλείας (ροκανίδια), που 
χρησιµοποιείται συνήθ. για την κατασκευή χαρτιού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. farine de bois]. 

ξυλάνθρακας (ο) [1847] {ξυλανθράκων} τεχνητός άνθρακας χρη-
σιµοποιούµενος ως καύσιµη ύλη, που προκύπτει µε απανθράκωση των ξύλων, 
όταν αυτή γίνεται χωρίς αέρα ΣΥΝ. ξυλοκάρβουνο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
charbon de bois]. 

ξυλαποθήκη (η) [1835] {ξυλαποθηκών} αποθήκη στην οποία φυλάσσονται 
ξύλα. 

ξυλάρµενος, -η, -ο (πλοίο) που πλέει µε µαζεµένα τα ιστία του σε περίπτωση 
καταιγίδας ΑΝΤ. (λόγ.) πλησίστιος. — ξυλάρµενα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ξύλο + 
άρµενο]. 

ξυλαρµογή (η) η σύνδεση κοµµατιών ξύλου µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ < 
ξύλο + αρµογή < αρχ. άρµόσσω | -ττω]. 

ξυλάς (ο) {ξυλάδεςί (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που πωλεί ξυλεία ΣΥΝ. ξυλέ-µπορος 2. 
(ειδικότ.) ο πωλητής καύσιµης ξυλείας. 

ξυλεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των ξύλων που προέρχονται από την 
υλοτοµία των δασών και χρησιµοποιούνται µε κατάλληλη επεξεργασία για 
την κάλυψη διαφόρων αναγκών: καύσιµη | κατεργασµένη | ακατέργαστη | 
οικοδοµική -. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 

ξυλεµπορικός, -ή, -ό [1835] 1. αυτός που σχετίζεται µε το εµπόριο ξυλείας ή µε 
τα πρόσωπα που το διεξάγουν 2. ξυλεµπορικό (το) κατάστηµα στο οποίο 
γίνεται εµπόριο ξυλείας ΣΥΝ. ξυλάδικο. 

ξυλεµπόριο (το) {ξυλεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο ξυλείας. 
ξυλέµπορος (ο/η) [µτγν.] {ξυλεµπόρ-ου | -ων, -ους} έµπορος ξυλείας. Επίσης 

(λαϊκ.) ξυλέµπορας (ο). 
ξυλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] ο ξύλινος (βλ.λ.). 
ξυλεύοµαι ρ. αµετβ. {ξυλεύτηκα} κόβω ξύλα, προµηθεύοµαι ξύλα· συνήθ. στη 

ΦΡ. δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλευεται βλ. λ. δρυς. [ΕΤΥΜ. αρχ. (µτγν. 
ξυλευω) < ξύλον]. 

ξύλευση (η) [1887] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η κοπή και η 
συγκέντρωση ξύλων ΣΥΝ. (λόγ.) υλοτοµία. 

ξύληµα (το) {ξυλήµατος | χωρ. πληθ.} το σύνολο των στοιχείων από τα οποία 
αποτελείται το ξύλο των φυτών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xylem]. 

ξυλιά (η) [µεσν.] 1. το χτύπηµα µε ξύλο (βίτσα, βέργα κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) το 
χτύπηµα µε το χέρι ως µέσο σωφρονισµού: δίνω | ρίχνω | τρώω ξυλιές. 

ξυλιάζω ρ. αµετβ. {ξύλιασ-α, -µένος} γίνοµαι σκληρός και άκαµπτος σαν ξύλο 
(συνήθ. από το κρύο): τα χέρια µου | τα πόδια µου έχουν ξυλιάσει. — 
ξύλιασµα (το). 

ξυλίζω ρ. µετβ. {ξύλισ-α, -τηκα, -µένος} ρίχνω ξυλιές, δέρνω (κάποιον) µε 
ραβδί ή µε το χέρι ΣΥΝ. ξυλοφορτώνω, ραβδίζω, χτυπάω. — ξύλι-σµα (το). 
{ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. ξύλον, άσχετο προς το αρχ. ξυλίζοµαι «συγκεντρώνω 
ξύλα»]. 

ξυλική (η) {χωρ. πληθ.} η ξυλεία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. επιθ. ξυλικός < ξύλον]. 

ξυλίκι (το) {ξυλικιού | χωρ. πληθ.} 1. µικρό κοµµάτι ξύλου 2. παιδικό παιχνίδι 
που παίζεται µε δύο ξύλα 3. τα (συνήθ. ελαφρά) χτυπήµατα που δέχεται 
(κάποιος) για µια αταξία του: θα πέσει ~ || τρώω ~. 

ξύλινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται ή έχει κατασκευαστεί από ξύλο: 
~ σπαθί | παιχνίδι | φράχτης | τείχη ΣΥΝ. ξυλένιος 2. (µτφ.) αυτός που είναι 
άκαµπτος, που δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις: η ~ φωνή ενός τραγουδιστή' 
ΦΡ. ξύλινη γλώσσα η γλώσσα που είναι τυποποιηµένη, χωρίς φυσικότητα, 
στερεότυπη και ως εκ τούτου αναµενόµενη και προβλέψιµη: η ~ γλώσσα των 
πολιτικών. 

ξύλο (το) 1. η σκληρή, ινώδης ύλη που βρίσκεται µέσα από τον εξωτερικό φλοιό 
δέντρων ή θάµνων, από την οποία αποτελούνται κατά κύριο λόγο οι ρίζες 
τους, ο κορµός και τα κλαδιά τους' ΦΡ. (α) τίµιο ξύλο (µεσν. φρ.) µικρό 
κοµµάτι από τον σταυρό στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως φυλακτό (β) (παροιµ.) άνθρωπος αγράµµατος ξύλο 
απελέκητο βλ. λ. απελέκητος (γ) χτύπα ξύλο! βλ. λ. κτυπώ (δ) επί ξύλου 
κρεµάµενος (Έπί ξύλου βλέπουσα κρεµάµενον, Χριστέ, Ακολουθία τής Μ. 
Πέµπτης) κρεµασµένος πάνω σε ξύλο (ενν. στον σταυρό) για τον Χριστό που 
κρεµόταν σταυρωµένος στον σταυρό τού µαρτυρίου· (µτφ.) µόνος, αβοήθητος, 
πάµφτωχος: έχασε όλες του τις οικονοµίες στο Χρηµατιστήριο και τώρα έχει 
µείνει ~ 2. (συνεκδ.) κοµµάτι από κορµό ή κλαδιά δέντρου, που µε την 
κατάλληλη επεξεργασία χρησιµοποιείται για διάφορες κατασκευαστικές 
ανάγκες: σκάλα | κουφώµατα | πόρτα από - || σουηδικό ~ || σαράκι | σκληρότητα 
| ελαστικότητα | πετσικάρισµα ξύλου 3. (συνήθ. στον πληθ.) η καύσιµη ύλη, που 
χρησιµοποιείται για θέρµανση ή για παραγωγή ενέργειας: βάζω | ρίχνω ξύλα 
στη φωτιά ΣΥΝ. καυσόξυλο 4. (µτφ.) καθετί σκληρό και δύσκαµπτο: τα χέρια 
µου έχουν γίνει ~ από το κρύο · 5. τα χτυπήµατα που δέχεται ή δίνει (κάποιος) 
µε το χέρι ή µε κάποιο όργανο, λ.χ. ραβδί· ΦΡ. (α) ρίχνω | δίνω ξύλο (σε 
κάποιον) δέρνω (κάποιον) (β) (εµφατ.) σαπίζω | τσακίζω | µαυρίζω | 
σκοτώνω | σπάω (κάποιον) στο ξύλο δέρνω (κάποιον) ανελέητα (γ) τρώω 
ξύλο µε δέρνουν (δ) (εµφατ.) τρώω το ξύλο τής χρονιάς µου | µε κάνουν 
µαύρο | τόπι στο ξύλο µε δέρνουν ανελέητα (ε) πέφτει ξύλο γίνεται συµπλοκή 
µε ξυλοδαρµό (στ) το ξύλο βγήκε απ' τον Παράδεισο ο ξυλοδαρµός ως µέσο 
σωφρονισµού έχει θετικά αποτελέσµατα (ζ) (κάποιος) θέλει ξύλο (κάποιος) 
χρειάζεται να τον δείρουν για να συνετιστεί: ~ για να µάθει να συµπεριφέρεται 
σωστά! — (υποκ.) ξυλάκι κ. ξυλαράκι (το) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. ξύλον < I.E. *ksulo-, πβ. ρωσ. siilo «πάσσαλος», αρχ. γερµ. sul 
«κολόνα, πάσσαλος» (> γερµ. Säule), σανσκρ. sülj «κορµός, κούτσουρο» κ.ά. 
Παρετυµολ. θεωρείται η σύνδεση µε το ρ. ξύω. Εκτός από το ίδιο το υλικό, η 
λ. ξύλον δήλωσε (κυρίως στη βιβλική γλώσσα) και τις σηµ. «δέντρο» (λ.χ. 
Π.∆. Γένεσις 2, 9: «ξύλον τής ζωής», «ξύλον τού είδέναι γνωστόν καλού και 
πονηρού»), ενώ χρησιµοποιήθηκε και ως συνώνυµο τής λ. σταυρός (λ.χ. Κ.∆. 
Πράξ. 13, 29: καθελό-ντες άπα τού ξύλου)]. 

ξύλο- κ. ξυλό- α' συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει το β' 
συνθετικό: 1. είναι κατασκευασµένο από ξύλο: ξυλο-κρέ-βατο, ξυλό-δροµος 2. 
σχετίζεται µε το ξύλο: ξυλο-βιοµηχανία, ξυλογραφία. 



ξυλόβιδα 1229 ξύνω 
 

[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που προέρχεται από το ουσ. 
ξύλον και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. xylo-phone]. 

ξυλόβιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βίδα που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση 
ξύλου µε άλλα υλικά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Holzschraube]. 

ξυλοβιοµηχανία (η) {ξύλοβιοµηχανιών} 1. ο κλάδος τής βιοµηχανίας που 
ασχολείται µε την κατεργασία τού ξύλου 2. βιοµηχανική µονάδα κατεργασίας 
ξυλείας. 

ξυλογλυπτική (η) [1895] η τέχνη και η τεχνική τής επεξεργασίας ξύλινων 
επιφανειών για τη χάραξη ανάγλυφων µορφών ή διακοσµητικών σχεδίων πάνω 
σε αυτές ΣΥΝ. ξυλογλυφία.  — ξυλόγλυπτης (ο), ξυλογλύπτρια (η), 
ξυλογλυπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sculpture en bois]. 

ξυλόγλυπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει σκαλιστεί πάνω σε ξύλο: ~ εικόνα 
2. ξύλινο αντικείµενο σκαλισµένο, το οποίο έχει ανάγλυφα σχέδια: ~ τέµπλο. 

ξυλογλυφία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η ξυλογλυπτική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ξυλόγλυφος < ξύλο- + -γλυφός < γλύφω (βλ.λ.)]. 

ξυλογνωσία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής δασολογίας που εξετάζει την 
ανατοµική διάρθρωση των διαφόρων ειδών ξύλου. 

ξυλογράφηµα (το) [1853] (ξυλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} εικόνα που 
παράγεται µε τη µέθοδο τής ξυλογραφίας ΣΥΝ. στάµπα. 

ξυλογραφία (η) [1853] {ξυλογραφιών} 1.η τέχνη τής χάραξης παραστάσεων 
πάνω σε επίπεδες ξύλινες επιφάνειες, που στη συνέχεια εκτυπώνονται σε άλλες 
2. (συνεκδ.) το ξυλογράφηµα (βλ.λ.).  — ξυλογραφίας, -ή, -ό [1856]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xylographie]. 

ξυλογράφος (ο/η) [1856] τεχνίτης ή καλλιτέχνης που ασχολείται µε την 
ξυλογραφία. [ΕΤΥΜ. Ε^ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xylographe]. 

ξυλογραφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ξυλογραφείς... | ξυλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. ασχολούµαι µε την ξυλογραφία 2. διακοσµώ (χώρο) µε 
ξυλογραφίες. 

ξυλοδαρµός (ο) χτυπήµατα ή άσκηση σωµατικής βίας (εναντίον κάποιου): οι ~ 
µεταξύ διαδηλωτών και Αστυνοµίας συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια τής 
νύχτας || άγριος | ανηλεής - ΣΥΝ. ξυλοκό-πηµα, ξυλοφόρτωµα. [ΕΤΥΜ. < ξύλο- 
+ -δαρµός < δέρω (βλ. κ. δέρνω)]. 

ξυλόδεµα (το) [1833] (ξυλοδέµ-ατος | -ατα, -άτων} η ξυλοδεσιά (βλ.λ.). 
ξυλοδεσιά (η) ξύλινος σκελετός οικοδοµής, που αποτελείται από δοκάρια και 

υποστυλώµατα κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
η πληρέστερη αντοχή και συνοχή τής κατασκευής ΣΥΝ. ξυλόδεµα. 

ξυλόδεσµος (ο) [1858] {ξυλοδέσµ-ου | -ων, -ους} η συναρµογή ξύλων. 
ξυλόδροµος (ο) [1889] {ξυλοδρόµ-ου | -ων, -ους} επικλινής τροχιά, πρόχειρα 

κατασκευασµένη από συνδεδεµένους µεταξύ τους κορµούς δέντρων, που 
χρησιµεύει για τη µεταφορά τής δασικής ξυλείας. 

ξυλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ξυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
ξύλο ΣΥΝ. ξυλώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ξυλοθραύστης (ο) [1896] {ξυλοθραυστών} αυτός που σπάζει ξύλα. 
ξυλοκάρβουνο (το) ο ξυλάνθρακας (βλ.λ.). 
ξυλόκαρφο (το) καρφί από ξύλο. Επίσης ξυλοκάρφι. [ΕΤΥΜ. 

Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Holznagel]. 
ξυλοκατασκευή (η) κατασκευή από ξύλο, κυρ. σε οικοδοµές: το υπόστεγο είναι 

~. 
ξυλοκερατιά (η) (λαϊκ.) η χαρουπιά (βλ.λ.). 
ξυλοκέρατο (το) [µτγν.] το χαρούπι (βλ.λ.). 
ξυλοκολλα (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η κόλλα που χρησιµοποιείται για τη 

συγκόλληση ξύλων. 
ξυλοκόπηµα (το) → ξυλοκοπώ 
ξυλοκόπος (ο) πρόσωπο που κόβει ξύλα από το δάσος ΣΥΝ. (λόγ.) υλοτόµος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ξύλο- + -κόπος < κόπτω]. 
ξυλοκοπτική (η) {χωρ. πληθ.} η κατασκευή µικρών αντικειµένων από 

κοντραπλακέ- περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των µερών τής κατασκευής πάνω 
στο κοντραπλακέ, το κόψιµο τους µε πριονάκι, τη σύνδεση τους µε κόλληµα 
και κάρφωµα και, τέλος, το τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και το λουστράρισµα. 

ξυλοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [µτγν.] {ξυλοκοπείς... | ξυλοκόπ-ησα, -ούµαι κ. -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} δέρνω (κάποιον) µε δύναµη ΣΥΝ. ξυλοφορτώνω, 
µαυρίζω στο ξύλο. — ξυλοκόπηµα (το) [1811]. 

ξυλόκοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η µπεκάτσα (βλ.λ.) 2. (σκωπτ.) γυναίκα που 
έχει ψηλά και αδύνατα πόδια, που στερείται χάρης ή θηλυκότητας. 

ξυλοκρέβατο (το) [µεσν.] 1. ξύλινο κρεβάτι 2. (ειδικότ.) η ξύλινη κάσα τού 
νεκρού, το φέρετρο. ξυλοµετρία (η) (χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. ο κλάδος που 
ασχολείται µε τη µέτρηση και τον καθορισµό τού όγκου των ξύλων. Επίσης 
ξυλοµε-τρική. 
ξυλοµετρο (το) {ξυλοµέτρ-ου | -ων} όργανο χρησιµοποιούµενο για τη µέτρηση 

τού όγκου των ξύλων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xylometer]. 
ξυλοπαπουτσο (το) παπούτσι µε χοντρό ξύλινο τακούνι, που κατά 
το περπάτηµα παράγει ενοχλητικό θόρυβο ΣΥΝ. σαµπό. ξυλοπέδιλο (το) 
[1856] υπόδηµα που αποτελείται από χοντρό ξύλινο πέλµα και πλατιές 
δερµάτινες ταινίες, που συγκρατούνται στο πέλµα, το τσόκαρο. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. sabot]. ξυλόπισσα (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. πυκνόρρευστο υγρό που 
παράγεται 

από την ξηρά απόσταξη των ξύλων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Holzteer]. 

ξυλόπνευµα (το) [1840] {ξυλοπνεύµ-ατος | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η απλούστερη 
ένωση τής οικογένειας των αλκοολών, η οποία παρήχθη για πρώτη φορά από 
την ξηρά απόσταξη ξύλων ΣΥΝ. µεθανόλη. 

ξυλοπόδαρο (το) 1. καθένα από τα δύο µικρά ξύλινα κοντάρια που στο κάτω 
µέρος τους έχουν πεπλατυσµένη επιφάνεια (σαν πόδι), πάνω στα οποία µπορεί 
να ισορροπεί κανείς περπατώντας (λ.χ. οι κλόουν στο τσίρκο) 2. (παλαιότ.) 
ξύλινο οµοίωµα ποδιού, που στερεωνόταν ως τεχνητό άκρο, αντικαθιστώντας 
το ακρωτηριασµένο πόδι: το ~ τού πειρατή 3. (ειδικότ.) το καλαπόδι (βλ.λ.). 

ξυλοπόδαρος, -η, -ο 1. ξύλινο οµοίωµα ανθρώπου που ισορροπεί πάνω σε 
ξυλοπόδαρο: ο ~ τής Αποκριάς 2. (σκωπτ.) άνθρωπος µε λεπτά και µακριά 
πόδια. 

ξυλοποικιλτική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής χάραξης διακοσµητικών σχεδίων 
πάνω σε ξύλινη επιφάνεια. 

ξυλόπορτα (η) [µεσν.] {δύσχρ. ξυλοπορτών} η πόρτα που είναι κα-
τασκευασµένη από ξύλο. 

ξυλόπροκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ξύλινη καρφοβελόνα που χρησιµοποιείται 
συχνά στη βιοµηχανία υποδηµάτων. 

ξυλοσκέπαστος, -η, -ο αυτός που έχει σκεπαστεί µε ξύλα. 
ξυλοσκεπή (η) η στέγη από ξύλο. 
ξυλοσκίστης (ο) → ξυλοσχίστης 
ξυλόσοµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σόµπα που λειτουργεί µε το κάψιµο ξύλων. 
ξυλοσοφία (η) [µεσν.] {ξυλοσοφιών} η επίδειξη πνεύµατος χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόµενο ΣΥΝ. µωροσοφία. — ξυλόσοφος, -η, -ο [1889]. 
ξυλόσπιτο (το) [µεσν.] 1. σπίτι που είναι κατασκευασµένο, συνήθ. πρόχειρα, 

από ξύλο 2. (ειδικότ.) ξύλινη παράγκα ή παράπηγµα. 
ξυλοστάτης (ο) {ξυλοστατών} ξύλινο δοκάρι που χρησιµοποιείται για τη 

στήριξη διαφόρων κατασκευών, κυρ. στις οικοδοµές. [ΕΤΥΜ. < ξύλο- + -
στάτης< ίσταµαι]. 

ξυλόστρωση (η) [1888] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επένδυση τοίχου ή 
δαπέδου µε ξύλο. 

ξυλοστρωτος, -η, -ο [1812] 1. αυτός που έχει στρωθεί µε ξύλο 2. ξυ-λόστρωτο 
(το) δάπεδο στρωµένο µε ξύλα. 

ξυλόσφυρα (η) {ξυλοσφυρών} (παλαιότ.) η ξύλινη σφύρα, ο κόπανος, που 
χρησιµοποιούσαν για το χτύπηµα των ρούχων κατά το πλύσιµο. 

ξυλοσχίστης [µτγν.] κ. ξυλοσκίστης (ο) {ξυλοσχιστών} 1. πρόσωπο που κόβει 
(αδέξια) ξύλα, ο αδέξιος ξυλοκόπος 2. (µτφ.) τεχνίτης αµαθής και αδέξιος, 
ικανός µόνο για δουλειές που δεν απαιτούν λεπτούς χειρισµούς ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
σκιτζής. 

ξυλότοιχος (ο) τοίχος κατασκευασµένος από ξύλα, που αποτελείται από ξύλινο 
σκελετό ενισχυµένο µε πρόσθετα υλικά και επιχρισµένος µε σοβά. 

ξυλοτρύπανο (το) ΓΕΩΠ. είδος τρυπάνου που χρησιµοποιείται για τον 
καθορισµό τής ηλικίας των δέντρων. 

ξυλότυπος (ο) ξύλινο καλούπι δοµικών έργων. 
ξυλουργείο (το) [1886] εργαστήριο για την κατεργασία τού ξύλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 

µαραγκούδικο. 
ξυλουργία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας τού ξύλου ΣΥΝ. 

ξυλουργική. 
ξυλουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ξυλουργό ή την 

ξυλουργία: ~ εργαλεία | εργαστήριο 2. ξυλουργική (η) η ξυλουργία (βλ.λ.). 
ξυλουργός (ο) τεχνίτης ειδικός στην κατεργασία τού ξύλου, κυρ. για την 

κατασκευή ξύλινων επενδύσεων ή κατασκευών (λ.χ. κουφωµάτων) σε 
οικοδοµές (βλ. λ. επιπλοποιός) ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαραγκός.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, 
χειρουργός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ξύλο- + -ουργός (µε συναίρεση) < έργον]. 

ξυλουργό) ρ. αµετβ. [αρχ.] {ξυλουργείς...· µόνο στον ενεστ.} εργάζοµαι ως 
ξυλουργός, ασχολούµαι µε τα ξυλουργικά. 

ξυλοφάγος, -ος, -ο [µτγν.] 1. (έντοµο) που τρέφεται µε ξύλα (λ.χ. το σαράκι) 2. 
(λαϊκ.) ξυλοφάγος (ο) η λίµα από χάλυβα, που χρησιµοποιούν οι ξυλουργοί 
για την κατεργασία και τη λείανση των ξύλων. 

ξυλοφορτώνω ρ. µετβ. {ξυλοφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} δέρνω (κάποιον) πολύ, 
µε δύναµη, τον χτυπώ ασταµάτητα ΣΥΝ. ξυλοκοπώ, σπάω στο ξύλο. — 
ξυλοφόρτωµα (το). 

ξυλόφωνο (το) {ξυλοφών-ου | -ων} κρουστό µουσικό όργανο, που αποτελείται 
από µία σειρά ξύλινων πλακών διαφορετικού µήκους, τις οποίες ο 
οργανοπαίκτης χτυπά µε δύο µικρές και λεπτές ξύλινες ράβδους µε κεφαλές 
από µαλακό ή σκληρότερο υλικό, το οποίο επηρεάζει τη χροιά τού ήχου τού 
οργάνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xylophone]. 

ξυλοχρωστικός, -ή, -ό αυτός που χρωµατίζει το ξύλο: ~ ουσίες. 
ξυλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ξυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. αυτός που 

αποτελείται από ξύλο: ~ ιστός | φυτό (τού οποίου ο κορµός και τα κλαδιά 
αποτελούνται από ξύλο) 2. αυτός που µοιάζει µε ξύλο, ο σκληρός και τραχύς 
σαν ξύλο: ~ υφή ΣΥΝ. ξυλοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 

ξυλωνω ρ. → ξηλώνω 
ξύλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο ξύλινος σκελετός 

οικοδοµής 2. ξύλινη επένδυση σε πηγάδι ή στοά ορυχείου, που συγκρατεί τα 
τοιχώµατα ή την οροφή του 3. ΝΑΥΤ. το σύνολο των ξύλων που 
συµπληρώνουν ή στερεώνουν τον σκελετό τού πλοίου. 

ξυνός, -ή, -ό → ξινός 
ξύνω ρ. µετβ. {έξυσα, ξύθηκα κ. ξύστηκα, ξυσµένος} 1. τρίβω µε διαδοχικές 

κινήσεις τις άκρες των νυχιών πάνω στην επιφάνεια τού δέρµατος (συνήθ. 
εξαιτίας κνησµού): ~ την πλάτη | το χέρι | τον ώµο- ΦΡ. 
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(α) ξύνω το κεφάλι µου σε περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται σε 
µεγάλη αµηχανία και επαναλαµβάνει µηχανικά τις ίδιες κινήσεις: 
ξύνει ΤΟ κεφάλι του, µπας και θυµηθεί τίποτα (β) ξύνω τα νύχια µου 
για καβγά είµαι έτοιµος κάθε στιγµή να προκαλέσω προβλήµατα και 
να µαλώσω, προσπαθώ να βρω αφορµή που θα οδηγήσει σε τσακωµό 
(γ) (!-λαϊκ.) τα | ro ξύνω (για άνθρωπο που δεν κάνει τίποτα σηµαντι-
κό ή δηµιουργικό) κάθοµαι και τεµπελιάζω: δεν κάνει τίποτα, κάθε-
ται όλη µέρα και τα ξύνει ΣΥΝ. (!) κωλοβαράω (δ) ξύνω παλιές πληγές 
υπενθυµίζω παλιές καταστάσεις, γεγονότα που προκαλούν ψυχικό 
πόνο (ε) άι ξύσου! προς κάποιον από τού οποίου τη φορτική πα-
ρουσία θέλουµε να απαλλαγούµε ΣΥΝ. άι κουρέψου, άι χάσου 2. (γε-
νικότ.) τρίβω (µε διαδοχικές κινήσεις) µε τα άκρα των νυχιών, µε ει-
δικό αντικείµενο ή εργαλείο (µια επιφάνεια, το περίβληµα ενός αντι-
κειµένου, τον φλοιό ενός καρπού ή τα λέπια ενός ψαριού): ~ το πά-
τωµα | τη σκουριά || - µια ξύλινη επιφάνεια µε γυαλόχαρτο || ~ τα κα-
ρώτα | το ψάρι ΣΥΝ. αποξέω, απολεπίζω (για τα ψάρια) 3. (ειδικότ.) 
κάνω (ένα αντικείµενο) να καταλήγει σε αιχµηρή µύτη: ~ ένα µολύβι 
4. περνάω πολύ κοντά από (κάποιον/κάτι) αφήνοντας πάνω του ίχνη: 
η σφαίρα τον έξυσε στον ώµο (δηλ. τον γρατζούνισε µόνο) || ένα µη-
χανάκι πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο και του έξυσε την πόρτα 5. 
(το µεσοπαθ. ξύνοµαι) (µτφ.) (ί) ψάχνω αφορµή για να καβγαδίσω (ϋ) 
δεν εργάζοµαι, τεµπελιάζω. — ξύση (η) [αρχ.] κ. ξύσιµο (το). 
[ETYM. µεσν. < αρχ. ξύω (από τον αόρ. έξυσα κατά το σχήµα πτύω -
έπτυσα - φτΟνω, λύω - έλυσα - λύνω), αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
σανσκρ. ksnâuti «τρίβω, ξύνω», αβεστ. hu-xsnuta «καλοξυσµένος, αιχ-
µηρός», λιθ. sku-t-ù «ξυρίζω, γκρεµίζω» κ.ά. Η λ. συνδέεται µορφολο-
γικώς και σηµασιολογικώς µε τα ρ. ξαίνω και ξέω (βλ.λ.). Παράγ. ξύ-
σµα, ξύ-στρα, ξυ-στός, ξυρ-άφι[ον] κ.ά.]. 

ξυνωρίδα (η) → συνωρίδα 
ξυπάζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. ξιπάζω) (ξύπασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον) να συµπεριφέρεται αλαζονικά, να χάσει την αίσθηση τού 
µέτρου: τα πλούτη τους έχουν ξυπάσει 2. (το µεσοπαθ. ξυπάξοµαι) 
έχω πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου, συµπεριφέροµαι υπεροπτι-
κά προς τους άλλους: ξυπασµένος πολιτικός/ καλλιτέχνης ΣΥΝ. (λόγ.) 
επαίροµαι, κοµπάζω, υπερηφανεύοµαι ANT. είµαι µετριοπαθής | τα-
πεινόφρων. — ξύπασµα (το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < εξυπάζω < εκσυσπάζω (µε ανοµοιωτική αποβολή τού 
-σ-) < εκ· + συσπάζω | συσπώ. Η γρ. µε -ι- (ξιπ(π)άζω) δεν έχει επι-
στηµονική βάση, διότι στηρίζεται σε εσφαλµένη ετυµολογία από το 
µτγν. εξιππάζοµαι «αναχωρώ έφιππος»]. 

ξυπασιά (η) (σχολ. ορθ. ξιπασιά) {χωρ. πληθ.} η αλαζονική συµπερι-
φορά, η µεγαλοµανία ΣΥΝ. κοµπασµός, έπαρση, µεγαλαυχία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 

ξύπνηµα (το) {ξυπνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στιγµή που κάποιος 
ανοίγει τα µάτια του και παύει να βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου: το 
πρωινό ~ 2. (µτφ.) η έξοδος από µια κατάσταση αδράνειας, λήθαργου, 
νάρκης, το ζωντάνεµα: το ~ τού έρωτα | τής σκέψης | των αισθήσεων | 
των ενστίκτων ΣΥΝ. αφύπνιση ANT. νάρκη, λήθαργος. Επίσης (λαϊκ.) 
ξυπνηµός (ο) (σηµ. 1). 

ξυπνητήρι (το) {ξυπνητηρ-ιού | -ιών} ρολόι ή µηχανισµός ρολογιού, 
που µε κατάλληλη ρύθµιση παράγει χαρακτηριστικό ήχο σε συγκε-
κριµένη ώρα για αφύπνιση. [ΕΤΥΜ. < ξυπνώ + παραγ. επίθηµα -τήρι, 
πβ. κ. τρυπη-τήρι]. 

ξυπνητός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που δεν κοιµάται, που βρίσκεται σε 
εγρήγορση ΣΥΝ. άγρυπνος, ξύπνιος ANT. κοιµισµένος. 

ξυπνητούρια (τα) το ξύπνηµα ΦΡ. καλά ξυπνητούρια (i) για κάποιον 
που µόλις ξύπνησε ή ξύπνησε αργότερα από την καθορισµένη ώρα (ii) 
(σκωπτ.) για κάποιον που αντιλαµβάνεται µε µεγάλη καθυστέρηση 
ό,τι συµβαίνει γύρω του: Τώρα πήρες είδηση τι έγινε; ~! [ΕΤΥΜ. < 
*εξυπνητήρια (< µτγν. έξυπνώ), κατ' αναλογίαν προς τη λ. 
γεννητούρια]. 

ξύπνιος (ο) {χωρ. πληθ.} ο χρόνος στον οποίο κάποιος δεν κοιµάται ή 
δεν ονειρεύεται, το διάστηµα στο οποίο είναι κανείς ξυπνητός: τόσα 
πλούτη δεν τα είδε ούτε στον ύπνο ούτε στον ~ του. 

ξύπνιος, -ια, -ιο 1. αυτός που δεν κοιµάται: τέτοια ώρα δεν πρέπει να 
είναι -, γιατί συνήθως κοιµάται νωρίς || έµεινε ~ µέχρι αργά, για να 
τους περιµένει να γυρίσουν ΣΥΝ. ξυπνητός ANT. κοιµισµένος 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει οξεία αντίληψη· έξυπνος: - παιδί- τα παίρνει τα γράµ-
µατα ΣΥΝ. ευφυής, (µτφ.) ξυράφι 3. (ειρων.) αυτός που προσποιείται 
τον έξυπνο: πολύ ~ είσαι και θα την πάθεις τη ζηµιά || µίλησε κι ο ~! 
ΣΥΝ. εξυπνάκιας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξυπνός (< µτγν. έξυπνος) κατά το σχήµα ορθός - όρ-
θιος]. 

ξυπνοπούλι κ. εξυπνοπούλι (το) {ξυπνοπουλ-ιού | -ιών} αυτός που 
είναι ή θέλει να κάνει τον έξυπνο ANT. χαζοπούλι. 

ξυπνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξυπνάς... | ξύπνησα} ♦ (µετβ.) 1. κά-
νω (κάποιον) να βγει από την κατάσταση τού ύπνου: να µε ξυπνήσεις 
στις επτά ΣΥΝ. αφυπνίζω 2. (µτφ.) βγάζω (κάποιον) από µια κατάσταση 
αδράνειας, λήθαργου, νάρκης: η πραγµατικότητα τον ξύπνησε από το 
όνειρο | από τη µακαριότητα του 3. φέρνω στην επιφάνεια κα-
ταστάσεις ή συναισθήµατα που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατά-
σταση, χωρίς να έχουν συνειδητοποιηθεί: ~ αναµνήσεις | τις υποψίες 
| το ενδιαφέρον | τον παλιό µου εαυτό | το µητρικό φίλτρο || ξυπνάς 
µέσα µου το ζώο (τα ζωώδη µου ένστικτα) ♦ (αµετβ.) 4. βγαίνω από 
την κατάσταση τού ύπνου και ανοίγω τα µάτια µου: ξύπνησα αργά | 
νωρίς | χωρίς ξυπνητήρι ΣΥΝ. (λόγ.) αφυπνίζοµαι 5. παύω να βλέπω 
την πραγµατικότητα ιδανική ή µε αφέλεια, αποκτώ πλήρη επίγνωση 
των καταστάσεων που µε αφορούν: είναι καιρός να ξυπνήσεις και να 
πάψεις να βλέπεις τον κόσµο ροµαντικά κι αθώα || όταν ξύπνησε και 
είδε τι πραγµατικά γινόταν πίσω απ' την πλάτη του, ήταν πια αργά 

ΑΝΤ (µτφ.) κοιµάµαι, έχω µαύρα µεσάνυχτα (για κάτι) 6. βγαίνω από 
µια κατάσταση αδράνειας, παθητικότητας, ενεργοποιούµαι δυναµικά: 
«στο πρώτο µέρος ήµαστε υποτονικοί στο δεύτερο όµως ξυπνήσαµε και 
αλλάξαµε την κατάσταση» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < µεσν. ξυπνώ < µτγν. 
εξυπνώ (-όω) < εξ- + -υπνώ < ϋπνος]. ξυπόλητος, -η, -ο → ξυπόλυτος 
ξυπολιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. (ξυπολύ-θηκα, -µένος} βγάζω τα παπού-
τσια µου ANT. ποδένοµαι. — ξυπολυσιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έξυπολύοµαι, βλ. λ. ξυπόλυτος]. ξυπόλυτος, -η, -ο 
(εσφαλµ. ξυπόλητος) 1. αυτός που δεν φοράει παπούτσια: 
περπατούσαν ξυπόλυτοι στην αµµουδιά ΣΥΝ. ανυπόδητος· ΦΡ. 
(πηγαίνω) ξυπόλυτος στ' αγκάθια βλ. λ. αγκάθι 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει στον ήλιο µοίρα, πάµπτωχος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < έξυπόλυτος < µτγν. εξυπολύω < εξ- + ύπο- + λύω. Η 
γρ. ξυπόλητος δεν έχει ετυµολ. βάση], ξυραφάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. 
(υποκ.) µικρού µεγέθους ξυράφι (βλ.λ.) που χρησιµοποιείται σε 
µηχανές ξυρίσµατος: αλλάζω ξυραφάκια στη µηχανή ξυρίσµατος || 
µηχανή ξυρίσµατος µε δύο ξυραφάκια ΣΥΝ. λεπίδα 2. (καταχρ.) η ίδια η 
µηχανή ξυρίσµατος. ξυράφι κ. (λαϊκ.) ξουράφι (το) (ξυραφ-ιού | -ιών} 
1. πολύ λεπτό µεταλλικό έλασµα παραλληλόγραµµου σχήµατος, 
κοφτερό στις δύο µεγάλες πλευρές του, που χρησιµοποιείται για 
ξύρισµα· ΦΡ. στην κόψη τού ξυραφιού στο κρίσιµο, στο οριακό 
σηµείο µιας κατάστασης ή ενέργειας: η διεθνής ειρήνη είναι - και ο 
κίνδυνος πολέµου µεγαλύτερος από ποτέ ΣΥΝ. επί ξυρού ακµής, σε 
τεντωµένο σκοινί 2. (συνεκδ.) η συσκευή που περιέχει αυτή τη 
µεταλλική λεπίδα, η ξυριστική µηχανή 3. (µτφ. για πρόσ.) ο πολύ 
έξυπνος άνθρωπος, που το µυαλό του «κόβει»: έχει µυαλό ~ || αυτός 
είναι σκέτο ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ευφυής, τετραπέρατος, (λαϊκ.) σπίρτο, 
τζιµάνι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ξυράφιον, υποκ. τού αρχ. ξυρόν (βλ.λ.)]. 
ξυραφιά κ. (λαϊκ.) ξουράφια (η) κόψιµο µε ξυράφι. ξυραφίζω κ. 
(λαϊκ.) ξουραφίζω ρ. µετβ. (ξυράφισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ξυρίζω 
(βλ.λ.) 2. (για µάλλινα υφάσµατα, η µτχ. ξυραφισµένος, -η, -ο) αυτός 
που δεν έχει καθόλου χνούδι, που του αφαιρέθηκε κατά την 
κατεργασία του και έχει µείνει εντελώς λεία η επιφάνεια του ΣΥΝ. 
αχνούδωτος. — ξυράφισµα κ. (λαϊκ.) ξουράφισµα (το). ξυρίζω κ. 
(λαϊκ.) ξουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξύρισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) κόβω τις τρίχες µε ξυράφι από διάφορα σηµεία τού σώµατος 
και πολύ κοντά στη ρίζα τους, ώστε να µη φαίνονται: (για άνδρες) ~ το 
πρόσωπο µου | το µουστάκι µου || (για γυναίκες) ~ τις γάµπες µου- ΦΡ. 
(παροιµ.) στο τέλος ξυρίζουν το γαµπρό συµβουλή για να µη βιάζεται 
κανείς να βγάζει συµπεράσµατα για την έκβαση µιας κατάστασης ♦ 2. 
(αµετβ.) (για πολύ παγωµένο αέρα) φυσώ µε ψυχρές ριπές, τρυπώ µέχρι 
το κόκκαλο από το ψύχος: ο βοριάς ξυρίζει. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. ξυρόν 
«ξυράφι» (βλ.λ.)]_ ξύρισµα [µεσν.] κ. (λαϊκ.) ξουρισµα (το) {ξυρίσµ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. (στους άντρες) η αφαίρεση των γενιών | των 
τριχών από το πρόσωπο, το πιγούνι, τον λαιµό κ.λπ. µε ξυριστική 
λεπίδα: βαθύ ~ || ~ κόντρα (µε τη λεπίδα αντίθετα προς την κατεύθυνση 
των τριχών, για βαθύ ξύρισµα) || αφρός ξυρίσµατος (αφρός που 
απλώνεται στην περιοχή των γενιών για διευκόλυνση τού ξυρίσµατος) || 
(οικ.) ρίχνω | τραβάω ένα - 2. (γενικότ.) η αφαίρεση τριχών από µέλος 
τού σώµατος µε ξυράφι: το - τού κεφαλιού στους πανκ || το ~ των 
ποδιών στις γυναίκες. Επίσης (λαϊκ.) ξούρα (η) (σηµ. 1). — (υποκ.) 
ξυρισµατάκι (το). ξυριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι κατάλληλος για 
την αφαίρεση τριχών ΦΡ. ξυριστική µηχανή (i) µικρή συσκευή για 
ξύρισµα µε αφρό ξυρίσµατος ή σαπουνάδα, που αποτελείται από 
µικρή λαβή και κεφαλή στην οποία τοποθετούνται (ή είναι 
ενσωµατωµένα) ξυραφάκνα (ii) ηλεκτρική συσκευή µε ενσωµατωµένες 
λεπίδες για ξύρισµα χωρίς αφρό 2. ξυριστικά (τα) (α) (παλαιότ.) τα 
χρήµατα που παίρνει ο κουρέας για το ξύρισµα (β) τα είδη ξυρίσµατος 
(βουρτσάκι | πινέλο, αφρός ή σαπούνι, ξυριστική µηχανή κ.λπ.). ξυρόν 
(το) (αρχαιοπρ.) το ξυράφι· στη ΦΡ. επί ξυρού ακµής βλ. λ. ακµή. 
Επίσης ξυρός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ξύω (βλ. λ. ξΰνω), πβ. σανσκρ. ksurâ-. ∆εν έχει διευκρι-
νιστεί αν η αρχική σηµ. είναι «ξυράφι» ή «µαχαίρι»]. ξυσιά (η) (λαϊκ.) 
ίχνος που µένει πάνω σε αντικείµενο, αφού το ξύσει 
κανείς. Επίσης ξυσιµατιά. ξύσιµο (το) {ξυσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. 
το να γίνεται κάτι λείο µε ξυστική συσκευή: ~ επιφάνειας | επίπλου || 
~ µε σµυριδόπανο | γυαλόχαρτο ΣΥΝ. λείανση 2. η αφαίρεση 
στρώµατος που επικαλύπτει την επιφάνεια πράγµατος µε αιχµηρό 
όργανο: ~ τοίχου 3. το σηµάδι που αφήνει αιχµηρό αντικείµενο ή 
όργανο όταν ξύνει κάποια επιφάνεια: έµειναν ξυσίµατα στο µηχανάκι 
ΣΥΝ. ξυσιµατιά 4. το ελαφρό τρίψιµο µε το νύχι τµήµατος τής 
επιφάνειας τού δέρµατος: ~ τής κεφαλής | τής πλάτης 5. το να γίνεται 
(κάτι) µυτερό µε ξύστρα: ~ µολυβιού 6. η φαγούρα: µ'έχει πιάσει - 
ΣΥΝ. ξυσµάρα, (λόγ.) κνησµός. ξύσµα (το) {ξύσµ-ατος | -ατα, -άτων) 
1. ό,τι βγαίνει από το ξύσιµο µιας επιφάνειας και την αφαίρεση τού 
εξωτερικού της περιβλήµατος: ~ λεµονιού | µπογιάς | χρώµατος ΣΥΝ. 
(λόγ.) απόξεσµα, (για µέταλλα) ρίνισµα 2. (ειδικότ. για ξύλο) το 
ροκανίδι 3. σβήσιµο λέξεων από έγγραφο µε ξύσιµο τής επιφάνειας 
µε αιχµηρό αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξύσµα < ξύω (βλ.λ.)]. 
ξυσµάρα (η) (λαϊκ.) η έντονη διάθεση κνησµού, η φαγούρα. 
[ΕΤΥΜ. < ξύνω (αόρ. έ-ξυσ-α) + -µάρα, πβ. κ. χαζο-µάρα]. ξυστά επί pp. 
■ σε πολύ µικρή απόσταση, µε ελάχιστη επαφή των δύο επιφανειών: η 
σφαίρα πέρασε ~ πάνω από τον ώµο του || το λεωφορείο πέρασε - από 
τους πεζούς ΣΥΝ. ξώπετσα, ξώφαλτσα. ξυστήρι (το) {ξυστηρ-ιού | -
ιών} εργαλείο για ξύσιµο, η ξύστρα. Επίσης ξυστήρα (η) κ. ξύστης 
(ο). 



ξυστικός 1231 ξώφυλλο 
 

[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. ξυστήρ, -ήρος < ξύω]. 
ξυστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµοποιείται για ξύσιµο. 
ξυστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει ξυστεί, για να γίνει λείος 2. ξυ-

στό (το) λαχείο το οποίο ο παίκτης πρέπει να το ξύσει σε συγκεκρι-
µένο σηµείο, για να δει αν τα καλυµµένα στοιχεία, που αναγράφο-
νται στο σηµείο που έξυσε, σηµαίνουν ότι κερδίζει κάποιο ποσό. — 
ξυστά επίρρ. (βλ.λ.). 

ξύστρα (η) {ξύστρων} 1. το ξύλινο, πλαστικό ή µεταλλικό εργαλείο 
για το ξύσιµο µολυβιών, µε λεπίδα κατάλληλα στερεωµένη στο πλάι 
µιας χωνοειδούς υποδοχής, µέσα στην οποία βάζουµε το µολύβι, 
ώστε γυρίζοντας το να γίνεται πιο µυτερή η άκρη (µύτη) του · 2. ερ-
γαλείο για το ξύσιµο και τη λείανση ξύλινων επιφανειών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ξύω (αόρ. εξυσ-α) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. κρε-µάσ-τρα]. 

ξυστρί (το) {ξυστρ-ιού | -ιών} εργαλείο µε µεταλλικά δόντια που χρη-
σιµοποιείται για το ξύσιµο και τον καθαρισµό τού δέρµατος των 
υποζυγίων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ξυστρίον, υποκ. τού αρχ. ξύστρα (βλ.λ.)]. 

ξυστρίζω ρ. µετβ. {ξύστρισα} ξύνω και καθαρίζω το τρίχωµα ζώων 
µε ξυστρί. — ξύστρισµα (το). 

ξω- κ. ξω- λεξικό πρόθηµα πολλών λέξεων για να δηλώσει τη σηµα-
σία τού «έξω»: ξώ-φαλτσα, ξώ-φτερνο, ξω-κκλήσι. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
επίρρ. έξω (µε καταβιβασµό τού τόνου στη σύνθεση και σίγηση τού 
αρχικού άτονου ε-)]. 

ξώβεργο (η) → ξόβεργα 
ξώβυζο (το) (λαϊκ.-οικ.) γυναικείο ρούχο µε πολύ µεγάλο ντεκολτέ. 
ξωδερµα επίρρ.· σχεδόν πάνω στην επιφάνεια τού δέρµατος ΣΥΝ. επι-

φανειακά, ξώπετσα. 
ξωθιά (η) (λαϊκότ.) η νεράιδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < εξωτικιά, θηλ. τού 

µτγν. επιθ. εξωτικός, µε την εξής φωνητική εξέλιξη: εξωτικιά > ξωτικιά 
> ξωτ'κιά > ξωτ'χιά > ξωθιά]. 

ξώθυρα (η) → εξώθυρα ' 
ξωκκλήσι (το) (σχολ. ορθ. ξωκλήσι) {ξωκκλησ-ιού | -ιών) µικρός, µη 

ενοριακός ναός έξω από πόλη ή χωριό, ο οποίος υπάγεται στον ενο-
ριακό ναό τού χωριού ή τής πόλης. Επίσης εξωκκλήσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξωκκλήσι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. έξωκκλήσιον < έξω + εκκλησία]. 

ξωκκλήσι ή ξωκλήσι; Με ένα ή µε δύο -κ-; Όπως το παρεκκλήσι)ο) 
από µεσν. παρεκκλήσιον (< πάρα + έκκλήσιον) γράφεται µε δύο -
κ-, έτσι και το εξω-κκλήσι (< νεότ. εξωκκλήσιο) πρέπει να γράφε-
ται µε δύο -κ- (σηµειωτέον ότι δεν λέµε (ε)ξω-εκκλήσι, γιατί το 
φωνήεν [ο] εκκρούει, οδηγεί σε σίγηση το φωνήεν [e]· πβ. το έδωσε 
> ΤΟ 'δώσε, µε όρισαν > µ' όρισαν). 

ξωµάχος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που δουλεύει στα χωράφια, στην ύπαι-
θρο. [ΕΤΥΜ.< ξω- + -µάχος < µάχοµαι]. 

ξωµερίτης κ. εξωµερίτης (ο) {ξωµεριτών} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που 
µένει στην εξοχή και δουλεύει ως αγρότης ΣΥΝ. ξωµάχος 2. πρόσωπο 
που κατάγεται από ξένο µέρος ΣΥΝ. ξενοµερίτης, αλλοδαπός. — ξω-
µερίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ξω- + -µερίτης < µέρος], 

ξώπετσα επίρρ. (λαϊκ.) 1. πάνω στην επιφάνεια τού δέρµατος, όχι σε 
βάθος: κόπηκε | τραυµατίστηκε - ΣΥΝ. επιφανειακά, (λαϊκ.) ξωδερµα 
2. (µτφ.-σπάν.) χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία ή βάθος σε κάποια 
ενέργεια ή κατάσταση: το πήρε ~ αυτό που του 'πε ΣΥΝ. επιπόλαια. 

ξώπετσος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) επιφανειακός: ~ τραύµα. 
ξώπορτα (η) → εξώπορτα 
ξωτικιά (η) η νεράιδα (βλ.λ.). 
ξωτικό (το) [µεσν.] πλάσµα υπερφυσικό, καλό ή κακό πνεύµα, που 

σύµφωνα µε διάφορες λαϊκές δοξασίες στοιχειώνει σπίτια εγκαταλε-
λειµµένα ή έρηµες τοποθεσίες: έβλεπε στον ύπνο του ξωτικά και νε-
ράιδες ΣΥΝ. δαιµονικό, στοιχειό. 

ξωτικός, -ή, -ό → εξωτικός 
ξώφαλτσα επίρρ. (λαϊκ.) επιφανειακά, µόλις στην επιφάνεια τού δέρ-

µατος: το µαχαίρι τον πήρε ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ξώφαλσα, βλ. λ. 
ξώφαλτσος]. 

ξώφαλτσος, -η, -ο κ. ξώφαρ(τ)σος (χτύπηµα) που γίνεται επιφα-
νειακά, µόλις αγγίζοντας το δέρµα: ~ σφαίρα (βολή που πέρασε ξυ-
στά). [ΕΤΥΜ < µεσν. ξώφαλσος < ξω- + φάλσος | φάλτσος (βλ.λ.)]. 

ξώφτερνος, -η, -ο κ. εξώφτερνος (για υπόδηµα) αυτός που δεν κλείνει 
από πίσω και αφήνει τη φτέρνα ελεύθερη. [ΕΤΥΜ. < εξώφτερνος < 
εξω- + -φτερνος < φτέρνα]. 

ξώφυλλο (το) → εξώφυλλο 



ο 

Ο, ο: όµικρον, το δέκατο πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Κατά τους ιστορικούς τής ελληνικής γραφής το γράµµα όµι-κρον 
προήλθε από το βορειοσηµιτικό γράµµα 'ayin, που σήµαινε «το µάτι». Από το γράµµα αυτό, που δήλωνε στη βορειοσηµιτική ένα ηχηρό 
διαρκές λαρυγγικό σύµφωνο, οι Έλληνες δηµιούργησαν το φωνήεν ο (όπως από το κλειστό λαρυγγικό σύµφωνο 'âleph έπλασαν το φωνήεν α 
και από το άηχο διαρκές λαρυγγικό σύµφωνο hê' έπλασαν το φωνήεν ε). Αυτό έγινε είτε ακροφωνικώς µέσω ενός διαλεκτικού τύπου oyin (o-
yin) είτε µε αλλαγή τής χρήσης τού 'ayin, που «περίσσευε» στην Ελληνική. Μάλιστα, επειδή το γράµµα δήλωσε στο προευκλείδειο αλφάβητο 
και τη νόθο δίφθογγο [ο], που πρώιµα εξελίχθηκε φωνητικά σε ου [u], το γράµµα Ο στο αρχαίο ελληνικό αλφάβητο ονοµάστηκε ou (όπως και 
το Ε για τον ίδιο λόγο ονοµάστηκε στην αρχαία ει, επειδή δήλωνε τη νόθο δίφθογγο [e], που στο ευκλείδειο αλφάβητο γράφτηκε ως ει). Μετά 
τη δηµιουργία τής ονοµασίας ε ψιλόν (που προήλθε από την αντίθεση Ε και Η) το Ο ονοµάστηκε ö µικρόν αντιτιθέµενο προς το ώ µέγα, που 
προήλθε µορφικά µε τη διάσπαση τού κύκλου τού γράµµατος Ο στο κάτω µέρος και διάνοιξη των άκρων που προέκυψαν από τη διάσπαση 
(Ω). Το γράµµα Ο µέχρι το 403 π.Χ. δήλωνε το βραχύ ο (ο: ΛΟΓΟΣ), το µακρό ανοιχτό [ο], δηλ. το ω (ΑΙΟΝΟΝ) και το µακρό κλειστό ο 
[9], τη νόθο δίφθογγο που προέκυψε από συναίρεση ή αντέκταση (ο: ΠΟΝΟ = πόνου, ∆ΕΛΟΤΕ = δηλοΰτε). Στο ευκλείδειο αλφάβητο (µετά 
το 403 π.Χ.) διαφοροποιήθηκε το ο από το ω και το ου (ΛΟΓΟΣ - ΑΙΩΝΩΝ - ΠΟΝΟΥ, ∆ΗΛΟΥΤΕ), πράγµα που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ο, Ο όµικρον το δέκατο πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφάβητου 
(βλ. κ. λ. όµικρον, αριθµός). 

ο αντων. αναφορική → ος, η, ο 
ο, η, το το οριστικό άρθρο 

ενικός αριθµός πληθυντικός αριθµός 
Ονοµ.    ο, η, το Ονοµ.     οι, οι, τα 
Γεν.      τού, τής, τού Γεν.        των, των, των 
Αιτ.      τον, τη(ν), το Αιτ.        τους, τις, τα 
Τοποθετείται πριν από ονόµατα, ουσιαστικά ή επίθετα, ή πριν από λέ-
ξη ή φράση που χρησιµοποιείται ως ουσιαστικό' ειδικότερα: 1. προ-
τάσσεται σε προσηγορικά ουσιαστικά, καθιστώντας τα συγκεκριµέ-
να, ορίζοντας τα (µπορεί να παρεµβάλλεται επίθετο ή µετοχή): δώσε 
µου τον αναπτήρα σου (κατ' αντιδιαστολή προς το δώσε µου έναν 
αναπτήρα, όπου δεν καθορίζουµε ποιον συγκεκριµένο αναπτήρα εν-
νοούµε) || -Ποια γραβάτα σου αρέσει; -Η γραβάτα µε τις µπλε ρίγες || -
Για ποια γυναίκα µού µιλάς; -Για την ψηλή γυναίκα µε το καπέλο || ο 
γυιος τού γείτονα || ο εγωισµός είναι ελάττωµα || συναντηθήκαµε στο 
(σε + το) σπίτι µου 2. (οικ.-προφέρεται τονισµένο) δηλώνει ότι κάτι 
είναι µοναδικό, το καλύτερο: Αν µου άρεσε; Ήταν το τραγούδι! || είναι 
και η οµάδα! || έχει τη φωνή! 3. ορίζει σύνολο οµοειδών: το αηδόνι έχει 
ωραία φωνή (όλα τα αηδόνια) || ο έµπορος ενδιαφέρεται για το κέρδος 
4. προτάσσεται σε κύρια ονόµατα: ο Νίκος || η Ελένη || τα βουνά τής 
Ελλάδας || οι όχθες τού Έβρου || ο Έλληνας αγαπά την καλοπέραση 
(οι Έλληνες γενικά) 5. προτάσσεται σε παράθεση, που προσδίδει στο 
ουσιαστικό µια ιδιότητα: Φίλιππος ο ∆εύτερος (Φίλιππος Β') || Αίας ο 
Τελαµώνιος || Άγιος ∆ηµήτριος ο Μυροβλήτης || καστανέα η εδώδιµος 
(επιστηµ. η καστανιά) 6. έχει επιµεριστική λειτουργία: πληρώνοµαι 
200.000 δρχ. τον µήνα || δύο φορές την ηµέρα || 20.000 δρχ. ο (κάθε) 
εργάτης 7. (σε αιτ.) προτάσσεται σε ουσιαστικά που δηλώνουν χρόνο: 
θα σας δω την Τρίτη | την άλλη εβδοµάδα || τα καλοκαίρια ταξιδεύω 
πολύ 8. προτάσσεται σε αριθµητικά δηλώνοντας (α) το ενιαίο 
σύνολο: θα δω τους τρεις σας αργότερα || (+και) και τα δύο δώρα µού 
αρέσουν πολύ (β) µέρος ευρύτερου συνόλου: ο ένας από σας || οι δύο 
από τους | στους πέντε (γ) (µετά το σε) ώρα ή ηµεροµηνία: θα έρθω 
στις τρεις και δέκα || στις 31 Μαρτίου τελειώνουµε 9. ουσιαστικοποιεί 
άλλα µέρη τού λόγου (επίθετα, αντωνυµίες, µετοχές κ.λπ.) στα οποία 
προτάσσεται: -Ποιες γυναίκες σού αρέσουν; -Οι µελαχρινές || -Ποιο 
είναι το αυτοκίνητο σου; -Το κόκκινο || το καλό || και εσύ και ο άλλος 
|| κανείς δεν ξέρει το γιατί (την αιτία) || το να κάνει κανείς το καλό... || 
το ότι θέλεις δεν σηµαίνει και ότι µπορείς... 10. σχηµατίζει τον 
υπερθετικό βαθµό, προτασσόµενο επιθέτων συγκριτικού βαθµού: ο 
καλύτερος απ'όλους || το πιο ωραίο δώρο 11. προτάσσεται σε 
επιρρήµατα (α) επιθετικοποιώντας τα: ο κάτω κόσµος (β) (ουδ. πληθ. 
τα) πλεοναστικά: ώς τα σήµερα || έλα προς τα κάτω (αντί έλα κάτω) 
12. προτάσσεται σε προτάσεις ουσιαστικο-ποιώντας τες: µε το να 
θυµώνεις δεν κερδίζεις τίποτε (αντί µε τον θυµό) || το ότι είναι 
σπουδαίος γιατρός δεν αµφισβητείται από κανέναν || το τι θέλεις εσύ 
δεν µ'ενδιαφέρει καθόλου 13. (το ουδ. στον εν.) προτάσσεται σε λέξη 
ή φράση (α) που εξετάζεται ως λέξη ή φράση (µεταγλωσσική 
λειτουργία): το «άδικος» είναι επίθετο || το «η Μαρία» είναι το 
υποκείµενο τού «έδωσε» στην πρόταση «η Μαρία έδωσε το βιβλίο 
στον Γιώργο» (β) που αποτελεί τίτλο έργου: η τηλεόραση είχε χθες το 
«Αντίο, παλλακίδα µου» || το αγαπηµένο της τραγούδι είναι το «Τα 
δάκρυα µου είναι καυτά». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρθρο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ό < I.E. 
*so-, πβ. σανσκρ. sa, γοτθ. sa, τοχ. se, αρχ. λατ. sa-psa «η ίδια» (από όπου 
το p. sum «είµαι») κ.ά. Βλ. κ. ή, τό]. 

-θ- | -ό- ΓΛΩΣΣ. συνδετικό φωνήεν το οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ 
δύο συνθετικών µιας σύνθετης λέξης: ζάχαρ(η) + -ο- + πλάστης > ζα-
χαροπλάστης, γυναίκ(α) + -ό- + παιδα > γυναικόπαιδα, παιδ(ί) + -ο- 

+ τόπος > παιδότοπος, γουδ(ί) + -ο- + χέρι > γουδοχέρι. [ΕΤΥΜ 
Συνδετικό φωνήεν τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής µε αφετηρία 
συνθετικά που έληγαν σε -ο- (λ.χ. αρχ. άριστο-κρατία, λεπτο-λογώ, 
θεό-µορφος), ενώ αργότερα επεκτάθηκε σε συνθετικά µε διαφορετικό 
τελικό φωνήεν (λ.χ. αρχ. ζωο-γονώ, µτγν. κωµό-πολις κ.ά.]. 

O.A. (η) Ολυµπιακή Αεροπορία. 
O.A.Α. (ο) Όµιλος Αντισφαίρισης Αθήνας. 
Ο.Α.Α.Α. (ο) Οργανισµός Απασχόλησης και Ασφάλισης Ανέργων. 
Ο.Α.Ε. (ο) Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. 
Ο.Α.Ε.∆. (ο) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. 
Ο.Α.Θ. (ο) Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. 
Ο.Α.Κ.Α. (το) Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ολυµπιακό Στά-
διο Καλογρέζας). 

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. (η) Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση τού Κοµουνιστι-
κού Κόµµατος Ελλάδας. 

Ο.Α.Ν. (ο) Οργανισµός Ανέλκυσης Ναυαγίων. 
Ο.Α.Π. 1. (η) Οργάνωση για την Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης 2. 

(ο) Οργανισµός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 
Ο.Α.Σ. (ο) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών. 
Ο.Α.Σ.Α. (ο) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. 
Ο.Α.Σ.Ε. (ο) Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη· περιλαµβάνει 55 κράτη-µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των 
Η.Π.Α., τού Καναδά, τής Ρωσίας και των πρώην Σοβιετικών ∆ηµο-
κρατιών τής Κεντρικής Ασίας- ιδρύθηκε το 1994 µε στόχο τη διαφύ-
λαξη τής ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας· σήµερα, οι ευ-
θύνες του εστιάζονται στην αποφυγή συγκρούσεων, στη διαχείριση 
κρίσεων και στην αντιµετώπιση των συνεπειών συγκρούσεων. 

όαοη (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. έκταση γης µέσα σε έρη-
µο, στην οποία υπάρχει νερό και βλάστηση 2. (µτφ.) (συνήθ. +γεν.) 
χώρος, περιστάσεις, µέσα στις οποίες επικρατεί κάτι ευχάριστο, µέ-
ρος ή δραστηριότητα που προσφέρει τα στοιχεία εκείνα που αναζη-
τεί κανείς και τα οποία λείπουν από το περιβάλλον του, τη ζωή του 
κ.λπ.: οι ώρες που περνώ στον κήπο µου, είναι µια ~ ηρεµίας µέσα 
στην έντονη ζωή που κάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. 
δασις < αιγυπτ. wh't «κοίλωµα, λάκκος»]. 

Ο.Α.Σ.Θ. (ο) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 
Ο.Α.Σ.Π. (ο) Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας. 
Ο.Β. (η) Οργάνωση Βάσης. 
Ο.Β.Α. (ο) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. 
οβάλ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει το σχήµα τού αβγού: ~ πρόσωπο | 

τραπέζι ΣΥΝ. ωοειδής· ΦΡ. οβάλ γραφείο η προεδρία των Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. ovale < λατ. ovum «αβγό»]. 

οβελιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει το σχήµα οβελού 2. ΑΝΑΤ. 
(α) αυτός που έχει διεύθυνση από εµπρός προς τα πίσω ή από την 
κοιλιά προς τη ράχη και αντιστρόφως (β) οβελιαία ραφή η ραφή µε 
την οποία συνδέονται τα δύο βρεγµατικά οστά τού κρανίου (γ) οβε-
λιαίος κόλπος κάθε φλεβώδης κόλπος τής σκληρής µήνιγγας, που 
αποµακρύνει το αίµα από τον εγκέφαλο (δ) οβελιαία σχισµή η σχι-
σµή που χωρίζει τα δύο ηµισφαίρια τού εγκεφάλου (ε) οβελιαίος 
άξονας ο άξονας που ενώνει σηµείο τής κοιλιακής επιφάνειας τού 
σώµατος µε τη ράχη. 

οβελίας (ο) {οβελιών} (λόγ.) το αρνί που ψήνεται στη σούβλα, κυρ. 
κατά την ηµέρα τού Πάσχα. [ΕΤΥΜ αρχ. < όβελός «σούβλα - 
οριζόντια γραµµή» (βλ.λ.)]. 

οβελίζω ρ. µετβ. {οβέλισα} 1. (λόγ.-σπάν.) περνώ από οβελό (κάτι), για 
να το ψήσω ΣΥΝ. σουβλίζω · 2. (στην έκδοση κειµένου που παραδί-
δεται από χειρόγραφα) περικλείω ανάµεσα σε οβελούς (λέξεις ή φρά-
σεις χωρίου, που δεν είναι γνήσιες) ΣΥΝ. εξοβελίζω. — οβελισµός (ο) 
[µτγν.], οβελιστής (ο). 
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[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. όβελός «σούβλα - οριζόντια γραµµή» (βλ.λ.)]. οβελίσκος 
(ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. ο κωνικός, τετράεδρος, µονόλιθος και υψηλός στύλος που 
απολήγει σε µικρή πυραµίδα και τον οποίο συνήθ. τοποθετούσαν κατά ζεύγη 
στην είσοδο αρχαίων αιγυπτιακών ναών 2. (γενικότ.) κάθε µνηµείο που έχει 
τέτοια µορφή · 3. η µικρή σούβλα • 4. το τµήµα τού φάρου στο οποίο 
προσαρµόζεται φωτιστικό σύστηµα (συνήθ. αυτόµατης λειτουργίας). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., υποκ. τού ουσ. όβελός «σούβλα - οριζόντια γραµµή» (βλ.λ.)]. 
οβελισµός (ο) → οβελίζω οβελιστήριο (το) {οβελιστηρί-ου | -ων} (επίσ.) το 
ψητοπωλείο, όπου 
µπορεί να φάει κανείς ψητό σούβλας. οβελός (ο) 1. (λόγ.) η σιδερένια και 
επιµήκης ράβδος, στην οποία περνιούνται κοµµάτια κρέατος ή ολόκληρο 
σφάγιο για ψήσιµο ΣΥΝ. σούβλα · 2. η µεταλλική ράβδος που χρησιµοποιείται 
για τον καθαρισµό τού εσωτερικού τής κάννης όπλου ΣΥΝ. βέργα · 3. ΦΙΛΟΛ. 
οριζόντια γραµµή (-) που χρησίµευε για να δηλώνει συµβολικά ότι το 
αντίστοιχο χωρίο τού αρχαίου κειµένου ήταν νόθο- χρησιµοποιήθηκε πρώτα 
από τον Ζηνόδοτο τον Εφέσιο (3ος αι. µ.Χ.) ή τον Αρίσταρχο· αργότερα 
χρησιµοποιήθηκε και ο οβελός περιστιγµένος, δηλ. µε µία τελεία πάνω και µία 
κάτω, για να δηλωθούν τα περιττά χωρία. [ΕΤΥΜ < αρχ. όβελός | όδελός 
«σούβλα - οριζόντια γραµµή», αβεβ. ετύµου, χωρίς αποδεδειγµένες αντιστοιχίες 
σε άλλες γλώσσες. Το αρχικό ό- είναι προθεµατικό, ενώ η εναλλαγή -β- | -δ- 
οδηγεί στην εκδοχή ότι πρόκειται για αντιπροσώπευση τού χειλοϋπερωικού 
*gw- (θ. *gwel-), ίσως υπό την επίδρ. των λ. βέλ-ος, βελ-όνη. Οµόρρ. ό-βολ-ός 
,(βλ.λ.)]. 
όβερ (το) {άκλ.} (σε συνοµιλία µέσω ασυρµάτου) για να δηλωθεί το τέλος 

φράσης: ελήφθη (ενν. το σήµα), ~! 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. over, στη σηµ. «τέλος (τής συνοµιλίας ή τής σύνδεσης)».]. 
οβίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το βλήµα πυροβόλου που είναι συνήθ. κυλινδρικό 
µε κωνική απόληξη, γεµάτο εκρηκτικές ύλες και εκρήγνυται στο έδαφος ή στον 
αέρα: έκρηξη οβίδας || εγκαιροφλεγής ~|| ~ µέσου | µεγάλου διαµετρήµατος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. obus (καθ. οβίς, -ίδος) < γερµ. Houbitze 
«οβιδοβόλο» < τσεχ. haufnice «καταπέλτης»]. οβιδοβόλο (το) [1847] πυροβόλο 
όπλο µέσου βεληνεκούς, µε σχετικά κοντή κάννη, το οποίο εκτοξεύει οβίδες, 
προσβάλλοντας επιτυχέστερα στόχους σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές. 
[ΕΤΥΜ < οβίδα + -βόλο < βάλλω, απόδ. τού γαλλ. obusier (βλ. λ. οβίδα)]. 
οβιδουλκός (ο) ΣΤΡΑΤ. το µικρό κοχλιωτό και σιδερένιο εργαλείο σχήµατος Τ, 
το οποίο χρησίµευε παλαιότερα για την εξαγωγή τού επικρουστήρα των οβίδων. 
[ΕΤΥΜ < οβίδα + -ουλκός < έλκω]. όβολο (το) 1.ο οβολός (βλ.λ.) 2. (ειρων.) 
άβολα (τα) τα χρήµατα. [ΕΤΥΜ. < οβολός (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους κατά τις 
ονοµασίες των περισσοτέρων νοµισµάτων, λ.χ. δεκάρικο, χιλιάρικο κ.τ.ό.]. 
οβολός (ο) 1. αρχαίο αττικό νόµισµα, που ισοδυναµούσε προς το 1/6 τής 
αττικής δραχµής 2. (παλαιότ.) το νεοελληνικό χάλκινο κέρµα, που είχε αξία 
πέντε λεπτών ΣΥΝ. πεντάλεπτο, πεντάρα 3. (µτφ.) µικρό χρηµατικό ποσό, 
µικρή χρηµατική συνεισφορά: καλείστε να προσφέρετε κι εσείς τον ~ σας για 
έναν κοινωφελή σκοπό- ΦΡ. (µτφ.) οβολός τής χήρας βλ. λ. χήρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όβελός (βλ.λ.), µε αφοµοίωση κατά τα όµοια φωνήεντα που 
περιβάλλουν τη µεσαία συλλαβή]. Οβριός (ο) [µεσν.], Οβριά (η) (λαϊκ.) ο 
Εβραίος | η Εβραία. — οβρια- 

κός, -ή, -ό. Ο.Β.Σ.Α. (η) Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων 
Ελλάδος. Ο/Γ Οχηµαταγωγό (ενν. πλοίο). Ο.Γ.Α. (ο) Οργανισµός 
Γεωργικών Ασφαλίσεων. ογδόη (η) → όγδοος ογδοηκοντα (το) → 
ογδόντα 
ογδοηκοντα- κ. ογδοηκοντα- κ. ογδοηκοντ- [αρχ.] (λόγ.) ά συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό ογδόντα (80): 
ογδοηκοντα-ετής, ογδοηκοντ-άκις 2. είναι ογδόντα φορές πιο µεγάλος ή πιο 
πολύς από το µέτρο σύγκρισης: ογδοηκοντα-πλάσιος. ογδοηκονταετηρίδα (η) → 
ογδοηκοντα-, -ετηρίδα ογδοηκονταετης, -ής, -ές → ογδοηκοντα-, -ετής 
ογδοηκονταετία (η) → ογδοηκοντα-, -ετία ογδοηκοντάκις επίρρ. → 
ογδοηκοντα-, -άκις ογδοηκονταπλάσιος, -α, -ο → ογδοηκοντα-, -πλάσιος 
ογδοηκοντούτης (ο) [αρχ.] {ογδοηκοντουτών}, ογδοήκοντούτις (η) 
{ογδοηκοντούτιδος | ογδοηκοντουτίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας ογδόντα ετών 
ΣΥΝ. ογδοηκονταετής, ογδονταχρονος. ογδοηκοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 
80ός στην αραβική αρίθµηση, Π' ή π' στην ελληνική και LXXX στη λατινική) 
αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό ογδόντα (80) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < ογδοηκοντα]. ογδόντα (το) {άκλ.} 1. εβδοµήντα εννέα 
συν ένα, αριθµός ίσος µε οχτώ δεκάδες, ο αριθµός 80 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 80. Επίσης (λόγ.) 
ογδοηκοντα [αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ µεσν. < όγδοηντα < αρχ. ογδοηκοντα]. ογδόντα - κ. ογδόντα- κ. 
ογδοντ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε 
τον αριθµό ογδόντα (80): ογδοντά-χρονος, ογδοντα-ετία, ογδοντ-άδα 2. είναι 
ογδόντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: ογδοντα-
πλάσιος. 

ογδοντάδα (η) [µεσν.] σύνολο ογδόντα προσώπων ή όµοιων πραγµάτων: µια ~ 
νέων | µολυβιών. 

ογδοντάρης (ο) {ογδοντάρηδες}, ογδοντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο 
ηλικίας ογδόντα ετών ή περίπου ογδόντα ΣΥΝ. ογδοηκονταετής, 
ογδοντάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < ογδόντα + παραγ. επίθηµα -
άρης]. 

ογδονταριά (η) {χωρ. πληθ.} ογδόντα· στη ΦΡ. καµιά ονδονταριά περίπου 
ογδόντα: στη συγκέντρωση µαζεύτηκαν ~ (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
ογδόντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

ογδοντάχρονος, -η, -ο αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια ογδόντα ετών: ~ άνδρας 
| ειρήνη. 

όγδοος, -η (λόγ. ογδόη), -ο (επίσης γράφεται 8ος στην αραβική αρίθµηση, Η' ή 
η' στην ελληνική και VIII στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό οκτώ (8)· ΦΡ. όγδοο θαύµα για κάτι πολύ σηµαντικό που µπορεί 
να προστεθεί στα επτά θαύµατα τού κόσµου 2. όγδοος (ο) (α) {ογδόου} ο 
όγδοος όροφος πολυκατοικίας (β) ο όγδοος µήνας τού έτους, ο Αύγουστος: 
στις 15/8 (δεκαπέντε ογδόου) είµαστε συνήθως στην Τήνο 3. όγδοη (η) (α) η 
όγδοη ηµέρα κάθε µήνα: η 8/3 (ογδόη Μαρτίου) είναι η ηµέρα τής γυναίκας (β) 
ΜΟΥΣ. η όγδοη βαθµίδα στις επτάφθογγες κλίµακες ΣΥΝ. οκτάβα 4. όγδοο 
(το) {ογδό-ου | -ων} (α) καθένα από τα οκτώ ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται 
ένα σύνολο: η σύζυγος τού αποθανόντος δικαιούται τα 2/8 (δύο όγδοα) τής 
κληρονοµιάς (β) σχήµα βιβλίου, τού οποίου η σελίδα έχει µέγεθος ίσο µε το 
ένα όγδοο (1/8) τής κλασικής τυπογραφικής σελίδας (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρ^· < *δγδο)Ρ)ος (πβ. λατ. octàvus, γοτθ. ahtuda, αρχ. γερµ. ahtow-i) 
< οκτώ (βλ.λ.), πιθ. κατ' αναλογίαν προς το σχήµα έπτά-εβδο-µος (βλ.λ.)]. 

Ο.Γ.Ε. (η) Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. 
ο γέγονε γέγονε (ο γέγονε γέγονε) (αρχαιοπρ.) ό,τι έγινε έγινε· για να δηλωθεί 

ότι δεν µπορεί να αλλάξει πια αυτό που έχει ήδη γίνει: ~· ας δούµε από 'δώ και 
µπρος πώς θα αποφύγουµε ανάλογα σφάλµατα. 

ογκανίζω ρ. αµετβ. {ογκάνισα} (για γάιδαρο) γκαρίζω. — ογκάνισµα (το) κ. 
ογκανισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όγκώµαι (-άο-(, κατά το µουκανίζω. Το αρχ. όγκώµαι, 
εκφραστ. σχηµατισµός σε -άω (πβ. βοάω, βρυχάοµαι, γοάω, µυκάοµαι κ.ά.), < 
I.E. *enq- | *onq- «βογγώ, µουγκρίζω», πβ. λατ. uncâre «µουγκρίζω» (για 
αρκούδα), αλβ. nëkonj «µουγκρίζω», ρωσ. jacu]. 

ογκηθµός (ο) (λόγ.) η φωνή τού γαϊδάρου ΣΥΝ. γκάρισµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. όγκώµαι (βλ.λ.)]. 

ογκίδιο (ο) -+ όγκος 
ογκογονίδιο (το) {ογκογονιδί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. µεταλλαγµένο γονίδιο, που 

προκαλεί ανεξέλεγκτη διαίρεση των κυττάρων, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
όγκου. 

ογκογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλεί όγκους. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oncogene]. 

ογκόλιθος (ο) [1884] {-ου κ. -ίθου | -ων κ. -ίθων, -ους κ. -ίθους} 1. η 
ακατέργαστη πέτρα µεγάλων διαστάσεων, η οποία χρησιµοποιείται και ως 
δοµικό υλικό, κυρ. στα λιµενικά έργα 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για 
κάποιον/κάτι πολύ µεγάλης αξίας. 

ογκολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο θεωρητικός και πειραµατικός κλάδος τής 
ιατρικής, που ασχολείται µε τη διάγνωση, τη µελέτη και την αντιµετώπιση 
των όγκων που σχηµατίζονται στο ανθρώπινο σώµα. 
— ογκολόγος (ο/η), ογκολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oncologie]. 

ογκοµετρία (η) {ογκοµετριών} η µέτρηση τού όγκου σωµάτων. Επίσης 
ογκοµετρική. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volumetrie (νόθο συνθ.)]. 

ογκοµετρικός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µέτρηση τού όγκου 
ρευστών: ~ αντλία | συµπιεστής 2. ογκοµετρική (η) η ογκοµετρία (βλ.λ.) 3. 
ΧΗΜ. ονκοµετρική ανάλυση µέθοδος χηµικής ανάλυσης κατά την οποία ο 
ποσοτικός προσδιορισµός µιας ουσίας πραγµατοποιείται µε µέτρηση τού 
όγκου διαλύµατος αντιδραστηρίου που απαιτείται για την πλήρη αντίδραση 
τής ουσίας που προσδιορίζεται. 
— ογκοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volumétrique (νόθο συνθ.)]. 

ογκόµετρο (το) [1886] {ογκοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο που χρησιµεύει στη 
µέτρηση τού όγκου ενός σώµατος χωρίς τη βύθιση του σε υγρό· συνήθ. 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό τής πυκνότητας και τού ειδικού βάρους 
στερεών σωµάτων που είναι πορώδη ή έχουν µορφή σκόνης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volumètre (νόθο συνθ.)]. 

ογκόπαγος (ο) [1894] {ογκοπάγ-ου | -ων, -ους} όγκος πάγου µεγάλων 
διαστάσεων, που επιπλέει στις αρκτικές και ανταρκτικές θάλασσες ΣΥΝ. 
παγόβουνο. 

όγκος (ο) 1. η έκταση στον τρισδιάστατο χώρο· ο χώρος που καταλαµβάνει 
στερεό σώµα ή ρευστή µάζα, βασική µονάδα µετρήσεως τού οποίου είναι το 
κυβικό µέτρο (m3) ή το λίτρο· (συνεκδ.) 2. οι διαστάσεις, το µέγεθος σώµατος 
3. σώµα θεωρούµενο ως µάζα: ο κύριος 
— τής διαδήλωσης έχει ήδη περάσει την Πλατεία Συντάγµατος || (µτφ.) 
«πλακωµένη από όγκους σιωπής» (Λ. Ζωγράφου) 4. (ειδικότ.) η έντα 
ση και το µέγεθος ήχου ή φωνής, η ιδιότητα ήχου ή φωνής να δηµι 
ουργεί την εντύπωση ότι έχει υλική υπόσταση, ότι γεµίζει τον χώρο 
5. µεγάλο πλήθος οµοειδών αντικειµένων: ~ επιστολών τον περίµενε 
στο γραφείο του ΣΥΝ. σωρός, πλήθος 6. η µεγάλη ποσότητα, το µεγά 
λο µέγεθος: το αν θα είµαι εύκαιρος εξαρτάται από τον ~ εργασίας 
που µε περιµένει || ο ~ των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο 7. (µτφ.( 
η ιδιαίτερη βαρύτητα, η σπουδαιότητα: ο ~ τής πνευµατικής του προ 
σφοράς · 8. ΙΑΤΡ. (α) µάζα κυτταρικού ιστού που εµφανίζεται χωρίς 
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εµφανή αιτία σε µέρος τού σώµατος και χωρίς να συµβάλλει σε κά-
ποια από τις φυσιολογικές λειτουργίες τού οργανισµού- αναπτύσσε-
ται ανεξέλεγκτα και ανεξάρτητα από τους ιστούς που την περιβάλ-
λουν (β) καλοήθης όγκος όγκος σαφούς περιγράµµατος, που δεν ει-
σβάλλει σε άλλους ιστούς και δεν κάνει µεταστάσεις, π.χ. το λίπωµα, 
το νευρίνωµα κ.ά. (γ) κακοήθης όγκος όγκος που αναπτύσσεται πα-
θολογικά, εισβάλλοντας στους γύρω ιστούς και καταστρέφοντας όρ-
γανα (πβ. κ. λ. καρκίνος) ΣΥΝ. καρκίνωµα. — (υποκ.) ογκίδιο (το) 
[1891] (σηµ. 8). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

[ΕΤΥΜ αρχ·, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. -εγκ- τού απρφ. έν-εγκ-εϊν, το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε ως αόρ. β' τού ρ. φέρω. Το έν-εγκ-εϊν (< *en-
k-) αποτελεί αναδιπλασιασµένη µορφή τού θ. *sn-ek- (> ενεκ-, πβ. δι-
ηνεκ-ής), που συνδ. µε σανσκρ. an-âm£a «έφθασα», λιθ. nea-ù «φέρ-
νω», αρχ. σλαβ. nes-o, λατ. nanciscor «λαµβάνω» κ.ά. Στην ιατρ. σηµ. 
η λ. αποδίδει το γαλλ. tumeur]. ογκούµαι ρ. → ογκώνοµαι 
ογκρατέν (το) (παλαιότ. ορθ. ωγκρατέν κ. ω γκρατέν) {άκλ.} 1. τρό-

πος παρασκευής φαγητών, συνήθ. στον φούρνο, µε άσπρη σάλτσα 
(µπεσαµέλ) και αβγά 2. (ως επίθ.) (φαγητό) που έχει µαγειρευτεί µε 
τον παραπάνω τρόπο: µακαρόνια ~. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. au gratin < gratin «υπόλειµµα φαγητού, κρούστα» < 
gratter «αποξέω» (< φρανκον. *kratton)]. ογκώδης, -ης, -ες [αρχ.] 
{ογκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών ογκωδέστερος, -ατός} 1. αυτός που 
έχει µεγάλο όγκο, που καταλαµβάνει πολύ χώρο: ~ τόµος | 
βιβλιογραφία | έπιπλο | δέµα ΣΥΝ. ευµεγέθης ΑΝΤ. ισχνός 2. (µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λεπτότητας και κοµψότητας 
ΣΥΝ. χοντροκοµµένος, άκοµψος, άχαρος ΑΝΤ. λεπτός, αβρός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. όγκωµα (το) [µτγν.] {ογκώµ-ατος | -ατα, -
άτων) ΑΝΑΤ. παθολογική 
προεξοχή ιστού: αυχενικό | ινιακό | µετωπιαίο | βρεγµατικό ~. 
ογκώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ογκώ-θηκα, -µένος} αυξάνω σε όγκο ΣΥΝ. 
µεγαλώνω, µεγεθύνοµαι, εκτείνοµαι ΑΝΤ. µικραίνω, περιορίζοµαι, συ-
στέλλοµαι, συρρικνώνοµαι. Επίσης (λογιότ.) ογκούµαι [αρχ.] {-ού-
σαι...}. —όγκωση (η) [αρχ.], ογκωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, πληρώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όγκοΰµαι (-όο-) < όγκος]. -ογλου κ. -ογλου κατάληξη 
νεοελληνικών επωνύµων µικρασιατικής, κατά κανόνα, προέλευσης: 
Παπάζ-ογλου, Εφραίµ-ογλου.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Επίθηµα κυρίων ονοµάτων, που προέρχεται από το τουρκ. -
oglu (< ogul «γυιος»), το οποίο φέρουν Έλληνες κυρ. µικρασιατικής 
καταγωγής και απαντά τόσο σε τουρκικής όσο και σε άλλης αρχής 
επώνυµα (λ.χ. Τερζ-όγλου < τουρκ. terzi «ράφτης», Μουράτ-ογλου < 
τουρκ. murât «επιθυµία», αλλά και Κώστ-ογλου, Ιορδάν-ογλου). Μετά 
το προσφυγικό κύµα των αρχών τού 20ού αι. αρκετοί Έλληνες αντι-
κατέστησαν το επίθηµα -ογλου µε το (λατ. αρχής) -(ό)πουλος ή το 
(λόγ.) -ίδης, λ.χ. Τερζόγλου → Τερζ-όπουλος, Ψάλτογλου → Ψαλτ-ίδης 
κΑ.]. οδαλίσκη (η) {σπάν. οδαλίσκων) (λόγ.) η σκλάβα στο χαρέµι 
Οθωµανού ηγεµόνα. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. odalisque < τουρκ. odalik «η θαλαµηπό-
λος» < oda «δωµάτιο» (> οντάς, ο)]. Ο.∆.∆.Ε.Π. (ο) Οργανισµός 
∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Ο.∆.∆.Υ. 
(ο) Οργανισµός ∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού. όδευµα (το) [µτγν.] 
{οδεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (α) ΣΤΡΑΤ. (σε οχυρωµατικά έργα) η 
σήραγγα ή η τάφρος που χρησιµοποιούν οι στρατιώτες ως δίοδο (β) 
(γενικότ.) διόδοι διαφυγής σε µεγάλες εγκαταστάσεις. όδευση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (λόγ.) η πορεία προς 
συγκεκριµένο τόπο 2. ΣΤΡΑΤ. (α) η πορεία στρατιωτικών δυνάµεων 
µέσω οδευµάτων (β) η διάνοιξη οδευµάτων σε περίπτωση πολιορκίας 
3. δίοδος διαφυγής σε µεγάλες εγκαταστάσεις, π.χ. αεροδρόµια 4. 
ΤΟΠΟΓΡ. η µέθοδος προσδιορισµού των γεωγραφικών συντεταγµένων 
διαδοχικών σηµείων τής επιφάνειας τής Γης. οδεύω ρ. αµετβ. 
{όδευσα} (λόγ.) 1. (α) βαδίζω προς συγκεκριµένο τόπο ΣΥΝ. 
πορεύοµαι (β) (για διαδικασία που βρίσκεται στον δρόµο για την 
ολοκλήρωση της) κατευθύνοµαι: το ζήτηµα οδεύει προς την οριστική 
λύση του || τα πράγµατα οδεύουν προς µια νέα κατάσταση 2. ΦΥΣ. 
οδεύον κύµα κύµα που µεταδίδεται στον χώρο ΣΥΝ. τρέχον. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ < αρχ. οδεύω < οδός]. οδήγηση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να οδηγεί κανείς (κάτι/κάποιον) 2. 
(συνήθ. ειδικότ.) το να οδηγεί κανείς αυτοκίνητο, όχηµα: άδεια 
οδηγήσεως αυτοκινήτου | µοτοποδηλάτου || προσεκτική | γρήγορη | 
επιθετική ~. Επίσης οδήγηµα (το). οδηγητής (ο) αυτός που καθοδηγεί, 
που κατευθύνει προς την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού: 
πολιτικός ~ ΣΥΝ. καθοδηγητής, ινστρούχτορας. 

[ΕΤΥΜ < µτϊν- όδηγητήρ, -ήρος < αρχ. οδηγώ]. οδηγητικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που είναι ικανός ή κατάλληλος να 
οδηγεί ΣΥΝ. καθοδηγητικός. οδηγήτρια (η) [µτγν.] (οδηγητριών) 1. 
γυναίκα που οδηγεί κάποιους προς ορισµένη κατεύθυνση 2. (µε κεφ.) 
(α) ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής Παναγίας: Παναγία η - (β) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
αγιογραφική παράσταση τής Θεοτόκου, η οποία µε το αριστερό της 
χέρι κρατά τον Χριστό βρέφος και τον δείχνει µε το δεξί, οδηγώντας 
τους πιστούς προς Αυτόν · 3. η επιφάνεια πάνω στην οποία ολισθαίνει 
µηχανικό εξάρτηµα ΣΥΝ. ολκός. Επίσης (λαϊκ.) οδηγήτρα (σηµ. 1, 2). 
οδηγία (η) (οδηγιών) (συνήθ. στον πληθ.) 1. η υπόδειξη που απευθύ- 

νεται σε κάποιον για το πώς πρέπει να ενεργήσει: του έδωσα οδηγίες 
πώς να συναρµολογήσει το µηχάνηµα || οδηγίες προς ναυτιλλοµέ-νους 
|| ταξιδιωτική οδηγία (βλ. λ. ταξιδιωτικός)· ΦΡ. οδηγίες χρήσεως οι 
γραπτές πληροφορίες που περιγράφουν πώς πρέπει να χρησι-
µοποιηθεί συγκεκριµένο αντικείµενο: ~ φαρµάκου | µηχανήµατος 2. 
η δεσµευτική υπόδειξη ανωτέρου προς κατώτερο: οι ~ που έχω από 
τον διευθυντή µου είναι να µην αφήσω κανέναν να τον δει ΣΥΝ. εντολή 
3. ΝΟΜ. (κοινοτική) οδηγία πράξη τού Συµβουλίου ή τής Επιτροπής τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία ζητείται από το κράτος-µέλος 
προς το οποίο απευθύνεται να θεσπίσει ή να τροποποιήσει εθνική νο-
µοθεσία εντός τακτής προθεσµίας για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται σε αυτήν, χωρίς να το δεσµεύει ως προς τα µέσα µε τα 
οποία θα την πραγµατοποιήσει· αποτελεί πηγή τού παράγωγου κοι-
νοτικού δικαίου ΣΥΝ. ντιρεκτίβα. [ΕΤΥΜ < µτγν. οδηγία < οδηγός], 

οδηγισµός (ο) διεθνής οργάνωση νεότητας, παλαιότ. µόνο κοριτσιών, 
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη τής προσωπικότητας και τη δη-
µιουργική αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου µέσα από αυτοδιοικού-
µενες οµάδες. 

οδηγός (ο/η) 1. αυτός που οδηγεί όχηµα: προσεκτικός | έµπειρος ~ || ~ 
IX. αυτοκινήτου | ταξί | λεωφορείου | άµαξας || σχολή οδηγών || εξέταση 
των υποψηφίων ~ ΣΥΝ. (γαλλ.) σοφέρ · 2. αυτός που προπορεύεται, 
δείχνοντας τον δρόµο στους άλλους: για να φτάσεις στην κορυφή τού 
βουνού, χρειάζεσαι ~ 3. αυτός που δείχνει σε άλλους πώς πρέπει να 
πράξουν: αυτός υπήρξε ο ~ µας στον αγώνα µας 4. το πρόσωπο που 
συνοδεύει εκδροµείς (εκ µέρους ταξιδιωτικού γραφείου), για να τους 
δείξει τα αξιοθέατα και γενικότ. για να τους προσφέρει βοήθεια σε 
ό,τι χρειαστούν: ο ~ ενός τουριστικού γκρουπ ΣΥΝ. ξεναγός 5. ΣΤΡΑΤ. 
αυτός που τοποθετείται πρώτος σε γυµναστική ή στρατιωτική 
παράταξη 6. ΝΑΥΤ. το πλοίο που τίθεται επί κεφαλής ναυτικού 
σχηµατισµού 7. (γενικότ.) οτιδήποτε µπορεί να καθοδηγήσει, να 
κατευθύνει: η γνώση είναι χρήσιµος ~ τού ανθρώπου 8. (α) βιβλίο που 
περιέχει χρήσιµες πληροφορίες: ~ µαγειρικής | υπηρεσιών τού ∆ηµο-
σίου | νυχτερινής διασκέδασης || πολυσέλιδος ~ αγορών (µε κατα-
στήµατα και προϊόντα) (β) χρηστικό έντυπο ή φυλλάδιο, στο οποίο 
περιγράφεται ένας χώρος ή µία χώρα και το οποίο απευθύνεται σε 
ταξιδιώτες: τουριστικός ~|| ~ τής αρχαίας Αγοράς | τού Βυζαντινού 
Μουσείου 9. ΠΛΗΡΟΦ. συσκευή ενσωµατωµένη στον υπολογιστή, η 
οποία εκτελεί ανάγνωση από και εγγραφή σε µαγνητικούς οπτικούς 
δίσκους, µαγνητικές ταινίες κ.λπ. · 10. (α) µέλος κλάδου τού οδηγι-
σµού ο οποίος περιλαµβάνει παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών (β) Με-
γάλος Οδηγός µέλος κλάδου τού οδηγισµού ο οποίος περιλαµβάνει 
παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών (βλ. λ. οδηγισµός) · 11. µεταλλική, ξύ-
λινη ή πλαστική επιµήκης κατασκευή, συχνά µε εσωτερική αύλακα, 
η οποία επιτρέπει να σύρεται παράθυρο, κουρτίνα κατά µήκος τής 
πόρτας κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οδηγός < αρχ. οδηγώ (υποχωρητ.). Στη σηµ. τού χειρι-
στή οχήµατος η λ. αποδίδει το γαλλ. conducteur, ενώ η σηµ. «ξενα-
γός» αποδίδει το γαλλ. guide. Στην πληροφορική ο όρος αποδίδει το 
αγγλ. (disk) drive]. 

οδηγώ ρ. µετβ. (οδηγείς... | οδήγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. χει-
ρίζοµαι και κινώ (όχηµα): ~ αυτοκίνητο | λεωφορείο | µοτοσυκλέτα | 
άµαξα || απαγορεύεται να οδηγείς µεθυσµένος 2. δείχνω τον δρόµο σε 
(κάποιον), κατευθύνω προς ορισµένη κατεύθυνση: τους οδήγησε µέ-
σα από ένα άγνωστο µονοπάτι στην κρυψώνα || συνελήφθη και οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα || (µτφ.) αυτές οι επιλογές µάς οδηγούν σε 
εκλογική ήττα || (κ. µεσοπαθ.) η επιχείρηση οδηγείται σε χρεωκοπία 3. 
υποδεικνύω σε (κάποιον) τρόπο δράσεως και συµπεριφοράς: ο σοφός 
δάσκαλος οδηγούσε τους νέους µε το παράδειγµα του στην αρετή 
ΣΥΝ. καθοδηγώ 4. χρησιµεύω (ως ίχνος, ένδειξη κ.λπ.) για να βρει 
κάποιος κάτι: τα αποτυπώµατα θα µας οδηγήσουν στον δράστη 5. 
ωθώ, κάνω κάποιον να ενεργεί µε ορισµένο τρόπο: τι τον οδήγησε στο 
έγκληµα; || (κ. µεσοπαθ.) δρουν οδηγούµενοι από την επιθυµία τής 
προβολής 6. (+σε) (α) καταλήγω κάπου: πού οδηγεί αυτός ο δρόµος; 
ΦΡ. όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη Ρώµη βλ. λ. Ρώµη (β) έχω ως αποτέ-
λεσµα: η έλλειψη µέτρου οδηγεί στη δυστυχία || οι ιδεολογικές δια-
φορές τους οδήγησαν στη ρήξη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. οδηγώ (-έω) < οδός + -ηγώ < άγω (µε έκταση τού αρχι-
κού φωνήεντος εν συνθέσει). Η σηµ. «χειρίζοµαι όχηµα» αποδίδει το 
γαλλ. conduir]. 

Οδησσός (η) πόλη τής Ουκρανίας και σηµαντικό λιµάνι τού Εύξεινου 
Πόντου, µε σηµαντική ελληνική παρουσία στο παρελθόν.   — 
Οδεσσίτης (ο), Οδεσσίτισσα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
προελλην. τοπωνύµιο]. 

Ο.∆.Ι.Ε. (ο) Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος. 
Οδικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις οδούς, τους δρό-
µους, καθώς και µε την κίνηση σε αυτούς: ~ συγκοινωνίες | κόµβος | 
συµπεριφορά | αρτηρία | ατύχηµα- ΦΡ. (α) Κώδικας Οδικής Κυκλο-
φορίας (Κ.Ο.Κ.) βλ. λ. κυκλοφορία (β) οδικό δίκτυο το σύνολο των 
δρόµων πόλης ή χώρας: τοπικό | επαρχιακό | εθνικό - (γ) οδική ασφά-
λεια η ασφάλεια κατά τη µετακίνηση µε όχηµα σε δρόµους (δ) οδική 
απόσταση η χερσαία απόσταση ενός τόπου από άλλον µε βάση το 
µήκος τού δρόµου που τους συνδέει (ε) οδικός δείκτης βλ. λ. δείκτης 
2. ΤΕΧΝΟΛ. οδικός επιλογέας ειδική συσκευή που χρησιµοποιείται στα 
αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα και λειτουργεί µε την επενέργεια 
ηλεκτρικών παλµών µε εξερεύνηση επιλέγει την αντίστοιχη οµάδα 
γραµµών, δηµιουργώντας ταυτόχρονα επαφή µε το κύκλωµα που είναι 
ελεύθερο. — οδικώς επίρρ. οδογέφυρα (η) [1888] {οδογεφυρών} η 
γέφυρα που είναι κατασκευασµένη πάνω από εδαφικό κοίλωµα και η 
οποία εξασφαλίζει την κί- 
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νηση πεζών και οχηµάτων. 
οδογράφος (ο) το οδόµετρο (βλ.λ., σηµ.1). [ΕΤΥΜ 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odograph]. 
οδοδείκτης (ο) [µεσν.] {οδοδεικτών} η πινακίδα που βρίσκεται το-

ποθετηµένη σε δρόµους και δείχνει τις κατευθύνσεις και τις χιλιοµε-
τρικές αποστάσεις προς τις κοντινότερες ή σηµαντικότερες τοποθε-
σίες (πόλεις και χωριά) ΣΥΝ. οδόσηµο. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. οδός, παροιµία; 

οδοιπορία (η) → οδοιπορώ 
οδοιπορικό (το) [µτγν] 1. η λεπτοµερής και συνήθ. λογοτεχνική πε-

ριγραφή οδοιπορίας ή ταξιδιού 2. (µτφ.) η περιοδεία σε έναν τόπο, 
που έγινε για τη συγκέντρωση και τη µελέτη υλικού: µουσικό ~ στη 
Μακεδονία και την Ήπειρο (µε µουσική και τραγούδια αυτών των 
περιοχών) 3. η χαρτογραφική απεικόνιση τής πορείας που διανύθηκε 
από τοπογράφο ή εξερευνητή · 4. οδοιπορικά (τα) το ποσό που ανα-
γνωρίζεται σε κάποιον (συνήθ. καταβάλλεται ως αποζηµίωση) ως δα-
πάνη µετακινήσεως του (π.χ. για αθλητές, στρατιώτες, υπαλλήλους 
σε αποστολή κ.λπ.). 

οδοιπορικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την οδοιπορία ή 
τον οδοιπόρο. 

οδοιπορικώς επίρρ. [µτγν.] µε οδοιπορία, όπως περπατά κανείς στον 
δρόµο· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. οδοιπορικώς, µαρς! ως στρατιωτικό παράγγελµα, 
µε το οποίο διατάσσεται στρατιωτική φάλαγγα να βαδίσει µε χαλα-
ρό, µη στρατιωτικό βηµατισµό. 

οδοιπόρος (ο) ο άνθρωπος που διανύει µεγάλη απόσταση πεζός, που 
ταξιδεύει χωρίς όχηµα- ΦΡ. ασθενής και οδοιπόρος αµαρτίαν ουκ 
έχει βλ. λ. αµαρτία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός, αεροπορία. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
οδοιπόρος < οδοί (αρχαιότατη τοπική πτώση τού ουσ. οδός ) + πόρος. 
Η τοπική πτώση χρησιµοποιείται για µετρικούς λόγους αντί τού 
αναµενόµενου *οδο-πόρος, προκειµένου να αποφευχθούν οι 
αλλεπάλληλες βραχείες συλλαβές], 

οδοιπορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {οδοιπορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
βαδίζω δρόµο µακρύ και ενδεχοµένως κουραστικό, ταξιδεύω χωρίς 
όχηµα. — οδοιπορία (η) [αρχ.]. 

οδοκαθαριστής (ο) [1892], οδοκαθαρίστρια (η) {οδοκαθαρι-στριών} 
υπάλληλος δήµου ή κοινότητας ο οποίος εργάζεται στην υπηρεσία 
καθαριότητας των δρόµων. 

οδοµαχία (η) [1890] {οδοµαχιών} η ένοπλη σύγκρουση που λαµβάνει 
ώρα σε κατοικηµένες περιοχές ανάµεσα σε αντιµαχόµενες οµάδες. 
ίοµετρία (η) {οδοµετριών} ο υπολογισµός µε οδόµετρο των απο-
στάσεων που διανύονται από όχηµα ή πεζό στην ξηρά.  — οδοµε-
τρικός,-ή, -ό [1852]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
odométrie]. 

οδόµετρο (το) [µτγν.] (οδοµέτρ-ου | -ων} 1. το όργανο µε το οποίο 
υπολογίζονται οι αποστάσεις που διανύονται από όχηµα ή πεζό στην 
ξηρά 2. το όργανο που χρησίµευα στη µέτρηση των στροφών τροχού 
ή άξονα µεταδόσεως τής κίνησης σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα. 

οδονοµία (η) [1898] {οδονοµιών} η µέριµνα για την καθαριότητα των 
δρόµων και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 

οδοντάγρα (η) ΙΑΤΡ. οδοντιατρικό εργαλείο σε σχήµα πένσας, το 
οποίο χρησιµεύει στην εξαγωγή δοντιών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όδοντ(ο)- + άγρα «κυνήγι, σύλληψη», πβ. κ. αρχ. πυρ-
άγρα, ποδ-άγρα, κρε-άγρα κ.ά.]. 

οδονταλγία (η) {οδονταλγιών} (λόγ.) ο πόνος των δοντιών ΣΥΝ. πο-
νόδοντος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < όδοντ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

οδοντιατρείο (το) [1894] το ιατρείο τού οδοντιάτρου. 
οδοντιατρική (η) [1891] η επιστήµη που ασχολείται µε την πρόληψη 

και τη θεραπεία των νόσων των δοντιών και των ιστών στους οποί-
ους αυτά στηρίζονται. 

οδοντιατρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την οδοντιατρική ή τον 
οδοντίατρο: ~ σύλλογος | εργαλεία | σχολή. 

οδοντίατρος (ο/η) {οδοντιάτρ-ου | -ων, -ους} ο/η γιατρός που είναι 
ειδικευµένος στην υγιεινή και τη θεραπευτική των παθήσεων των δο-
ντιών και τού στόµατος. Επίσης (καθηµ.) οδοντογιατρός. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. dentiste]. 

οδοντίατρος - οδοντογιατρός. Όταν οι ξένοι (οι Γάλλοι αρχικά) 
έπλασαν τον όρο dentiste, ήδη από το 1735, για να δηλώσουν αρχι-
κά τον πρακτικό οδοντογιατρό (κουρέα συνήθ., που έκανε και εξα-
γωγές δοντιών!) και, εν συνεχεία, τον επιστήµονα οδοντίατρο, οι 
Έλληνες αποδώσαµε (το 1833) τον όρο µε τη λ. οδοντιστής, η 
οποία δεν επικράτησε, o Κοραής, γιατρός ο ίδιος, προέτεινε (το 
1816) τη λ. οδοντοϊατρός, για το οποίο παρατηρεί ο Στ. Κουµα-
νούδης (Συναγωγή Νέων Λέξεων...): «τούτο το όν. έπεκράτησεν 
αντί του ξενικώς ήχοϋντος όδοντιστής». Αργότερα πλάστηκε και ο 
τ. οδοντίατρος, ορθότερος και κατά το ότι παρέκαµπτε τη χα-
σµωδία -οϊ- και ότι ως σύνθετο αναβίβαζε κανονικά τον τόνο (πβ. 
αρχ. κτηνίατρος, φιλίατρος, αρχίατρος κ.ά.). Η λ. εντάχθηκε και 
συναποτέλεσε το σύστηµα των συνθέτων τού ιατρός: παιδίατρος, 
οφθαλµίατρος, ψυχίατρος, κτηνίατρος, σχο-λίατρος, νοµίατρος, 
αρχίατρος, αστίατρος, επίατρος, υπίατρος, αν-θυπίατρος κ.ά. Με 
εξαίρεση το οδοντογιατρός (που είναι, όπως είπαµε, των χρόνων 
τού Κοραή), τα σύνθετα µε τη λ. γιατρός σχηµατίστηκαν ως 
«χαλαρά σύνθετα» (χωρίς αναβιβασµό τού τόνου) µε σκωπτική ή 
µειωτική σηµασία: τρελογιατρός, ψευτογιατρός, χαζογιατρός, 
φτωχογιατρός, µικρογιατρός κ.τ.ό. 

οδοντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα δόντια: ~ νεύ-
ρα | αναισθησία | ανωµαλίες 2. ΙΑΤΡ. οδοντική πλάκα βλ. λ. πλάκα 3. 
ΓΛΩΣΣ. οδοντικό σύµφωνο το καθένα από τα σύµφωνα τ, δ, o και ντ, 

τα οποία προφέρονται µε την επαφή τού πρόσθιου µέρους τής γλώσ-
σας µε τα άκρα των πρόσθιων δοντιών. 

οδοντίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. η κύρια συστατική ουσία των δο-
ντιών, πλούσια σε άλατα ασβεστίου, η οποία παρουσιάζει σκληρό-
τητα µεγαλύτερη των οστών αλλά µικρότερη τής αδαµαντίνης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dentine], 

οδοντο- κ. οδοντο- κ. οδοντ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι 
σχετίζεται µε το δόντι: οδοντο-λογία, οδοντο-τεχνίτης, οδοντ-ιατρείο, 
οδοντό-βουρτσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οδούς | οδών, -όντος, εκ των οποίων ο τ. οδών θεωρεί-
ται αρχικός, ενώ ο τ. οδούς σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς µετο-
χές τού τ. δι-δούς. Για τον τ. οδών, όδόντ-ος έχουν προταθεί οι εξής 
δύο ετυµολογίες: (α) ό-δών < ό- προθεµ. + θ. δόν-τ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *dent- «δόντι», πβ. σανσκρ. dan (αιτ. dântam), λατ. dens, dentis, 
γαλλ. dent, ισπ. diente, ουαλ. dant, αρχ. γερµ. zand (> γερµ. Zahn), 
αγγλ. tooth κ.ά. (β) όδ-ών, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικοπ. 
µτχ. τού ρ. έδω «τρώγω» (για το οποίο βλ. λ. έδεσµα) µε αντιπροσώ-
πευση όδ- είτε λόγω ετεροιώσεως είτε λόγω αφοµοιώσεως (όδ-όντ-
ες)]. 

οδοντόβουρτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρή βούρτσα, η οποία είναι 
ειδικά κατασκευασµένη για τον καθαρισµό των δοντιών. 

οδοντογιατρός (ο/η) → οδοντίατρος 
οδοντογλυφίδα (η) 1. λεπτό στέλεχος (συνήθ. ξύλινο), που είναι 

αιχµηρό στις άκρες του και χρησιµεύει στον καθαρισµό των µεσοδο-
ντίων διαστηµάτων από τα υπολείµµατα των τροφών 2. (µτφ.-σκωπτ. 
ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) ο υπερβολικά λεπτός, αδύνατος. 
[ΕΤΥΜ < οδοντο- + γλυφίς (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Zahnstocher]. 

οδοντογονία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. οδοντοφυΐα (βλ.λ.). Επίσης οδο-
ντογένεση 
[ΕΤΥΜ. < οδοντο- + -γονία < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
odontogeny], 

θδοντογραµµα (το) {οδοντογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} η αναπαρά-
σταση σε χαρτί των δοντιών κάποιου µε όλα τους τα προβλήµατα· 
χρησιµεύει ιδιαίτ. στην ιατροδικαστική για ταυτοποίηση θυµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odontogramme]. 

οδοντογραφία (η) {οδοντογραφιών} η περιγραφή των δοντιών βάσει 
επιστηµονικών δεδοµένων. — οδοντογραφικός, -ή, -ό. [EÎYM 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odontography]. 

οδοντοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {οδοντοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που έχει τη µορφή δοντιού, που θυµίζει δόντι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ης. -ες- 

οδοντοθεραπεια (η) [1889] {οδοντοθεραπειών} (λόγ.) η θεραπεία των 
χαλασµένων δοντιών. — οδοντοθεραπευτικός, -ή, -ό [1891]. 

οδοντόκρεµα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} η οδοντόπαστα (βλ.λ.). 
οδοντολαβιδα (η) το οδοντιατρικό εργαλείο που χρησιµοποείται σε 

διάφορες οδοντικές εργασίες κατά τη θεραπεία των δοντιών και ιδ. 
στην απόθεση φαρµάκου µέσα στην κοιλότητα χαλασµένου δοντιού. 

οδοντοπαθεια (η) {οδοντοπαθειών} κάθε νόσος που προσβάλλει τα 
δόντια. 
[ΕΤΥΜ < οδοντο- + -πάθεια < πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odontopathy]. 

οδοντόπαστα (η) [1898] {χωρ. γεν. πληθ.) ηµίρρευστο φαρµακευτικό 
παρασκεύασµα (πάστα), που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και 
την υγιεινή των δοντιών και τού στόµατος ΣΥΝ. οδοντόκρεµα. 

οδοντόπονος (ο) → πονόδοντος 
οδοντοπροοθετικη (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής οδοντιατρικής που έχει ως 

αντικείµενο την εφαρµογή τεχνητών υποκατάστατων στη θέση 
δοντιών και ιστών που λείπουν. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prosthodontics (µε αντιµετάθεση 
των δύο συνθετικών)]. 

οδοντοπρόφερτος, -η, -ο [1852] αυτός που προφέρεται, αρθρώνεται 
µε τη βοήθεια των δοντιών: - σύµφωνα ΣΥΝ. οδοντόφωνος, οδο-
ντικός. 

οδοντοστοιχία (η) [1891] {οδοντοστοιχιών} η σειρά των δοντιών, 
όπως είναι διατεταγµένα στην άνω και κάτω γνάθο ΣΥΝ. µασέλα- ΦΡ. 
τεχνητή οδοντοστοιχία το σύνολο των τεχνητών δοντιών, τα οποία 
κατασκευάζονται από ειδικό υλικό, στερεώνονται σε κατάλληλη βά-
ση και αντικαθιστούν τα φυσικά δόντια ΣΥΝ. µασέλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
στοίχος. [ΕΤΥΜ. < οδοντο- + -στοιχία < στοίχος «σειρά, γραµµή» 
(βλ.λ.)]. 

οδοντοστοµατολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής οδοντια-
τρικής που µελετά τη φυσιολογία και την παθολογία τού στόµατος 
και των δοντιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
odontostomatologie]. 

οδοντοτεχνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την οδοντοτε-χνία 
2. οδοντοτεχνική (η) το σύνολο των µεθόδων κατασκευής τεχνητών 
δοντιών και οδοντοστοιχιών. 

οδοντοτεχνίτης  (ο)  {οδοντοτεχνιτών}, οδοντοτεχνίτρια  (η) 
{οδοντοτεχνιτριών} πρόσωπο ειδικευµένο στην κατασκευή τεχνητών 
δοντιών ή οδοντοστοιχιών. — οδοντοτεχνία (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Zahntechniker]. 

οδοντοφατνιακός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τα φατνία των 
δοντιών: ~ λοίµωξη | κοκκίωµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
dentoalveolar]. 

οδοντοφόρος, -α, -ο 1. αυτός που έχει δόντια 2. ΖΩΟΛ. οδοντοφόρο 
(το) η µικρή προεξοχή που βρίσκεται στο στόµα των µαλακίων και 
φέρει µικροσκοπικά δόντια. [ΕΤΥΜ. < οδοντο- + -φόρος < φέρω]. 

οδοντοφυΐα (η) {σπάν. οδοντοφυϊών} η βαθµιαία εµφάνιση των δο- 

ί 
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ντιών στις φατνιακές αποφύσεις των γνάθων, η οποία συντελείται στη 
βρεφική και την πρώτη παιδική ηλικία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ- < όδοντοφυώ (-έω) < όδοντο- + -φυώ < -φυής < φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

οδοντοφωνος, -η, -ο [1874] ο οδοντοπρόφερτος (βλ.λ.). 
οδόντωµα (το) [1870] {οδοντώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα οδοντωτού 

τροχού που προεξέχει ανάµεσα σε δύο εντοµές ΣΥΝ. δόντι 2. προεξέχον 
τµήµα ξύλινων, µαρµάρινων ή µεταλλικών εξαρτηµάτων, που επιτρέπει τη 
µεταξύ τους σύνδεση 3. η προεξοχή τοίχου που βρίσκεται κάτω από το 
πάτωµα και η οποία στηρίζει τα δοκάρια που το υποβαστάζουν 4. ΙΑΤΡ. 
καλοήθης όγκος που αποτελείται από ιστό και αναπτύσσεται είτε στη θέση 
τού δοντιού κατά την αρχική του έκφυ-ση είτε στα ούλα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. odontome, dentome]. 

οδόντωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις κ. ώσεων} 1. η εµφάνιση των πρώτων 
δοντιών στον άνθρωπο ΣΥΝ. οδοντοφυΐα 2. ΒΙΟΛ. το σύνολο των δοντιών που 
υπάρχουν στο στόµα ανθρώπου ή ζώου σε δεδοµένη στιγµή · 3. (α) το σύνολο 
των εντοµών και των προεξοχών, µε τις οποίες γίνεται δυνατή η σύνδεση 
µεταλλικών ή άλλων αντικειµένων (β) ΤΕΧΝΟΛ. το σύνολο των διαδοχικών 
εγκοπών και των προεξοχών µεταλλικού τροχού ΣΥΝ. γρανάζια 4. οδόντωση 
ακτής το σύνολο των διαδοχικών προεξοχών προς τη θάλασσα, που εµφανίζει 
µια ακτή 5. οδόντωση γραµµατοσήµου το σύνολο των µικρών προεξοχών που 
µοιάζουν µε δοντάκια και καλύπτουν την περιφέρεια τού γραµµατοσήµου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dentition]. 

οδοντωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εµφανίζει εγκοπές, ανάµεσα στις οποίες 
προβάλλουν οδοντοειδείς προεξοχές: - τροχός | ταινία' ΦΡ. οδοντωτός 
(σιδηρόδροµος) ο σιδηρόδροµος που κινείται µε τη βοήθεια τρίτης, οδοντωτής 
τροχιάς. 

οδοποιία (η) [αρχ.] {σπάν. οδοποιιών} 1. η κατασκευή δρόµων 2. (συνεκδ.) ο 
επιστηµονικός τεχνολογικός κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη και την 
εκτέλεση έργων κατασκευής δρόµων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

οδοποιός (ο) [αρχ.] ο µηχανικός που έχει ειδικευτεί στη χάραξη και την 
κατασκευή δρόµων. 

οδός (η) 1. (λόγ.-επίσ.) η λωρίδα εδάφους µε κατάλληλο υπόστρωµα και 
σήµανση, που επιτρέπει τη χερσαία επικοινωνία, τη µετακίνηση οχηµάτων, 
πεζών και εµπορευµάτων: αγροτική | εθνική | επαρχιακή ~ || η ~ Σταδίου || ~ 
ταχείας κυκλοφορίας ΣΥΝ. δρόµος (πβ. λ. δρόµος, λεωφόρος, σοκάκι, στενό)· 
ΦΡ. (λόγ.) (α) καθ' οδόν (καθ' όδόν, Πλάτ. Πολιτεία 435α) κατά τη διάρκεια 
πορείας ή ταξιδιού ή (µτφ.) κατά την πορεία προς την επίτευξη στόχου: θα τα 
συζητήσουµε ~ || (µτφ.) «η χώρα βρίσκεται ~ προς την πολυπόθητη ΟΝΕ» 
(εφηµ.) (β) εν µέση οδώ (εν µέση όδώ) καταµεσής τού δρόµου και κατ' επέκτ. 
µπροστά στα µάτια των περαστικών, όλου τού κόσµου: συνεπλάκησαν ~ 2. ο 
τρόπος επικοινωνίας: εµπορική | ναυτιλιακή ~ 3. (µτφ.) ο τρόπος, η µέθοδος 
που χρησιµοποιεί κανείς, προκειµένου να ενεργήσει: ακολουθεί τη σωστή | 
λανθασµένη ~ ΣΥΝ. µέσον, σύστηµα- ΦΡ. (α) µέση οδός βλ. λ. µέσος (β) οδός 
τής αρετής | τού Κυρίου (Κ.∆., λ.χ. τήν όδόν του Κυρίου, Πράξ. 18, 25) ο 
τρόπος ζωής που είναι σύµφωνος µε τις επιταγές τής ηθικής (γ) (αρχαιοπρ.) 
οδός τής απώλειας (οδός της απώλειας, Ιωάνν. Χρυσοστ. Όµιλ. 44, 3) ο 
τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ανηθικότητα, ο έκλυτος βίος (δ) διό τής 
πλαγίας | τεθλασµένης οδού χρησιµοποιώντας µέσον, ακολουθώντας µη 
νόµιµη διαδικασία 4. ΑΝΑΤ. αναπνευστική οδός βλ. λ. αναπνευστικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οδός, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sed- «πηγαίνω» (που πρέπει 
να διαχωριστεί από τη ρίζα *sed- «κάθοµαι», πβ. εδ-ρα), πβ. σαν-öKp.a-sad- 
«προχωρώ, πλησιάζω», αβεστ. apa-had- «αποµακρύνοµαι, αποσύροµαι», αρχ. 
σλαβ. chodü «βάδισµα, περπάτηµα», ρωσ. chód κ.ά. Παράγ. όδ-ηγώ, όδοι-
πόρος, όδ-εύω, µέθ-οδος, εϊσ-οδος, πρό-οδος, φρούδος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

οδός: παράγωγα - σύνθετα. Από τις πιο παραγωγικές λέξεις τής Ελληνικής 
σε όλη τη διαδροµή της είναι η λ. οδός, από τη p. *sed-(έδ-) «πηγαίνω», 
διάφορη τής *sed- (έδ-) «κάθοµαι» (πβ. εδ-ρα, καθ-ίζω < *si-sd-o, έδ-ώλιο, 
εδ-αφος). Ως ά συνθετικό το οδός έδωσε τα: οδοι-πόρος (οδοί-, αρχ. τύπος 
τοπικής πτώσεως), οδ-ηγός (οδός + άγω), οδο-ποιία, οδό-στρωµα | οδό-
στρωση | οδο-στρωτή-ρας, οδό-φραγµα, οδό-σηµο, οδο-δείκτης κ.ά. Ως β' 
συνθετικό το οδός εµφανίζεται στα σύνθετα: άν-οδος, επ-άν-οδος, κάθ-
οδος, είσοδος, έξ-οδος, δι-έξ-οδος (α-διέξοδος), δί-οδος, µέθ-οδος, πρόσ-
οδος, περί-οδος, σύν-οδος, πρό-οδος, πάρ-οδος, έφ-οδος (αντ-έφοδος). Από 
παράγωγα τού οδός ως β' συνθετικού έχουµε τα: πλανόδιος, Εισόδια, 
εφόδια (πολεµοφόδια), διόδια. Το οδός παρήγαγε και το οδεύω («βαδίζω 
προς, πηγαίνω»), από όπου τα µεθ-οδεύω, (ε)ξ-οδεύω, προ-οδεύω, περι-
οδεύω, συν-οδεύω, (ε)σ-οδεύω, εφ-οδεύω, αφ-οδεύω. 

οδοσήµανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η τοποθέτηση οδοδεικτών 
στο οδικό δίκτυο. 

οδόσηµο (το) {οδοσήµ-ου | -ων} ο οδοδείκτης (βλ.λ.).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. signpost]. 

οδόστρωµα (το) [1887] [οδοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ασφαλτοστρωµένη 
επιφάνεια δρόµου, πάνω στην οποία κυκλοφορούν τα οχήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οδός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Straßenbelag]. 

οδοστρωση (η) [1889] j-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κάλυψη τής 

επιφάνειας δρόµου µε τα κατάλληλα ανθεκτικά υλικά, η κατασκευή 
οδοστρώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. οδοστρωτήρας (ο) [1833] 1. το 

αυτοκινούµενο συνήθ. µηχάνηµα, 
που διαθέτει έναν ή περισσότερους µεταλλικούς κυλίνδρους µεγάλης 
διαµέτρου και χρησιµοποιείται στην οδοποιία για την ισοπέδωση 
τού εδάφους- (µτφ. για πρόσ.) 2. αυτός που εξισώνει, ισοπεδώνει τα 
πάντα,  παραγνωρίζοντας  ιδιαιτερότητες,  διακρίσεις  ή  διαφορές 
3. αυτός που ενεργεί µε υπερβολικό δυναµισµό, χωρίς προσοχή και 
λεπτούς χειρισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. οδούς (ο) → δόντι οδόφραγµα (το) 

[1863] {οδοφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} το πρόχειρο 
και προσωρινό οχυρωµατικό έργο. το οποίο κατασκευάζεται από ετερόκλιτα 
συνήθ. υλικά και τοποθετείται καθέτως σε δρόµο, µε στόχο 

να εµποδιστεί η κυκλοφορία και η διάβαση: οι διαδηλωτές έστησαν πολλά ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. Ο.∆.Π.Ε. (η) Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας. 
οδύνη (η) [οδυνών} (λόγ.) 1. ισχυρός ψυχικός πόνος, µεγάλη θλίψη: 
συµµετέχουµε στην ~ τής οικογένειας τού εκλιπόντος ΣΥΝ. λύπη 
2. ΝΟΜ. ψυχική οδύνη µορφή ηθικής βλάβης, συνιστάµενη στον ψυχικό πόνο 
που αισθάνεται το πρόσωπο, όταν προσβληθεί ένα έννοµο αγαθό είτε δικό του 
είτε και τρίτου προσώπου προς το οποίο όµως συνδέεται στενά' για την ψυχική 
οδύνη το δικαστήριο µπορεί, κατά τους όρους τού νόµου, να επιδικάσει 
χρηµατική ικανοποίηση (βλ. κ. ηθική βλάβη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανώδυνος, 
σύνθετος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; αρχ. < θ. όδ- (+ επίθηµα -υν-), ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *ed-«τρώγω» (για το οποίο βλ. λ. έδεσµα). Η σηµασιολ. εξέλιξη από 
την αρχική σηµ. «τρώγω» µπορεί να ερµηνευθεί µεταφορικά ως αποτέλεσµα 
τού ότι ο βαθύς πόνος κατατρώγει εσωτερικά τον άνθρωπο και τον φθείρει. 
Παρόµοιου περιεχοµένου είναι λ.χ. η λατ. φρ. τού Οράτιου curae edaces 
«φροντίδες πολυφάγες», καθώς και τα λιθ. édiiótis «βασανίζω», edzióti 
«τρώγω, δαγκώνω». Βλ. κ. οδύροµαι]. οδυνηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που 
προκαλεί σωµατικό ή ψυχικό πόνο: ~ χειρουργική επέµβαση || ~ χωρισµός | 
µνήµες ΣΥΝ. επώδυνος ANT. ανώδυνος 2. (µτφ.) για κάτι ιδιαίτερα αρνητικό 
για κάποιον: το κόµµα του υπέστη ~ ήττα στις εκλογές || τα αποτελέσµατα τού 
διαγωνισµού τού επεφύλασσαν µια ~ έκπληξη || οι συνέπειες τής επιβολής 
εµπάργκο υπήρξαν οδυνηρές για τον λαό τής χώρας αυτής. — οδυνηρ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜΛ αρχ· < οδύνη + παραγ. επίθηµα -ηρός]. 
οδυρµός (ο) [αρχ.] (λόγ.) το γοερό κλάµα, ο θρήνος- κυρ. στη ΦΡ. κλαυθµός 

και οδυρµός (κλαυθµός και οδυρµός, Κ.∆. Ματθ. 2,18) για πολύ µεγάλο 
θρήνο. 

οδύροµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} κλαίω βγάζοντας δυνατές 
θρηνητικές κραυγές ΣΥΝ. θρηνώ, ολοφύροµαν ΦΡ. (µτφ.) κλαίω και 
οδύροµαι βλ. λ. κλαίω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. όδ- (+ 
επίθηµα -up-), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ed-«τρώγω» (βλ. λ. έδεσµα). Η λ. 
παρουσιάζει παρόµοιο σχηµατισµό και σηµασιολ. µεταβολή µε τη λ. οδύνη 
(βλ.λ.)]. 

Οδυσσέας (ο) 1. ο οµηρικός βασιλιάς τής Ιθάκης, ήρωας τής Ιλιάδας και 
κεντρικός ήρωας τής Οδύσσειας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης Οδυσσεύς {-έως, -
α}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Οδυσσεύς | Όλυττεύς | Όλισεύς, αγν. ετύµου, προελληνικό 
όνοµα, πιθ. δάνειο ανατολικής (πβ. χεττ. Ul(l)uS) ή µεσογ. προ-ελ., όπως και 
το αντίστοιχο λατ. Ulixes. Στην Οδύσσεια το όνοµα συνδ. παρετυµολογικά µε 
το ρ. όδύσσοµαι «οργίζοµαι, µισώ», όπου ο 'Οδυσσεύς χαρακτηρίζεται ως 
αντικείµενο οργής και µίσους. ∆εν θεωρείται πιθ. η σύνδεση µε το λυδικό 
όνοµα Αίξος, ακόµη δε λιγότερο µε το όνοµα Αυτόλυκος τού παππού του από 
τη µητέρα του]. 

Οδύσσεια (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} 1. οµηρικό έπος, το οποίο αφηγείται τις 
περιπέτειες τού Οδυσσέα από την αναχώρηση του από την Τροία µέχρι την 
άφιξη του στην Ιθάκη και τη µνηστηροφονία 2. (µετωνυµ.) η σειρά 
ταλαιπωριών, περιπετειών και περιπλανήσεων: το ρεπορτάζ αναφέρεται στην ~ 
µιας οµάδας Ασιατών λαθροµεταναστών, από τη στιγµή που έφυγαν από την 
πατρίδα τους ώς την παράνοµη είσοδο τους στη χώρα και τη σύλληψη τους. — 
οδυσσειακός, -ή, -ό [µτγν.]. 

οδωνύµιο (το) (οδωνυµί-ου | -ων) το όνοµα οδού, π.χ. η οδός Σόλωνος. 
[ΕΤΥΜ < οδός + -ωνύµιο < αρχ. ονυµα (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει), αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα, πβ. κ. τοπ-ωνύµιο]. 

O.E. (η) Οµόρρυθµη Εταιρεία (βλ. λ. οµόρρυθµος). 
Ο.Ε.Α.Σ. (ο) Οργανισµός Ελέγχου Αυτοκινητικών Συγκοινωνιών. 
Ο.Ε.Β.Α. (η) Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Αθήνας. 
Ο.Ε.∆.Β. (ο) Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων (πρώην Ο.Ε.Σ.Β.: 

Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων). 
Ο.Ε.Ε. (ο) Οργανισµός Εργατικής Εστίας. 
Ο.Ε.Κ. (ο) Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας. 
Ο.Ε.Ο.Σ. (ο) Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας. 
Ο.Ε.Σ.Ε. (η) Οµοσπονδία Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδος. 
Ο.Ε.Σ.Φ.Σ. (η) Οικονοµική Εφορία Συγκέντρωσης Φορολογικών Στοιχείων. 
Ο.Ε.Τ.Ο. (η) Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών Οργανώσεων. 
Ο.Ε.Τ.Υ. (η) Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών Υπαλλήλων. 
Ο.Ε.Φ.Α. (ο) Οργανισµός Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
όζαινα (η) [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια µορφή ρινίτιδας, η οποία προκαλεί έντονη 

δυσοσµία στον βλεννογόνο τής µύτης και συνοδεύεται από µείωση ή απώλεια 
τής όσφρησης. [ΕΤΥΜ µ,τγν. < αρχ. όζω (βλ.λ.)]. 

οζαινικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την όζαινα 2. (για πρόσ.) 
αυτός που πάσχει από όζαινα. 

οζαινώδης, -ης, -ες {οζαινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που απο- 



οζίδιο 1237 ο ία ξ 
 

πνέει κακοσµία παρόµοια µε αυτήν που προκαλεί η όζαινα: ~ πλευρίτιδα ΣΥΝ. 
δύσοσµος. 

οζίδιο (το) {οζιδί-ου | -ων} ο µικρός όζος. 
όζον (το) {όζοντος | χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. αλλοτροπική µορφή τού οξυγόνου µε 

τρία άτοµα σε κάθε µόριο (χηµικός τύπος: θ3), που απαντά στα ανώτερα 
στρώµατα τής γήινης ατµόσφαιρας (οζοντοσφαιρα) ως αέριο µε κυανό χρώµα 
και δριµεία, διαπεραστική οσµή, έχει δε την ιδιότητα να απορροφά τις 
σκληρές υπεριώδεις ακτινοβολίες, εµποδίζοντας τες να φθάσουν στο έδαφος, 
πράγµα που το καθιστά σηµαντικό για τη διατήρηση τής ζωής στη Γη- 
χρησιµοποιείται για την απολύµανση τού νερού ή τού αέρα, τη σύνθεση 
πολλών οργανικών ενώσεων λόγω των οξιδωτικών του ιδιοτήτων και σε άλλες 
βιοµηχανικές δραστηριότητες 2. ΟΙΚΟΛ. τρύπα τού όζοντος η περιοχή τής 
οζοντόσφαιρας, όπου το όζον έχει καταστραφεί, πράγµα που θέτει σε κίνδυνο 
τη θερµική ισορροπία στη Γη. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γερµ. Ozon < αρχ. όζον, ουδ. µτχ. τού ρ. όζω «βροµώ, 
αναδίδω δυσοσµία» (βλ.λ.)]. 

όζον - ιόν: οζοντοσφαιρα ή οζονοσφαιρα; ιοντόσφαιρα ή ιονό-
σφαιρα; οζοντίζω ή οζονίζω; ιοντίζω ή ιονίζω; Τα όζον και ιόν, ως 
ουσιαστικοποιηµένες µετοχές και τα δύο (το όζον < µτχ. ενεστ. ό όζων, ή 
δζουσα, το όζον τού ρ. όζω· το ιόν < µτχ. ενεστ. ό ίων, ή ίούσα, το ιόν τού 
αρχ. εϊµι), κλίνονται αντιστοίχως το όζον, τού όζοντος και το ιόν, τού 
ιόντος, πράγµα που δηλώνει ότι το θέµα τους (από όπου σχηµατίζονται 
κανονικώς τα παράγωγα και τα σύνθετα) είναι οζοντ- και ιοντ-. Άρα οι 
σωστά σχηµατισµένοι τύποι είναι τα: οζοντ-ό-σφαιρα, οζοντ-ίζω, οζοντ-
ικός, οζοντ-ο-µε-τρικός, που είναι προτιµότερα από τα οζον-ό-σφαιρα, 
οζον-ίζω, οζον-ικός, οζον-ο-µετρικός Οµοίως, όπως έχει από παλιά διδα-
χθεί, τα ιοντ-ό-σφαιρα, ιοντ-ίζω, ιοντ-ικός, ιοντ-ο-µετρικός είναι 
προτιµότερα -ως σωστά σχηµατισµέ\Όΐ τύποι- στη χρήση αντί των ιον-ό-
σφαιρα, ιον-ίζω, ιον-ικός, ιον-ο-µετρικός. Τα οζονοσφαιρα, οζονίζω, 
ιονόσφαιρα, ιονίζω κ.τ.ό. έχουν σχηµατιστεί -σε ξένες γλώσσες- απευθείας 
από το θέµα τής ονοµαστικής. 

οζοντίζω [1876] κ. οζονίζω ρ. µετβ. {οζόντισ-α, -θηκα, -µένος} αποστειρώνω 
(σώµα), διαποτίζοντας µε όζον.   — οζοντισµός κ. οζονι-σµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. όζον. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. osoniser (< osone). Βλ. κ. όζον]. 

οζοντογόνος, -ος, -ο κ. οζονογόνος αυτός που παράγει όζον. -συσκευή. [ΕΤΥΜ. 
< όζον, -ντος + -γόνος (βλ. κ. γόνος)]. 

οζοντοµετρια κ. οζονοµετρια (η) ΧΗΜ. ο ποσοτικός προσδιορισµός τής 
περιεκτικότητας τού αέρα ή τού οξυγόνου σε όζον. — οζο-ντοµετρικός [1887] 
κ. οζονοµετρικός -ή, -ό, οζοντοµετρικά κ. οζονο-µετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ozonométrie]. 

οζοντόµετρο κ. οζονόµετρο (το) {οζοντοµέτρ-ου | -ων} ΧΗΜ. η συσκευή που 
χρησιµοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισµό τού όζο-Υτος που περιέχεται 
στην ατµόσφαιρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν όρ., < γαλλ. ozonomètre]. 

οζοντοσφαιρα κ. οζονοσφαιρα (η) περιοχή στα ανώτερα στρώµατα τής γήινης 
ατµόσφαιρας, στην οποία είναι συγκεντρωµένες οι µεγαλύτερες ποσότητες 
όζοντος τού πλανήτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. ozonosphère]. 

όζος (ο) 1. εξογκωµένο τµήµα στελέχους φυτού, από το οποίο φύεται φύλλο ή 
κλαδί 2. το οίδηµα που σχηµατίζουν πάνω σε φυτό έντοµα, µέσα στο οποίο 
εναποθέτουν τα αβγά τους 3. το άγονο µάτι φυτού • 4. το σκληρό όγκωµα που 
σχηµατίζεται στην επιφάνεια παλάµης ή πέλµατος ΣΥΝ. ρόζος, κάλος 5. ΙΑΤΡ. 
σκληρό, ενίοτε ψηλαφητό στρογ-γυλόσχηµο όγκωµα, που είναι δυνατόν να 
εµφανιστεί στο χόριο ή στον υποδόριο ιστό. — (υποκ.) οζίδιο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ó-sd-os < ό- αθροιστ. + -sd-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sed- 
«κάθοµαι» (πβ. εζ-οµαι, βλ. κ. εδ-ρα). Η λ. συνδ. επίσης µε αρµ. ost, γοτθ. 
asts, αρχ. γερµ. ast, καθώς και µε λατ. nidus «φωλιά» (< *ni-zd-us), γαλλ. 
nid]. 

-όζος, -όζα, -όζο κ. -όζικο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 
και ουσιαστικών που αποδίδουν ξένες λέξεις και που δηλώνουν ιδιότητα: 
φουρι-όζος, βιρτου-όζος, σκερτσ-όζικο. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ιταλ. -oso (< λατ. -osus) και έχει την 
αφετηρία του σε λ. ιταλ. προελ. ,(λ.χ. φουριόζος < ιταλ. furioso, µαφιόζος < 
ιταλ. mafioso)]. 
οζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} ♦ 1. (αµετβ.) (αρχαιοπρ.) µυρίζω, 

αναδίδω ορισµένη οσµή· (συνήθ.) αποπνέω δυσοσµία ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) 
(µτφ.) αφήνω να διαφανεί, προδίδω: τα γραπτά του όζουν δογµατισµού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όζω | όσδω (δωρ.) < *δδ-jω < I.E. *od- «µυρίζω, αναδίδω 
οσµή», πβ. λατ. odor «οσµή» (> γαλλ. odeur), αλβ. amë «δυσοσµία» κ.ά. 
Οµόρρ. ό'ζ-ον, όσ-µή | όδ-µή, -ώδης (βλ.λ.) κ.ά. Βλ. κ. οσφραίνο-µαι]. 

οζώδης , -ης, -ες [µτγν.] {οζώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (για φυτά) αυτός 
που έχει στην επιφάνεια του όζους: ~ βλαστός 2. ΙΑΤΡ. (για νόσους) αυτός που 
εµφανίζει όζους ή οζίδια: ~ βρογχοκήλη. 

οζώδης , -ης, -ες αυτός που µυρίζει άσχηµα, που αποπνέει δυσοσµία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < όζω]. 

Ο.Η.Ε. (ο) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. 
όθε επίρρ. (λαϊκ.) 1. όπου 2. από όπου. [ΕΤΥΜ. 

µεσν. < αρχ. όθεν]. 
Οθέλλος (ο) (µετωνυµ.) παθολογικά ζηλιάρης εραστής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 

Othello, ήρωας τής οµώνυµης τραγωδίας τού Σαίξπηρ 

(1604). Το όνοµα πλάστηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος προσέθεσε 
το ιταλ. επίθηµα -elio στο θ. τής λ. Othoman «Οθωµανοί» < αραβ. Uthmän | 
Usman]. 

όθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από όπου: ο αττικός τύπος τού «λαός» ήταν «λεώς», ~ 
και τα «λεωφόρος» και «λεωφορείο» ΣΥΝ. εξού 2. εποµένως, συνεπώς, κατά 
συνέπεια: σε κάθε κοινωνία προωθείται ένα πρότυπο συµπεριφοράς προς 
µίµηση- ~ το πρότυπο τού σοφού, τού ήρωα, τού αγίου κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
όθεν < δ (ουδ. τής αντων. ό'ς, ή , ό) + -θεν (βλ.λ.)]. 

οθνείος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που ανήκει σε ξένο έθνος: ~ έθιµα | 
παραδόσεις ΣΥΝ. ξένος, αλλοεθνής, αλλότριος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όθνεϊος < 
*δθνος (κατ' αντιδιαστολή προς το επίθ. οικείος), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. τής λ. 
έθ-νος (βλ.λ.)]. 

οθόνη (η) {οθονών} 1. η λευκή επιφάνεια, πάνω στην οποία προβάλλονται 
εικόνες κινηµατογραφικές ή φωτογραφικές· ΦΡ. (α) µεγάλη οθόνη (ι) η οθόνη 
τού κινηµατογράφου (ii) (συνεκδ.) ο κινηµατογράφος (β) µικρή οθόνη (i) η 
οθόνη τής τηλεόρασης (ii) (συνεκδ.) η τηλεόραση (γ) οθόνη ελένχοιι ο 
καθοδικός σωλήνας παραγωγής εικόνας, που χρησιµοποιείται στους 
τηλεοπτικούς ποµπούς για τον ποιοτικό έλεγχο τής εικόνας (δ) οθόνη 
φθορίζουσα το φθορίζον διάφραγµα, στο οποίο προσπίπτει η ακτινοβολία Χ 
κατά τις ακτινοσκοπήσεις 2. (α) η επιφάνεια τηλεοπτικής συσκευής, πάνω 
στην οποία σχηµατίζεται εικόνα, που δηµιουργείται από καθοδικούς σωλήνες: 
τετράγωνη | επίπεδη | µονοχρωµατική | έγχρωµη ~ || ~ υψηλής ευκρίνειας (β) 
ΠΛΗΡΟΦ. περιφερειακή συσκευή τού Η/Υ, στην οποία εµφανίζονται δεδοµένα 
και επιδεικνύονται οι διάφορες επιλογές 3. (γενικότ.) το µόνιτορ 4. ΝΑΥΤ. το 
ύφασµα µε το οποίο κατασκευάζονται τα ιστία ΣΥΝ. µουσαµάς. 
[ΕΤΥΜ αρλ·; αρχική σηµ. «λεπτό λινό ύφασµα», δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. 
εβρ. 'ëtun «αιγυπτιακό λινό», αιγυπτ. idmj «πορφυρό λινό ύφασµα». Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι όροι µικρή | µεγάλη οθόνη (< γαλλ. petit | grand écran)]. 

Οθωµανική Αυτοκρατορία (η) ΙΣΤ. τουρκική αυτοκρατορία που ιδρύθηκε υπό 
τη σουλτανική δυναστεία των Οσµάν µε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη· 
περιελάµβανε στα χρόνια τής ακµής της τη σηµερινή Τουρκία, τη Μέση 
Ανατολή, τα Βαλκάνια, µέρος τής Β. Αφρικής, τής σηµερινής Ρωσίας και τής 
Ουγγαρίας· το 1918 κατέρρευσε και ακολούθησε το 1923 η ανακήρυξη τής 
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (βλ. κ. λ. Οθωµανός). 

οθωµανικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Οθωµανούς ή/και 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία: ~ ζυγός | σπουδές | ∆ίκαιο 
2. οθωµανικό (το) (σκωπτ.-οικ.) το πρωκτικό σεξ. 

οθωµανισµός (ο) [1822] η πολιτική πρακτική που υιοθετήθηκε από 
πολλούς πολιτικούς τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και απέβλεπε στη 
συνένωση των διαφόρων λαών της σε µία οθωµανική εθνότητα υπό το 
σκήπτρο τού σουλτάνου. 

Οθωµανός (ο), Οθωµανή (η) 1. Τούρκος που ανήκει στη σουλτανική δυναστεία, 
την οποία ίδρυσε ο Οσµάν ή Οθµάν ΣΥΝ. Οσµανλής 2. (κατ' επέκτ.) κάθε 
Τούρκος κυρ. τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 'Οθωµανός | 
Ότ(ο)µανός < αραβ. Uthmän | Usman, όνοµα τού ιδρυτή τού οθωµανικού 
κράτους Οσµάν (1259-1326)]. 

Όθων (ο) [Όθων-ος, -α} 1. όνοµα Γερµανών ηγεµόνων: ~ ο Μεγαλοπρεπής ή 
Επιφανής 2. βασιλιάς τής Ελλάδος από το 1832 ώς το 1862 
3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Όθωνας. 
[ΕΤΥΜ. Εξελληνισµένη µορφή τού γερµ. ονόµατος Otto < αρχ. γερµ. ot 
«πλούτη, περιουσία». Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ίδια ρίζα (ot) αντιστοιχεί 
ετυµολογικά στην αρχ. αγγλ-ead, η οποία αποτελεί και το ά συνθ. τού αγγλ. 
ονόµατος Edward (Εδουάρδος) < ead «πλούτη» + weard «φρουρός, 
φύλακας»]. 

οθωνικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε τον πρώτο βασιλιά τής 
Ελλάδος Όθωνα (1832-62). Επίσης οθώνειος, -α, -ο [1837]. 

Οθωνοί (οι) νησί των Επτανήσων Β∆. τής Κέρκυρας. [ΕΤΥΜ Η 
ονοµασία οφείλεται στον βασιλιά Όθωνα]. 

οι οριστικό άρθρο —> ο, η, το 
όι επιφών.· για την έκφραση σωµατικού και ψυχικού πόνου: ~! Τι κακό ήταν 

αυτό που πάθαµε! 
-οια [αρχ.] κατάληξη θηλ. ουσιαστικών. 

-ora: ουσιαστικά σε -οια. Παράγωγα ουσιαστικά σε /ia/, προπαροξύτονα 
(τονιζόµενα στην τρίτη συλλαβή), προερχόµενα από θέµατα που περιείχαν 
-ο-, γράφονται µε -Ο!- (-οια) Π.χ. από το θέµα ρο-τού ρέω (πβ. ρό-ος > 
ρους) σχηµατίζονται ουσ. σε -ροια (διάρροια)- από το θ. πλο- τού πλε'ω 
(πβ. πλόος > πλους) σχηµατίζονται ουσ. σε -πλοία (ά-πλοια)- από το θ. νο- 
τού νοώ (πβ. νόος > νους) σχηµατίζονται ουσ. σε -vora (διά-νοια). Τέτοια 
ουσιαστικά σε -οια είναι: -νοια· ά-νοια, αγχί-νοια, αµβλύ-νοια, βραδύ-νοια, 
βαθύ-νοια, διά-νοια, διχό-νοια, έν-νοια, επί-νοια, εύ-νοια, ευρύ-νοια, κρυψί-
νοια, κουφό-νοια, µετά-νοια, µικρό-νοια, οµό-νοια, οξΟ-νοια, περί-νοια, 
πρό-νοια, παρά-νοια, ταχύ-νοια, υπό-νοια- -ροια- αµηνόρροια, εµµηνόρ-
ροια, λογοδιάρ-ροια, λευκόρ-ροια, µηνόρ-ροια, πα-λίρ-ροια, πυόρ-ροια, 
ρινόρ-ροια, σπερµατόρ-ροια, απόρ-ροια, βλεν-νόρ-ροια, γονόρ-ροια, διάρ-
ροια, δακρυόρ-ροια, σιαλόρ-ροια, φυλ-λόρ-pow -πνοια· ά-πνοια, από-πνοια, 
βραδύ-πνοια, δύσ-πνοια, εύ-πνοια, επί-πνοια, ταχύ-πνοια, σύµ-πνοια- -
πλοία- â-πλοια, εύ-πλοια- επίσης το άγνοια (< αγνοώ) και τα κύρια ονόµατα 
Εύβοια και Βέροια. 

οιακοστρόφιο (το) [1858] (οιακοστροφί-ου | -ων} (λόγ.) η ρόδα τού 
τιµονιού τού πλοίου. — οιακοστρόφος (ο). οίαξ (ο) (οίακ-ος | -ες, -άκων) 

(αρχαιοπρ.) 1. η λαβή τού πηδαλίου ΣΥΝ. 
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δοιάκι 2. (αρχαιοπρ.-συνεκδ.) το πηδάλιο · 3. ΑΝΑΤ. εµβρυϊκός σχηµατισµός 
που κατευθύνει τον όρχι κατά την κάθοδο του στο όσχεο 
και που κατά τη µετεµβρυϊκή ζωή διατηρείται µε τη µορφή τού οσχε- 

ϊκού συνδέσµου. — (υποκ.) οιάκιον (το) (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. 
δοιάκι]. οίδα ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) γνωρίζω, ξέρω- µόνο στις ΦΡ. (α) τις οίδε; (τις 
οίδε;) ποιος γνωρίζει; (ενν. είναι άγνωστο): ~ πότε θα αποπερατωθεί το έργο! (β) 
Κύριος οίδε (Κύριος οϊδε) µόνον ο Θεός γνωρίζει, είναι άγνωστο: - πόσα 
µαρτύρια υπέστη (γ) ου γαρ οίδασι τι ποιούσι (ού γαρ οϊδασι τι ποιούσι, Κ.∆. 
Λουκ. 23, 34) για ανθρώπους που δεν έχουν επίγνωση των πράξεων τους (δ) εν 
οίδα ότι ουδέν οίδα (εν οιδα ότι ουδέν οίδα, ρήση τού Σωκράτη) ένα γνωρίζω, 
ότι δεν ξέρω τίποτε (ε) ουκ οίδα τον άνθρωπο [ούκ οιδα τον ανθρωπον, Κ.∆. 
Μάρκ. 14, 71) όταν απαρνείται κανείς (κάποιον) προσποιούµενος ότι δεν τον 
γνωρίζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω, δίγαµµα. [ΕΤΥΜ < °ΨΧ- οιδα, παρακ. (µε 
ενεστ. χρήση) τού ρ. είδω «βλέπω, παρατηρώ», < *FoïÔ-a < *woid-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού I.E. *weid- «βλέπω - γνωρίζω», πβ. σανσκρ. veda (παρακ.) 
«γνωρίζω», λατ. video «βλέπω», γαλλ. voir, ισπ. ver, γοτθ. wait «γνωρίζω», 
γερµ. wissen, αγγλ. wise «σοφός, γνώστης», αρχ. σλαβ. vëdë «έχω δει» κ.ά. 
Οµόρρ. αρχ. εΐδ-ον (< *ë-Fiô-ov), ίδ-έα, ειδ-ος, εϊδ-ησις, είδ-ήµων, εϊδ-ωλο(ν), 
ίσ-τορ-ία (< *Fiô-wp-) κ.ά. Το ρ. οιδα αναφερόταν κυρ. στη θεωρητική γνώση, 
κάλυπτε δε το σηµασιολ. πεδίο τής γνώσης µε τρόπο γενικότερο από τα 
συνώνυµα έπίσταµαι και γιγνώσκω], 
οιδαλέος, -α, -ον (λόγ.) αυτός που έχει πρηστεί ΣΥΝ. εξογκωµένος, πρησµένος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίδώ (-έω) «πρήζοµαι, είµαι πρησµένος» (βλ. λ. οίδηµα) + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

οίδηµα (το) {οιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) η µη φυσιολογική διόγκωση 
µέρους τού σώµατος ΣΥΝ. πρήξιµο 2. ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική συγκέντρωση 
υγρού στους µεσοκυττάριους χώρους τού συνδετικού ιστού. — οιδηµατικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < οίδώ (-έω) «πρήζοµαι, είµαι πρησµένος» < I.E. *oid- | *aid- 
«φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. αρµ. aytumn, αρχ. γερµ. eiz «πύον, απόστηµα», 
eittar «πύον» (> γερµ. Eiter), αρχ. ισλ. eitr κ.ά. Βλ. κ. Οιδίπους]. 

οιδηµατώδης, -ης, -ες [µτγν.] {οιδηµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που έχει µορφή οιδήµατος 2. αυτός που εµφανίζει οίδηµα ΣΥΝ. πρησµένος. 

οιδιπόδειος, -α, -ο 1. ΜΥΘΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον Οιδίποδα 2. ΨΥΧΟΛ. 
οιδιπόδειο σύµπλεγµα το σύνολο σεξουαλικών επιθυµιών που, σύµφωνα µε 
την ψυχανάλυση, αναπτύσσεται στο παιδί (συνήθ. στο αγώρι) προς τον γονέα 
τού αντιθέτου φύλου και συνοδεύεται από ζηλότυπη εχθρότητα προς τον άλλο 
γονέα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. Οιδίπους (βλ.λ.). o όρ. οιδιπόδειο σύµπλεγµα (γερµ. 
Odipus Komplex) οφείλεται στον αρχ. µύθο, σύµφωνα µε τον οποίο ο 
Οιδίπους σκότωσε τον πατέρα του και νυµφεύθηκε τη µητέρα του, χωρίς να 
το γνωρίζει]. 

Οιδίπους (ο) {Οιδίποδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Θήβας Λάιου και 
τής Ιοκάστης· έλυσε το αίνιγµα τής Σφίγγας και εν αγνοία του σκότωσε τον 
πατέρα του και νυµφεύθηκε τη µητέρα του. Επίσης Οιδίποδας 
[ΕΤΥΜ αρχ. < οίδι- (< οίδώ «πρήζοµαι») + πους «πόδι», οπότε αρχική σηµ. 
«αυτός που έχει πρησµένα πόδια». Αυτή άλλωστε ήταν και η εκδοχή τού αρχ. 
µύθου, κατά την οποία ο Οιδίπους, όταν ήταν µωρό, τρυπήθηκε στα πόδια 
από τους γονείς του και αφέθηκε στο δάσος να πεθάνω]. 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. (η) Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. 
οιηµατίας (ο) {οιηµατιών} (λόγ.) πρόσωπο που υπερεκτιµά τον εαυτό του και 

συµπεριφέρεται αλαζονικά ΣΥΝ. αλαζόνας, καυχησιάρης, υπερόπτης ANT. 
µετριόφρων, ταπεινόφρων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. οϊηµα (βλ. λ. οίηση) + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. 
εγκληµατ-ίας]. 

οίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η µεγάλη ιδέα που έχει κανείς 
για τον εαυτό του ΣΥΝ. αλαζονεία, έπαρση ANT. µετριοφροσύνη, 
ταπεινοφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οϊησις, αρχική 
σηµ. «γνώµη, άποψη», < οϊοµαι «νοµίζω, έχω τη γνώµη» < *ο)Ε)/οµαι < 
*ό(Ε)ίοµαι < *ό(Ε)ίσ->οµαι, αβεβ. ετύ-µου. Αµφίβολες ετυµολογικές 
συνδέσεις: (α) µε τ. *ο-ίσ-ίο-µαι (ό- προ-θεµ. + θ. -(ε)ισ-, πβ. σανσκρ. isyati 
«θέτω σε κίνηση») (β) µε τις λ. οιωνός, αίετός «αετός» (πβ. λατ. avis «πουλί») 
και (γ) µε σανσκρ. ävih «σαφώς, ευκρινώς» (µε την υπόθεση ότι οϊω | -οµαι < 
*ω)Ε)ί/ω)]. 

οίκαδε επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. προς το σπίτι: ~ επιστροφή 2. προς την πατρίδα: ~ 
επιστροφή των στρατιωτών (από εκστρατεία). [ΕΤΥΜ αρχ· < οίκα- (< οίκος, 
ίσως από αιτ. αµάρτυρου *Εοίξ ή από τον πληθ. περιληπτικού ουδ.) + -δε]. 

οικειοθελής, -ής, -ές {οικειοθελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που γίνεται µε 
ελεύθερη βούληση ΣΥΝ. εκούσιος, εθελούσιος, αυτόβουλος ΑΝΤ. 
υποχρεωτικός, αναγκαστικός, καταναγκαστικός.   — οικειοθελώς επίρρ. 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < οικείος + -θελής < θέλω]. 

οικειοποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {οικειοποιείσαι... | οικειοποιήθηκα} κάνω 
δικό µου (κάτι που ανήκει σε άλλον): άνθρωποι µε αντιδηµοκρατικό παρελθόν 
οικειοποιήθηκαν αργότερα τον τίτλο τού προοδευτικού ΣΥΝ. ιδιοποιούµαι, 
σφετερίζοµαι. — οικειοποίηση (η) [1835]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, κλέβω. 

οικείος, -α, -ο 1. (α) αυτός που είναι γνώριµος και φιλικός: ~ ατµόσφαιρα | 
κλίµα ! περιβάλλον (β) γνώριµος και συνηθισµένος: ~ καταστάσεις 2. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε εµάς τους ίδιους, µε υπο- 

θέσεις που µας αφορούν: η παράσταση θύµισε στους θεατές ~ κακά-ΦΡ. (λόγ.) 
οικεία | ιδία βουλήσει (οικεία | ίδίο: βουλήσει) αυτοβούλως, µε τη δική µου 
θέληση, οικειοθελώς: προσήλθε ~ ΣΥΝ. εκουσίως (β) οικείοι (οι) οι συγγενείς· 
ΦΡ. εξ οικείων τα βέλη για περιπτώσεις στις οποίες η επίθεση εκδηλώνεται από 
πρόσωπα τού περιβάλλοντος αυτού που τη δέχεται: ο πρωθυπουργός 
επικρίθηκε από κυβερνητικά στελέχη- δηλαδή ~! 3. αντίστοιχος, σχετικός: οι 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις - διατάξεις τού νόµου 4. αυτός που 
ταιριάζει, που αναλογεί σε κάτι: το τοποθέτησα στην ~ θέση (στην πρέπουσα). 
— οικεία | -ως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόλογος. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. οικείος < οϊκος. Η λ. αναφερόταν εξαρχής σε πρόσωπα και 
πράγµατα που ανήκαν στον ίδιο οίκο, χρησιµοποιήθηκε δε και ως συνώνυµο τού 
'ίδιος. Η σηµ. «αρµόζων, ταιριαστός» είναι αρχ.]. οικειότητα (η) [αρχ.] 
{οικειοτήτων} 1. η σχέση που πηγάζει από τη στενή γνωριµία: δεν έχω τόση ~ 
µαζί του, ώστε να του µιλώ στον ενικό 2. (συνεκδ.) η συµπεριφορά που φανερώνει 
στενή γνωριµία: του µιλά µε ~, χωρίς τυπικότητες και πολλές ευγένειες 3. 
οικειότητες (οι) οι φιλικοί τρόποι που ξεπερνούν το επιτρεπτό µέτρο και 
καταλήγουν σε συµπεριφορά ανάρµοστη και απρεπή: όχι πολλές ~ µε την κόρη 
µου! || να λείπουν οι πολλές ~! οικειούµαι [αρχ.] κ. οικειωνοµαι ρ. µετβ. 
{οικειούσαι... | οικειώ-θη-κα, -µένος} 1. οικειοποιούµαι (βλ.λ.) 2. εξοικειώνοµαι 
µε (κάτι). — οι-κείωση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. οίκηµα (το) [αρχ.] 
{οικήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο στεγασµένος χώρος που 
χρησιµοποιείται ως κατοικία κάποιου ΣΥΝ. εστία, σπίτι. οίκηση (η) [αρχ.] {-ης 
κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η χρήση στεγασµένου χώρου ως κατοικίας ΣΥΝ. 
κατοίκηση 2. ΝΟΜ. προσωπική δουλεία (βλ.λ.) η οποία παρέχει στον δικαιούχο 
το αποκλειστικό δικαιώµατα χρησιµοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδοµή ή 
διαµέρισµα της. οικήσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κατάλληλος για 
κατοικία 
ΣΥΝ. κατοικήσιµος. οικία (η) (λόγ.-επίσ.) το κτήριο στο οποίο κατοικεί 
(κάποιος): ~ Αναγνωστοπούλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίκος (βλ.λ.). Η λ. οικία δήλωνε κυρ. το κτίσµα, το σπίτι, τον 
στεγασµένο χώρο τής κατοικίας, ενώ η λ. οϊκος, ευρύτερη σηµασιολογικά, 
αναφερόταν επίσης στην οικογένεια, στην περιουσία τού οικοδεσπότη, καθώς 
και σε άλλα είδη οικηµάτων (λ.χ. ναούς, αίθουσες κ.τ.ό)]. οικιακός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το σπίτι, την κατοικία: ~ χρήση | είδη | 
σκεύη | συσκευές | έξοδα | εξοπλισµός | θέρµανση- ΦΡ. οικιακός | οικιακή βοηθός 
πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να κάνει τις δουλειές τού σπιτιού (β) οικιακή 
οικονοµία (i) το σύνολο γνώσεων σε συστηµατική µορφή, τις οποίες πρέπει να 
διαθέτει κανείς για την επιτυχηµένη διαχείριση των υποθέσεων που έχουν 
σχέση µε το σπίτι, την οικογένεια ή γενικότ. µε τις ανάγκες τού καθηµερινού 
βίου (π.χ. ενδυµασία, υγιεινή διατροφή κ.λπ.) (ii) (συνεκδ.) το σχολικό µάθηµα 
που διδάσκει τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων που έχουν σχέση µε το σπίτι 
(iii) η εξεύρεση πόρων για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών 2. αυτός 
που γίνεται µέσα στην οικία: ~ βιοτεχνία 3. (επίσ.) οικιακά (τα) (δηλώνεται ως 
επαγγελµατική απασχόληση) οι δουλειές και η όλη οικονοµία τού σπιτιού. 
οικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {οίκισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) αποικίζω. — οί- 
κιση (η) [αρχ.], οικίσκος (ο) [αρχ.] (λόγ.-υποκ.) 1. το µικρό σπίτι: κατασκευή 
οικίσκων για τη στέγαση των σεισµοπαθών 2. ΑΡΧΙΤ. κάθε µικρό κτίσµα σε 
σχήµα σπιτιού. οικισµός (ο) [αρχ.] 1. το σύνολο περιορισµένων σε αριθµό ή 
πρόχειρων στην κατασκευή κατοικιών σε ορισµένη περιοχή: κατά τη µυκηναϊκή 
εποχή υπήρχαν ~ στις παρυφές τής Ακρόπολης || αγροτικός | παραδοσιακός | 
πρωτόγονος | µικρός ~ 2. η µικρότερη σε αριθµό κατοίκων οικιστική περιοχή- 
µικρή περιοχή που έχει µικρό αριθµό κατοικιών 3. (γενικότ.) το οικοδοµικό 
σύνολο, κάθε είδους κατοικηµένη περιοχή µε οικοδοµήµατα (χωριό, πόλη 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. οικιστής (ο) [αρχ.] 1. το πρόσωπο που ιδρύει αποικία, 
που εγκαθιστά 
εποίκους σε συγκεκριµένο τόπο 2. (σπάν.) ο κάτοικος οικισµού. οικιστικός, -ή, 
-ό [µτγν.] 1. σχετικός µε την κατασκευή οικισµών ή γενικότ. οικοδοµικών 
συνόλων: ~ σχέδιο | σχεδιασµός! νόµος 2. αυτός που αποτελείται από κατοικίες: 
~ σύνολο | κέντρο | περιοχή | προάστιο 3. οικιστική (η) η σύγχρονη επιστήµη 
που αποτελεί κλάδο τής πολεοδοµίας και τής αρχιτεκτονικής και ασχολείται µε 
το πρόβληµα τής βιωσιµότητας των οικοδοµικών συνόλων. — οικιστικά επίρρ. 
οίκο- κ. οικό- 1. (λόγ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται: (α) µε το 
σπίτι, την κατοικία: οικό-σιτος (β) µε την οικογένεια: οικό-σηµο 2. λεξικό 
πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται: (α) µε τον χώρο µέσα στον οποίο ζει 
ένα σύνολο οργανισµών: οικο-σύστηµα (β) µε την οικολογία: οίκο-τουρισµός. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. οϊκος, 
χρησιµοποιήθηκε δε και ως α' συνθ. ελληνογενών επι-στηµ. όρων, λ.χ. αγγλ. 
eco-logy, γαλλ. éco-nomie κ.ά.]. οικογένεια (η) {οικογενειών} 1. οµάδα ατόµων 
που συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς αίµατος, γάµου ή υιοθεσίας και 
διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη: µια ~ αποτελείται συνήθως από τον πατέρα, 
τη µητέρα και τα παιδιά || ~ Ζερβού || από καλή ~ || πατριαρχική | ολιγοµελής | 
πολυµελής | πολύτεκνη | άπορη ~ || ο θεσµός τής - || αισθάνοµαι µέλος τής ~ || 
δηµιουργώ | αποκτώ | κάνω → ΦΡ. (α) πυρηνική οικογένεια βλ. λ. πυρηνικός (β) 
διευρυµένη οικογένεια (κατ' αντιδιαστολή προς την πυρηνική οικογένεια) 
οικογένεια που αριθµεί µεγάλο αριθµό µελών, συχνά υπό την ίδια στέγη, µε 
πολύπλοκες συγγενικές σχέσεις και πολλές φορές πανίσχυρη εξουσία· τυπική 
οικο-γένεια τού ευρωπαϊκού Μεσαίωνα και τής Αναγέννησης (λ.χ. οι Μέ- 
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δικοί, οι Βοργίες κ.λπ.) 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (η οικογένεια ως θεσµός) θεµελιακός, 
πολυλειτουργικός θεσµός τής κοινωνίας, τον οποίο µελετά η κοινωνιολογία 
(κοινωνιολογία τής οικογένειας) σε συσχετισµό και µε τη συγγένεια την οποία 
εξετάζει η κοινωνική ανθρωπολογία: ~ αναπαραγωγής | προσανατολισµού | 
µητριαρχική | µονογαµική | πο-λυγαµική | µονογονεϊκή 3. σύνολο ατόµων που 
έχουν κοινή καταγωγή, το σύνολο των συγγενών: αρχοντική ~ ΣΥΝ. πατριά, 
οίκος, γένος, (λαϊκ.) φαµελιά, (µειωτ.) φάρα 4. (συνεκδ.) η καταγωγή από 
υψηλή κοινωνική τάξη, η αριστοκρατική και ευυπόληπτη καταγωγή: είναι | 
κρατάει | βαστάει από - ΣΥΝ. τζάκι, σόι, σπίτι 5. (µτφ.-εκφραστ.) οµάδα 
ανθρώπων µε κοινούς στόχους, κοινή ενασχόληση: η δηµοσιογραφική ~ έχασε 
ένα από τα εκλεκτότερα µέλη της (για τον θάνατο δηµοσιογράφου) || µία ~ 
είµαστε (δεν έχουµε τίποτε να µοιράσουµε, συνεργαζόµαστε για κοινό σκοπό ή 
αντιµετωπίζουµε κοινά προβλήµατα κ.λπ.) 6. ΒΙΟΛ. κατηγορία για την 
ταξινόµηση των οργανισµών (ζώων, φυτών κ.λπ.), η οποία αποτελείται από 
όµοια ή συγγενικά µεταξύ τους γένη: συγγενικές µεταξύ τους ~ αποτελούν µία 
τάξη 7. σύνολο πραγµάτων που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που 
εµφανίζουν συγγένεια: η ~ των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών || ~ πετρωµάτων | 
τυπογραφικών στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ., «πιστοποιητικό τού οικογενούς», < αρχ. 
οΐκογενής «γεννηµένος στο σπίτι» (για δούλους και ζώα) < οίκο- + -γενής < 
γένος]. 

οικογένεια - φαµίλια - φαµελιά. Η λ. οικογένεια είναι από αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν σε νεότερους χρόνους (19ος αι.), για να 
αντικαταστήσουν αντίστοιχες ξένες λέξεις. Μέχρι τον 19ο αι. χρη-
σιµοποιούσαν το φαµίλια, ήδη µεσαιωνικό, από το λατ. familia «οι-
κογένεια», µε τη µεσολάβηση ενός εξελληνισµένου τ. φαµίλια (σε -ία, 
όπως φιλία, οµιλία κ.τ.ό.). Το ελληνικό οικογένεια είναι µεταγενέστερη λ. 
(τού 2ου µ.Χ. αι.) και σήµαινε τη βεβαίωση ότι κάποιος είναι «οικογενής», 
γεννηµένος σε ορισµένο οίκο, µε το καθεστώς και τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτή την ιδιότητα (το ίδιο το οικογενής σήµαινε και 
«σπιτικός, σπιτήσιος»). o Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων...) 
αναφέρει για τη λέξη: »'Αγνοώ, πόσον παλαιοτέρα, ώς υποθέτω, εϊναι ή 
λέξις [ενν. το οικογένεια]· παρατηρώ µόνον, δτι ό Εύγ. Βούλγαρις εν τή 
Φιλοθέω άδολεσχία του (τω 1801) έγραψε συχνά φαµιλίαν». Μετά την επι-
κράτηση τής λ. οικογένεια, που είχε το πλεονέκτηµα ότι επέτρεπε τον 
σχηµατισµό παραγώγων και συνθέτων (οικογενειακός, οικογενειάρχης), η 
λ. φαµίλια καθώς και ο µεταπλασµένος τύπος φαµελιά (< φαµελιά < 
φαµιλιά) χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο στον απλούστερο προφορικό 
λόγο και στη λογοτεχνία, υποδηλώνοντας συχνά την πολυµελή και φτωχή 
οικογένεια (∆εν έχει να ζήσει τη φαµίλια του), πβ. και φαµελίτης, 
φαµελιάρης (= οικογενειάρχης συνήθ. µε µικρό εισόδηµα). 

οικογενειακά επίρρ. → οικογενειακώς 
οικογενειακός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που σχετίζεται µε την οικογένεια: ~ εστία | 

τάφος | συµβούλιο | ζωή | καβγάδες | βίος | ατµόσφαιρα | γαλήνη | θαλπωρή | 
επίδοµα | περιβάλλον | περιουσία | υπόθεση | επιχείρηση | έξοδα | παράδοση | 
λογαριασµός τράπεζας | διαβατήριο | προϋπολογισµός | φωτογραφία || ο γάµος 
έγινε σε στενό ~ περιβάλλον ΦΡ. (α) οικογενειακά βάρη οι επιβαρύνσεις (κυρ. 
οικονοµικές) που αναλαµβάνει αυτός που συντηρεί µια οικογένεια (β) οικο-
γενειακός γιατρός ο γιατρός που παρακολουθεί την υγεία των µελών µιας 
οικογένειας (γ) οικογενειακή κατάσταση (i) η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται µια οικογένεια (ii) (ειδικότ.) η επίσηµη δήλωση, στην οποία 
περιγράφει κάποιος το βιοτικό επίπεδο τής οικογένειας του ή/και δίνει βασικές 
πληροφορίες σχετικά µε αυτήν (π.χ. αν είναι έγγαµος ή όχι, από πόσα µέλη 
αποτελείται η οικογένεια του κ.λπ.) (δ) οικογενειακός προγραµµατισµός ο 
προγραµµατισµός (από κάθε ζευ-γάρι) τού µεγέθους τής οικογένειας και τού 
χρόνου γέννησης των παιδιών µε τη χρήση αντισυλληπτικών µέσων (πβ. 
έλεγχος γεννήσεων, λ. έλεγχος) (ε) οικογενειακό άσυλο βλ. λ. άσυλο (στ) ΝΟΜ. 
Οικογενειακό ∆ίκαιο το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν την οικογε-
νειακή σχέση καθ' εαυτήν (συζύγων, γονέων - τέκνων, συγγένεια, διατροφή, 
υιοθεσία), καθώς και ζητήµατα που προκύπτουν από αυτήν (λ.χ. επιτροπείες 
ανηλίκων) (ζ) οικογενειακό δέντρο το γενεαλογικό δέντρο (βλ. λ. 
γενεαλογικός) 2. (ειδικότ.) αυτός που αφορά µόνο σε συγκεκριµένη οικογένεια 
(και σε κανέναν άλλον): ~ υπόθεση 3. οικογενειακά (τα) (+γεν. κτητικής 
αντων.) τα ζητήµατα, οι υποθέσεις τής οικογένειας: δεν συζητούσε ποτέ τα ~ 
του µε άλλους. 

οικογενειακώς επίρρ. [1835] 1. ως ολόκληρη οικογένεια, όλη µαζί η οικογένεια 
(και όχι µε ορισµένα µέλη της ή µόνος): µέχρι τώρα ταξιδεύαµε ~, αυτή τη 
φορά όµως θα φύγω µόνος µου || τους φιλοξένησα ~ 2. µαζί µε την οικογένεια: 
θα περάσω τα Χριστούγεννα ~. Επίσης οικογενειακά (κυρ. σηµ. 2). 

οικογενειάρχης (0) [1833] {οικογενειαρχών} 1. ο αρχηγός τής οικογένειας, ο 
πατέρας 2. πρόσωπο που συντηρεί οικογένεια: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φαµελιάρης. 

οικογενείοκρατια (η) {χωρ. πληθ.} η πρακτική να τοποθετούνται από αυτούς 
που έχουν εξουσία συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα σε ανώτερες θέσεις και 
σε ανώτερα αξιώµατα: κατηγορήθηκε για ~ στη συγκρότηση τής κυβέρνησης 
του || σε αυτή την επιχείρηση επικρατεί ~· ο πατέρας είναι πρόεδρος και ο γυιος 
διευθυντής ΣΥΝ. νεποτισµός. [ΕΤΥΜ. < οικογένεια + -κρατία < κρατώ, πβ. κ. 
ανδρο-κρατία, γερο-ντο-κρατία]. 

οικοδέσποινα (η) [µτγν.] {δύσχρ. οικοδεσποινών} η κυρία τού σπιτιού, ιδ. σε 
σχέση µε τους φιλοξενουµένους ή τους επισκέπτες της: η 

~ περιποιείται τους καλεσµένους της || ο πρώτος χορός ανήκει στην ~ || ευγενική 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 

οικοδεσπότης (ο) [µτγν.] {οικοδεσποτών} ο κύριος τού σπιτιού, ιδ. σε σχέση µε 
τους φιλοξενουµένους ή τους επισκέπτες του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, κύριος. 

οικοδίαιτος, -η, -ο (για ζώα) αυτός που ζει στο σπίτι ΣΥΝ. κατοικίδιος, οικόσιτος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < οίκο- + δίαιτος < δίαιτα]. 

οικοδιδάσκαλος (ο) [1818] {οικοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους}, οικοδι-δασκάλισσα 
(η) [1889] {οικοδιδασκαλισσών} (σπάν.) ο δάσκαλος που διδάσκει µαθητή 
κατ' οίκον. 

οικοδοµή (η) [µτγν.] 1. (λόγ.) η οικοδόµηση, το χτίσιµο οικήµατος: εργολάβος 
οικοδοµών 2. (συνεκδ.) το υπό ανέγερση κτήριο: δουλεύει στις ~ 3. το 
οικοδόµηµα, το κτήριο. 

οικοδόµηµα (το) [αρχ.] {οικοδοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κτήριο, το κτίσµα 
2. (µτφ.) οποιοδήποτε σύστηµα χαρακτηρίζεται από εσωτερική συγκρότηση: 
κρατικό | κοινωνικό | ευρωπαϊκό ~ || τριγµοί στο ~ των κοινωνικών 
ασφαλίσεων. 

οικοδόµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ανέγερση 
οικοδοµής, το χτίσιµο (κτηρίου): ~ νοσοκοµείου | σχολείου | πολυκατοικίας 
ΑΝΤ. κατεδάφιση 2. (µτφ.) η δηµιουργία και η εδραίωση µιας κατάστασης: 
αγωνίζονται για την ~ ενός καλύτερου κόσµου || σταδιακή - µέτρων αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο χωρών. 

οικοδοµήσιµος, -η, -ο [1849] αυτός που είναι κατάλληλος για την ανέγερση 
οικοδοµής: ~ έδαφος | περιοχή | υλικά. 

οικοδοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις οικοδοµές, τις 
οικοδοµήσεις ή τους οικοδόµους: ~ άδεια | σχεδιασµός | οργασµός | 
επιχειρήσεις | συνεταιρισµοί | έργα | υλικά- ΦΡ. (α) οικοδοµική γραµµή το 
όριο τού οικοδοµικού τετραγώνου, που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο 
προς την πλευρά τού κοινόχρηστου χώρου, µέχρι το οποίο επιτρέπεται η 
δόµηση (β) οικοδοµικό σύστηµα το σύστηµα µε βάση το οποίο 
κατασκευάζονται οι οικοδοµές σε πόλη ή οικισµό (γ) Γενικός Οικοδοµικός 
Κανονισµός (αρχικά Γ.Ο.Κ.) το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται στις 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση κατασκευής (οικοδοµής) εντός ή εκτός 
σχεδίου πόλεως ή οικισµού 2. (α) αυτός που αποτελείται από οικοδοµές: -
χώρος)β) οικοδοµικό τετράγωνο βλ. λ. τετράγωνο 3. (α) οικοδοµική (η) το 
σύνολο των τεχνικών και των εργασιών σχεδίασης και κατασκευής οικοδοµών 
(β) οικοδοµικά (τα) τα έξοδα που απαιτεί η ανέγερση οικοδοµής. — οικο-
δοµικώς επίρρ. [µτγν.]. 

οικοδόµος (ο) ο εργάτης που δουλεύει στην ανέγερση οικοδοµής: συνδικάτο 
οικοδόµων ΣΥΝ. χτίστης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίκο + -δόµος < δέµω «χτίζω - κατασκευάζω» (βλ. κ. 
δόµος)]. 

οικοδοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {οικοδοµείς... | οικοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κατασκευάζω, ανεγείρω (οικοδοµή) ΣΥΝ. χτίζω ΑΝΤ. γκρεµίζω 2. 
(µτφ.) δηµιουργώ (κάτι που έχει χαρακτήρα σταθερό ή/και συστηµατικό): 
στόχος τους είναι να οικοδοµήσουν µια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης 
ΣΥΝ. εδραιώνω, θεµελιώνω. 

οίκοθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από το σπίτι 2. από την πατρίδα 3. αυ-
τοπροαίρετα, αυτεπαγγέλτως: το δικαστήριο επελήφθη ~ τής υποθέσεως· ΦΡ. 
νοείται οίκοθεν (νοείται οίκοθεν) είναι αυτονόητο, γίνεται κατανοητό αφ' 
εαυτού: ~ ότι οι υπογράψαντες τη σύµβαση οφείλουν να τηρούν τους όρους 
αυτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίκο- + παραγ. επίθηµα -θεν 
(βλ.λ.)]. 

οίκοι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. στο σπίτι, κατ' οίκον: ~ διαµονή | περιορισµός | 
νοσηλεία 2. στην πατρίδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τονισµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., 
προερχόµενο από αρχαιότατη τοπική πτώση τού ουσ. οϊκος). 

οικοκυρά (η) → νοικοκυρά 
οικοκυρικός, -ή, -ό [1897] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τις ασχολίες τού 

σπιτιού, τού νοικοκυριού 2. οικοκυρικά (τα) το σχολικό µάθηµα τής οικιακής 
οικονοµίας (βλ. λ. οικιακτός). 

οικοκυροσύνη (η) -> νοικοκυροσύνη 
οικόλεκτος (η) {οικολέκτ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. η γλώσσα που µιλιέται στο 

περιβάλλον µιας οικογένειας από τα µέλη της. [ΕΤΥΜ. < οίκος + -λεκτος < 
λέγω, κατά τα διάλεκτος, ιδιόλεκτος κ.τ.ό.]. 

οικολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο κλάδος των βιολογικών επιστηµών που ερευνά 
τις σχέσεις των ζωντανών οργανισµών µε το περιβάλλον τους 2. το σύνολο των 
σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους ζωντανούς οργανισµούς και στο 
περιβάλλον τους, η ισορροπία στις σχέσεις αυτές 3. η ιδεολογία που έχει ως 
στόχο της την καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό 
περιβάλλον, καθώς και την προστασία τού περιβάλλοντος αυτού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γερµ. Ökologie]. οικολογικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε την οικολογία: ~ σπουδές | οργάνωση | πρωτοβουλία (β) ΠΟΛΙΤ. 
οικολογικό κίνηµα το πολιτικό και/ή κοινωνικό κίνηµα που έχει ως πρωταρχικό 
στόχο την προστασία τής φύσης από την ανεξέλεγκτη χρήση τής τεχνολογίας 
και των φυσικών πόρων από την αλόγιστη εκµετάλλευση (γ) οικολογική 
ανθρωπολογία βλ. λ. ανθρωπολογία 2. αυτός που δεν βλάπτει το περιβάλλον: ~ 
συσκευασία | βαφή 3. αυτός που σχετίζεται µε το περιβάλλον (την κατάσταση, 
την προστασία του κ.λπ.): ~ καταστροφή | ισορροπία | ανησυχίες | συνείδηση. — 
οικολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. écologique]. 
οικολόγος (ο/η) 1. ο/η επιστήµονας που ασχολείται µε την οικολογία 2. ΠΟΛΙΤ. 
ο/η οπαδός τού οικολογικού κινήµατος ΣΥΝ. πράσινος 3. (γε-νικότ.) πρόσωπο 
που έχει οικολογική συνείδηση, που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την 
προστασία τού περιβάλλοντος. 



οικονόµα 1240 οικονοµώ 
 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. écologue]. 
οικονόµα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η γυναίκα που φροντίζει να µην 

κάνει πολλά έξοδα ή και να εξοικονοµεί, να αποταµιεύει χρήµατα. 
οικονοµετρία (η) {οικονοµετριών} ΟΙΚΟΝ. κλάδος τής οικονοµικής 

επιστήµης που εφαρµόζει στατιστικές µεθόδους για τον έλεγχο των 
οικονοµικών θεωριών, την εµπειρική ανάλυση των οικονοµικών σχέ-
σεων και την πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών. — οικονοµετρι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. econometrie]. 

οικονοµία (η) {οικονοµιών} 1. (α) διαχείριση εσόδων και εξόδων, υλι-
κών αγαθών και πόρων (β) οικιακή οικονοµία βλ. λ. οικιακός 2. (α) το 
σύνολο των δραστηριοτήτων, των θεσµών και των µέσων, που σχετί-
ζονται µε την παραγωγή και την κατανάλωση υλικών αγαθών, την 
ικανοποίηση των υλικών αναγκών στο πλαίσιο µιας κοινωνίας: δη-
µόσια | παγκόσµια | υγιής | εύρωστη | ισχυρή | ανταγωνιστική | στά-
σιµη ~ || η πορεία τής ~ φαίνεται ανησυχητική (β) εθνική οικονοµία 
βλ. λ. εθνικός (γ) ανοικτή οικονοµία η οικονοµία που έχει συναλλα-
κτικές σχέσεις µε άλλες οικονοµίες (δ) κλειστή οικονοµία η οικονο-
µία που περιορίζει τις δραστηριότητες της στα εθνικά όρια (ε) οικο-
νοµία τής (ελεύθερης) αγοράς το οικονοµικό σύστηµα, στο οποίο ο 
µηχανισµός τής αγοράς καθορίζει την παραγωγή, την κατανοµή και 
την κατανάλωση αγαθών, µε αντίστοιχο περιορισµό τής παρέµβασης 
τής κεντρικής εξουσίας· στην πράξη ταυτίζεται µε την ελεύθερη οι-
κονοµία (βλ. παρακάτω) ΣΥΝ. καπιταλισµός (στ) ελεύθερη οικονοµία 
το οικονοµικό σύστηµα, στο οποίο επικρατούν η ελεύθερη δράση τής 
ιδιωτικής επιχείρησης, ο ανταγωνισµός και η ελεύθερη αγορά, τα 
οποία καθορίζουν την παραγωγή, την κατανοµή και την κατανάλωση 
αγαθών, κατ' αντιδιαστολή προς την οικονοµία όπου επικρατεί ο κε-
ντρικός σχεδιασµός· στην πράξη ταυτίζεται µε την οικονοµία τής 
(ελεύθερης) αγοράς (βλ. ε) (ζ) µικτή οικονοµία το οικονοµικό σύστη-
µα στο οποίο συνυπάρχουν ιδιωτικές και κρατικοποιηµένες επιχει-
ρήσεις (η) ναυτιλιακή οικονοµία βλ. λ. ναυτιλιακός (θ) στατική οικο-
νοµία βλ. λ. στατικός (ι) συναλλακτική οικονοµία βλ. λ. συναλλακτι-
κός (ια) οικονοµία αγροτική ο τοµέας τής οικονοµικής δραστηριότη-
τας που σχετίζεται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκοµία, 
την αλιεία και το κυνήγι (ιβ) οικονοµία ανεπτυγµένη οικονοµία που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα των πολιτών, µι-
κρό ποσοστό ανεργίας, παραγωγικότητα, σηµαντική εκµετάλλευση 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών κ.λπ. (ιγ) οικονοµία αναπτυσσόµενη | 
(µειωτ.) υπανάπτυκτη η µη ανεπτυγµένη οικονοµία (ιδ) οικονοµία 
διευθυνόµενη | ελεγχόµενη οικονοµικό καθεστώς που συνδυάζει την 
ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα των ατόµων µε τον ρυθµιστικό 
ρόλο τού κράτους προς την κατεύθυνση τής εξυπηρέτησης των 
συµφερόντων τού κοινωνικού συνόλου (ιε) οικονοµία ιδιωτική η οι-
κονοµία τής οποίας φορέας είναι οι ιδιώτες (ιστ) οικονοµία παγκό-
σµια η οικονοµία ως ολότητα µε παγκόσµιες διαστάσεις (παραγωγή, 
κατανάλωση κ.λπ.) (ιζ) σχεδιασµένη κεντρικά οικονοµία η οικονο-
µία στην οποία η παραγωγή, η διανοµή και η χρήση των συντελε-
στών παραγωγής προγραµµατίζεται κεντρικά από έναν κρατικό φο-
ρέα προγραµµατισµού· αλλιώς κεντρικός σχεδιασµός 3. (α) η οικονο-
µική επιστήµη (βλ. λ. οικονοµικός): σπουδάζω ~ ΣΥΝ. οικονοµικά, οι-
κονοµολογία (β) πολιτική οικονοµία βλ. λ. πολιτικός 4. η αποφυγή πε-
ριττών δαπανών: κάνει ~, για να τα βγάλει πέρα 5. οικονοµίες (οι) τα 
χρήµατα που αποταµιεύει κανείς: ~ µιας ζωής 6. η µετρηµένη χρήση, 
η επιδίωξη και η πρακτική τού να επιτυγχάνει κανείς όσο το δυνατόν 
περισσότερα, χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα: ~ χρόνου | 
δυνάµεων || η ~ τής γλώσσας ΑΝΤ. σπατάλη 7. (α) ΦΙΛΟΛ. ο τρόπος µε 
τον οποίο σχεδιάζει και διατάσσει ο συγγραφέας τα επιµέρους στοι-
χεία που συγκροτούν την πλοκή ενός έργου, ώστε να οδηγούν λογικά 
και αβίαστα στη λύση: η ~ τού µυθιστορήµατος (β) (γενικότ.) (στον 
κινηµατογράφο, στο θέατρο κ.α.) ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί 
κανείς τα µέσα που διαθέτει, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους που 
έχει θέσει: η ~ τού σεναρίου || η σκηνική ~ τού δράµατος 8. (α) 0ΕΟΛ. 
θεία οικονοµία το σχέδιο τού Θεού για τη σωτηρία τού κόσµου µε την 
ενανθρώπηση τού Χριστού (β) κατ' οικονοµίαν (i) µε 
προγραµµατισµό: δεδοµένης τής αδυναµίας τού ανθρώπου να ικανο-
ποιήσει όλες τις επιθυµίες του, πρέπει να ρυθµίζουµε τη ζωή µας - µε 
τις κατάλληλες επιλογές (ii) ΕΚΚΛΗΣ. άσκηση φιλανθρωπίας από την 
Εκκλησία µε βάση την αρχή τής επιείκειας για την εξυπηρέτηση τής 
πνευµατικής ζωής τού πιστού, όχι σε θέµατα πίστεως αλλά µόνο ποι-
µαντικού χαρακτήρα: κατ' οικονοµίαν δεν επιβλήθηκαν αυστηρές 
ποινές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < οικονόµος. Η λ. απαντά (ως δάνειο) σε πολλές γλώσσες, 
λ.χ. αγγλ. economy, γαλλ. économie, γερµ. Ökonomie κ.ά. Πολλές φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελεύθερη | µικτή | ελεγχόµενη οικο-
νοµία (< αγγλ. free | mixed | state-controlled economy), ανεπτυγµένη | 
ιδιωτική | παγκόσµια οικονοµία (< αγγλ. static | developed | private | 
global economy) κ.ά.] οικονοµικά (τα) 1. η οικονοµική κατάσταση 
(κοινωνίας ή ατόµου): τα ~ τού κράτους βαδίζουν από το κακό στο 
χειρότερο || τα ~ µου δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση | δεν πάνε 
καλά | είναι περιορισµένα 2. η οικονοµική επιστήµη: σπουδάζει ~ στην 
Αγγλία. οικονοµικίστικος, -η, -ο κ. οικονοµίστικος (µειωτ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από εµµονή στη θεωρητική οικονοµία, σε δυσνόητες 
περιγραφές οικονοµικών µεγεθών και τη χρήση αριθµών (µε αποτέ-
λεσµα να αγνοεί την πραγµατικότητα και να µην έχει ενδιαφέρον). — 
οικονοµικίστικα κ. οικονοµίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακαταλαβί-
στικος. 

[ΕΤΥΜ < οικονοµικός + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. δηµοτικ-ίστι-
κοςΐ 

οικονοµικοπολιΤΙΚΟς, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε την οι-
κονοµία και την πολιτική: η ~ θέση τής Ελλάδας στην Ε.Ε. 

οικονοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την οικο-
νοµία: ~ πολιτική | εξέλιξη | κρίση | υπηρεσία | σκάνδαλο | θυσίες | 

δοµές | συνέπειες | σταθεροποίηση | σύγκλιση | σπουδές | σύµβουλος 
Ι βοήθεια | επιτελείο | συνεργασία | πρόοδος | πόλεµος | εξαθλίωση | 
θεωρία | άποψη | διεκδικήσεις | εξυγίανση | δείκτης | ανάλυση | ανα-
λυτής | ανεξαρτησία | χάος | ατασθαλίες | εφηµερίδα | ανάπτυξη | 
αυτάρκεια | ένωση | ύφεση | µαρασµός | µεταρρύθµιση | εκκρεµότητα | 
δραστηριότητα || Υπουργείο Οικονοµικών (β) οικονοµική επιστήµη η 
επιστήµη που µελετά τα οικονοµικά φαινόµενα και τους νόµους που 
διέπουν την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών 
και υπηρεσιών (γ) οικονοµική ζώνη η περιοχή στην οποία µια 
επιχείρηση ασκεί την οικονοµική της δραστηριότητα (δ) Οικονοµικό 
∆ίκαιο το σύνολο των νοµικών διατάξεων που ρυθµίζουν τις οικονο-
µικές σχέσεις στο πλαίσιο δεδοµένης έννοµης τάξης (ε) οικονοµικό 
έτος βλ. λ. έτος (στ) οικονοµικό έγκληµα το έγκληµα που διαπράττε-
ται στο πλαίσιο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (π.χ. κατάχρηση, 
φοροδιαφυγή, αθέµιτος ανταγωνισµός, συκοφαντική δυσφήµηση 
κ.λπ.) (ζ) οικονοµικός άνθρωπος (λατ. homo oeconomicus) ο τύπος 
ανθρώπου, τού οποίου η συµπεριφορά καθορίζεται, σύµφωνα µε την 
κλασική σχολή οικονοµικής σκέψης (Α. Σµιθ, Τ.Ρ. Μάλθους κ.ά.), από 
τις οικονοµικές του επιδιώξεις (π.χ. ενός επιχειρηµατία από την επι-
δίωξη του να αυξήσει τα κέρδη του) (η) οικονοµικός συνασπισµός 
βλ. λ. συνασπισµός (θ) οικονοµικό αγαθό κάθε αγαθό που καλύπτει 
ανθρώπινη ανάγκη και για να το αποκτήσει ο άνθρωπος πρέπει να το 
παραγάγει ο ίδιος ή να το αγοράσει (ι) οικονοµικό σύστηµα η µορφή 
τής οικονοµίας στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου κοινωνικού συστή-
µατος, λ.χ. το κοµουνιστικό, το φιλελεύθερο κ.ά. (ια) οικονοµικός θε-
σµός ο θεσµός που σχετίζεται µε την παραγωγική διαδικασία (λ.χ. η 
βιοµηχανία, η διανοµή των αγαθών, οι ανταλλαγές κ.λπ.) (ιβ) οικονο-
µικός | κεντρικός σχεδιασµός το σύστηµα τής σχεδιασµένης κε-
ντρικά οικονοµίας (βλ. λ. οικονοµία) (ιγ) οικονοµικό µέγεθος (i) πο-
σό, αριθµός που χρησιµοποιείται σε οικονοµικές µελέτες: σύγκριση 
οικονοµικών µεγεθών || παρατηρώ τα οικονοµικά µεγέθη (ii) (κ. οικο-
νοµική συσκευασία) (για προϊόντα) συσκευασία η οποία παρέχει µε-
γαλύτερη ποσότητα και στοιχίζει λιγότερο: απορρυπαντικό σε - 2. 
αυτός που σχετίζεται µε την απόκτηση χρηµάτων και γενικότ. υλικών 
αγαθών: ~ βοήθεια | κίνητρα | προβλήµατα- ΦΡ. (α) οικονοµικός πα-
ράγοντας (i) το πρόσωπο που διαθέτει σηµαντική θέση στον επιχει-
ρηµατικό κόσµο (µεγαλοβιοµήχανος, τραπεζίτης κ.λπ.): σηµαντικός ~ 
προσφέρθηκε να στηρίξει οικονοµικά την προσπάθεια τού συλλόγου 
µας (ii) οτιδήποτε επιδρά στη διαµόρφωση µιας κατάστασης στην οι-
κονοµία (β) οικονοµικός πρόσφυγας | µετανάστης το πρόσωπο που 
εγκαταλείπει τη χώρα του αναζητώντας καλύτερο βιοτικό επίπεδο 
και όχι για πολιτικούς ή άλλους λόγους 3. (για πρόσ.) αυτός που προ-
βαίνει σε λελογισµένες δαπάνες ΣΥΝ. λιτοδίαιτος, φειδωλός, ολιγοδά-
πανος ΑΝΤ. σπάταλος 4. (για πράγµατα) (α) αυτός που δεν κοστίζει 
πολύ, αυτός που έχει συµφέρουσα τιµή (β) αυτός που δεν υποβάλλει 
τον ιδιοκτήτη του σε µεγάλα έξοδα (π.χ. δεν καταναλώνει πολλά 
καύσιµα): - αυτοκίνητο 5. (γενικότ.) αυτός που µε όσο το δυνατόν λι-
γότερα µέσα επιτυγχάνει όσο το δυνατόν περισσότερα ΑΝΤ. αντιοι-
κονοµικός 6. οικονοµικό (το) οτιδήποτε σχετίζεται µε δαπάνη, κόστος 
ή τις δυνατότητες εξόδων: για όσους το ~ δεν αποτελεί πρόβληµα, 
προτείνουµε διακοπές σε µέρη εξωτικά || αφού είδαµε τις εργασιακές 
υποχρεώσεις σας, ας συζητήσουµε και το - (αµοιβή, µισθό). — οι-
κονοµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
οικονοµικότητα (η) ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνεται το µέγιστο 

δυνατό αποτέλεσµα µε τα ελάχιστα δυνατά µέσα. 
οικονοµισµός (ο) [1895] OIKON.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το δόγµα που υπερτονί-

ζει τη σηµασία των οικονοµικών παραγόντων κατά την παρατήρηση 
και ερµηνεία τής κοινωνικής εξέλιξης. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. économisme]. 

οικονοµίστικος, -η, -ο → οικονοµικίστικος 
οικονοµολογία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η οικονοµική επιστήµη. —οι-

κονοµολογικός, -ή, -ό [1865]. 
οικονοµολόγος (ο/η) [1839] 1. ο/η επιστήµονας που ασχολείται µε 

την οικονοµολογία · 2. (σπάν.-καταχρ.) πρόσωπο που φροντίζει να 
έχει περιορισµένα έξοδα ΣΥΝ. φειδωλός, ολιγοδάπανος ΑΝΤ. σπάταλος 

οικονόµος (ο/η) 1. πρόσωπο που περιορίζει τις δαπάνες του, αυτός 
που καταφέρνει ή φροντίζει να µην ξοδεύει πολλά ΣΥΝ. φειδωλός, λι-
τός, ΑΝΤ. σπάταλος 2. το πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των οικονοµικών πλούσιας οικογένειας, µονής, οικοτροφείου ή άλλου 
ιδρύµατος 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ο κληρικός που αναλαµβάνει τη διαχείριση 
τής περιουσίας τής επισκοπής ή τής µητρόπολης (β) (ως τιµητικός 
τίτλος) ιερέας που έχει προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στην 
Εκκλησία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. οίκον νέµεινΙ νέµεσθαι, 
αρχική σηµ. «αυτός που διαχειρίζεται και διοικεί τα τού οίκου»]. 

οικονοµοτεχνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένο 
αντικείµενο από οικονοµικής και τεχνικής απόψεως: - µελέτη || « ~ 
προϋπολογισµός έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών» 
(εφηµ.). — οικονοµοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. 

οικονοµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [αρχ.] {οικονοµ-είς κ. (λαϊκ.) -άς... | οικο-
νόµ-ησα, -ούµαι κ. (λαϊκ.) -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. βάζω στην άκρη, 
φροντίζω να µην ξοδεύω (για να έχω περίσσευµα): ~ χρήµατα ΣΥΝ. 
αποταµιεύω 2. προµηθεύοµαι, εξευρίσκω, εξοικονοµώ µε κάποιον (συ-
νήθ. επιτήδειο) τρόπο- ΦΡ. τα (οι)κονοµάω κερδίζω αρκετά λεφτά 3. 
χειρίζοµαι µε τρόπο οικονοµικό, αποτελεσµατικό 4. (µεσοπαθ. οικο-
νοµούµαι) (α) (+από) εξασφαλίζω (κάτι δυσεύρετο ή δύσκολα απο- 
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κτώµενο): οικονοµήθηκε από ρούχα για φέτος (β) (+µε) βολεύοµαι 5. (η µτχ. 
(οι)κονοµηµένος, -η, -ο) οικονοµικά ευκατάστατος. 

οικόπεδο (το) {οικοπέδ-ου | -ων} 1. η έκταση γης που προορίζεται για την 
οικοδόµηση κτηρίου: αγόρασε ένα - σε παραθαλάσσια περιοχή || ~ εντός | 
εκτός σχεδίου 2. (µτφ.) ο τοµέας δικαιοδοσίας ή αρµοδιότητας: µη µπαίνεις | 
ανακατεύεσαι σε ξένα ~ ΣΥΝ. υπόθεση, ζήτηµα. — (υποκ.) οικοπεδάκι (το), 
(µεγεθ.) οικοπεδάρα (η), οικοπεδΊ-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. οΐκόπεδον< οίκο- + πεδον «έδαφος» (βλ. κ. πεδίο). Στη 
Μετάφραση των Εβδοµήκοντα απαντά και η σηµ. «ερηµικό µέρος, σπίτι» (πβ. 
Π.∆. Ψαλµ. 102, 7: έγενήθην ώσεί νυκτικόραξ εν οίκο-πέδφ)]. 

οικοπεδοποιώ ρ. µετβ. {οικοπεδοποιείς... | οικοπεδοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} µετατρέπω έκταση γης σε οικόπεδα. — οικοπεδοποίηση (η). 

οικοπεδούχος (ο/η) [1886] ιδιοκτήτης οικοπέδου. [ΕΤΥΜ < 
οικόπεδο + -ούχος < έχω]. 

οικοπεδοφάγος (ο) [1886] (εκφραστ.) αυτός που καταπατεί, που σφετερίζεται 
οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε άλλους ή δηµόσια γη, προκειµένου να τα 
ιδιοποιηθεί. 

οίκος (ο) 1. (αρχαιοπρ.) το σπίτι, ο τόπος κατοικίας· ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. οίκος (τού) 
Θεού η Εκκλησία, ο ναός (β) (επίσ.) οίκος ευγηρίας το γηροκοµείο (γ) οίκος 
τυφλών το άσυλο τυφλών (δ) οίκος, ανοχής βλ. λ. ανοχή (ε) (παροιµ.) τα εν 
οίκω µη εν δήµω (τα εν οίκω µή εν δήµω) οι οικογενειακές υποθέσεις δεν 
πρέπει να κοινολογούνται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (στ) κατ' 
οίκον (κατ'οικον, Σοφοκλ. Ηλέκτρα 929) στο σπίτι: ~ έρευνα | διδασκαλία | 
περιορισµός || διανοµή (έτοιµου φαγητού) ~ (ζ) φροντίζω τα τού οίκου µου 
µεριµνώ για τις υποθέσεις µου (οικογενειακές ή προσωπικές) (η) Οίκος 
Ναύτου βλ. λ. ναύτης 2. η οικογένεια (προκειµένου για οικογένειες από τις 
οποίες προήλθαν βασιλικές δυναστείες): ο ~ των Κοµνηνών | των Παλαιολό-
γων · 3. η επιχείρηση: ~ µόδας | πλειστηριασµών || εκδοτικός ~ · 4. ΕΚΚΛΗΣ. 
καθεµιά από τις επιµέρους στροφές κοντακίου · 5. το σύνολο των πολιτικών 
και στρατιωτικών προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία ανώτατου 
άρχοντα 6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η µεγάλη φεουδαρχική ιδιοκτησία κατά τον 
ευρωπαϊκό Μεσαίωνα (καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κατοικία, υποστατικά κ.λπ.). 
— (υποκ.) οικίσκος (ο) [αρχ.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οίκος < FOÏK-OÇ (κυπρ.) < *woik-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*weik- «σπίτι, κατοικία», πβ. σανσκρ. vésa-, λατ. vicus, vicinus «πλησίον, 
κοντινός» (> γαλλ. voisin), villa «έπαυλη» (> γαλλ. ville), αρχ. σλαβ. visi 
«χωριό», γοτθ. weihs κ.ά. Παράγ. οίκ-ία (βλ.λ.), οίκ-έτης, οίκ-εϊος, οίκ-ώ, οϊκ-
ηµα, οίκ-ίζω κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως α' συνθ. (πβ. οίκο-γένεια, 
οίκο-νοµία) και ως β' συνθ. (πβ. ένοικος, κάτ-οικος, µέτ-οικος κ.ά.)]. 

οικόσηµο (το) [1851] {οικοσήµ-ου | -ων} το διακριτικό σήµα αριστοκρατικών 
οικογενειών, το οποίο φέρει παραστάσεις ζώων, φυτών, αφηρηµένων 
σχηµάτων ή άλλων αντικειµένων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Hauswappen]. 

οικοσηµολογία (η) [οικοσηµολογιών} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της 
τη µελέτη των οικοσήµων ΣΥΝ. εραλδική. 

οικόσιτος, -η, -ο [µτγν.] 1. (ζώο) που ζει και σιτίζεται στο σπίτι ΣΥΝ. 
κατοικίδιος 2. αυτός που ζει και τρέφεται σε ξένο σπίτι µε την καταβολή 
χρηµατικού ποσού ΣΥΝ. οικότροφος. — οικοσιτώ ρ. {-είς...}. 

οικοσκευή (η) [µτγν.] το σύνολο των (φορητών) οικιακών σκευών και 
επίπλων, ο εξοπλισµός τού σπιτιού ΣΥΝ. νοικοκυριό. οικοστολή (η) [1871] η 
διακριτική και επίσηµη ενδυµασία που φορούν οι υπηρέτες ανακτόρων, 
πρεσβειών, πολυτελών ξενοδοχείων, µεγάρων, πύργων κ.λπ. ΣΥΝ. λιβρέα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. livrèe (βλ. λ. λιβρέα)]. οικοσύστηµα (το) {οικοσυστήµ-
ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΛ. η φυσική ή οικολογική ενότητα που συγκροτείται 
από τα είδη οργανισµών που ζουν σε ορισµένη περιοχή και από το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν. — οικοσυστηµατικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. écosystème]. οικοτεχνία (η) 
{οικοτεχνιών} η οικιακή βιοτεχνία. — οικοτεχνικός, 
-ή, -ό. οικοτουρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο τουρισµός που σέβεται το περι-
βάλλον 2. ο τουρισµός που συνδυάζει τις διακοπές και τις οικολογικές 
δραστηριότητες. οικοτουρίστας (ο) {οικοτουριστών}, οικοτουρίστρια (η) 
{οικο-τουριστριών} πρόσωπο που κάνει οικοτουρισµό (βλ.λ., σηµ. 2). — οι-
κοτουριστικός, -ή, -ό, οικοτουριστικά επίρρ. οικοτροφείο (το) [1847] 1. το 
ίδρυµα στο οποίο παρέχεται διαµονή και τροφή επί πληρωµή 2. (ειδικότ.) το 
οίκηµα σχολείου, στο οποίο κατοικούν και σιτίζονται οι µαθητές του µε την 
καταβολή χρηµατικού ποσού. οικοτροφος (ο/η) [µτγν.] {οικοτρόφ-ου | -ων, -
ους} 1. πρόσωπο που µένει σε οικοτροφείο 2. πρόσωπο που ζει και σιτίζεται σε 
ξένο σπίτι επίπληρωµή. οικότυπος (ο) {οικοτύπ-ου | -ων) ΒΙΟΛ. πληθυσµός 
φυτών ή ζώων, που είναι προσαρµοσµένος σε συγκεκριµένο φυσικό ή 
βιολογικό περιβάλλον έπειτα από παρατεταµένη φυσική επιλογή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. ecotype]. οικουµένη (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο 
των λαών και των χωρών τής Γης- η υφήλιος, ο κόσµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οικουµενικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. οίκούµενος τού 
οικώ | -οϋµαι]. οικουµενικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την οικουµένη 
(και όχι µε µεµονωµένες χώρες ή οµάδες ανθρώπων): ~ προβλήµατα Ι 

αξίες | συνείδηση | θεώρηση | αντιµετώπιση | κίνδυνος ΣΥΝ. παγκόσµιος, 
πανανθρώπινος 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Οικουµενική Σύνοδος το ανώτατο 
συλλογικό όργανο τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συγκαλείται σε περίπτωση 
σοβαρού δογµατικού ή γενικότερου θρησκευτικού ζητήµατος και στο οποίο 
συµµετέχουν αντιπρόσωποι όλων των Πατριαρχείων και των αυτοκέφαλων 
Εκκλησιών τής Ορθοδόξου Εκκλησίας (β) Οικουµενικός Πατριάρχης βλ. λ. 
πατριάρχης (γ) Οικουµενικό Πατριαρχείο βλ. λ. πατριαρχείο (δ) οικουµενική 
κίνηση η κίνηση που αποσκοπεί στην εξοµάλυνση των διαφορών µεταξύ των 
χριστιανικών Εκκλησιών, ώστε να είναι δυνατή η µεταξύ τους ένωση 3. 
ΠΟΛΙΤ. οικουµενική κυβέρνηση η κυβέρνηση που συγκροτείται µε τη 
συναίνεση ή συµµετοχή τού συνόλου των πολιτικών κοµµάτων και µερίδων 
τού Κοινοβουλίου και σχηµατίζεται προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
εκτάκτως κρίσιµα προβλήµατα µιας χώρας. — οικουµε-νικ-ά /-ώς [1847] 
επίρρ., οικουµενικότητα (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. οικουµένη (βλ.λ.). 
Ως νεότερος επιστηµ. όρος αποτελεί απόδ. τού νεολατ. universalis]. 

οικουµενικός: συνώνυµα. Το κοινό «γνώρισµα» ανάµεσα στο οι-
κουµενικός και στα συνώνυµα του είναι το σηµασιολογικό χαρακτηριστικό 
τής γενικότητας, τού γενικού χαρακτήρα (µιας ιδιότητας, κατάστασης, 
ενέργειας κ.λπ.) σε ένα οµοιογενές σύνολο (λαών, εθνών, χωρών, κόσµων, 
ανθρώπων κ.τ.ό.). Το οικουµενικός (< οικουµένη [ενν. γη]) είναι ένας 
εµφατικός όρος που χρησιµοποιείται για να αναφερθεί κανείς στον 
ευρύτερα γνωστό κόσµο µιας εποχής, σε όλες τις κατοικούµενες χώρες, 
ιδίως µέσα από την εξάπλωση τού χριστιανισµού και των Εκκλησιών του. 
Έτσι γίνεται λόγος για Οικουµενικές Συνόδους, Οικουµενικό Πατριαρχείο, 
Οικουµενική Εκκλησία, οικουµενική κίνηση των Εκκλησιών. Καταχρηστικά, 
για την απόδοση ξένου όρου χρησιµοποιήθηκε η λ. και µε πολιτικό 
περιεχόµενο (οικουµενική κυβέρνηση). Στην ίδια αντίληψη, τού συνολικού 
µέσα στον κόσµο, µέσα στα έθνη, µέσα στους ανθρώπους, πλάστηκαν τα 
παγκόσµιος, διεθνής και πανανθρώπινος. Πρόκειται για κοσµικές, 
πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές αναφορές. Μιλάµε για παγκόσµια 
αρµονία ή παγκόσµια έλξη, αναφερόµενοι στο σύµπαν, αλλά και για παγκό-
σµιο πόλεµο, παγκόσµια αναταραχή ή παγκόσµια ειρήνη, αναφερόµενοι σε 
όλο τον κόσµο, σε όλες τις χώρες και τους λαούς τής Γης. Ιδιαίτερη 
αναφορά στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα οδηγεί στο παναλίθρώπινος 
(αξίες, ιδανικά, αντίληψη), ενώ η έµφαση στις σχέσεις των χωρών µεταξύ 
τους και στο σύνολο τους οδηγεί στο διεθνής (συνεργασία, κατανόηση, 
οικονοµία, ταµείο, οργανισµός, συνέδριο, αγώνες, συγκρούσεις). Έντονη -και 
ετυµολογικώς διαφανή- δίνει την έννοια τού όλου, τού συνόλου και τού 
καθόλου το καθολικός. Μιλάµε για καθολική συµφωνία, καταστροφή, 
αγανάκτηση, χαρακτηριστικά, σχήµα κ.λπ. Στη γλώσσα, µάλιστα, πιστεύουν 
οι γλωσσολόγοι -και οι φιλόσοφοι- ότι υπάρχουν τα λεγόµενα καθολικά 
(universalia ελέχθησαν λατινιστί), δηλ. δοµές και χαρακτηριστικά που 
απαντούν καθολικά, σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες, αποτελώντας 
βιολογικό γνώρισµα τού ανθρώπου (π.χ. η δοµή «υποκείµενο - ρήµα - 
αντικείµενο» ως λογική δοµή -«δράστης - ενέργεια - αποδέκτης τής 
ενέργειας»- είναι καθολικό σχήµα τής γλώσσας). 

οικουµενισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο των νεότερων τάσεων 
στον χώρο των χριστιανικών Εκκλησιών και οµολογιών, οι οποίες 
αποσκοπούν στην υπέρβαση τής Εκκλησιαστικής διάσπασης τού χριστιανικού 
κόσµου και στη συνεργασία των Εκκλησιών µεταξύ τους µέσω τού 
οικουµενικού διαλόγου· θεσµικός φορέας τού οικουµενικού αυτού διαλόγου 
είναι το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, που ιδρύθηκε το 1948 στη Γενεύη 
· 2. πολιτική θεωρία που υποστηρίζει την ένωση τού κόσµου υπό κοινή 
πολιτική ηγεσία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ecumenism]. 

οικουρώ ρ. αµετβ. {οικουρείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) µένω 
στο σπίτι, δεν βγαίνω έξω (συνήθ. για λόγους ασθενείας): όταν ζητήσαµε τον 
διευθυντή, η γραµµατεύς του µας πληροφόρησε ότι οι-κουρεί. — οικουρία (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· οικουρώ (-έω) < οίκουρός < οίκο- + -Fopoç < ορώ «βλέπω, 
παρατηρώ»]. 

οικτίρµων, -ων, -ον {οικτίρµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός που 
αισθάνεται οίκτο· κυρ. ως χαρακτηρισµός τού Θεού (γνωστός και από 
ψαλµούς, π.χ. «~ και ελεήµων ο Κύριος...») ΣΥΝ. ελεήµων ΑΝΤ. ανοικτίρµων, 
άσπλαχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ αρχ. < οικτίρω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -µων]. 

οικτίρω ρ. µετβ. {οίκτιρα} 1. (σπάν.) συµµερίζοµαι τον πόνο, τη δυστυχία 
(κάποιου) ΣΥΝ. συµπονώ, ευσπλαχνίζοµαι 2. (κακόσ.) καταφρονώ: είναι να 
τον ~ κανείς εκεί που έφτασε ΣΥΝ. ελεεινολογώ ΑΝΤ. εκτιµώ, υπολήπτοµαι. — 
οικτιρµός (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *οίκτ-ίρ-}ω < 
*οίκτρ-(ω (µε ανάπτυξη φωνήεντος -ι-) < οικτρός (βλ.λ.)]. 

οίκτος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα τής συµπάθειας προς κάποιον που 
πάσχει ή βρίσκεται γενικότ. σε δυσάρεστη κατάσταση ΣΥΝ. λύπηση, 
συµπόνια ΑΝΤ. ασπλαχνία 2. (κακόσ.) η περιφρόνηση, η καταφρόνια ΑΝΤ. 
εκτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οίκτος, που συνδ. µε το ρ. οϊζω «θρηνώ, οιµώζω», καθώς και 
µε το επιφώνηµα οϊµοι (βλ.λ.). Οι εν λόγω εκφραστ. λ. διαθέτουν το αρχ. 
ριζικό θρηνητικό επιφώνηµα οι, το οποίο δήλωνε τον βαθύ πόνο, την οδύνη, 
την οιµωγή. Η λ. χρησιµοποιήθηκε κυρ. στην τραγωδία µε τη σηµ. «θρήνος», 
από την οποία προέκυψε η σηµερινή σηµ. τής συµπόνιας, τής ευσπλαχνίας]. 
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οικτρός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που κινεί τον οίκτο, που προκαλεί λύπηση και 
συµπόνια 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προκαλεί θλίψη µε την αθλιότητα του: η 
~ τύχη των αιχµαλώτων || - θέαµα | κατάληξη | µετάφραση || είχε ~ τέλος ΣΥΝ. 
ελεεινός, τρισάθλιος, θλιβερός ΑΝΤ. εξαίσιος, υπέροχος, ωραίος. — οικτρ-ά | -
ως [αρχ.] επίρρ., οικτρότη-τα (η) [µτγν.]. [ETYM. αρχ. < οίκτος (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ρός]. 

οικώ ρ. αµετβ. (οικείς... | οίκ-ησα, -ούµαι} (αρχαιοπρ.) διαµένω (σε συ-
γκεκριµένο τόπο) ΣΥΝ. κατοικώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οίκω (-
έω) < οίκος (βλ.λ.)]. 

οϊµέ κ. οϊµένα κ. ωιµέ κ. ωιµένα επιφών. (λογοτ.) για την έκφραση δυστυχίας, 
πόνου (κυρ. ψυχικού) ΣΥΝ. αλίµονο. [EJYM µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχουν 
διατυπωθεί οι ακόλουθες απόψεις: (α) < αρχ. επιφών. οι + αιτ. µέ(να) τής 
προσ. αντων. εγώ (β) < επιφών. ώ + αιτ. 'µε'(να)τής προσ. αντων. εγώ, οπότε 
η ορθότ. γρ. είναι ωιµέ(να). o τ. οϊµένα είναι επίσης µεσν.]. 

οίµοι επιφών. (αρχαιοπρ.) για την έκφραση δυστυχίας, πόνου ΣΥΝ. αλίµονο, 
οϊµέ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ο'ί (θρηνητικό επιφών.) + µοι, δοτ. εν. τής προσ. αντων. εγώ. 
Βλ κ. οίκτος, οΐµώζω]. 

οιµώζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) κλαίω γοε-ρώς, 
θρηνώ σπαρακτικά ΣΥΝ. (λόγ.) οδύροµαι, ολοφύροµαι, (αρχαιο-πρ.) ολολύζω, 
(οικ.) σκούζω. — οιµωγή (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιφών. οίµοι (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ώζω (πβ. αρχ. alai- αίάζω)]. 

οιναγορά (η) (λόγ.) 1. το εµπόριο κρασιού ΣΥΝ. οινεµπόριο 2. (συνεκδ.) ο 
τόπος όπου διεξάγεται το εµπόριο τού κρασιού. 

οιναποθήκη (η) [1888] {οιναποθηκών} (λόγ.) η αποθήκη κρασιού ΣΥΝ. κάβα. 
οινεµπόριο (το) {οινεµπορίου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το εµπόριο κρασιού ΣΥΝ. 

οιναγορά. — οινέµπορος (ο/η) [µτγν.]. 
οινικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον οίνο: ~ πολιτική. 
οίνο- κ. οινό- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τον οίνο: 

οινο-παραγωγός, οινο-ποσία. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
οίνος). 

οινοβαρελο (το) [1892] (λόγ.) βαρέλι για την αποθήκευση κρασιού ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) κρασοβάρελο. 

οινοβαρής, -ής, -ές [αρχ.] {οινοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
έχει πιει πολύ κρασί, που βρίσκεται σε κατάσταση µέθης ΣΥΝ. µεθυσµένος, 
πιωµένος, (λαϊκότ.) σουρωµένος ΑΝΤ. ξεµέθυστος, νηφάλιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

οινοβαρόµετρο (το) {οινοβαροµέτρ-ου | -ων} όργανο που χρησιµοποιείται κατά 
την ανάλυση τού οίνου για τον προσδιορισµό των στερεών ουσιών τού 
εκχυλίσµατος του. 

οινοβαφής, -ής, -ές [µτγν.] {οινοβαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυτός που 
έχει το χρώµα τού κρασιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) κρασάτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

οινοβίοµηχανια (η) [1888] {οινοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία παρασκευής και 
εµφιαλώσεως κρασιών. 

οινογεύθτης (ο) {οινογευστών} 1. ειδικός δειγµατοληπτικός σωλήνας για τη 
λήψη µικρής ποσότητας οίνου από βαρέλι ή δεξαµενή 2. πρόσωπο που 
δοκιµάζει την ποιότητα τής γεύσης ενός κρασιού. — οινογευστία (η), 
οινογευστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < οίνο- + γεύστης < γεύω | -οµαι}. 

οινογνώστης (ο) [1888] {οινογνωστών} αυτός που διακρίνεται για τις γνώσεις 
του σχετικά µε τα κρασιά. 

οινονραφια (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος τής οινολογίας, ο οποίος 
ασχολείται µε τη συστηµατική και λεπτοµερή περιγραφή των οίνων που 
παράγονται κατά τόπους. 

οινοδοχείο (το) [µτγν.] (λόγ.) δοχείο για τη φύλαξη ή και για το σερβίρισµα τού 
κρασιού ΣΥΝ. κρασοκανάτα. 

οινοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {οινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) όµοιος µε 
κρασί, αυτός που µοιάζει µε κρασί (στο χρώµα, στη σύσταση, τη γεύση): ~ 
παρασκεύασµα | υγρό. 

οινολασπη (η) το ίζηµα που παραµένει στον πυθµένα των βαρελιών ή των 
δεξαµενών µετά το τέλος τής ζύµωσης τού µούστου και τη µετάγγιση τού 
κρασιού, το κατακάθι. 

οινολογία (η) [1842] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. επιστηµονικός κλάδος που υπάγεται 
στη χηµεία των τροφίµων και µελετά τους τρόπους παρασκευής, 
επεξεργασίας, διατηρήσεως και παλαιώσεως τού κρασιού, ενώ παράλληλα το 
αξιολογεί και το κατατάσσει σε είδη και κατηγορίες. — οινολόγος (ο/η) 
[1871], οινολογικός, -ή, -ό [1887], οινολογικά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. œnologie, άσχετο προς το µτγν. 
οινολογία «είδος φόρου για οίνο»]. 

οινοµαγειρείο (το) (λόγ.) λαϊκό εστιατόριο, στο οποίο σερβίρεται και πωλείται 
κρασί ΣΥΝ. καπηλειό. — οινοµάγειρος κ. οινοµάγειρας (ο), οινοµαγείρισσα 
(η). 

οίνοµανής, -ής, -ές {οινοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά 
υπερβολικά την οινοποσία, που πίνει εµµανώς κρασί και µεθά ΣΥΝ. (λόγ.) 
οινοπότης, (λαϊκ.) µπεκρής, κρασοπατέρας, µέθυσος, µεθύστακας. — 
οινοµανία (η). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < οίνο- + -µανής < ρ. µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 
οινοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} η µέτρηση τής περιεκτικότητας τού κρασιού σε 
οινόπνευµα, που γίνεται µε ειδικό όργανο ΣΥΝ. οινοπνευµα-τοµετρία. — 
οινοµετρικός. -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oenométrie]. 

οινόµετρο (το) [1833] {οινοµέτρ-ου | -ων} το οινοπνευµατόµετρο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cenomètre]. οινοπαραγωγή (η) [1888] 
{χωρ. πληθ.] 1. η παραγωγή κρασιού (συ-νήθ. για συγκεκριµένη χρονιά) 2. 
(συνεκδ.) η βιοµηχανία παραγωγής και εµφιάλωσης κρασιών. οινοπαραγωγός, 
-ός, -ό [1886] (λόγ.) 1. (για τόπο) αυτός που διαθέτει αξιόλογη παραγωγή 
κρασιού, που παράγει κρασί σε µεγάλες ποσότητες και το διαθέτει στην αγορά: 
ο νοµός µας είναι η µεγαλύτερη ~ περιοχή τής χώρας ΣΥΝ. (λόγ.) οινοφόρος 2. 
οινοπαραγωγός (ο/η) ο ιδιοκτήτης αµπελώνων και εγκαταστάσεων παραγωγής 
οίνου, αυτός που έχει ως επάγγελµα την παραγωγή και πώληση κρασιού. 
οινόπνευµα (το) [1831] {οινοπνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. άχρωµο, πτητικό και 

εύφλεκτο υγρό, που περιέχεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά (κρασί, ούζο 
κ.λπ.) και χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό, ως διαλυτικό, ως συστατικό 
φαρµάκων κ.λπ.: η περιεκτικότητα τής βότκας σε ~ είναι συνήθως 40% || 
καθαρό ~ || εντριβές µε - ΣΥΝ. (επιστηµ.) αιθυλική αλκοόλη 2. (συνεκδ.) κάθε 
αλκοολούχο ποτό: η ανάσα του βροµούσε - || υπό την επήρεια οινοπνεύµατος || 
η οδήγηση είναι επικίνδυνη µετά την κατανάλωση οινοπνεύµατος ΣΥΝ. αλκοόλ. 
— οινοπνευµατικός, -ή, -ό [1870]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. esprit de vin]. 

οινοπνευµατοµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ο προσδιορισµός τής 
περιεκτικότητας σε οινόπνευµα των αλκοολούχων ποτών, που γίνεται µε ειδικό 
όργανο (οινοπνευµατόµετρο) ΣΥΝ. οινοµετρία, αλκοολοµετρία. Επίσης 
οινοπνευµατοµετρία [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alcoométrie (νόθο 
συνθ.)]. 

οινοπνευµατόµετρο (το) [1844] {οινοπνευµατοµέτρ-ου | -ων} ειδικό 
αραιόµετρο, µε το οποίο µετριέται η περιεκτικότητα των αλκοολούχων ποτών 
σε οινόπνευµα και υπολογίζεται ο αλκοολικός βαθµός τους ΣΥΝ. 
αλκοολόµετρο, οινόµετρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alcoomètre 
(νόθο συνθ.)]. 

οινοπνευµατοποιείο (το) [1883] το εργοστάσιο παραγωγής και εµφιαλώσεως 
οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών. 

οινοπνευµατοποιηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων] ΧΗΜ. η χηµική 
διαδικασία (ζύµωση) µε την οποία µια ουσία µετατρέπεται σε οινόπνευµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alcoolisation]. 

οινοπνευµατοποιήσιµος, -η, -ο (για διάφορες ουσίες) αυτός που είναι δυνατόν 
να µετατραπεί µε ζύµωση σε οινόπνευµα, αυτός από τον οποίο µπορεί να 
εξαχθεί οινόπνευµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. alcoolisable]. 

οινοπνευµατοποιία (η) [1886] [χωρ. πληθ.} 1. η βιοµηχανία παραγωγής 
οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών 2. (συνεκδ.) η µέθοδος 
παραγωγής οινοπνεύµατος ή οινοπνευµατωδών ποτών. — οι-
νοπνευµατοποιός (ο/η) [1889], 

οινοπνευµατοπωλείο (το) [1888] το κατάστηµα στο οποίο πωλείται οινόπνευµα 
ή οινοπνευµατώδη ποτά. — οινοπνευµατοπώλης (ο). 

οινοπνευµατουχος, -ος, -ο [1847] αυτός που περιέχει οινόπνευµα, που στα 
συστατικά του περιλαµβάνεται και το οινόπνευµα: ~ παρασκεύασµα | µείγµα 
ΣΥΝ. οινοπνευµατώδης, αλκοολούχος. [ΕΤΥΜ < οινόπνευµα + -ούχος < 
έχω]. 

οινοπνευµατώδης, -ης, -ες [1842] {οινοπνευµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 
αυτός που περιέχει οινόπνευµα, που στα συστατικά του περιλαµβάνεται και 
οινόπνευµα ΣΥΝ. οινοπνευµατούχος, αλκοολούχος-ΦΡ. οινοπνευµατώδες 
(ποτό) οποιοδήποτε ποτό περιλαµβάνει στη σύσταση του οινόπνευµα 
(αλκοόλ) και έχει την ιδιότητα να προκαλεί µέθη (π.χ. το κρασί, η µπίρα, τα 
ποτά που παρασκευάζονται µε απόσταξη, όπως ουίσκι, ρούµι κ.ά.): 
κατανάλωση | κατάχρηση | απαγόρευση οινοπνευµατωδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. alcoolique]. 

οινοποιείο (το) [1889] το εργοστάσιο παραγωγής οίνου ΣΥΝ. οινοποιία. 
οινοποίηση (η) [1881] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων] το σύνολο των χηµικών 

διαδικασιών και των τεχνικών µεθόδων, µε τις οποίες ο χυµός των σταφυλιών 
µετατρέπεται σε κρασί. — οινοποιητικός, -ή, -ό [1889]. 

οινοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των διεργασιών και των 
τεχνικών µέσω των οποίων γίνεται η παρασκευή και η συντήρηση τού 
κρασιού- (συνεκδ.) 2. η βιοτεχνία ή βιοµηχανία παραγωγής κρασιού και οι 
σχετικές εγκαταστάσεις 3. η τέχνη τής παρασκευής κρασιού και ο αντίστοιχος 
κλάδος τής βιοµηχανικής παραγωγής. — οινοποιός (ο/η) [µτγν.]. 

οινοποσία (η) [αρχ.] {οινοποσιών} (λόγ.) η (συνήθ. περισσότερο από το 
κανονικό) πόση οίνου ΣΥΝ. (εκφραστ.) κρασοκατάνυξη, κρασοπότι. — 
οινοπότης (ο) [αρχ.], οινοπότις (η) [αρχ.] {οινοπότιδος}. 

οίνοπωλείο (το) [µτγν.] (λόγ.) κατάστηµα στο οποίο πωλείται κρασί ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) κρασοπουλειό. — οινοπώλης (ο) [αρχ.], οινοπώλισσα (η). 

οίνος (ο) (λόγ.) 1. το κρασί: ρητινίτης ~ (η ρετσίνα) || άκρατος ~ (ανέρωτος) || 
καµπανίτης ~ (η σαµπάνια)· ΦΡ. (λόγ.) οίνος ευφραίνει καρ-δίαν ανθρώπου 
(οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου, Π.∆. Ψαλµ. 103, 15) (συνήθ. µεταξύ 
συµποτών) το κρασί κάνει τον άνθρωπο πιο ευδιάθετο, κάνει πιο ευχάριστη τη 
διάθεση 2. (κατ' επέκτ.) το οινοπνευµατώδες ποτό που παράγεται από τη 
ζύµωση τού χυµού διαφόρων καρπών: µηλίτης ~ 3. ΕΚΚΛΗΣ. το ένα από τα 
δύο υλικά στοιχεία (το άλλο είναι ο άρτος) τού µυστηρίου τής Θείας 
Ευχαριστίας, το οποίο, µε την επίκληση τού Αγίου Πνεύµατος και κατά τον 
καθαγιασµό των Τιµίων ∆ώρων, µεταβάλλεται σε αίµα Χριστού. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. οίνος | Foïvoç, αβεβ. ετύµου, ευρύτατα διαδεδοµένη λ. που απαντά στις 
περισσότερες I.E. γλώσσες, χωρίς ωστόσο να έχει I.E. προέλευση. Πιστεύεται 
γενικά ότι η καλλιέργεια τού αµπελιού αναπτύχθηκε στη Μεσόγειο, στον 
Εύξεινο Πόντο ή στα νότια τού 
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Καυκάσου, ενώ απαντά και στις σηµιτ. γλώσσες (πβ. εβρ. jajin, αραβ. 
wain, ασσυρ. Imi). Οι I.E. γλώσσες εµφανίζουν τη λ., χωρίς όµως να 
µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς αν οι τ. είναι ανεξάρτητοι ή απο-
τελούν δάνεια (και χωρίς να είναι γνωστή η γλώσσα προελεύσεως), πβ. 
λατ. vinum (> γαλλ. vin, ισπ. vino), αρµ. gini, αλβ. vene, χεττ. wiyana, 
γοτθ. wein (γερµ. Wein, αγγλ. wine) κ.ά. Βλ. κ. κρασί]. Οινούσες (οι) 
{Οινουσών} νησί τού Αιγαίου Πελάγους µεταξύ τής Χίου και των 
µικρασιατικών παραλίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Οινούς)σ)αι, παράγ. τού ουσ. 
οίνος], οινοφλυξ (ο/η) {οινόφλ-υγος, -υγα | -ύγων} (αρχαιοπρ.) 
πρόσωπο που έχει µεθύσει από υπέρµετρη κατανάλωση κρασιού ή που 
συνηθίζει να πίνει υπερβολικά ΣΥΝ. οινοπότης, µέθυσος, πότης. — 
οινοφλυγία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίνο- + -φλυξ < φλύω «αναβράζω, κυµατίζω, ξεχειλίζω» 
(για το οποίο βλ. λ. φλύκταινα)]. οινοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. 
(για σκεύη, αγγεία) αυτός που περιέχει κρασί ή χρησιµοποιείται για τη 
διατήρηση και τη µεταφορά τού κρασιού: ~ κύλικας | δοχείο 2. (για 
τόπους) αυτός που παράγει κρασί: ~ περιοχή ΣΥΝ. οινοπαραγωγός. 
οινοχόη (η) {σπάν. οινοχόων} ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο µικρού µεγέθους µε 
λαβή για την άντληση κρασιού από τον κρατήρα (βλ.λ.) και το σερ-
βίρισµα του στα κύπελλα των συµποσιαστών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίνο- + 
-χόη < χέω, πβ. ύδρο-χόη]. οινοχόος (ο) 1. (στην αρχαία Ελλάδα) ο 
υπηρέτης που κατά τα συµπόσια ήταν επιφορτισµένος µε το 
σερβίρισµα τού κρασιού στους συνδαιτυµόνες ΣΥΝ. κεραστής 2. ο 
σερβιτόρος που φροντίζει για το σερβίρισµα κρασιού σε εστιατόριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίνο- + -χόος < χέω, πβ. χρυσο-χόος]. οινώδης, -ης, -ες 
[αρχ.] {οινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που µοιάζει µε 
κρασί κατά τη σύσταση, τη γεύση, το χρώµα κ.λπ.: ~ µείγµα | υγρό 
ΣΥΝ. οινοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. οιονεί επίρρ. κ. σύνδ. (λόγ.) 
1. σαν, κάτι σαν: µια ~ εικονογραφική γραφή || φαινόταν - να υιοθετεί τις 
απόψεις τους || η ρητορική ερώτηση είναι µια ~ ερώτηση· δεν πρόκειται 
δηλ. για πραγµατική 2. (κατ' επέ-κτ.) δήθεν: αυτοί οι ~ προστάτες τής 
δηµοκρατίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίον (ουδ. τής αντων. οϊος, -α, -ον, βλ.λ.) + 
υποθ. σύνδ. εί. Η λ. είναι το αντίστοιχο τού λατ. quasi], οίος, -α, -ον 
αντων. (αρχαιοπρ.) 1. τέτοιος που, ίδιος όπως: η έκβαση των 
διαπραγµατεύσεων δεν υπήρξε ~ ανεµένετο || ~ η µορφή, τοιάδε και η 
ψυχή 2. (το ουδ. στον εν. κ. πληθ. ως επίρρ. ο/ο ν | οία) λόγου χάρη, επί 
παραδείγµατι ΣΥΝ. παραδείγµατος χάριν, φερ' ειπείν, (καθηµ.) που λέει 
ο λόγος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οίος < *jo-ojoç < *jo- (εξού και η αντων. δς, ή, δ, βλ. λ. 
ό'στις) + επίθηµα -ojoç | -οίος, πιθ. µε εκφραστ. διπλασιασµό τού -/»]. 
οιοσδήποτε, οιαδήποτε, οιονδήποτε (λόγ.) οποιοσδήποτε, όποιος κι αν 
είναι: ο υπουργός απέφυγε να προβεί σε ~ δήλωση || ~ άλλος στη θέση 
του το ίδιο θα έπραττε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίος (βλ.λ.) + δήποτε, πβ. κ. όπωσ-δήποτε]. οισοφαγικός, 
-ή, -ό [1884] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον οισοφάγο: ~ στένωση 
(µε δυσκολία κατάποσης) || ~ εκκόλπωµα (θύλακος στο επιθήλιο τού 
οισοφάγου) || ~ κιρσοί | σπασµοί. Επίσης (λόγ.) Ο!-σοφάγειος, -ος, -ο 
[1879], οισοφαγιτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού 
οισοφάγου, η οποία προκαλείται από λοίµωξη, ερεθισµό ή αναγωγή 
γαστρικού υγρού από το στοµάχι: οξεία | χρονία ~. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. œsophagite]. οισοφάγος (ο) ΑΝΑΤ. το 
µυώδες, σωληνοειδές όργανο, που εκτείνεται κάτω από τον φάρυγγα 
και ωθεί την τροφή στο στοµάχι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίσο- (< οίσω, µέλλ. 
τού ρ. φέρω, αγν. ετύµου) + -φάγος. Σύµφωνα µε την ετυµ., η λ. θα 
προσδιόριζε το όργανο που µεταφέρει το φαγητό στο στοµάχι, 
πλάστηκε δε µάλλον από γιατρό (άλλωστε απαντά αρχικώς στον 
Ιπποκράτη). Παρόµοια σηµ. εµφανίζει και το ακκαδ. sêrittu «αυτός 
που οδηγεί προς τα κάτω», που χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. 
«οισοφάγος»]. οισοφαγοσκοπηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} η ενδοσκοπική εξέταση τού οισοφάγου µε ειδικό όργανο. — 
οισοφαγο-σκόπιο (το). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. œsophagoscopie]. οιστρηλασια 
(η) [µτγν.] (λόγ.) 1. το έντονο πάθος που αγγίζει τα όρια τής µανίας 
ΣΥΝ. λύσσα, παράφορα 2. ο ζωηρός και παράφορος ενθουσιασµός 
ΣΥΝ. έξαψη, παράφορα. — οΐΌτρήλατος, -ος/-η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
έκταση συνθέτων, λ. σύνθετος. οιστρηλατώ ρ. µετβ {οιστρηλατείς... | 
οιστρηλάτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -µένος) (λόγ.) 1. µεταδίδω 
ενθουσιασµό σε (κάποιον), δίνω έµπνευση, προκαλώ ψυχική ή 
πνευµατική διέγερση: ο καλός προπονητής ξέρει να οιστρηλατεί την 
οµάδα του και να την οδηγεί σε νίκη ΣΥΝ. (λόγ.) εµπνέω, ενθουσιάζω, 
εξάπτω, διεγείρω ANT. κατευνάζω 2. (µεσοπαθ. οιστρηλατούµαι) 
κυριεύοµαι από οίστρο, νιώθω έξαψη, καταλαµβάνοµαι από πάθος, 
µανία, ενθουσιασµό κ.λπ. ΣΥΝ. εξάπτοµαι, ενθουσιάζοµαι, 
διεγείροµαι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οιστρηλατώ (-έω) < αρχ. οίστρήλατος < οίστρ(ο)-(< 
οίστρος) + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< ελαύνω]. οιστρογόνο (το) ΒΙΟΛ. ορµόνη που εκκρίνεται κυρ. από τις 
ωοθήκες και τα επινεφρίδια (βλ.λ.) και είναι βασική για την 
ανάπτυξη, την ωρίµαση και τη λειτουργία των γεννητικών οργάνων 
τής γυναίκας, καθώς επίσης και την εµφάνιση των δευτερευόντων 
χαρακτηριστικών τού γυναικείου φύλου. 

[ΕΤΥΜ. < οίστρος + γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oestro-gen]. 
οιστρογονοθεραπεία   (η)   {οιστρογονοθεραπειών}   θεραπευτική 

αγωγή (κυρίως κατά την εµµηνόπαυση) µε οιστρογόνα. οίστρος (ο) 
(λόγ.) 1. η κατάσταση ψυχικής και πνευµατικής εξάρσε-ως και 
εµπνεύσεως, ο παράφορος δηµιουργικός ενθουσιασµός: ο ποιητής 
κατέχεται από καλλιτεχνικό ~ || ποιητικός | θρησκευτικός - · 2. δίπτερο 
έντοµο που µοιάζει µε µεγάλη µύγα και χαρακτηριστικό του είναι ότι 
οι προνύµφες του εισδύουν κυρ. στις ρινικές ή και τις οστέι-νες 
κοιλότητες (π.χ. τού βουβαλιού ή τής καµήλας), προκαλώντας µυ-
ϊάσεις (βλ.λ.) ή και έναν χαρακτηριστικό ίλιγγο (ίλιγγο τού οίστρου), 
που ερεθίζει και εξαγριώνει τα ζώα µέχρι τρέλας ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλογό-
µυγα, βοϊδόµυγα · 3. ΒΙΟΛ. το σύνολο των φαινοµένων (βιολογικών 
και τρόπου συµπεριφοράς) που προηγούνται, συνοδεύουν και έπονται 
τής ωορρηξίας (βλ.λ.) στις γυναίκες και στα θηλυκά των θηλαστικών 
ζώων και τα οποία ρυθµίζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα τής 
περιόδου αυτής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· οίστρος, που συνδ. ετυµολογικά µε το αρχ. οϊµα (< *οϊσ-
µα) «εφόρµηση, επίθεση» και µε λιθ. aistrà «βίαιο πάθος», πιθ. και µε 
το λατ. ira «οργή» (< *eis-a). ∆εν είναι σαφές αν η λ. οίστρος δήλωνε 
αρχικά το έντοµο που προκαλεί ίλιγγο και παραφροσύνη ή την ίδια 
την κατάσταση που προέκυπτε]. Οίτη (η) όρος τής Α. Στερεάς 
Ελλάδας, που εκτείνεται στους νοµούς Φθιώτιδας και Φωκίδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *οίτης «βοσκός προβάτων» < δις | οΐς «πρόβατο» + πα-
ραγ. επίθηµα -της. Το αρχ. δις < *ΟΕις < I.E. *owi, πβ. σανσκρ. âvi-, 
λατ. ovis (> ισπ. oveja), αρχ. γερµ. ouwi, αγγλ. ewe «αµνάδα» κ.ά.]. 
οιωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (στην 
αρχαιότητα) µαντεύω το µέλλον παρατηρώντας τον τρόπο πτήσεως 
των πτηνών και ακούγοντας τις κραυγές τους 2. (κατ' επέκτ.) προλέγω 
(πράγµατα που πρόκειται να συµβούν): ~ συµφορές ΣΥΝ. προβλέπω, 
προφητεύω, µαντεύω (πβ. λ. προοιωνίζοµαι). — σιωνισµός (ο) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, προοιωνίζοµαι. οιωνός (ο) (λόγ.) 1. (στην 
αρχαιότητα) (α) µαντικό πουλί, δηλ. κάθε πτηνό, από τού οποίου το 
πέταγµα, τους κρωγµούς κ.λπ. ο µάντης (οι-ωνοσκόπος) προφήτευε το 
µέλλον (β) (κατ' επέκτ.) κάθε φυσικό φαινόµενο (λ.χ. οι αστραπές, οι 
κεραυνοί, το θρόισµα των φύλλων, οι κινήσεις και οι στάσεις 
ορισµένων ζώων ή ερπετών), στού οποίου την παρατήρηση βασιζόταν 
η πρόγνωση τού µέλλοντος: παλαιότερα η εµφάνιση ενός κοµήτη 
εθεωρείτο κακός ~ ΣΥΝ. σηµάδι 2. (συνήθ. µτφ.) οτιδήποτε θεωρείται 
σηµάδι για όσα πρόκειται να συµβούν ή επιτρέπει να γίνουν 
προβλέψεις για το µέλλον: οι συγκρούσεις οπαδών των δύο οµάδων το 
Σάββατο είναι κακός ~ για όσα πρόκειται να συµβούν στο γήπεδο την 
Κυριακή ΣΥΝ. προµήνυµα· ΦΡ. εις οιωνός άριστος, αµύνεσθαι περί 
πάτρης (Οµήρ. ίλ. Μ 243: είς οιωνός άριστος, άµύνεσθαι περί πάτρης: 
ένα µόνο είναι το καλύτερο σηµάδι, το να υπερασπίζεσαι την 
πατρίδα) στον πόλεµο δεν πρέπει να δίδεται προσοχή στις διάφορες 
προλήψεις ή στα προµηνύµατα, αλλά εκείνο που έχει αξία είναι µόνο 
η απόφαση για τον υπέρ τής πατρίδας αγώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναίσιµος, 
προοιωνίζοµαι. 
[ΕΤΥΜ· αρχ. < *όΕι-ωνος, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *awi-, το οποίο απα-
ντά στη λ. αετός | αίετός (< *αίΡ-ετός, βλ. λ. αετός). Το επίθηµα -ωνός 
διαθέτει µάλλον αυξητική σηµασία (πβ. κ. χελ-ώνη, κορ-ώνη). Σύµ-
φωνα µε την αναγωγή αυτή, η λ. συνδ. µε λατ. avis «πτηνό», σανσκρ. 
vâyah (πληθ.), αρµ. h-aw κ.ά. Αρχική σηµ. τής λ. είναι «αρπακτικό που-
λί», το οποίο από τη θέση του ως προς τον παρατηρητή (αν πετούσε 
από δεξιά ή αριστερά) και από το κρώξιµο και τις κινήσεις του χα-
ρακτηριζόταν (στην οιωνοσκοπία) ως καλό ή κακό προµήνυµα]. 
οιωνοσκοπία (η) {οιωνοσκοπιών} η παρατήρηση και η ερµηνεία των 
οιωνών (βλ.λ.) για την πρόβλεψη τού µέλλοντος. — οιωνοσκόπος (ο) 
[αρχ.], οιωνοσκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. οίωνοσκόπος < οιωνός + -σκόπος < σκοπώ «πα-
ρατηρώ προσεκτικά»]. O.K. επίρρ. (προφέρεται κ. γράφεται οκέι) 
(προφορ.) 1. εντάξει, σύµφωνοι 2. (ως ουσ.) η έγκριση: πήρα το οκέι 
από το αφεντικό για την άδεια που ήθελα || ποιος θα µου δώσει το ~ 
για να εκταµιεύσω αυτό το ποσό; 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, αν και έχουν διατυπωθεί ποικίλες υποθέσεις. 
Σύµφωνα µε τις ασφαλέστερες ενδείξεις, ο αµερικανισµός O.K. (okay) 
(στην καθ' αυτήν Αγγλική προτιµάται η φρ. all right) πρωτοεµφανίζε-
ται στη δεκαετία τού 1830 στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη από την 
ανορθόγραφη φρ. oll korrekt (αντί τού ορθού all correct «όλα σω-
στά»), εξαιτίας µιας τάσεως για σχηµατισµό εντυπωσιακών (ενίοτε 
κωµικών) συντοµογραφιών. Η διάδοση των αρχικών O.K. οφείλεται 
µάλλον στους οπαδούς τού υποψηφίου των ∆ηµοκρατικών το 1840 
Martin Van Buren, που ήταν γνωστός µε την προσωνυµία Old 
Kinderhook, µε αποτέλεσµα τα αρχικά του (µε τα οποία τον προ-
σφωνούσαν) να συµπίπτουν µε τη φρ. oll korrekt]. οκά (η) {οκάδες} 
(παλαιότ.) 1. µονάδα βάρους στερεών και υγρών προϊόντων, που 
υποδιαιρείται σε 400 δράµια και ισοδυναµεί µε 1.282 γραµµάρια- στην 
Ελλάδα ίσχυσε µέχρι την 31η Μαρτίου 1959, οπότε αντικαταστάθηκε 
από το κιλό· ΦΡ. τής οκάς για πράγµα πολύ µικρής αξίας ή χαµηλής 
ποιότητας 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που ισοδυναµεί µε την παραπάνω 
µονάδα βάρους: µια ~ φασόλια | κρασί. — (λαϊκ.) οκαδιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. okka]. οκαζιόν επίρρ. (λαϊκ.) πολύ φθηνά, σε 
τιµή ευκαιρίας: αυτό το αγοράσαµε ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. occasion < λατ. occasio «καιρός, ευκαιρία» < occasum, 
σουπίνο τού p. occido «πέφτω» (< ob + cado)]. Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ο) 
Οργανισµός Καταπολέµησης Ναρκωτικών. οκάπι (το) {άκλ.} 
θηλαστικό που ζει στην Αφρική, συγγενές µε την καµηλοπάρδαλη, µε 
πιο κοντά πόδια και λαιµό, λεία, ερυθροκάστα- 
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νη γούνα µε µαύρες και λευκές ραβδώσεις στους γοφούς και τους γλουτούς· το 
αρσενικό φέρει και κέρατα. Επίσης οκαπία (η). [ΕΤΥΜ < αγγλ. okapi, λ. 
αφρικανικής γλώσσας τού ΒΑ. Ζαΐρ]. 

οκαρίνα (η) [1894] {οκαρινών} ΜΟΥΣ. µικρό φλάουτο µε ψιλό ήχο που 
αποτελεί εξέλιξη τής παραδοσιακής ιταλικής πήλινης σφυρίχτρας των 
καρναβαλιών. 
[ETYM. < ιταλ. ocarina, υποκ. τού oca «χήνα» < µτγν. λατ. auca < aucella 
(υποχωρητ.), υποκ. τού λατ. avis «πουλί»]. 

Ο.Κ.Ε. (η) 1. Οµοσπονδία Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδας 2. Οµάδα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 

οκέι επίρρ. → O.K. 
όκιο (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο οφθαλµός· κυκλική οπή στο πλαϊνό µέρος τής πλώρης 

πλοίου, από την οποία διέρχεται η αλυσίδα τής άγκυρας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
occhio «οφθαλµός» < λατ. oculus (βλ. κ. οφθαλµός)]. 

occasione data λατ. (προφέρεται οκαζιόνε ντάτα) ελλην. ευκαιρίας δοθείσης 
όταν | εάν δοθεί η ευκαιρία ή αφού δόθηκε η ευκαιρία. 

οκλαδόν επίρρ. (λόγ.) 1. καθιστός και µε λυγισµένα τα γόνατα, ώστε τα πόδια 
να είναι προς τα µέσα σταυρωτά: συχνά ο Βούδας παρουσιάζεται σε γλυπτά 
καθισµένος ~ 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. πρόσταγµα να λάβει ο γυµναζόµενος την 
παραπάνω θέση. 
[ΕΤΥΜ µτγν. επίρρ. < αρχ. όκλάζω «γονατίζω», αβεβ. ετύµου, πιθ. όκλάς, -
άδος, «οπίσθια (τού ανθρώπου όταν γονατίζει)» (που όµως µαρτυρείται ως 
µτγν.) < ό- προθεµ. + *κλαδ- (> κλάδος, βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, όκλάζω < 
*ό-κλάω < ό- προθεµ. 4- κλάω | -ώ «σπάζω». Αξιοπαρατήρητες είναι οι 
«γλώσσες» τού Ησυχίου κλωκυδά («το καθήσθαι έπ' άµφοτέροις ποσίν») και 
όκκϋλαι («το όκλάσαι και επί τών πτερνών καθήσθαι»)]. 

οκνεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {όκνεψα} είµαι ή γίνοµαι οκνηρός, τεµπέλης ΣΥΝ. 
τευ,πελιάζω. Επίσης οκνεύοµαι. 

οκνηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που αποφεύγει την εργασία και τη 
δραστηριότητα, που τεµπελιάζει: ~ όπως ήταν, ποτέ του δεν το αποφάσιζε να 
δουλέψει ΣΥΝ. τεµπέλης ΑΝΤ. εργατικός, φιλόπονος, δραστήριος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από νωθρότητα, νωχελικότητα: ~ κινήσεις 
ΣΥΝ. νωθρός, αργός, βραδύς, νωχελικός ΑΝΤ. ευκίνητος, γρήγορος. Επίσης 
οκνός [µεσν.]. — οκνηρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., οκνηρία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όκνώ (-έω) + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. πον-ηρός. Το αρχ. 
όκνώ < οκνος (ό) «δισταγµός, νωθρότητα», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε χεττ. 
ikniyant - «παράλυτος»]. 

οκρίβαντας (ο) {οκριβάντων} (λόγ.) τρίποδο υποστήριγµα, πάνω στο οποίο 
τοποθετούν οι ζωγράφοι τους πίνακες τους όσο τους δουλεύουν ΣΥΝ. 
(καθηµ.) καβαλέτο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όκρίβας, -αντος < όκρι- (< οκρις «γωνία, προεξοχή») + -βας < 
βαίνω (πβ. κ. κιλλί-βας), οπότε η λ. θα σήµαινε «αυτός που στηρίζεται στις 
προεξοχές, δηλ. στα πόδια». Το αρχ. όκ-ρις εµφανίζει την ετεροιωµ. βαθµ. 
*ok- τού I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός» (βλ. π.χ. άκρος), πβ. λατ. ocris 
«απόκρηµνο βουνό», αρχ. ιρλ. ochair «γωνία, άκρο» κ.ά.]. 

Ο.Κ.Σ. (το) Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο. 
οκτα- | οχτα- κ. οκτά- | οχτά- ά συνθετικό που σηµαίνει αυτό που δηλώνει το β' 

συνθετικό: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό οκτώ (8): οκτα-ήµερος, οκτά-
τοµος, οχτά-γωνο, οχτα-σύλλαβος, οκτά-ωρος 2. είναι οκτώ φορές πιο µεγάλος 
ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: οκτα-πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. όκτά-εδρον, οκτα-
πλάσιος), που προέρχεται από το αριθµητ. οκτώ (βλ.λ.) κατ' αναλογίαν προς 
τα έπτα-, έννεα-]. 

οκτάβα κ. (σπάν., λογοτ.) οχτάβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. (α) µουσικό 
διάστηµα (βλ.λ.) δύο φθόγγων, µε λόγο συχνοτήτων 2/1 (β) το διάστηµα 
ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς όµοιους φθόγγους τής επτά-φθογγης κλίµακας, 
λ.χ. ανάµεσα σε δύο διαδοχικά ντο, σε δύο διαδοχικά ρε, κ.τ.λ.- η ονοµασία 
τού διαστήµατος οφείλεται στο ότι ο υψηλότερος φθόγγος του είναι ο 8ος, 
µετρώντας από τον χαµηλότερο κατά µήκος τής κλίµακας · 2. ΜΕΤΡ. 
οκτάστιχη στροφή ποιήµατος, που περιλαµβάνει τρεις οµοιοκαταληξίες, οι 
οποίες συµπλέκονται αυστηρά µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. octava, θηλ. 
τού octavus «όγδοος» < octo «οκτώ»]. 

οκταγωνικός κ. οχταγωνικός, -η, -ο → οκτα-, -γωνικός 
οκτάγωνος κ. οχτάγωνος, -η, -ο → οκτα-, -γωνος 
οκτάδα κ. (καθηµ.) οχτάδα (η) σύνολο που αποτελείται από οκτώ µονάδες: 

παράταξη στρατιωτών κατά οκτάδες. [ΕΤΥΜ < αρχ. οκτάς, -άδος < οκτώ 
(βλ.λ.)]. 

οκτάεδρος κ. οχτάεδρος, -η, -ο → οκτα-, -εδρος 
οκταετής κ. οχταετής, -ης, -ές → οκτα-, -ετής 
οκταετία κ. οχταετία (η) → οκτα-, -ετία 
οκταήµερος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) οχταήµερος 1. αυτός που έχει διάρκεια 

οκτώ ηµερών: ~ προθεσµία 2. αυτός που συντελείται κατά την όγδοη ηµέρα: - 
περιτοµή 3. ΕΚΚΛΗΣ. οκταήµερα (τα) η όγδοη ηµέρα µετά από σηµαντική 
εορτή: τα ~ τού Χριστού. 

οκταθέσιος κ. οχταθέσιος, -α, -ο → οκτα-, -θέσιος 
οκτάκιλος κ. οχτάκιλος, -η, -ο → οκτα-, -κιλος 
οκτάκις επίρρ. → οκτα-, -άκις 
οκτακοοαριά (η) οκτακόσια, σύνολο οκτακοσίων προσώπων | πραγµάτων στη 

ΦΡ. καµιά οκτακοοαριά περίπου οχτακόσια ή οχτακόσιοι: είχαν µαζευτεί στην 
οµιλία - άνθρωποι! 
[ΕΤΥΜ. < οκτακός)ια) + παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. δεκ-αριά, δια-κοσ-
αριά]. 

οκτακόσΐΌ κ. (καθηµ.) οχτακόσ!α (το) {άκλ.} επτακόσια ενενήντα εννέα συν 
ένα, ο αριθµός οκτακόσια (80θ) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

οκτακόσιοι, -ες, -α κ. (καθηµ.) οχτακόσιοι 1. αυτοί που ανέρχο- 

νται ποσοτικά στον αριθµό οκτακόσια (800) 2. οκτακόσια (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < οκτα- (< οκτώ) + -κόσιοι, για το οποίο βλ. λ. δια-κό-σιοι]. 
οκτακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) οχτακοσίΌστός (επίσης γράφεται 
800ός στην αραβική αρίθµηση, Ω' ή ω' στην ελληνική και DCCC στη λατινική) 
αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό οκτακόσια (800) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). οκτάκωπος, -η, -ο → οκτα-, -κωπος οκταµελής κ. οχταµελής, -ής, -ές ~» 
οκτα-, -µελής οκταµηνία (η) → οκτα-, -µηνία οκτάµηνος κ. οχτάµηνος, -η, -ο ~» 
οκτα-, -µηνός οκτάνιο (το) {οκτανί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. συνοπτική ονοµασία 
δεκαοκτώ άκυκλων οργανικών ενώσεων που είναι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες 
και έχουν στο µόριο τους οκτώ άτοµα άνθρακα 2. αριθµός οκτανίου 
παράµετρος που καθορίζει την ποιότητα τής βενζίνης· όσο µεγαλύτερος είναι ο 
αριθµός οκτανίου, τόσο καλύτερη είναι η βενζίνη ΣΥΝ. (καθηµ.) οκτάνια (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. octane (νόθο συνθ.) < oct(a)- (< αρχ. οκτώ) + -
ane]. οκταπλάσιος κ. οχταπλάσιος, -α, -ο → οκτα-, -πλάσιος οκταπλασιάζω κ. 
οχταπλασιαζω ρ. → οκτα-, -πλασιάζω οκτάπλευρος κ. οχτάπλευρος, -η, -ο → 
οκτα-, -πλευρος οκταπλός κ. οχταπλός, -ή, -ό → οκτα-, -πλός οκτάπους (ο) 
{οκτάποδ-ος, -α | -όδων) (λόγ.) το χταπόδι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. < όκτα- (< οκτώ) + πους «πόδι»]. 
οκτάς (η) → οκτάδα 
οκτάστηλος κ. οχτάστηλος, -η, -ο -· οκτα-, -στηλος οκτάστιχος κ. οχτάστιχος, -
η, -ο → οκτα-, -στίχος οκτασύλλαβος κ. οχτασύλλαβος, -η, -ο → οκτα-, -
σύλλαβος οκτατάξιος, -α, -ο αυτός που έχει οκτώ τάξεις: ~ γυµνάσιο (παλαιότ. 
το γυµνάσιο που είχε έξι τάξεις, άρχιζε από την τρίτη και κατέληγε στην ογδόη). 
οκτάτευχος, -ος/-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από οκτώ τεύχη: - τόµος 
2. ΕΚΚΛΗΣ. όκτστευχος (η) {Οκτατεύχου} τόµος που περιλαµβάνει τα οκτώ 
πρώτα βιβλία τής Π.∆. (πβ. λ. πεντάτευχος). οκτάτοµος κ. οχτάτοµος, -η, -ο → 
οκτα-, -τόµος οκτάφυλλος κ. οχτάφυλλος, -η, -ο → οκτα-, -φυλλος οκτάχρονος 
κ. οχτάχρονος, -η, -ο → οκτα-, -χρόνος οκταψήφιος κ. οχταψήφιος, -α, -ο → 
οκτα-, -ψήφιος οκτάωρος, -η, -ο [1890] κ. (καθηµ.) οχτάωρος 1. αυτός που 
διαρκεί οκτώ ώρες 2. οκτάωρο (το) {οκταώρου} το χρονικό διάστηµα οκτώ 
ωρών, το οποίο έχει καθιερωθεί επισήµως ως ανώτατο όριο ωρών εργασίας ανά 
εργάσιµη ηµέρα, κυρ. όσον αφορά στα επαγγέλµατα των εργατών και των 
υπαλλήλων. οκταώροφος κ. οχταώροφος, -η, -ο → οκτα-, -ώροφος οκτέτο (το) 
ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από οκτώ εκτελεστές (όργανα ή 
φωνές): µουσική για - εγχόρδων οργάνων 2. (συνεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο 
για οκτώ όργανα ή οκτώ φωνές (ενδεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για 
τέσσερα έγχορδα και τέσσερα ξύλινα πνευστά τού Σκαλκώτα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ottetto (µε την επίδρ. τού οκτώ) < otto < λατ. octo «οκτώ»]. 
οκτώ κ. (καθηµ.) οχτώ (το) {άκλ.} 1. επτά συν ένα, ο αριθµός 8 2. (ως επίθ.) 
αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 8: ~ στρατιώτες | µήλα 3. ΠΟΛίτ. 
Οµάδα των Οκτώ βλ. λ. οµάδα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *oktö(u)-, πβ. σανσκρ. astä(u), λατ. octô (> γαλλ. huit, ιταλ. 
otto, ισπ. ocho κ.ά.), ιρλ. ocht, γερµ. acht, αγγλ. eight κ.ά. Οµόρρ. όγδοος 
(βλ.λ.). o τ. οχτώ είναι µεσν.]. οκτωβριανός, -ή, -ό [1863] κ. οχτωβριανός 1. 
(γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τον µήνα Οκτώβριο: ~ φρούτα 2. ΙΣΤ. (α) 
Οκτωβριανή Επανάσταση η επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία το 
1917 (β) Οκτωβριανά (τα) οι συγκρούσεις µεταξύ των γαλλικών αποβατικών 
αγηµάτων και µονάδων τού ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο τού 1916 στην 
Αθήνα. Επίσης (λαϊκ.) οχτωβριάτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Απριλιανός. 
Οκτώβριος (ο) {Οκτωβρίου} ο δέκατος µήνας τού έτους και δεύτερος µήνας 
τού φθινοπώρου (µαζί µε τον Σεπτέµβριο και τον Νοέµβριο), ο οποίος έχει 31 
ηµέρες. Επίσης (λαϊκ.) Οκτώβρης [µεσν.] κ. Οχτώβρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. October (mensis) «όγδοος (µήνας)» (σύµφωνα µε το 
πρώιµο ρωµαϊκό ηµερολόγιο, που ξεκινούσε από τον Μάρτιο) < octo 
«οκτώ»]. 

Οκτώβριος: ο µήνας χωρίς -µ-! Όπως εξηγούµε αλλού (βλ. λ. µήνας), η 
ονοµασία αυτού τού µηνός, προερχόµενη από το λατ. October (= όγδοος), 
είναι Οκτώβριος (χωρίς -µ-). Αυτό συµβαίνει σε αντίθεση προς τους 
άλλους «αριθµητικούς» επίσης µήνες, οι οποίοι από την προέλευση τους 
εκφέρονται µε -µ-: Σεπτέµβριος (< λατ. September = έβδοµος), Νοέµβριος 
(< λατ. November = ένατος) και ∆εκέµβριος (< λατ. December = δέκατος). 
Από τα ονόµατα των µηνών αυτών (µε -µ-) επηρεάζονται ορισµένοι 
οµιλητές, προφέροντας και τον Οκτώβριο µε -µ- (Οκτώµβριος!). 

Οκτώηχος (η) [µεσν.] {Οκτωήχου} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βιβλίο τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, που περιλαµβάνει οκτώ πλήρεις αναστάσιµες ακολουθίες, 
καθεµιά σε διαφορετικό από τις άλλες ήχο, µε την υµνο-γραφία που ψάλλεται 
κατά τις Κυριακές σύµφωνα µε το µοναχικό τυπικό. Επίσης (λαϊκ.) Οκτωήχι 
κ. Οχτωήχι κ. Χτωήχι (το). 

ολάκερος, -η, -ο (λαϊκ.) ολόκληρος: δεκαπέντε - χρόνια τον περίµενε να 
ξαναγυρίσει ΣΥΝ. όλος, ακέραιος ANT. λειψός, ελλιπής. 
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[ΕΤΥΜ. < µεσν. ολάκερος < όλ(ο)- + -άκερος < ακέραιος (µε συνίζηση 
ακέριος και επίδρ. τού σχήµατος καθάρειος - ολοκάθαρος, όρθιος -
ολόρθος). Απίθανη η αναγωγή στο επίθ. ολόκληρος µε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -λ-]. ολάνθιστος, -η, -ο αυτός που είναι γεµάτος άνθη, ο 
κατάφορτος µε 
άνθη: ~ περιβόλι | βάζο. ολάνοικτος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) 
ολάνοιχτος (εκφραστ.) αυτός που έχει τελείως ανοίξει, ο διάπλατα 
ανοικτός: ~ πόρτα | παράθυρο | µάτια | στόµα ΣΥΝ. ορθάνοιχτος, 
διάπλατος ΑΝΤ. κατάκλειστος, θεόκλειστος. ολάρφανος, -η, -ο 
(εκφραστ.) εντελώς ορφανός, ορφανός και από 
τους δύο γονείς: ~ παιδί ΣΥΝ. πεντάρφανος. όλβιος, -ία, -ιο [αρχ.] 
(λόγ.) αυτός που ζει µε γαλήνη και ευδαιµονία, που δοκιµάζει και 
απολαµβάνει την ευτυχία ΣΥΝ. (λόγ.) µακάριος, ευδαίµων, (καθηµ.) 
ευτυχισµένος, καλότυχος ΑΝΤ. δύσµοιρος, δυστυχής, κακοδαίµων. — 
ολβίως επίρρ. [αρχ.], ολβιότητα (η). όλβος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-
σπάν.) 1. η υλική ευδαιµονία, η κατοχή και χρήση άφθονων υλικών 
αγαθών ΣΥΝ. (λόγ.) ευµάρεια, ευζωία, ευηµερία ΑΝΤ. φτώχια, (λόγ.) 
ένδεια, πενία, ανέχεια 2. (κατ' επέκτ.) η ψυχική ευδαιµονία, η 
κατάσταση πνευµατικής ευφορίας και γαλήνης ΣΥΝ. ευτυχία, 
µακαριότητα, (λόγ.) ολβιότητα ΑΝΤ. δυστυχία, κακοδαιµονία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Η λ. συγκέντρωνε τις σηµ. τόσο τής υλικής 
ευηµερίας όσο και τής ευτυχίας που δωρίζεται από τους θεούς, εν 
αντιθέσει µε τις αρχ. λ. πλούτος και αφενός, οι οποίες αναφέρονταν 
µόνο στον υλικό πλούτο, και µε τη λ. ευδαιµονία, η οποία προσδιόρι-
ζε την ευτυχία ως αποτέλεσµα θεϊκής εύνοιας]. Ολγα (η) 1. 
βασίλισσα τής Ρωσίας και αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
ηγεµονίδων 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Olga < γερµ. Helga, από αρχ. σκανδ. ρίζα που σηµαίνει 
«υγιής, ιερός»]. ολέθριος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που προξενεί 
ολοκληρωτική καταστροφή, που επιφέρει αφανισµό: οι ~ συνέπειες 
τού καπνίσµατος || ~ παραστράτηµα | τακτική | σφάλµα | ρόλος | 
επίπτωση ΣΥΝ. καταστρεπτικός, αφανιστικός, εξοντωτικός ΑΝΤ. 
ευεργετικός, σωτήριος, λυτρωτικός. — ολέθρια | ολεθρίως [µτγν.] 
επίρρ. όλεθρος (ο) {ολέθρου | χωρ. πληθ.} 1. ολοκληρωτική 
καταστροφή, κατάσταση κατά την οποία αφανίζονται τα πάντα: οι 
κατακτητές έσπειραν τον ~ σε ολόκληρη τη χώρα ΣΥΝ. καταστροφή, 
αφανισµός ΑΝΤ. λύτρωση, σωτηρία, γλυτωµός 2. η απώλεια τής ζωής, 
ο θάνατος. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. όλ- | όλε- τού ρ. ολλυµι «αφανίζω, 
καταστρέφω». Η εναλλαγή όλ- | όλε- δεν ερµηνεύεται εύκολα, αν και 
παρουσιάζεται επίσης στο ρ. στόρνυµι «στρώνω, καλύπτω» (αόρ. 
στορέ-σαί). Το ρ. ολλυµι < *ολ-νυ-µι είναι αγν. ετύµου]. ολετηρας (ο), 
ολέτειρα (η) [αρχ.] {ολετειρών} (λόγ.-σπάν.) αυτός που καταστρέφει, 
που σπέρνει τον όλεθρο ΣΥΝ. καταστροφέας, αφα-νιστής, 
εξολοθρευτής. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. όλετήρ, -ήρος < θ. όλε- τού ρ. ολλυµι «αφανίζω, κατα-
στρέφω» (βλ. λ. όλεθρος)]. ολεφίνη (η) ΧΗΜ. είδος οργανικής χηµικής 
ένωσης που έχει ένα διπλό δεσµό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. olefine < γαλλ. φρ. (gaz) oléfiant «αιθυ-
λένιο» (< λατ. oleum «έλαιο»)]. -όλη ΧΗΜ. παραγωγικό επίθηµα 
ουσιαστικών που δηλώνουν οργανικές ενώσεις, που σηµαίνει την 
παρουσία µιας ή περισσότερων οµάδων αλκαλικού υδροξιδίου: αιθαν-
όλη, αλκο-όλη. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που 
ανάγεται στο αγγλ. | γαλλ. -οΐ, το οποίο αποσπάστηκε από τη λ. alcool 
(πβ. κ. αλκο-όλη). Βλ. λ. αλκοόλ]. οληµερίς επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. 
καθ' όλη τη διάρκεια τής ηµέρας, από το πρωί µέχρι το βράδυ: «~ το 
χτίζανε, το βράδυ γκρεµιζόταν» (δηµοτ. τραγ.) ANT. ολονυχτίς 2. κάθε 
ηµέρα, χωρίς διακοπή: γυρίζουν ~ από σπίτι σε σπίτι και ζητιανεύουν || 
οι φούρνοι του καίνε ~ κι ολονυχτίς ΣΥΝ. καθηµερινά, συνεχώς, 
συνέχεια. Επίσης οληµέρα [µεσν.]. Ο.Λ.Θ. (ο) Οργανισµός Λιµένος 
Θεσσαλονίκης. θλιγαιµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1.η έλλειψη 
αίµατος ΑΝΤ. υπεραιµία 2. ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που 
προκαλείται από ελάττωση τής συνολικής ποσότητας τού αίµατος στις 
φλέβες και τις αρτηρίες και όχι από ποιοτική αλλοίωση του (µεταβολή 
τού αριθµού των αιµοσφαιρίων). — ολίναιµος, -η, -ο [αρχ.] κ. 
ολινόαιµος [µτγν.]. ολιγάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) λίγες φορές ΣΥΝ. 
σπάνια ΑΝΤ. συχνά, επανειληµµένως, πλειστάκις, πολλάκις. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< όλιγ(ο)- + -άκις (βλ. λ. πολλ-άκις)]. ολιγανδρια (η) [µτγν.] {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) η έλλειψη ικανού αριθµού ανδρών, η παρουσία λίγων 
µόνο ανδρών: µετά από πολέµους συνήθως παρατηρείται ~ ΣΥΝ. 
λειψανδρία ΑΝΤ. πολυανδρία. ολιγανθρωπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. 
(χώρα, περιοχή) που κατοικείται από λίγους ανθρώπους, που έχει 
µικρό πληθυσµό: ~ πόλη | χωριό ΑΝΤ. πολυάνθρωπος 2. αυτός που 
αποτελείται από µικρό αριθµό ανθρώπων, που περιλαµβάνει λίγους: ~ 
σύναξη | συντροφιά ΣΥΝ. ολιγάριθµος, ευάριθµος ΑΝΤ. πολυπληθής. — 
ολιγανθρωπία (η) [αρχ.]. ολιγάριθµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι 
µικρός σε αριθµό, που περιλαµβάνει λίγους: ~ στράτευµα | 
συγκέντρωση | κοινό | σµήνος ΣΥΝ. ευάριθµος ΑΝΤ. πολυάριθµος, 
πολυπληθής. ολιγάρκεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το να αρκείται 
κανείς σε λίγα (αγαθά), η ιδιότητα τού ολιγαρκούς ΣΥΝ. λιτότητα ΑΝΤ. 
πλεονεξία, απληστία. ολιγαρκής, -ής, -ές {ολιγαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· 
ολιγαρκέστ-ερος, -ατός} αυτός που αρκείται στα λίγα, που δεν 
επιζητεί τα πολλά, δεν εκδηλώνει πλεονεξία: µπορούσα να ζητήσω 
περισσότερα λεφτά, αλ- 

λά είµαι - ΣΥΝ. λιτός, εγκρατής, µετρηµένος ΑΝΤ. άπληστος, απαιτη-
τικός, πλεονέκτης. — ολιγαρκώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < όλιγ(ο) + -αρκής < αρκώ]. 

ολιγαρχία (η) {ολιγαρχιών} 1. σύστηµα διακυβέρνησης τής πολιτεί-
ας, κατά το οποίο η εξουσία ασκείται από λίγα µόνο πρόσωπα ή από 
µία κυρίαρχη (κοινωνική) τάξη ΣΥΝ. αριστοκρατία· (κακόσ.) 2. (κατ' 
επέκτ.) η καταχρηστική άσκηση τής εξουσίας εκ µέρους µιας µικρής 
οµάδας ατόµων, τα οποία αποβλέπουν κυρ. στο προσωπικό τους συµ-
φέρον και όχι στο κοινό όφελος 3. (συνεκδ.) ο κλειστός κύκλος των 
οικονοµικώς, πολιτικώς κ.λπ. ισχυρών, τα ολιγάριθµα πρόσωπα που 
κρατούν στα χέρια τους την εξουσία και την ασκούν αυθαίρετα: το 
νοµοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντα τής ~|| ~ τού πλούτου || η 
οικονοµική | πολιτική ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όλιγ(ο)- + -αρχία < άρχω, κατά το αρχαιότερο µοναρ-
χία]. 

ολιγαρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ολιγαρχία: ~ 
πολίτευµα | διακυβέρνηση | σύστηµα | τάσεις ΣΥΝ. αριστοκρατικός 2. 
ολιγαρχικός (ο), ολιγαρχική (η) οπαδός τής ολιγαρχίας. — ολι-
γαρχικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

θλίγιστος, -η, -ο (λόγ. υπερθ. τού ολίγος, βλ.λ.) πάρα πολύ λίγος: ~ 
ποσότητα ΣΥΝ. ελάχιστος ΑΝΤ. µέγιστος. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού 
επιθ. ολίγος (βλ.λ.)]. 

ολίγο- κ. ολιγό- κ. ολιγ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. αφορά 
σε µικρή ποσότητα, σε µικρό αριθµό (προσώπων, πραγµάτων ή γε-
γονότων): ολιγ-αρκής, ολιγο-µελής, ολιγο-δάπανος, ολιγο-λογία, ολιγο-
γράφος, ολιγ-αρχικός 2. χαρακτηρίζεται από σύντοµη διάρκεια: ολιγό-
ζωος 3. (µτφ.) χαρακτηρίζεται από µικρή δύναµη, ένταση: ολιγό-πι-
στος 4. εµφανίζεται ελλιπές σε σύγκριση µε το κανονικό ή το επιθυ-
µητό: ολιγο-φαγία, ολιγο-βαρής. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ολίγος]. 

θλιγοβαρής, -ής, -ές [µτγν.] {ολιγοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που έχει µικρό βάρος (σε σύγκριση µε το κανονικό ή το συνηθι-
σµένο), που δεν ζυγίζει πολύ: ~ φορτίο ΣΥΝ. ελλιποβαρής, ελαφρός, 
ανάλαφρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ολιγογράµµατος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από 
λίγα γράµµατα: ~ επιγραφή 2. (συνήθ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει 
µορφωθεί πολύ 3. (µειωτ. για επιστήµονες, λογίους κ.λπ.) ανεπαρκής, 
ηµιµαθής: άνθρωπος ~ που προσποιείται τον µορφωµένο ΣΥΝ. (λόγ.) 
ολιγοµαθής. 

θλιγογράφος, -ος,-ο [1896] (συγγραφέας) που έχει µικρή παραγωγή 
συγγραφικού έργου. 

θλιγοδακτυλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκ γενετής έλλειψη ενός ή 
περισσότερων δακτύλων από τα άνω ή κάτω άκρα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oligodactyly]. 

θλιγοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που διαθέτει µικρή 
δύναµη και αντοχή: ~ γέροντας ΣΥΝ. αδύναµος, άτονος, ασθενικός 
ΑΝΤ. δυνατός, ρωµαλέος, γερός. 

θλιγοέξθδος, -η, -ο [1855] (λόγ.) αυτός που κάνει λίγα έξοδα, που δεν 
προβαίνει σε µεγάλες δαπάνες ΣΥΝ. ολιγοδάπανος, φειδωλός, οι-
κονόµος ΑΝΤ. πολυέξοδος, σπάταλος. 

ολιγοετής, -ής, -ές [µτγν.] {ολιγοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός 
που διαρκεί ή ισχύει λίγα χρόνια, που έχει χρονικό ορίζοντα λίγων 
ετών: ~ απασχόληση | δραστηριότητα ΣΥΝ. βραχυχρόνιος, (λαϊκ.) λι-
γόχρονος ΑΝΤ. πολυετής, πολύχρονος, µακροχρόνιος 2. αυτός που άρ-
χισε να ισχύει πριν από λίγα µόνο έτη, σχετικά πρόσφατος: ~ θεσµός 
| κανονισµός ΑΝΤ. παλαιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θλιγόζωος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που έχει µικρή διάρκεια ζωής, 
που έζησε, ζει ή πρόκειται να ζήσει λίγο χρόνο: ~ οργανισµός | θεσµός 
ΣΥΝ. βραχύβιος, ολιγόβιος, (λαϊκ.) λιγόζωος ΑΝΤ. µακρόβιος, πολύχρο-
νος. — ολιγοζωία (η) [µεσν.]. 

ολιγοήµερος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) λιγοήµερος 1. αυτός που 
διήρκεσε, διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει λίγες µόνο ηµέρες: ~ ανά-
παυση | εκδροµή | άδεια | επίσκεψη | κράτηση | παραµονή | ανακωχή 
ΣΥΝ. σύντοµος ΑΝΤ. πολυήµερος 2. (ειδικότ. για έµψυχα) αυτός 
στον οποίο αποµένει λίγη ζωή, που πρόκειται να ζήσει λίγες µόνο 
ηµέρες ΣΥΝ. ολιγόζωος ΑΝΤ. πολύχρονος. 

θλιγόθερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) (συνήθ. για ζώα) αυτός που 
έχει χαµηλή θερµοκρασία, που το αίµα του είναι ή θεωρείται ψυχρό: 
τα ερπετά ανήκουν στα ~ ζώα ΣΥΝ. ψυχρόαιµος. 

Ολιγόκαινο (το) [1890] {Ολιγοκαίνου} ΓΕΩΛ. γεωλογική περίοδος που 
θεωρείται ότι άρχισε πριν από 38 εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε 
περίπου 12 εκατοµµύρια χρόνια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. oligocene]. 

θλιγόκαρδος, -η, -ο [1889] (λόγ.) κ. (καθηµ.) λιγόκαρδος αυτός που 
στερείται ευψυχίας και θάρρους ΣΥΝ. δειλός ΑΝΤ. µεγαλόκαρδος, 
γενναίος. 

θλιγόκαρπος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ. για φυτά) αυτός που έχει ή παράγει 
λίγους καρπούς: ~ δέντρο ΑΝΤ. πολύκαρπος. — ολιγοκαρπία (η) 
[1888]. 

ολιγόλεπτος, -η, -ο [1887] κ. (καθηµ.) λιγόλεπτος (λόγ.) αυτός που 
διαρκεί λίγα λεπτά τής ώρας: ~ παραµονή | συνοµιλία | επίσκεψη | 
συνάντηση | αναµονή | σιωπή | διάλειµµα ΑΝΤ. πολύωρος, παρατετα-
µένος. ολιγόλογος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) λιγόλογος (λόγ.) 1. (για 
πρόσ.) αυτός που λέει λίγα, που είναι σύντοµος στην οµιλία του, που 
αποφεύγει τις φλυαρίες: υπήρξε ~ στις δηλώσεις του ΣΥΝ. σύντοµος, 
βραχύλογος ΑΝΤ. φλύαρος, οµιλητικός 2. αυτός που δεν περιλαµβάνει 
πολλά λόγια, που διατυπώνεται µε συντοµία: ~ απάντηση | ανακοί-
νωση | έκθεση ΣΥΝ. σύντοµος, λακωνικός ΑΝΤ. φλύαρος, (λόγ.) σχοι- 
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νοτενής, εκτεταµένος. — ολιγολογία (η) [µεσν.]. ολιγοµαθής, -ής, -ές 
[µεσν.] {ολιγοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έµαθε λίγα, που 
δεν απέκτησε πολλές γνώσεις ΑΝΤ. πολυµα- 
θής, ευρυµαθής. — ολιγοµάθεια (η) [1832]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ολιγοµελής, -ής, -ές [1831] {ολιγοµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που απαρτίζεται από λίγα µέλη, που δεν διαθέτει πολλά µέλη: ~ οι-
κογένεια | επιτροπή | οµάδα | τµήµατα ΑΝΤ. πολυµελής. — ολιγοµελές 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ολιγοµερής, -ής, -ές {ολιγοµερ-ούς | -
είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από λίγα µέρη: ~ σύνθεση 
ΑΝΤ. πολυµερής 2. ΧΗΜ. ολι-γοµερές (το) χηµική ένωση, το µόριο 
τής οποίας αποτελείται από µικρό αριθµό µονάδων µονοµερούς. — 
ολιγοµέρεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ„ < γαλλ. oligomère]. 
ολίγοµηνορροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής συχνότητας 

στην εµφάνιση τής εµµήνου ρύσεως, αλλά και τής αντίστοιχης πο-
σότητας αίµατος, λόγω ορµονικών, ανατοµικών ή ψυχολογικών αι-
τιών. 
[ΕΤΥΜ. < ολίγο- + -µηνο- + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέ-
σει) < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligoménorhée]. 

ολίγον επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) για λίγο (ενν. χρόνο): να σας απασχολήσω 
δι'~; || παρέτειναν επ'~ τις διακοπές τους. 

ολιγόπιστος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) λιγόπιστος (λόγ.) αυτός που 
δεν διαθέτει ισχυρή πίστη, που η πίστη του κλονίζεται εύκολα. — 
ολιγοπιστώ ρ. [µτγν.] {-είς...}, ολιγοπιστία (η) [µτγν.]. 

ολιγοπώλιο (το) {ολνγοπωλί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. η οργάνωση τής αγοράς 
µε τρόπο που µόνο ένας µικρός αριθµός παραγωγών ή πωλητών να 
προσφέρει κάποιο αγαθό (πβ. λ. ολιγοψώνιο). — ολιγοπωλιακός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ < ολίγο- + -πώλιο < πωλώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligo-
pole, πβ. κ. µονο-πωλιο]. 

ολίγος, -η, -ο 1. (λόγ.) λίγος (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ολίγον κατ' ολίγον {κατ' 
ολίγον, ©ουκ. 1,69) βαθµιαία, σιγά-σιγά' κατά µικρές ποσότητες ή µι-
κρά χρονικά διαστήµατα ΣΥΝ. λίγο-λίγο (β) εντός ολίγου σύντοµα, 
σε µικρό χρονικό διάστηµα ΣΥΝ. σε λίγο, (λογιότ.) οσονούπω (γ) προ 
ολίγου πριν από µικρό χρονικό διάστηµα, µόλις τώρα (δ) παρ' ολί-
γο(ν) (παρ' ολίγον, Ευριπ. Ίφιγ. εν Ταύροις 870) λίγο έλειψε να..., σχε-
δόν ΣΥΝ. παραλίγο (ε) εν ολίγοις | δι' ολίγων (δι' ολίγων, Πλάτ. Φί-
ληβος 3Id) µε συντοµία, χωρίς πολλά λόγια ΣΥΝ. σύντοµα, λακωνι-
κώς ΑΝΤ. σχοινοτενώς (στ) ουκ ολίγα πολλά: κέρδισε ~ από το Χρη-
µατιστήριο (ζ) ολίγον τι κάτι λίγο, κάπως: ήταν ~ άκοµψο αυτό που 
είπες (η) µε ολίγη (ενν. ζάχαρη) καφές που προσφέρεται µε λίγη ζά-
χαρη, λίγο γλυκός 2. ΜΟΥΣ. ολίγον (το) ένα από τα δέκα φθογγόσηµα 
τής βυζαντινής µουσικής, µε τα οποία σηµαίνεται η µελωδική κίνη-
ση από φθόγγο σε φθόγγο. — ολίγον επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. οµηρικό ουσ. λοιγός «θάνατος, 
καταστροφή, απώλεια». Σε αυτή την περίπτωση, ολίγος < ό- προθεµ. 
+ -λιγ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. λοιγ- (τής λ. λοιγός), οπότε η λ. θα 
συνδ. επίσης µε λιθ. ligà «αρρώστια, λοιµός», αρµ. aik'at «φτωχός» (µε 
α- προθεµ.), αλβ. lig «κακός, ισχνός», αρχ. ιρλ. lîach «δυστυχής, 
ταλαίπωρος»]. 

ολιγοσέλιδος, -η, -ο [1861] αυτός που έχει λίγες σελίδες: ~ βιβλίο 
ANT. πολυσέλιδος. 

ολιγοσπερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τού αριθµού των 
σπερµατοζωαρίων κατά την εκσπερµάτιση, συνήθ. λόγω προχωρηµέ-
νης ηλικίας, συχνών εκσπερµατίσεων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. oligospermia]. 

ολιγόσπερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει ή παράγει λίγα 
σπέρµατα: ~ φυτό ΑΝτ. πολύσπερµος 2. BOT. ολιγόσπερµο (το) κάθε 
φυτό που παράγει ή περικλείει λίγα σπέρµατα. 

ολιγοσταυρία (η) {χωρ. πληθ.} σύστηµα εκλογής στο οποίο ο εκλο-
γέας έχει τη δυνατότητα να σηµειώσει λίγους σταυρούς προτίµησης 
σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων ANT. πολυσταυρία. 

ολιγοστιχος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) ποίηµα που αποτελείται από λίγους 
στίχους ANT. πολύστιχος. 

ολιγοστοιχεία (τα) ΒΙΟΛ. αµέταλλα και µεταλλικά στοιχεία που βρί-
σκονται σε ελάχιστη αναλογία στους ζωντανούς οργανισµούς. 

θλιγοσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από λίγες συλ-
λαβές: ~ ρήµα | στίχος ΑΝΤ. πολυσύλλαβος. 

ολΐγοτόκος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.-για έµψυχα) αυτός που γεννά λίγα 
τέκνα ή που δεν έχει συχνούς τοκετούς: ~ ζώο ΑΝΤ. πολύτοκος. — 
ολιγοτοκία (η) [αρχ.]. 

θλΐγουρία (η) [1876] ΙΑΤΡ. κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την 
παραγωγή µικρής ποσότητας ούρων εξαιτίας έλλειψης υγρών, πτώ-
σης τής πίεσης ή βλάβης των νεφρών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. oliguria]. 

θλιγοφρενία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η περιορισµένη διανοητική ικανότη-
τα, η διανοητική ανεπάρκεια ΣΥΝ. ολιγόνοια ANT. εξυπνάδα, ευστρο-
φία 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. η οιουδήποτε βαθµού συγγενής ή επίκτητη δια-
νοητική ανεπάρκεια, που είναι δυνατόν να εµφανιστεί λίγο µετά τη 
γέννηση και που µπορεί να οφείλεται σε διαταραχές τού µεταβολι-
σµού, λοιµώδεις ή εκφυλιστικές νόσους κ.ά. — ολιγοφρενής, -ής, -
ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ολίγο- + -φρενία < φρήν, 
φρενός (βλ.λ.)]. 

ολιγόχρονος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) λιγόχρονος (λόγ.) αυτός που 
έχει περιορισµένη διάρκεια, που διαρκεί λίγο χρόνο: ~ παραµονή 
ΣΥΝ. βραχυχρόνιος, σύντοµος ΑΝΤ µακροχρόνιος, πολυχρόνιος. 
Επίσης ολιγοχρόνιος, -α, -ο [αρχ.]. 

ολιγοψυχία [αρχ.] κ. (καθηµ.) λιγοψυχία κ. (λαϊκ.) λιγοψυχιά (η) 
{χωρ. πληθ.} (λόγ.) η έλλειψη θάρρους, η εκδήλωση δειλίας, κυρ. 

µπροστά σε επερχόµενο κίνδυνο ή απειλή: έδειξε ~ την ώρα τής µά-
χης. — ολιγόψυχος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) λιγόψυχος 

ολιγοψυχώ [αρχ.] κ. (καθηµ.) λιγοψυχώ ρ. αµετβ. {ολιγοψυχείς... | 
ολιγοψύχησα} (λόγ.) 1. δείχνω δειλία, υποχωρώ λόγω έλλειψης θάρ-
ρους (µπροστά σε κίνδυνο ή απειλή) 2. λιποθυµώ. 

ολιγοψώνιο (το) {ολιγοψωνί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. η κατάσταση τής αγο-
ράς κατά την οποία µικρός αριθµός µεγάλων αγοραστών, οι οποίοι 
παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση των τιµών των αγαθών, αντιµετωπί-
ζει µεγάλο αριθµό µικροπροµηθευτών κατ' αντιδιαστολή προς το ολι-
γοπώλιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligopsone]. 

Ολιγόωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαρκεί λίγες ώρες: ~ παραµονή | 
επίσκεψη | ξενάγηση ΑΝΤ. πολύωρος, µακροχρόνιος. 

ολιγωρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία τής απαιτούµενης προ-
σοχής, φροντίδας κ.λπ.: η νέα καταστροφή από πληµύρες οφείλεται 
στην ~ των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ΣΥΝ. αµέλεια, παραµέλη-
ση ΑΝΤ. ενδιαφέρον, επιµέλεια, φροντίδα. 

ολιγωρώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ολιγωρείς... | ολιγώρησα} ♦ 1. (αµετβ.) µέ-
νω αδιάφορος (σε καθήκον, υποχρέωση), δεν σπεύδω: οι δυνάµεις τη-
ρήσεως τής τάξης δεν ολιγώρησαν ούτε στιγµή και έτσι τα έκτροπα 
αποφεύχθηκαν ΣΥΝ. αδιαφορώ ♦ 2. (µετβ.) (+να) δεν φροντίζω, αµε-
λώ: ~ να επέµβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ολιγωρώ (-έω) < όλίγωρος «αµελής, αδιάφορος» < 
όλίγ(ο)- + -ωρος < ώρα «φροντίδα» (< *Ρώρά < ορώ, βλ.λ.)]. 

ολικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το όλον, που περι-
λαµβάνει το σύνολο (και όχι τµήµα): ~ αµνησία | καταστροφή | δα-
πάνη | βάρος | έκλειψη ΣΥΝ. καθολικός, πλήρης ΑΝΤ. µερικός. — ολικά 
| -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ολισθαίνω ρ. αµετβ. {ολίσθησα} (λόγ.) 1. γλιστρώ (βλ.λ.)· (συνήθ. 
µτφ.) 2. µεταπίπτω σε όλο και χειρότερη κατάσταση: η χώρα ολι-
σθαίνει προς την καταστροφή ΣΥΝ. κυλώ 3. (ειδικότ.) υποπίπτω (σε 
ολίσθηµα): η αντιπολίτευση ολισθαίνει στη δηµαγωγία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-αίνω, λάθος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όλισθάνω | -αίνω < θ. όλισθ- (υποχωρητ. από τον αόρ. β' 
ώλι-σθ-ον, όπου το -σθ- αποτελεί παρέκταση *dhdh-) < ό- προθεµ. + -
λισθ- < I.E. *(s)lei-dh- «γλιστρώ», πβ. µέσ. γερµ. sliten, αρχ. αγγλ. slldan 
(> αγγλ. slide), αρχ. σλαβ. sledü «ίχνος», πιθ. κ. σανσκρ. srédhati «γλι-
στρώ, παραπατώ» κ.ά.]. 

ολίσθηµα (το) {ολισθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανεπίτρεπτο σφάλµα: 
γλωσσικό ~ || µε την πράξη του αυτή υπέπεσε σε σοβαρό ~ || αυτή η 
απερίσκεπτη υπουργική δήλωση συνιστά πολιτικό - ΣΥΝ. παράπτωµα, 
ατόπηµα, αστόχηµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όλισθάνω | -αίνω (βλ.λ.)]. 

ολισθηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός πάνω στον οποίο γλιστρά κανείς εύ-
κολα, χάνει την ισορροπία του: λόγω των χιονοπτώσεων ο δρόµος είναι 
~ || ~ επιφάνεια | έδαφος ΣΥΝ. γλιστερός· (µτφ.) 2. αυτός που οδηγεί σε 
δυσάρεστες καταστάσεις, που εγκυµονεί κινδύνους ΣΥΝ. επικίνδυνος 
3. (ειδικότ.) αυτός που οδηγεί σε ηθική κατάπτωση, που περιλαµβάνει 
ή προϋποθέτει ανήθικα µέσα: η εφηµερίδα ακολουθεί τον ~ δρόµο 
τής συκοφαντίας. — ολισθηρώς επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
όλισθάνω | -αίνω (βλ.λ.)]. 

ολισθηρότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} το να είναι (κάτι) ολισθηρό: η 
~ τού οδοστρώµατος. 

ολίσθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η κίνηση 
κάποιου που ολισθαίνει ΣΥΝ. ολίσθηµα, γλίστρηµα 2. ΜΗΧΑΝ. η µετά-
θεση δύο εφαπτόµενων επιφανειών µε τέτοιον τρόπο, ώστε ένα ση-
µείο επαφής τής µιας να βρίσκεται σε σχετική κίνηση ως προς τα ση-
µεία τής άλλης 3. ΓΕΩΛ. η µετατόπιση γήινων επιφανειών ή στρωµά-
των. — ολισθητικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

ολισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία που πρωτοεµφανίστηκε στις 
αρχές τού 20ού αι. µε κυριότερους εκπροσώπους τον Γ.Κ. Σµατς, τον 
Α. Μάγερ και τον Ε. Ντακ και επιχείρησε να επιλύσει φιλοσοφικά το 
πρόβληµα τής σχέσης µέρους-όλου απολυτοποιώντας το όλον βασι-
ζόµενη σε πορίσµατα επιστηµών όπως η βιολογία, η χηµεία και η ψυ-
χολογία, υποστήριξε ότι η δοµικότητα και η ολότητα αποτελούν θε-
µελιώδεις µορφές υπάρξεως τής ύλης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γερµ. Holismus]. 

ολιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στη φιλοσοφική θεωρία 
τού ολισµού (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε την 
έννοια τής ολότητας: ~ ερµηνευτικό µοντέλο (που εξετάζει και 
ερµηνεύει τα πράγµατα µέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο) | θεώρηση | 
προσέγγιση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν όρ., < γερµ. holistisch]. 

ολκή (η) {χωρ. πληθ.} 1. (αρχαιοπρ.) η έλξη, το τράβηγµα 2. το βάρος 
τής σφαίρας παλαιού πυροβόλου όπλου 3. (ειδικότ.) η διάµετρος τού 
σωλή-να σε πυροβόλο όπλο ΣΥΝ. διαµέτρηµα · 4. (η γεν. ολκής ως χα-
ρακτηρισµός) µεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας: επίτευγµα ~ θεωρεί-
ται η αποστολή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων στο διάστηµα || επι-
στήµονας | προσωπικότητα | απατεώνας ~ || επιχείρηση | σκάνδαλο ~ 
5. ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική κατεργασία των µετάλλων, µε την οποία µετα-
τρέπονται σε σύρµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ολκή < έλκω (µε ετεροίωση), βλ.λ. Παρόµοιο σχηµατι-
σµό παρουσιάζει το λατ. sulcus «αυλάκι, τάφρος»]. 

όλκιµος, -η, -ο (λόγ.) (µέταλλο) που µπορεί να µετατραπεί σε ράβδο, 
έλασµα, σύρµα ή λεπτό νήµα ΣΥΝ. ελατός, ευήλατος ΑΝΤ. δυσήλατος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όλκιµος < ολκή (βλ.λ.)]. 

ολκιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η φυσική ιδιότητα των µετάλλων 
και των κραµάτων να διαµορφώνονται σε σύρµατα και να επιµηκύ-
νονται ή να υφίστανται µε ευχέρεια κάθε είδους πλαστική παρα-
µόρφωση υπό ορισµένες συνθήκες πιέσεως, θερµοκρασίας και ταχύ- 
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τητας κατεργασίας ΣΥΝ. ελατότητα. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
ductilité]. ολκός (ο) (λόγ.-σπάν.) 1. η έλκυση, το τράβηγµα προς µία κατεύθυν-
ση ΣΥΝ. έλξη, σύρσιµο 2. (συνεκδ.) η εντοµή που σχηµατίζεται πάνω σε 
επιφάνεια από τη χρήση κινούµενου αιχµηρού και σκληρού οργάνου: - αρότρου 
! ξύλου | µετάλλου || (κ. µτφ.) ~ ύδατος (νεροσυρµή) ΣΥΝ. χαρακιά, αυλακιά, 
συρµή 3. ΤΕΧΝΟΛ. εξάρτηµα µηχανής συρµα-τοποιήσεως από σκληρό χάλυβα, 
το οποίο φέρει οπές µε όλο και µικρότερη διάµετρο, από όπου περνούν 
µεταλλικές ράβδοι και µετατρέπονται σε σύρµατα µε το επιθυµητό πάχος 4. 
ΝΑΥΤ. (α) καθεµία από τις δύο δοκούς µε λεία επιφάνεια, που τοποθετούνται 
πάνω στη ναυπηγική κλίνη και χρησιµεύουν για την ανέλκυση στην εσχάρα ή 
την καθέλκυση στη θάλασσα τού ναυπηγούµενου ή επισκευαζόµενου πλοίου 
(β) καθένα από τα βοηθητικά σχοινιά, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη 
στροφή των ιστίων προς την επιθυµητή θέση (γ) σύ-σπαστο που χρησιµεύει για 
το στρίψιµο τού φορτωτήρα (µπίγα) δεξιά και αριστερά. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. ολκός < έλκω (µε ετεροίωση), βλ. κ. ολκή]. Ολλανδία (η) (ολλ. 
Koninkrijk der Nederlanden = Βασίλειο των Κάτω Χωρών) κράτος τής Β∆. 
Ευρώπης µε πρωτεύουσα το Αµστερνταµ (αλλά έδρα τής κυβέρνησης τη Χάγη), 
επίσηµη γλώσσα την Ολλανδική και νόµισµα το ολλανδικό φιορίνι (2002: ευρώ)· 
αλλιώς Κάτω Χώρες (οι).  — Ολλανδός κ. (καθηµ.) Ολλανδέζος (ο), Ολλανδή κ. 
(καθηµ.) Ολλανδέζα (η), ολλανδικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ολλανδέζικος, -η, -ο, 
Ολλανδικά κ. (καθηµ.) Ολλανδέζικα (τα). [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Hollande < µεσν. ολλ. Holland, αβεβ. ετύ-µου, πιθ. < αρχ. ολλ. Holtland 
«δασώδης χώρα» ή < Holland «βαθουλή χώρα»]. Ολλανδικές    Αντίλλες    (οι)    
{Ολλανδικών   Αντιλλών}    (ολλ. Nederlandze Antillen) αυτόνοµο τµήµα τής 
Ολλανδίας, που αποτελείται από δύο οµάδες νησιών τής Καραϊβικής Θάλασσας, 
µε πρωτεύουσα το Βίλεµσταντ. O.A.Μ.Ε. (η) Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης 
Εκπαιδεύσεως. όλµιο (το) {ολµίου} ΧΗΜ. µεταλλικό χηµικό στοιχείο (σύµβολο 
Ho) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. holmium < Holm, β' συνθ. τού τοπωνυµίου 
Stock-holm «Στοκχόλµη» (βλ.λ.), όπου γεννήθηκε ο Σουηδός χηµικός Per 
Teodor Cleve, ο οποίος το ανακάλυψε]. ολµοβόλο (το) [1853] βαρύ φορητό 
όπλο τού πεζικού, µικρού ή µεγάλου διαµετρήµατος, που χρησιµοποιείται 
συνήθ. για την υποστήριξη τού πεζικού ή τον βοµβαρδισµό οχυρώσεων και 
χαρακτηρίζεται από την καµπύλη τροχιά των βληµάτων του. [ΕΤΥΜ. < όλµος + 
-βόλο < βάλλω]. όλµος (ο) 1. η οβίδα που εκτοξεύεται από το ολµοβόλο 2. 
(συνεκδ.) το ολµοβόλο. — (υποκ.) ολµίσκος (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όλµος, αρχική σηµ. «στρογγυλή πέτρα - κυλινδρικό 
αντικείµενο» < *Εόλ-µος, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wel- «στρέφω, κυλίω» (για 
το οποίο βλ. λ. έλικας)]. ολµοσταοιο (το) [1847] {ολµοστασί-ου | -ων) ΣΤΡΑΤ. το 
πυροβολείο τού Πεζικού που έχει εξοπλιστεί µε όλµους. [ΕΤΥΜ < όλµος + -
στάσιο (< ί-στα-µαι)]. ολµοστοιχια (η) [1847] {ολµοστοιχιών} ΣΤΡΑΤ. µονάδα 
Πεζικού που ως βασικό της όπλο έχει τους όλµους. [ΕΤΥΜ. < όλµος + -στοιχία 
< στοίχος]. όλο επίρρ. 1. συνέχεια, χωρίς διακοπή: ~ τα ίδια και τα ίδια µου λες || 
από το πρωί ~ γκρινιάζει ΣΥΝ. συνεχώς, αδιάκοπα ANT. σπάνια, ποτέ 2. (ως 
επίθ.) (α) σε όλη του την έκταση, ολόκληρο: ρούχο ~ δαντέλα || το νησί ήταν ~ 
όµορφες παραλίες και γραφικά σπιτάκια (β) στο σύνολο, χωρίς εξαίρεση: στο 
πάρτι τής αδελφής µου ήταν ~ γιατροί (γ) αποκλειστικά, χωρίς προσθήκες, 
προσµείξεις: η τραπεζαρία της ήταν - καρυδιά || (µτφ.) λόγια ~ αγάπη || ζωή ~ 
χαρές (δ) (+και) ολοένα και περισσότερο: όσο τα σκεφτόταν, ~ και νευρίαζε || 
µιλούσε ~ και γρηγορότερα! ΦΡ. όλο και κάτι σίγουρα κάτι...: ~ θα βρω ν' αγο-
ράσω || ~ θα κερδίσεις, αν προσπαθήσεις. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. όλον, ουδ. τού επιθ. δλος (βλ.λ.), που ήδη στην Αρχ. χρη-
σιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς]. ολο- κ. ολο- κ. ολ- ά συνθετικό που: 1. 
προσδίδει σε κάτι τη σηµασία τού ολόκληρου: ολό-σωµος, ολό-ψυχος, ολο-
νυκτία, ολο-ήµερος 2. επιτείνει τη σηµασία ενός πράγµατος: ολό-ασπρος, ολο-
κάθαρος, ολο-φάνερος, ολο-µόναχος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επιθ. 
όλος]. ολόασπρος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που είναι εντελώς λευκός ή έχει 
µόνο άσπρο χρώµα: ~ φόρεµα | ύφασµα | (λογοτ.) δέρµα ΣΥΝ. ολόλευκος, 
κάτασπρος, κατάλευκος ANT. κατάµαυρος. Επίσης ολάσπρος ολοβάπτισµα (το) 
{ολοβαπτίσµατος} ΕΚΚΛΗΣ. το βάπτισµα που γίνεται µε πλήρη κατάδυση τού 
βαπτιζοµένου στο νερό, όπως είναι το τυπικό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατ' 
αντιδιαστολή προς το βάπτισµα διά ραντίσµατος που τελεί η Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία. θλόγεµος, -η, -ο → ολόγιοµος 
ολόγέρος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για πράγµ.) εντελώς γερός, αυτός που βρίσκεται σε 
απολύτως καλή κατάσταση, που δεν έχει υποστεί καµία βλάβη ή φθορά: ~ 
ποτήρι | καρέκλα ANT. φθαρµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που είναι τελείως καλά 
στην υγεία του, που δεν υποφέρει από καµία απολύτως ασθένεια ούτε έχει 
υποστεί τραυµατισµό: είναι νέος και - σαν ταύρος. ολόγιοµος, -η, -ο κ. 
ολόγεµος (λαϊκ.) εντελώς γεµάτος: - κανάτα | φεγγάρι (η πανσέληνος, η σελήνη 
που φαίνεται ολοστρόγγυλη και φωτίζει πολύ) ΣΥΝ. (λόγ.) υπερπλήρης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ολόγεµος (πβ. γεµίζω-γιοµίζω) < όλο- + -γεµος < γεµί- 

ζω). ολόγλυκος, -ια, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) πάρα πολύ γλυκός: ~ φρούτο || 
(µτφ.) ~ µατιά | χαµόγελο | πρόσωπο | χείλη. — ολόγλυκα επίρρ. ολόγλυφος, -η, -
ο (λόγ.-για έργα γλυπτικής) σκαλισµένος σε όλα του τα σηµεία και σε όλες του 
τις διαστάσεις, γλυπτός σε όλες τις πλευρές του, κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ανάγλυφο (βλ.λ.): ~ σαρκοφάγος | στήλη. 
[ΕΤΥΜ < ολο- + -γλυφός < γλύφω «σκαλίζω» (βλ.λ.)]. ολόγραµµα (το) 
{ολογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΩΤΟΓΡ. η φωτογραφία που λαµβάνεται µε τη 
µέθοδο τής ολογραφίας 2. (τηλεοπτικό ~) εικόνα τριών διαστάσεων που 
επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό τηλεφωνίας, υπολογιστών και τηλεόρασης. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hologram]. ολογραφία (η) {χωρ. πληθ.) 
ΤΕΧΝΟΛ. µέθοδος φωτογράφισης µε τη βοήθεια ακτινών λέιζερ, από την οποία 
προκύπτει ένα και µοναδικό φωτογραφικό είδωλο, που αναπαριστά το 
πρωτότυπο αντικείµενο τρισδιάστατα. — ολογραφικός, -ή, -ό, ολογραφικώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. holographie, άσχετο προς το µτγν. 
ολογραφία «ιδιόχειρη διαθήκη»]. θλόγραφος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που έχει 
γραφεί µε όλα τα γράµµατα, χωρίς συντοµογραφίες ή αρχικά. ολογράφως επίρρ. 
[µτγν.] µε όλα τα γράµµατα που περιλαµβάνει η λέξη ή µε όλες τις λέξεις που 
περιλαµβάνει η φράση, όχι συντετµηµένα, δηλ. µε αρχικά, µονογραφή ή 
αριθµούς: υπογράψτε ~! (γράφοντας κανονικά το ονοµατεπώνυµο σας) || γράφω 
το 125 ~ (γράφω: «εκατόν είκοσι πέντε»). ολόγυµνος, -η, -ο [µτγν.] (εκφραστ.) 
εντελώς γυµνός, αυτός που δεν φορά απολύτως κανένα ρούχο: κυκλοφορούσε ~ 
ΣΥΝ. θεόγυµνος, ολο-τσίτσιδος. ολόγυρα επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) γύρω-γύρω, 
από όλα τα µέρη και σε µεγάλη ακτίνα: έριξε µια µατιά ~ || ο καπνός πλανιόταν ~ 
και µας τύλιγε όλους ΣΥΝ. (λαϊκ.) ολούθε. ολόγυρος, -η, -ο [µτγν.] (λαϊκ.) αυτός 
που έχει σχήµα κύκλου, που απλώνεται το ίδιο σε όλες τις πλευρές ΣΥΝ. 
κυκλικός, κυκλοτερής, στρογγυλός. ολοδικός, -ή, -ό (µε προσωπ. αντων. σε γεν.) 
αποκλειστικά δικός µου, σου κ.λπ.: το σπίτι το θέλει ~ του χωρίς συνιδιοκτήτες || 
το δώρο είναι ~ µου! ΣΥΝ. κατάδικος. ολόδροσος, -η, -ο [1883] (λαϊκ.) 1. πολύ 
δροσερός, γεµάτος δροσιά: ~ λουλούδι ΑΝΤ κατάξερος 2. (µτφ.) γεµάτος χάρη, 
αυτός που πληµυρί-ζει από τη δροσιά τής νιότης: ~ κορίτσι ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαριτόβρυτος. ολοένα επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) (συχνά +και) χωρίς διακοπή, σε 
διαρκώς αυξανόµενο βαθµό· ακολουθεί επίθετο σε συγκρ. βαθµό ή ακο-
λουθεί/προηγείται λέξη που δηλώνει εξέλιξη: το ενδιαφέρον τού κοινού για την 
παράσταση γίνεται ~ και ζωηρότερο || ξαναρχίζει η οικονοµική συνεργασία µεταξύ 
των δύο χωρών σε - αυξανόµενη κλίµακα || τα σύννεφα στον ουρανό ~ αλλάζουν 
σχήµατα ΣΥΝ. συνεχώς, διαρκώς (βλ. κ. λ. ολονέν). ολοζώντανος, -η, -ο [µεσν.] 
(εκφραστ.) 1. αυτός που βρίσκεται στη ζωή (σε αντίθεση µε αυτό που πίστευε ή 
περίµενε κανείς): Είναι ζωντανός; —! 2. (µτφ.) γεµάτος ζωντάνια, ζωτικότητα: 
άνθρωπος ~ και εργατικός, δεν αναπαυόταν ούτε στιγµή από το χάραµα ώς τα 
βαθιά µεσάνυχτα ΣΥΝ. ζωηρός, ζωντανός, ενεργητικός, δραστήριος ΑΝΤ. νω-
χελικός, αδρανής 3. (µτφ.) αυτός που δίνει πολύ έντονα την εντύπωση ότι είναι 
πραγµατικά ορατός ή αισθητός: µε τις καινούργιες τεχνικές οι ηθοποιοί στις 
ταινίες µοιάζουν να κινούνται ολοζώντανοι µπροστά στα µάτια µας || ~ ανάµνηση 
4. πολύ έντονος: φωτογραφία µε ~ χρώµατα 5. (για ψάρι) αυτός που είναι τόσο 
φρέσκος, ώστε δίνει την εντύπωση τού ζωντανού: ~ τσιππούρες ΣΥΝ. 
φρεσκότατος.   — ολοζώντανα επίρρ. ολοήµερος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
διαρκεί ολόκληρη την ηµέρα: ~ 
πορεία | εκδροµή | σχολείο ANT. ολονύκτιος. — ολοήµερα επίρρ. ολοθερµος, -η, 
-ο [1883] γεµάτος θέρµη και εγκαρδιότητα: ~ ευχή | πίστη | συγχαρητήρια | 
πόθος | υποδοχή | ευχαριστίες ΣΥΝ. ολόψυχος ANT. παγερός. — ολόθερµα επίρρ. 
ολόθυµος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που προέρχεται από τα βάθη τής 
ψυχής: ~ ενδιαφέρον ΣΥΝ. ολόψυχος. — ολοθύµως επίρρ. [µτγν.]. ολόιδιος, -
ια, -ιο (καθηµ.) εντελώς όµοιος, αυτός που δεν παρουσιάζει διαφορές (από 
κάποιον/κάτι άλλο): είναι ~ ο πατέρας του || ~ περίπτωση | κατάσταση ΣΥΝ. 
πανοµοιότυπος, ίδιος κι απαράλλακτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. ολόισια κ. (λαϊκ.) 
ολόισα επίρρ.· κατευθείαν, χωρίς παρεκκλίσεις: το 

µονοπάτι αυτό βγάζει ~ στο χωριό || µε κοίταξε ~ στα µάτια. ολόισιος, -ια, -ιο 
κ. (λαϊκ.) ολόισος εντελώς ίσιος: ~ κορµός | κορ- 
µοστασιά | χωρίστρα ANT. θεόστραβος. ολοκάθαρος, -η, -ο [µεσν.] 1. εντελώς 
καθαρός, αυτός που λάµπει από καθαριότητα: ~ ρούχα | πρόσωπο | χέρια ΣΥΝ. 
πεντακάθαρος ANT. παµβρόµικος, βροµερός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
απόλυτη διαύγεια και καθαρότητα, που δεν περιλαµβάνει καθόλου ξένα σώµα-
τα, προσµείξεις: ~ νερό | χρώµα | χρυσάφι ΣΥΝ. διαυγέστατος 3. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη σαφήνεια, που δεν περιέχει ούτε στο ελάχιστο 
σκοτεινά ή αµφιλεγόµενα σηµεία: Μα γιατί να υπάρχουν παρεξηγήσεις; Αφού το 
νόηµα είναι ~! ΣΥΝ. σαφέστατος 4. εντελώς αγνός και αθώος, αυτός που 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη τιµιότητα και ειλικρίνεια: ~ µατιά ΣΥΝ. πάναγνος, 
αθωότατος. — ολοκάθαρα επίρρ. Ολόκαινο (το) {Ολοκαίνου} ΓΕΩΛ. η πιο 
πρόσφατη περίοδος τής γεωλογικής ιστορίας τής Γης, που ακολούθησε την 
τελευταία παγετώδη περίοδο τού Πλειστοκαίνου (βλ.λ.), πριν από 10.000 
περίπου χρόνια-χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές θερµοκρασίες και 
θεωρείται ότι 
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διαρκεί ακόµη. Επίσης Ολόκαινος Εποχή. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. holocene]. 

ολοκαίνουργιος, -ια, -ιο κ. (λαϊκ.) ολοκαίνουργος, -η, -ο εντελώς καινούργιος, 
αυτός που δεν τον έχουν µεταχειριστεί καθόλου: ~ φόρεµα | κοστούµι ΣΥΝ. 
κατακαίνουργιος, αµεταχείριστος, άθικτος ΑΝΤ. παµπάλαιος. 

ολόκαρδος, -η, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) αυτός που δίδεται µε όλη την καρδιά, που 
χαρακτηρίζεται από βαθιά εγκαρδιότητα: ~ ευχές ΣΥΝ. ολόθερµος, ολόθυµος, 
εγκάρδιος ΑΝΤ. παγερός. — ολόκαρδα επίρρ. 

ολοκαύτωµα (το) {ολοκαυτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οποιοσδήποτε | οτιδήποτε 
καίγεται ολοκληρωτικά: τόνοι χαρτιού έγιναν ~ κατά την πυρκαγιά στις 
αποθήκες 2. (συνεκδ.) ολοκληρωτική θυσία: το ~ τού Αρκαδίου || προσέφερε 
τον εαυτό του ~ στον βωµό τής πατρίδας 3. η µαζική και βάρβαρη θανάτωση, ο 
αφανισµός µεγάλου αριθµού ανθρώπων: το - των Εβραίων από τους ναζί. 
[ΕΤΥΜ.< µτγν. ολοκαύτωµα < αρχ. όλοκαυτώ (-όω) < όλόκαυτος < όλο- + -
καυτός (< καίω). Η λ. απαντά για πρώτη φορά στη Μετάφραση των 
Εβδοµήκοντα (τής Π.∆.) µε τη σηµ. τού θύµατος (ζώου) που προσφέρεται να 
καεί ολοκληρωτικά στο θυσιαστήριο, αποδίδοντας την εβρ. λ. 'oläh (κατά 
γράµµα «αυτό που πηγαίνει προς τα επάνω»), o όρος χρησιµοποιήθηκε επίσης 
για να χαρακτηρίσει τη µαζική δολοφονία εκατοµµυρίων Εβραίων από τους 
ναζιστές, αντιστοιχώντας έτσι στο εβρ. So'äh «ερήµωση, ερείπωση»]. 

ολόκλειστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει κλειστεί εντελώς, ο ερµητικά 
κλεισµένος: ~ σπίτι | πόρτα ΣΥΝ. κατάκλειστος. 

ολοκληρία (η) [µτγν.] (λόγ.) το σύνολο, το όλο· στη ΦΡ. καθ' ολοκληρίαν 
εντελώς, εξ ολοκλήρου: το έργο του βασίζεται ~ στην πλατωνική φιλοσοφία 
ΣΥΝ. πλήρως, ολοσχερώς, παντελώς ΑΝΤ. εν µέρει. 

ολόκληρος, -η, -ο 1. αυτός που παρουσιάζεται πλήρης, που δεν του λείπει 
τίποτε, που έχει ακέραια όλα τα µέρη ή τα µέλη του: το έργο δεν σώζεται ~· 
λείπει το τελευταίο του µέρος || η υπηρεσία διαθέτει ~ δίκτυο πρακτόρων στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ΣΥΝ. ακέραιος, άρτιος, πλήρης, συνολικός 
ΑΝΤ. µερικός, τµηµατικός 2. (-(-άρθρο) αυτός που βρίσκεται, που υπάρχει 
στο σύνολο του: έκανε δωρεά ~ τη συλλογή του στο µουσείο µας || ~ η χώρα 
µιλά για τα κατορθώµατα του || µετά τον σεισµό οι κάτοικοι παρέµειναν ~ τη 
νύχτα στο ύπαιθρο ΣΥΝ. όλος ΑΝΤ. µερικός, τµηµατικός 3. (εκφραστ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από µεγάλο µέγεθος και σπουδαιότητα, που δεν είναι 
ευκαταφρόνητος: η υπόθεση σέρνεται επί έναν ~ χρόνο || η νοσηλεία και η 
εγχείρηση στο εξωτερικό µάς στοίχισαν ~ περιουσία || καταπάτησε το οικόπεδο 
και έχτισε ~ σπιταρώνα- ΦΡ. εξ ολοκλήρου | εξολοκλήρου τελείως, εντελώς: η 
τελευταία ταινία του είναι - αφιερωµένη στον αγώνα τής Ανεξαρτησίας ΣΥΝ. 
καθ' ολοκληρίαν 4. ΜΟΥΣ. ολόκληρο (το) η µεγαλύτερη χρονική αξία στη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή µουσική γραφή, η οποία ισούται µε τέσσερα τέταρτα 
(4/4) ή δύο ηµίσεα (2/2). Επίσης (λαϊκ.) ολάκερος [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ολόκληρος > όλο- + -κλήρος, οπότε το επίθ. θα σήµαινε 
αρχικώς αυτόν που κατέχει όλα τα κοµµάτια (τους κλήρους) και που, coç εκ 
τούτου, είναι πλήρης]. 

ολοκλήρωµα (το) [1896] {ολοκληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η ολοκλήρωση 
(βλ.λ.): το ~ τής δουλειάς | τού βιβλίου | τού έργου ΣΥΝ. (απο)τελείωµα 2. 
(ειδικότ.) ΜΑΘ. (α) βασική έννοια τού κλάδου των µαθηµατικών που λέγεται 
«ολοκληρωτικός λογισµός» και η οποία συνδέεται µε τη συνάρτηση, το 
εµβαδόν και τον όγκο (β) αόριστο ολοκλήρωµα συναρτήσεως η συνάρτηση 
την οποία, αν παραγωγί-σουµε, βρίσκουµε την αρχική (γ) ορισµένο 
ολοκλήρωµα εκφράζει το άθροισµα µικρών ποσοτήτων (π.χ. εµβαδών, όγκων 
κ.λπ.). — ολο-κληρωµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. o µαθ. όρ. αποδίδει το γαλλ. 
intégral]. 

ολοκληρωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τελειώσει, που έχει αποκτήσει την 
οριστική του µορφή, που παρουσιάζει πληρότητα: ~ εικόνα | πρόγραµµα | 
σχέδιο | άποψη ΣΥΝ. πλήρης, ακέραιος, άρτιος, τελειωµένος ΑΝΤ. 
ανολοκλήρωτος, ελλιπής 2. (µτφ.-για πρόσ.) αυτός που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά ή έχει περάσει από όλα τα στάδια που θεωρούνται 
απαραίτητα: ~ προσωπικότητα είναι ο άνθρωπος που έχει φθάσει σε ηλικιακή 
και πνευµατική ωριµότητα, έχει σηµαντικές εµπειρίες, τις οποίες είναι σε θέση 
να αξιοποιήσει, είναι ισορροπηµένος κ.λπ. || - επιστήµονας 3. ΗΛΕΚΤΡ. 
ολοκληρωµένο κύκλωµα συνδυασµός ηλεκτρονικών στοιχείων (λ.χ. 
τρανζίστορ, αντιστάσεων) που συνδέονται µεταξύ τους και τα οποία είναι 
κατασκευασµένα πάνω στο ίδιο µονοκρυσταλλικό υλικό µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δηµιουργείται µεγάλος αριθµός ηλεκτρονικών διατάξεων 4. ΠΛΗΡΟΦ. 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα µία συλλογή ή αλληλουχία προγραµµάτων που 
εκτελούνται κάτω από τη γενική κάλυψη ενός προγράµµατος. — 
ολοκληρωµένα επίρρ. 

ολοκληρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (ολοκλήρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. φέρω εις πέρας (κάτι), ώστε να γίνει ολόκληρο, πλήρες: η επιτροπή θα 
ολοκληρώσει σύντοµα το έργο της ΣΥΝ. (απο)τελειώνω 2, (καταχρ.) φθάνω 
(κάτι) στο τέλος, τελειώνω: δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση του και το 
κοινό ξέσπασε σε αποδοκιµασίες ♦ 3. (αµετβ.) τελειώνω τον λόγο µου: 
ολοκληρώστε, παρακαλώ, γιατί ο χρόνος πιέζει! 4. (η µτχ. ολοκληρωµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. 

ολοκληρώνω - συµπληρώνω - τελειώνω. Το ολοκληρώνω σηµαίνει 
«συµπληρώνω ή φέρω εις πέρας κάτι (σηµαντικό, απαιτητικό, δυσχερές) 
έτσι, ώστε να είναι πλήρες»: Με µόχθο ετών ολοκλήρωσε το έργο του, στο 
οποίο αναφέρονται σήµερα όλοι οι ιστορικοί. Η έννοια τής «πληρότητας» 
δηλ. είναι βασική στη χρήση τού ολοκληρώνω και είναι εκείνη που το 
διαχωρίζει από τη σηµ. τού απλού συµπληρώνω ή τού τελειώνω. Ως εκ 
τούτου, είναι κατα- 

χρηστική και θα έπρεπε να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση τού 
ολοκληρώνω, όπως συχνά συµβαίνει, µε τη σηµ. τού συµπληρώνω ή τού 
τελειώνω (π.χ. «θέλω να ολοκληρώσω τη φράση µου» αντί «να 
συµπληρώσω τη φράση µου» ή «δεν ολοκλήρωσα ακόµη» αντί τού «δεν 
τελείωσα ακόµη»). 

ολοκλήρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διαδικασία µε 
την οποία ολοκληρώνεται κάτι: η κυβέρνηση προχωρεί µε σταθερά βήµατα 
προς την ~ τού εκπαιδευτικού της προγράµµατος || ~ των εργασιών συνεδρίου | 
τής προσωπικότητας· ΦΡ. ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η ενοποίηση τής Ευρώπης 
σε όλα τα επίπεδα (οικονοµικό, πολιτικό, στρατιωτικό κ.λπ.) 2. ΜΑΘ. η 
διαδικασία και το σύνολο των µαθηµατικών πράξεων, µε τις οποίες βρίσκουµε 
το ολοκλήρωµα (βλ.λ.) συναρτήσεως ή λύνουµε διαφορική εξίσωση. 

ολοκληρώσιµος, -η, -ο (σπάν.) 1. αυτός που είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί: ~ 
έργο | προσπάθεια 2. ΜΑΘ. ολοκληρώσιµη συνάρτηση η συνάρτηση τής 
οποίας είναι δυνατόν να βρεθεί το ολοκλήρωµα (βλ.λ.). 

ολοκληρωτικός, -ή, -ό [1799] 1. αυτός που συντελεί στην ολοκλήρωση 
πράγµατος, κατάστασης, γεγονότος κ.λπ., που επιφέρει ή επιτυγχάνει τη 
συµπλήρωση ενός όλου ΣΥΝ. συµπληρωµατικός 2. (α) (συ-νήθ.) αυτός που 
συµβαίνει σε πλήρη, απόλυτο βαθµό: ~ καταστροφή | εξόντωση | νίκη | ήττα | 
θρίαµβος | συντριβή ΣΥΝ. πλήρης, συνολικός, ολοσχερής ΑΝΤ. µερικός, 
τµηµατικός (β) ολοκληρωτικός πόλεµος ο επιθετικός πόλεµος που αποσκοπεί 
τόσο στη συντριβή των ενόπλων δυνάµεων τού εχθρού όσο και στην 
καθυπόταξη τού άµαχου πληθυσµού τής χώρας, καθώς και στον έλεγχο τής 
οικονοµίας της-εφαρµόστηκε από τους Ναζί στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο 3. 
ΜΑΘ. αυτός που σχετίζεται µε το µαθηµατικό ολοκλήρωµα (βλ.λ.) ή ο κλάδος 
τής µαθηµατικής ανάλυσης που µελετά το ολοκλήρωµα ΣΥΝ. ολο-
κληρωµατικός 4. αυτός που σχετίζεται µε τον ολοκληρωτισµό: ~ καθεστώς | 
πολιτική | εξουσία | σύστηµα | ιδεολογία. — ολοκληρωτικά | -ώς επίρρ. 

ολοκληρωτισµός (ο) σύστηµα διακυβέρνησης που δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο για ατοµική ελευθερία και δράση και επιδιώκει να ελέγξει όλες τις 
πλευρές τής κοινωνικής ή/και τής προσωπικής ζωής τού πολίτη και να τις 
καθυποτάξει στην κρατική εξουσία (λ.χ. η δικτατορία, ο φασισµός, η 
θεοκρατία κ.α.) ΣΥΝ. απολυταρχία ΑΝΤ. δηµοκρατία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. totalitarianism], 

ολοκόκκινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει βαθύ ή έντονο κόκκινο χρώµα: ~ 
ήλιος (κατά το ηλιοβασίλεµα) ΣΥΝ. άλικος. 

ολόκορµος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρο το κορµί, που 
απλώνεται σε ολόκληρο το σώµα: ~ ρίγος | τρέµουλο || έτρεµα ~ από τον φόβο 
ΣΥΝ. σύγκορµος, ολόσωµος. 

ολοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ. 1. µεταφυσική θεωρία, που εκλαµβάνει την 
πραγµατικότητα ως όλον, εντός τού οποίου αποκλείεται η αυθυπαρξία 
οποιουδήποτε όντος, ενώ παράλληλα δίνει έµφαση στην οικουµενικότητα τού 
Θεού και στην τελική σωτηρία όλων των ψυχών 2. ηθική θεωρία, σύµφωνα µε 
την οποία το αντικείµενο τής ανθρώπινης ηθικής ενέργειας δεν µπορεί να 
είναι το µεµονωµένο άτοµο, αλλά προϋπάρχουσες φυσικώς οµάδες 
ανθρώπων, όπως η οικογένεια, το έθνος, η φυλή και η ανθρωπότητα. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. universalisme]. 

ολόλαµπρος, -η, -ο [µτγν.] (εκφραστ.) αυτός που λάµπει πάρα πολύ, που 
εκπέµπει έντονη λάµψη ή που λούζεται στο φως: ~ µέρα | παλάτι ΣΥΝ. 
κατάφωτος ΑΝΤ. κατασκότεινος. 

ολολεξία (η) [1863] ΓΛΩΣΣ. το να αποφεύγεται στην προφορική και ιδίως στη 
γραπτή οµιλία η έκθλιψη ή η αφαίρεση, γενικότερα η έκ-κρουση (βλ.λ.) 
φωνηέντων και να προτιµάται να εκφωνείται ή να γράφεται ολόκληρη η λέξη. 

ολόλευκος, -η, -ο [αρχ.] ο εντελώς λευκός, αυτός που έχει τελείως άσπρο 
χρώµα: - περιστέρι ΣΥΝ. κατάλευκος, πάλλευκος, ολόασπρος, κάτασπρος 
ΑΝΤ. κατάµαυρος. 

ολολύζω ρ. αµετβ. {ολόλυξα} (αρχαιοπρ.) βγάζω θρηνητικές κραυγές, θρηνώ 
γοερώς ΣΥΝ. οδύροµαι, θρηνολογώ, ολοφύροµαι, οιµώζω, (λαϊκ.) σκούζω. — 
ολολυγµός (ο) [αρχ.] κ. σλολυγή (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. λ. µε ονοµατοποιηµένη ρίζα και αναδιπλασια-σµό, < 
*ολ-υλ-ύζω (µε ανοµοίωση) < I.E. *ul- «ουρλιάζω, κραυγάζω», πβ. λατ. 
ululare «ολολύζω», σανσκρ. uluti- κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ύλ-άω (βλ. λ. ύλακή, 
ύλακτώ). Το ρ. περιέγραφε αρχικώς τις κραυγές χαράς κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετουργιών, ενώ αργότερα περιορίστηκε στη θρηνητική σηµ. 
Αναφερόταν κυρ. στις γυναίκες κατ' αντιδιαστολή προς το ρ. αλαλάζω (το 
οποίο χαρακτήριζε τη θριαµβευτική ανδρική κραυγή σε πόλεµο)]. 

ολόµαλλος, -η, -ο [1888] αυτός που έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ίνες 
µαλλιού: ~ ζακέτα. 

ολόµαυρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι εντελώς µαύρος: «στων Ψαρών την ~ 
ράχη | περπατώντας η Λόξα µονάχη...» (∆. Σολωµός). 

ολοµέλεια (η) {ολοµελειών} 1. το σύνολο των µελών σώµατος ή οργάνου που 
συνεδριάζει: η ~ τής Βουλής | τού Αρείου Πάγου || η πρόταση εγκρίθηκε από 
την ~ τού συµβουλίου || οι εισηγήσεις των επιτροπών θα κριθούν από την - ΑΝΤ. 
τµήµα, µέρος 2. (κατ' επέκτ.) η σύνοδος οποιουδήποτε διευθύνοντος οργάνου, 
στην οποία παρίστανται όλα τα µέλη του: συνήλθε χθες η ~ τού διοικητικού 
συµβουλίου τού σωµατείου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ολοµέλεια «αρτιµέλεια» < όλοµελής. Στη σηµερινή σηµ. η λ. 
αποδίδει την αγγλ. περίφραση plenary session]. 

ολοµελής, -ής, -ές {ολοµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) (για σώµα που 
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συνεδριάζει) αυτός τού οποίου όλα τα µέλη είναι παρόντα: ~ συµβούλιο. — 
ολοµελώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
όλοµελής «αρτιµελής» < όλο- + -µελής < µέλος. Βλ. λ. ολοµέλεια]. 

ολοµερής, -ής, -ές [µτγν.] {ολοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
συµπεριλαµβάνει όλα του τα µέρη, που παρουσιάζεται άρτιος ΣΥΝ. ολοµελής 
ΑΝΤ. µονοµερής, µερικός, ελλιπής. — ολοµέρεια (η) [µεσν.]. 

ολοµέταξος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 
µετάξι: - φόρεµα. 

ολοµέτωπος, -η, -ο αυτός που εκτείνεται ή λαµβάνει χώρα σε όλα τα µέτωπα, 
λ.χ. σε όλα τα πεδία στρατιωτικών επιχειρήσεων ή (γενι-κότ.) συγκρούσεων: 
εξαπολύω ~ επίθεση. 

ολοµόναχος, -η, -ο [µεσν.] εντελώς µόνος: έφυγε κι αυτός και µε παράτησε - || 
µετά τον θάνατο των γονιών της έµεινε ~ ΣΥΝ. κατάµο-νος, (εκφραστ.) σαν την 
καλαµιά στον κάµπο. 

όλον (το) → όλος 
ολονέν κ. ολονένα επίρρ. ολοένα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. όλονέν)α), συνθ. εκ 

συναρπαγής από τη φρ. όλον εν)α). Πβ. κ. ολοένα]. 
ολονυχτία κ. (λόγ.) ολονυκτία (η) [µεσν.] {ολονυχτιών} 1. το να µείνει κανείς 

άγρυπνος όλη τη νύχτα: έκανε ~ δίπλα στο κρεβάτι τού ετοιµοθάνατου ΣΥΝ. 
αγρυπνία 2. ΕΚΚΛΗΣ. ιερή ακολουθία, που λαµβάνει χώρα κατά την παραµονή 
των µεγάλων εορτών και διαρκεί ολόκληρη τη νύχτα ΣΥΝ. αγρυπνία. 

ολονύχτιος, -α, -ο κ. (λόγ.) ολονύκτιος [µτγν.] αυτός που διαρκεί ολόκληρη τη 
νύχτα, που φθάνει µέχρι το πρωί: ~ γλέντι | χαρτοπαιξία ANT. ολοήµερος. — 
ολονυκτίως επίρρ. 

ολονυχτίς επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) καθ' όλη τη διάρκεια τής νύχτας, όλη τη νύχτα 
ΣΥΝ. ολονυκτίως ΑΝΤ. οληµερίς. 

ολόξανθος, -η, -ο [µεσν.] εντελώς ξανθός: ~ µαλλιά ΣΥΝ. κατάξανθος. 
ολοπαθής, -ής, -ές {ολοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από 

γενική ασθένεια, η οποία προσβάλλει ολόκληρο το σώµα. — ολοπάθεια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < ολο- + -παθής, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. 
πάσχω]. 

ολόπλευρος, -η, -ο [1858] 1. αυτός που συµβαίνει ή παρέχεται σε όλες ή από 
όλες τις πλευρές και όχι µερικώς: ~ ενίσχυση | υποστήριξη | επίθεση ΑΝΤ. 
µονόπλευρος 2. (σπάν.-κυριολ.) αυτός που βρίσκεται ή συµβαίνει σε όλη την 
έκταση µιας πλευράς: ~ πυρ (η ταυτόχρονη πυροδότηση όλων των πυροβόλων 
τής µιας πλευράς πολεµικού πλοί-ου). — ολόπλευρα επίρρ. 

ολοπρόθυµος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) πάρα πολύ πρόθυµος: ~ δουλευτής ΣΥΝ. 
προθυµότατος ΑΝΤ. απρόθυµος. 

Ολόρθος, -η, -ο [µεσν.] 1. εντελώς όρθιος, απόλυτα ευθυτενής: «για ι-δές κορµί 
ψηλό, λιγνό κι ~ σαν τη λεύκα» (Κ. Κρυστάλλης) ΣΥΝ. (λαϊκ.) ντούρος 2. (για 
πράγµατα, κυρ. κτίσµατα) αυτός που δεν κατέπεσε, που στέκει απόλυτα 
κάθετος προς το έδαφος: ~ κολόνα | τοίχος | στύλος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός 
που δεν έχει καµφθεί ψυχικά, που δεν έχει καταπέσει καθόλου το ηθικό του: 
πέθανε ~ στις επάλξεις τού αγώνα ΣΥΝ. ακλόνητος. 

όλος, -η, -ο κ. (λαϊκ.-διαλεκτ.) ούλος 1. αυτός που υπάρχει στο σύνολο του, στο 
συνολικό του πλήθος ή ποσότητα, χωρίς να του λείπει τίποτε ή κανείς (όταν 
προσδιορίζει ουσιαστικό, µετά το όλος ακολουθεί απαραιτήτως άρθρο, εκτός 
αν το ουσιαστικό είναι το µέρα ή το νύχτα): ~ (τη) νύχτα µείναµε άγρυπνοι στο 
προσκέφαλο τού αρρώστου || µη διαµαρτύρεσαι, γιατί το φταίξιµο είναι ~ δικό 
σου || πάρ'τα όλα δικά σου || είχε ~ τον καιρό να φύγει, αλλά δεν το έκανε || 
θέλω ~ την αλήθεια || έχει βάλει ~ του την ψυχή σ' αυτό το µεγάλο έργο || σας 
ευχαριστούµε µε ~ µας την καρδιά (εγκάρδια, θερµότατα) || µε ~ τον σεβασµό 
που σας έχω ||~ο κόσµος ΣΥΝ. ολόκληρος, άπας, σύµπας, ακέραιος, πλήρης 
ΑΝΤ. λειψός, ελλιπής 2. (+άναρθρη αιτ.) γεµάτος: πού κυλιόσουν και είσαι όλος 
λάσπες; || ήταν όλος χαρά || (µτφ.) είµαι όλη αφτιά (ακούω προσεκτικά)· ΦΡ. 
αυτό είν' όλο τίποτε περισσότερο από αυτό, µόνο αυτό: το µόνο που πρέπει να 
κάνεις, είναι να προσέχεις το σπίτν ~! || —; -Γιατί; Λίγο είναι; 3. (στον πληθ.) 
καθένας ανεξαιρέτως (από πλήθος προσώπων ή πραγµάτων): όλες οι απόψεις 
είναι σεβαστές || δεν είµαστε όλοι ίδιοι || θα δώσω ~ µου τα λεφτά, για να γίνει 
καλά || παιδί για ~ τις δουλειές- ΦΡ. (α) όλοι µαζί (µεσν. φρ.) όλοι ως οµάδα, 
όλοι συγχρόνως, συνολικά: µη µιλάτε ~, γιατί δεν ακούγεται κανείς σας || 
έχουµε και λέµε: τυρί, ντοµάτες και µήλα' όλα µαζί µάς κάνουν 2.000 (β) (µε 
επανάληψη) όλος-όλος | όλος κι όλος για να τονιστεί ότι δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο, τόσος µόνο: όλοι-όλοι φθάνουν τους πεντακόσιους (και όχι 
περισσότερους) || όλος (κι) όλος ο µισθός µου είναι 120.000- πώς να πληρώσω 
το νοίκι; || να σκεφτείς, στα εννιά χρόνια που είµαι στην Αθήνα, ο πατέρας µου 
κατέβηκε από τη Λάρισα δυο φορές όλες κι όλες 4. όλα (τα) τα πάντα, χωρίς να 
εξαιρείται τίποτε: Μην ανησυχείς! ~ θα πάνε καλά || Πρόσεχε τον'. Είναι 
ικανός για ~ || πάνω απ'~ να κοιτάς την υγεία σου! || πρώτα απ'~ || ή ~ η τίποτα- 
ΦΡ. (α) όλα κι όλα για να τονιστεί ότι τίποτα περισσότερο δεν θα γίνει ανεκτό, 
ότι η υποµονή έφθασε στα όρια της: α, ~· δέχτηκα να βάζει τη µουσική του 
δυνατά, αλλά όχι και την ώρα που κοιµάµαι! (β) καθ' όλα βλ. λ. καθ'όλα 5. 
(όταν προηγείται άρθρο) αυτός που εξετάζεται, που εκλαµβάνεται στο σύνολο 
του, χωρίς απουσία µέλους ή µέρους του: µόνο η ανάκριση θα ρίξει φως στην ~ 
υπόθεση || η ~ περιουσία του δεν ξεπερνά τα 10.000.000 δρχ. ΣΥΝ. ολικός, 
συνολικός 6. όλο(ν) (το) το σύνολο ως αφηρηµένη έννοια ή ως ιδιότητα: το 
πρόβληµα αυτό πρέπει να εξεταστεί ως ~ και όχι στις επιµέρους πλευρές του || 
πρέπει να ανιχνεύσουµε το ~ τής φιλοσοφικής του σκέψης ΣΥΝ. ολότητα- ΦΡ. 
(λόγ.) εν άλω (εν ό'λω) συνολικά: «πωλού- 

νται µερικώς ή ~ η Εµπορική Τράπεζα, η Ολυµπιακή Αεροπορία, η Ε.Ρ.Τ. κ.ά.» 
(εφηµ.) ΑΝΤ. εν µέρει, µερικώς 7. (λόγ. ως επίρρ.) το όλο(ν) σε σύνολο, καθ' 
ολοκληρίαν: αν προσθέσουµε και τα έξοδα κινήσεως, µας κάνει ~ 200.000 δρχ. 
ΣΥΝ. συνολικά 8. (ως επίρρ.) όλο βλ.λ. 9. στον τ. όλα για να δηλωθεί το 
ισόπαλο αποτέλεσµα: -Πόσο είναι το σκορ; -75 όλα (δηλ. 75-75) · ΦΡ. (α) 
(εµφατ.) παρ' όλον, -η, -ο για να δηλωθεί αντίθεση ή εναντίωση προς 
(κάποιον/κάτι): παρ'όλη την προθυµία του, δεν µας φάνηκε χρήσιµος (β) µ' 
όλον ότι µολονότι (βλ.λ.) (γ) µ' όλον τούτο | µολοντούτο µολαταύτα (βλ.λ.) 
(δ) µ' όλα ταύτα µολαταύτα (βλ.λ.) (δ) µε τα όλα (µου) (χωρίς να µου) λείπει 
τίποτε, µε όλα τα χαρακτηριστικά (µου) σε µεγάλο βαθµό: είναι γυναίκα - της 
|| είναι άντρας ~ του (ε) µέσα ο' όλα | µες στα όλα βλ. λ. µέσα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
δλος < *ολ-Εος (µε απλοποίηση τού -λΕ- χωρίς αντέ-κταση) < I.E. *sol- 
«όλος, ολόκληρος», πβ. σανσκρ. sârva- «ολόκληρος, ακέραιος», λατ. sollus (< 
*sol-wos), sol-idus «στερεός, ολόκληρος» (> γαλλ. solide) κ.ά.]. 

ολοσέλιδος, -η, -ο [1848] αυτός που καταλαµβάνει ολόκληρη σελίδα, που 
εκτείνεται σε ολόκληρη σελίδα: ~ φωτογραφία | καταχώριση | διαφήµιση. 

ολοσηρικός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) ολοµέταξος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. όλοσηρικός < 
όλο- + σηρικός «µεταξωτός» < Σήρες, ονοµασία λαών τής Άπω Ανατολής, 
πιθ. των Κινέζων, οι οποίοι εισήγαγαν την καλλιέργεια και επεξεργασία τού 
µεταξιού. Το όνοµα Σήρες (Σήρ, -ρός) είναι αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στην 
κινεζ. λ. se «µετάξι»]. 

ολοσκέπαστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει σκεπαστεί ή στεγαστεί από όλες 
τις πλευρές, ο εντελώς καλυµµένος: ~ βεράντα | αυλή | δεξαµενή ΑΝΤ. 
ξέσκεπος, ξεσκέπαστος, ακάλυπτος. Επίσης ολόσκεπος. 

ολοσκότεινος, -η, -ο (εκφραστ.) εντελώς σκοτεινός, αυτός που δεν έχει 
καθόλου φως: ~ δωµάτιο | γωνιά ΣΥΝ. κατασκότεινος, θεοσκότει-νος ΑΝΤ. 
ολόφωτος, κατάφωτος. — ολοσκότεΐ'να επίρρ. 

ολοστεγνος, -η, -ο εντελώς στεγνός, αυτός που δεν έχει καθόλου υγρασία ή δεν 
έχει καθόλου βραχεί: ~ ρούχα | µαλλιά ΣΥΝ. κατάστε-γνος ΑΝΤ. µούσκεµα. 

ολοστόλΐΌτος, -η, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) γεµάτος στολίδια: - γυναίκα ΣΥΝ. 
καταστόλιστος ΑΝΤ. αστόλιστος, απέριττος. 

ολοστρόγγυλος, -η, -ο [µτγν.] εντελώς στρογγυλός, αυτός που έχει τελείως 
στρογγυλό σχήµα: ~ φεγγάρι | πρόσωπο. 

ολόστρωτος, -η, -ο [1823] (λαϊκ.) καλά στρωµένος ή στρωµένος σε όλη του την 
έκταση ΑΝΤ. άστρωτος. 

ολοσχερής, -ής, -ές {ολοσχερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (συνήθ. κακόσ.) αυτός που 
εµφανίζεται, που συµβαίνει σε πλήρη, απόλυτο βαθµό: - καταστροφή | 
ερήµωση | διάλυση ΣΥΝ. ολοκληρωτικός. — ολοσχερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ολοσχερής < όλο- + -σχερής < *σχερός | *σχερόν «συνέχεια, 
ακολουθία» < θ. σχ- τού ρ. έχω (πβ. αόρ. β' ε-σχ-ον, βλ. κ. σχετικός) + -ερός]. 

ολόσωµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει ή περιλαµβάνει ολόκληρο το σώµα: 
~ εικόνα | πίνακας | γλυπτό 2. (ένδυµα) που καλύπτει ολόκληρο το σώµα, από 
τους ώµους ώς τα πόδια: ~ φόρµα | µαγιό (που καλύπτει τον κορµό) · 3. ΖΩΟΛ. 
ολόσωµα (τα) οµάδα µικροοργανισµών, των οποίων το σώµα δεν φέρει 
υποδιαιρέσεις ούτε σχηµατίζει κανένα ειδικό όργανο. 

ολοταχώς επίρρ. [1858] (λόγ.) 1. µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα, πάρα πολύ 
γρήγορα: µόλις έµαθε τα νέα, τράβηξε ~ για το χωριό του || ο δροµέας έτρεχε ~ 
προς το τέρµα ΣΥΝ. ταχύτατα ΑΝΤ. αργά 2. ΝΑΥΤ. παράγγελµα τού κυβερνήτη 
στον µηχανικό να δώσει στο πλοίο τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα: πρόσω ~! 
[ΕΤΥΜ. < ολοταχής < ολο- + -ταχής < τάχος, απόδ. τού γαλλ. à toute vitesse]. 

ολότελα επίρρ. (λαϊκ.) σε απόλυτο βαθµό: η γνώµη σου µε αφήνει ~ αδιάφορο || 
είσαι ~ τρελός! || έχασε ~ τον έλεγχο τού αυτοκινήτου ΣΥΝ. τελείως, εντελώς, 
ολωσδιόλου, πλήρως, παντελώς ΑΝΤ. ελλιπώς, µερικώς· ΦΡ. (παροιµ.) απ' το 
(ντιπ κι) ολότελα, καλή ('ν') κι η Πανα-νιώταινα όταν δεν µπορείς να 
επιτύχεις το τέλειο ή το επιθυµητό, αρ-κέσου στο εφικτό: Τι να κάνουµε; 
Προκειµένου να µείνω άφραγκος, θα δουλέψω σερβιτόρος- ~! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ολότελα < µτγν. όλοτελώς, επίρρ. τού επιθ. όλοτελής < όλο- + -
τελής < τέλος]. 

ολότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η έννοια τού όλου, όλα µαζί τα µέρη 
πράγµατος ΣΥΝ. σύνολο, όλον ΑΝΤ. τµήµα, µέρος 2. ΦΙΛΟΣ, η ιδιότητα 
πραγµάτων, συστηµάτων κ.λπ., που αποτελούνται από διαφορετικά µέρη, να 
εµφανίζουν συµπεριφορά διάφορη από την αντίστοιχη των µερών τους. 

ολοτρόγυρα επίρρ. [µεσν.] (διαλεκτ.) παντού τριγύρω, ολόγυρα ΣΥΝ. ολούθε. 
ολούθε επίρρ.· από όλα τα µέρη, από παντού: τα νερά τον είχαν ζώσει - ΣΥΝ. 

ολόγυρα, ολοτρόγυρα, (αρχαιοπρ.) πανταχόθεν. [ΕΤΥΜ. < µεσν. όλοΰθεν < 
όλος (µε -ου κατά τα τοπικά επιρρ. παντού, πού κ.τ.ό.) + -θεν (βλ.λ.)]. 

ολοφάνερος, -η, -ο αυτός που φαίνεται ολοκάθαρα, που δεν αποκρύπτεται 
καθόλου: ∆εν χρειάζονται δικαιολογίες! Είναι ολοφάνερο ότι δεν θέλεις να 
βοηθήσεις || ~ απροθυµία | αµηχανία | δυσαρέσκεια | συγκίνηση | ψέµα ΣΥΝ. 
προφανής, καταφανής, πασίδηλος. Επίσης (λόγ.) ολοφανής, -ής, -ές. — 
ολοφάνερα επίρρ. [µεσν.]. ολόφρεσκος, -η, -ο (για τρόφιµα) εντελώς φρέσκος: 
~ φρούτο | λαχανικά | γλυκό ΑΝΤ. µπαγιάτικος, χαλασµένος. ολοφύροµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) κλαίω γοερώς, εκδηλώνω τη 
θλίψη µου µε θρήνους και στεναγµούς, λυγµούς και αναφιλητά ΣΥΝ. θρηνώ, 
οδύροµαι, οιµώζω, ολολύζω. — ολοφυρ- 
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µας (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. p., σχηµατισµένο κατά τα ρ. οδύροµαι, µύροµαι, µινύρο-
µαι, τού οποίου το θ. όλοφ- συνδ. µε αρµ. olb «κλάµα», λιθ. ulbuoti 
«τραγουδώ, φωνάζω» κ.ά. Οι ελλην. λ. παρουσιάζουν θ. σε ό- πιθ. λό-
γω τής επίδρασης τού ρ. ολολύζω]. 

ολόφωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (εκφραστ.) γεµάτος φως, αυτός που φω-
τίζεται άπλετα, που φέγγει ολόκληρος από το φως: ~ δωµάτιο | ουρα-
νός ΣΥΝ. κατάφωτος, πάµφωτος, φωτόλουστος ΑΝΤ. κατασκότεινος, 
θεοσκότεινος 2. ΟΠΤ. ολόφωτο (το) φωτιστική συσκευή, τής οποίας 
όλο το φως συλλέγεται µε φακούς και κατευθύνεται µε ανακλαστή-
ρες προς ορισµένη διεύθυνση. 

ολοχαρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι γεµάτος χαρά: ~ παιδί | κο-
πέλα ΣΥΝ. καταχαρούµενος, πασίχαρος, περιχαρής ΑΝΤ. περίλυπος. — 
ολόχαρα επίρρ. [µεσν.]. 

ολοχρονίς επίρρ. (λαϊκ.) καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους, όλο τον 
χρόνο: ~ δούλευαν στα κτήµατα του για ένα ξεροκόµµατο. 

ολόχρυσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί εξ ολο-
κλήρου από χρυσάφι: - θρόνος | βραχιόλι | στολή 2. (λογοτ.) αυτός 
που έχει το λαµπρό χρώµα τού χρυσού: ~ µαλλιά. 

ολόχρωµος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που έχει ολόκληρος το ίδιο χρώµα: ~ 
ύφασµα ΣΥΝ. µονόχρωµος ΑΝΤ. πολύχρωµος. 

ολόψυχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που γίνεται µε πάθος, µε όλη την ψυχή 
αυτού που ενεργεί: ~ συµπαράσταση | συµµετοχή | υποστήριξη ΣΥΝ. 
ολόκαρδος, (λόγ.) ολόθυµος. — ολόψυχα | ολοψύχως [µτγν.] επίρρ. 

Ο.Λ.Π. (ο) Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς. 
Ολυµπία (η) 1. περιοχή τής ∆, Πελοποννήσου, µικρή κοιλάδα τού πο-
ταµού Αλφειού στον νοµό Ηλείας, όπου στην αρχαιότητα βρισκόταν 
το περίφηµο ιερό τού ∆ιός και τελούνταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < "Ολυµπος (βλ.λ.)]. 

Ολύµπια (τα) {Ολυµπίων} οι Ολυµπιακοί Αγώνες τής αρχαιότητας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ολύµπια (ιερά), επειδή οι αγώνες γίνονταν προς τιµήν 
τού 'Ολυµπίου ∆ιός]. 

Ολυµπιάδα (η) 1. οι Ολυµπιακοί Αγώνες: η πρώτη σύγχρονη ~ έγινε το 
1896 στην Αθήνα 2. (στην αρχαία Ελλάδα) η χρονική περίοδος των 
τεσσάρων ετών που µεσολαβούσε µεταξύ δύο διαδοχικών Ολυµπια-
κών Αγώνων και αποτελούσε τη βασική χρονολογική µονάδα, µε αφε-
τηρία την πρώτη επίσηµη διοργάνωση των αγώνων το 776 π.Χ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ολυµπιάς, -άδος < 'Ολυµπία]. 

ολυµπιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ολυµπία 2. Ολυ-
µπιακοί Αγώνες (α) (στην αρχαιότητα) οι σηµαντικότεροι πανελλή-
νιοι αθλητικοί αγώνες, οι οποίοι ήταν αφιερωµένοι στον ∆ία και τε-
λούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στην Ολυµπία, είχαν δε τόσο µεγάλη 
αίγλη, ώστε κατά τη διάρκεια τους διακόπτονταν οι πολεµικές επι-
χειρήσεις (εκεχειρία) ΣΥΝ. Ολυµπιάδα, Ολύµπια (β) η µεγαλύτερη 
σύγχρονη διεθνής αθλητική διοργάνωση, η οποία πραγµατοποιείται 
κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετική χώρα µε συµµετοχή αθλητών 
από ολόκληρο τον κόσµο και περιλαµβάνει πολλά αγωνίσµατα (γ) 
Χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες οι αγώνες που διεξάγονται τον χει-
µώνα τής χρονιάς των Ολυµπιακών Αγώνων και περιλαµβάνουν χιο-
νοδροµικά αγωνίσµατα 3. αυτός που σχετίζεται µε τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες: ~ στάδιο | χωριό (ο οικισµός όπου διαµένουν οι αθλητές που 
συµµετέχουν σε Ολυµπιάδα) | ύµνος | µετάλλιο | ρεκόρ | σηµαία | επι-
τροπή | πνεύµα- ΦΡ. ολυµπιακή φλόγα η φλόγα-σύµβολο των σύγ-
χρονων Ολυµπιακών Αγώνων, που µένει αναµµένη καθ' όλη τη διάρ-
κεια τους και τής οποίας η αφή γίνεται στο ιερό τής Ολυµπίας λίγο 
πριν από την έναρξη τους · 4. Ολυµπιακός (Σύνδεσµος Φιλάθλων 
Πειραιώς) (ο) αθλητικό σωµατείο τού Πειραιά, που ιδρύθηκε το 1925 
5. (συνεκδ.) ο οπαδός τού παραπάνω σωµατείου: είναι ~ από µικρό 
παιδί. [ΕΤΥΜ αρχ. < 'Ολυµπία (βλ.λ.)]. 

Ολυµπιάς (η) {Ολυµπιάδ-ος, -α} 1. βασίλισσα τής αρχαίας Μακεδο-
νίας, µητέρα τού Μ. Αλεξάνδρου 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
3. γυναικείο όνοµα. Επίσης Ολυµπιάδα 
[ΕΤΥΜ. µτχν. κύρ. όν. < αρχ. 'Ολύµπιος (Ζευς)]. 

ολυµπιονίκης (ο/η) {(θηλ. ολυµπιονίκου) | ολυµπιονικών} ο νικητής | 
η νικήτρια σε Ολυµπιακούς Αγώνες: χρυσός | αργυρός | χάλκινος ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Ολυµπία + -νίκης < νίκη]. 

ολύµπιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τονΌλυ-
µπο: ~ θεοί 2. αυτός που σχετίζεται µε τους αρχαίους θεούς τού Ολύ-
µπου: ~ µεγαλείο 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγαλείο, 
επιβλητικότητα ή και γαλήνη, που ταιριάζει σε θεό: ~ φυσιογνωµία | 
αταραξία | ηρεµία || οι Αθηναίοι αποκαλούσαν τον Περικλή «Ολύ-
µπιο». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

ολυµπισµός (ο) {χωρ. πληθ.) οι αρχές που συνθέτουν το ολυµπιακό 
πνεύµα µε κυριότερη το ιδεώδες τής έντιµης προσπάθειας και τής 
ευγενούς άµιλλας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
olympisme], 

Όλυµπος (ο) {-ου κ. -ύµπου} 1. το ψηλότερο βουνό τής Ελλάδας, που 
εκτείνεται στη Β. Θεσσαλία και τη Ν∆. Μακεδονία (νοµοί Λάρισας 
και Πιερίας)· κατά τη µυθολογία αποτελούσε κατοικία των δώδεκα 
θεών 2. όνοµα βουνών τής κυρίως Ελλάδας, τής Μ. Ασίας, τής Κύ-
πρου και των νησιών τού Αιγαίου Πελάγους. — ολύµπιος, -α, -ο 
[αρχ.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ.. <*γν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, τού οποίου η αρχική 
σηµ. θα πρέπει να ήταν απλώς «βουνό». Έχουν διατυπωθεί επίσης 
υποθέσεις περί πελασγικών επιδράσεων]. 

Όλυνθος (η) {Ολύνθου} αρχαία πόλη τής Χαλκιδικής. — ολυνθια-
κός, -ή, -ό [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ αρλ·. αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, το οποίο από µερι-
κούς ταυτίζεται µε τη µτγν. λ. δλυνθος «αγριόσυκο»]. 

όλως επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) εξ ολοκλήρου, καθ' ολοκληρίαν: ~ τυ-
χαίως || η αντίδραση σας έχει ~ ιδιαίτερη σηµασία για µας ΣΥΝ. εντε-
λώς, τελείως ΑΝΤ. µερικώς. 

όλως διόλου επίρρ.· καθ' ολοκληρίαν, ολότελα: κατέφθασε - ανα-
πάντεχα || - περιττός | απίθανος ΣΥΝ. εντελώς, τελείως, εξ ολοκλήρου 
ΑΝΤ. µερικώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς. [ΕΤΥΜ < µεσν. ολωσδιόλου < 
όλως + διόλου]. 

ο µ (co) → ωµ 
οµάδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ος} 1. σύνολο προσώπων ή (σπάν.) πραγµά-

των, τα οποία συνδέει κάτι κοινό και εκλαµβάνονται ως ενιαίο σύ-
νολο: ~ νεαρών προκάλεσε καταστροφές στα αυτοκίνητα των περιοί-
κων || επαγγελµατική ~ || ~ µαθητών | εργατών | διαδηλωτών | κακο-
ποιών || σχηµατίζω ~ ΣΥΝ. σύνολο ΑΝΤ. µονάδα, µέλος, µέρος· ΦΡ. (α) 
κοινωνική οµάδα σύνολο ατόµων, στοιχειωδώς οργανωµένο, µε συνο-
χή, κοινώς αποδεκτή συµπεριφορά, που συνήθως αποδύονται σε συλ-
λογική δράση για την από κοινού επίτευξη επιδιωκόµενου σκοπού 
(β) οµάδα αναφοράς κοινωνική οµάδα προς την οποία τείνει ή προ-
σβλέπει ένα άτοµο, χωρίς να είναι µέλος της (γ) πρωτογενής οµάδα 
θεµελιώδης κοινωνική οµάδα µιας κοινωνίας, όπως η οικογένεια (δ) 
οµάδα υψηλού κινδύνου κατηγορία ατόµων που λόγω τού τρόπου 
ζωής τους κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους να προσβληθούν 
από κάποια ασθένεια (λ.χ. από έιτζ, όπως οι οµοφυλόφιλοι, οι πολυ-
µεταγγιζόµενοι, οι ναρκοµανείς κ.ά.) 2. (ειδικότ.) (α) σύνολο προσώ-
πων που ενώνουν τη δράση και τις προσπάθειες τους για την επίτευ-
ξη κοινού έργου ή σκοπού: κοινοβουλευτική | ερευνητική | θεατρική | 
ψυχοθεραπευτική | τροµοκρατική | ληστρική | ναυαγοσωστική ~ || ~ 
κρουσεως | διασώσεως | δράσης | συντονισµού | δασοπυρόσβεσης | 
επιστηµόνων | εργασίας | έρευνας ΣΥΝ. όµιλος, γκρουπ (β) ΠΟΛΙΤ. 
οµάδα πίεσης οµάδα ατόµων, εντός τού κοινωνικού συνόλου, που 
έχει τη δυνατότητα να ασκεί πιέσεις (πολιτικές, οικονοµικές), ώστε 
να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της· σηµαντικό στοιχείο των σύγ-
χρονων ανεπτυγµένων κοινωνιών (βλ. κ. λ. λόµπι) (γ) (παλαιότ.) 
ΠΟΛΙΤ. Οµάδα των Επτά (Group of Seven ή G7) η οµάδα των επτά πιο 
ανεπτυγµένων βιοµηχανικά και πλουσιότερων χωρών τού κόσµου 
(Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Καναδά)· 
σήµερα, µε την προσθήκη τής Ρωσίας ονοµάζεται Οµάδα των Οκτώ 
(Group of Eight ή G8) 3. ΑΘΛ. σύνολο αθλητών που συνεργάζονται κατά 
τη διεξαγωγή οµαδικού αθλήµατος, έχοντας ως αντίπαλο άλλο 
οµοειδές σύνολο αθλητών, από το οποίο και διακρίνονται µε το κα-
θιερωµένο χρώµα και έµβληµα που φέρουν στη στολή τους: ποδο-
σφαιρική ~ || ~ βόλεϊ || ελληνική | ξένη | εθνική | τοπική ~ || φορµαρι-
σµένη | καλή - || φίλος | οπαδός οµάδας || τι ~ είσαι; (ποια οµάδα 
υποστηρίζεις;) 4. ΙΑΤΡ. οµάδα αίµατος βλ. λ. αίµα 5. ΣΤΡΑΤ. οµάδα µά-
χης βασική πολεµική µονάδα τού πεζικού, που αποτελεί υποδιαίρεση 
τής διµοιρίας και υποδιαιρείται µε τη σειρά της σε δύο υποοµάδες 6. 
ΟΙΚΟΝ. (α) οµάδα µειοψηφίας το σύνολο των ατόµων που διαθέτουν 
τη µειοψηφία των µετοχών ανώνυµης εταιρείας και, ως εκ τούτου, 
δεν µετέχουν στη διοίκηση τής εταιρείας, αλλά µπορούν να ασκούν 
έλεγχο σε αυτή για την προστασία των συµφερόντων τους (β) οµάδα 
πλειοψηφίας το σύνολο των ατόµων που διαθέτουν την πλειοψηφία 
των µετοχών ανώνυµης εταιρείας και µε την ψήφο τους ελέγχουν την 
εταιρεία 7. ΧΗΜ. (α) το σύνολο των χηµικών στοιχείων που περιλαµ-
βάνονται στην ίδια κατακόρυφη στήλη τού περιοδικού συστήµατος 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) (β) χαρακτηριστική οµάδα συνδυασµός 
ατόµων που αποτελεί τµήµα τού µορίου χηµικής ένωσης και συµµε-
τέχει σε χαρακτηριστικές χηµικές αντιδράσεις καθορίζοντας τη χη-
µική συµπεριφορά τού µορίου. — (υποκ.) οµαδούλα κ. οµαδίτσα (η) 
(σηµ. 1-2), (µεγεθ.) οµαδάρα (η) (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, συµβού-
λιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οµάς, -άδος < επίρρ. οµού (βλ.λ.) + -άς, -άδος. Αρκετές 
σύγχρονες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. οµάδα αίµατος (< αγ-
γλ. blood group), οµάδα πιέσεως (< αγγλ. pressure group), οµάδα δια-
σώσεως (< αγγλ. rescue squad(, οµάδα πλειοψηφίας | µειοψηφίας (< 
αγγλ. majority | minority group), οµάδα κρούσεως (< αγγλ. hit team) 
K.à.].w 

οµαδάρχης (ο) {οµαδαρχών}, οµαδάρχισσα (η) {δύσχρ. οµαδαρ-
χισσών} 1. ο επί κεφαλής οµάδας: ~ προσκόπων || (καταχρ.) κανείς 
από τους ~ στο κόµµα τής αντιπολίτευσης δεν δέχεται για αρχηγό τον 
σηµερινό πρόεδρο τού κόµµατος 2. ΣΤΡΑΤ. ο αρχηγός στρατιωτικής 
οµάδας τού πεζικού. 

[ΕΤΥΜ < οµάδα + -άρχης < άρχω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. chef 
d'équipe]. οµάδι επίρρ. (λαϊκ.-διαλεκτ.) από κοινού, µαζί: «µιαν κόρη 
κι έναν άγουρο, που µπερδεύτηκα ~ » (Ερωτόκριτας) ΣΥΝ. (λόγ.) 
οµαδόν, οµού, (λαϊκότ.) αντάµα ΑΝΤ. χώρια, χωριστά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. οµάδι < όµάδιον, υποκ. τού µτγν. οµάς, -άδος]. 
οµαδικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε οµάδα, που χαρα-
κτηρίζει σύνολο ανθρώπων: ~ πνεύµα 2. αυτός που σχετίζεται µε σύ-
νολο ανθρώπων, µε πολλούς ανθρώπους µαζί, κατ' αντιδιαστολή προς 
αυτόν που σχετίζεται µε έναν µόνο άνθρωπο: ~ ενέργεια | έξοδος ! 
αποχώρηση | άθληµα | αγώνισµα | αυτοκτονία | παραίτηση | αντίδραση 
| προσπάθεια | φυγή | επίθεση | µετακίνηση | έκθεση (καλλιτεχνών) || η 
περίπολος δέχτηκε ~ πυρά ΣΥΝ. συλλογικός ΑΝΤ. µεµονωµένος, 
ατοµικός· ΦΡ. οµαδικός τάφος τάφος στον οποίο έχουν ενταφιαστεί 
περισσότερα από δύο σώµατα νεκρών 3. ΨΥΧΟΛ. (α) οµαδική υστερία 
µορφή συλλογικής συµπεριφοράς οµάδας πληθυσµού, η οποία 
θεωρείται ότι αποκλίνει από το γενικώς παραδεκτό και εκφράζεται µε 
υπερβολές | ακρότητες (β) οµαδική ψύχωση παθολογική 
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κατάσταση, κατά την οποία παρατηρούνται ψυχωτικές εκδηλώσεις σε µεγάλη 
µερίδα πληθυσµού (γ) οµαδική θεραπεία η θεραπεία ψυχικών διαταραχών µε 
τη χρήση τής συζήτησης και άλλων δραστηριοτήτων κατά οµάδες (δ) 
οµαδική ψυχολογία κλάδος τής ψυχολογίας, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη και ερµηνεία τής συµπεριφοράς διαφόρων οµάδων προσώπων ή 
µορφών κοινωνίας. — οµαδικ-ά | -ώς επίρρ., οµαδικότητα (η). 

οµαδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε οµαδικό τρόπο, όλοι ή όλα µαζί: οι λα-
θροµετανάστες µεταφέρθηκαν ~ και πεζή στο πλησιέστερο στρατόπεδο ΣΥΝ. 
οµαδικά, συλλογικώς, αθρόως, από κοινού, εν σώµατι ΑΝΤ. µεµονωµένα, 
ατοµικά, (λαϊκ.) χωριστά, χώρια· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. πυρ | πυρά οµαδόν βολές που 
εκτελούνται από όλους συγχρόνως τους άνδρες στρατιωτικής µονάδας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οµαδόν < οµάς, -άδος. Η φρ. πυρ οµαδόν αποδίδει το γερµ. 
Massenfeuer]. 

οµαδοποιώ ρ. µετβ. {οµαδοποιείς... | οµαδοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
κατατάσσω ή ταξινοµώ σε οµάδες: οµαδοποίησα τα ερωτήµατα που µου θέσατε, 
για να µπορέσω να απαντήσω καλύτερα.  — οµαδοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. grouper]. 

όµαιµος, -η, -ο (λόγ.) συγγενής εξ αίµατος: ~ εξάδελφος ΑΝΤ. συγγενής εξ 
αγχιστείας, µακρινός συγγενής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όµαιµος < 
δµ(ο)- + -αιµος < αίµα]. 

οµαλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {οµάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) κάνω (κάτι) οµαλό, 
εξοµαλύνω. — οµαλιαµός (ο) [µτγν.]. 

οµαλοποιώ ρ. µετβ. {οµαλοποιείς... | οµαλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καθιστώ (κάτι) οµαλό· εξοµαλύνω. — οµαλοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. normalise]. 

οµαλός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν παρουσιάζει εξωτερικές ανωµαλίες ή 
ανοµοιοµορφίες, που δεν έχει εσοχές, διογκώσεις κ.λπ., ώστε να είναι βατός: ~ 
δρόµος | γήπεδο ΣΥΝ. επίπεδος, ισόπεδος ΑΝΤ. ανώµαλος 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν αποκλίνει από το φυσιολογικό και το αναµενόµενο, που χαρακτηρίζεται 
από κανονικότητα και ευρυθµία: η αναπνοή του είναι ~ || ~ βελτίωση | ρυθµός 
ΣΥΝ. κανονικός, φυσιολογικός ANT. ανώµαλος 3. αυτός που δεν παρουσιάζει 
δυσάρεστες ή επικίνδυνες περιπλοκές, ο απαλλαγµένος από περιπέτειες και 
αναταραχές: ο σεβασµός στους θεσµούς διασφαλίζει τον ~ πολιτικό βίο || ~ συν-
θήκες | λειτουργία | πορεία | σχέση | συµβίωση | διαδοχή | περίοδος | 
κυκλοφορία ΣΥΝ. ήρεµος, αρµονικός ΑΝΤ. ανώµαλος, ταραγµένος 4. 
(ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που συµβαδίζει, όσον αφορά στις σεξουαλικές του 
προτιµήσεις, µε ό,τι θεωρείται κανονικό και φυσιολογικό ΣΥΝ. φυσιολογικός, 
κανονικός ΑΝΤ. ανώµαλος 5. ΓΛΩΣΣ. αυτός που συµφωνεί µε τους γενικούς 
κανόνες τής γλώσσας: το «γράφω» είναι ~ ρήµα- αντίθετα, το «βλέπω» δεν 
είναι ~ ρήµα, γιατί ο αόριστος του «είδα» δεν ανήκει σε κανέναν από τους 
γενικούς τύπους σχηµατισµού αορίστου || ~ ουσιαστικό | κλίση ΑΝΤ. ανώµαλος 
6. ΦΥΣ. αυτός που γίνεται κατά τρόπο οµοιόµορφο, που παρουσιάζει 
συµµετρία: ~ ταλάντωση | κίνηση (µε µηδενική επιτάχυνση). — οµαλ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., οµαλότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
οµαλός < οµός (βλ. λ. όµοϋ) + επίθηµα -αλός]. 

οµαλάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {οµάλυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. (κυριολ.-κυρ. για 
επιφάνειες) καθιστώ (κάτι) οµαλό ΣΥΝ. ισιώνω, ισοπεδώνω 2. (µτφ.) καθιστώ 
(κατάσταση) οµαλή, αρµονική, χωρίς δυσάρεστες ή επικίνδυνες επιπλοκές: ~ 
τις σχέσεις µου | µια κατάσταση ΣΥΝ. εξοµαλύνω. — οµάλυνση (η). 

Οµάν (το) {άκλ.} (αραβ. Saltanât Uman = Σουλτανάτο τού Οµάν) κράτος τής 
Ασίας, στις ΝΑ. ακτές τής Αραβικής Χερσονήσου, µε πρω-τεύσουσα το 
Μασκάτ, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ριάλ Οµάν. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. Uman, πιθ. από το όνοµα τού Oman ben Ibrahim al-khalil, ο 
οποίος φέρεται ως ιδρυτής τού κράτους. Η χώρα µαρτυρείται στον Πλίνιο µε 
την ονοµασία Omana (1ος αι. µ.Χ.)]. 

όµβριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τη βροχή· (συ-νήθ.) αυτός 
που προέρχεται από τη βροχή: ~ ύδατα ΣΥΝ. βρόχινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

όµβρος (ο) (αρχαιοπρ.) η ραγδαία βροχή ΣΥΝ. νεροποντή, µπόρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βροχή. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ombh-ro-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *embh- «βροχή, νερό τής 
βροχής», πβ. σανσκρ. âmbhas- «νερό (βρόχινο)», âmbu- «νερό», abhra- 
«νέφος», λατ. imber «βροχή» κ.ά. Ανοικτό παραµένει το ερώτηµα τής 
σύνδεσης τού ουσ. όµβρος µε τις λ. νέφος, νεφέλη, µε εναλλαγή θέµατος *enbh- 
> *embh και αντιµετάθεση. Η παλαιά, εξάλλου, συσχέτιση µε τη λ. αφρός δεν 
ευσταθεί για σηµασιολ. λόγους. Οµόρρ. αν-οµβρία]. οµελέτα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} το φαγητό που παρασκευάζεται από χτυπητά αβγά και άλλα υλικά κατά 
βούλησιν, τα οποία τηγανίζονται σε λάδι ή βούτυρο· ΦΡ. (παροιµ.) δεν γίνεται 
οµελέτα, αν δεν σπάσεις αβγά όλα τα επιτεύγµατα συνεπάγονται και µερικές 
απώλειες, κάθε πράγµα έχει το τίµηµα του. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. omelette, παράλλ. τ. (πιθ. υπό την επίδρ. τής λ. œuf «αβγό») 
τού amelette < παλ. γαλλ. alemelle «λάµα (µαχαιριού, όπλου κ.τ.ό.)» > λατ. 
lamella «ελασµάτιο, µικρή λάµα», υποκ. τού λατ. lamina | lamma «έλασµα, 
λεπίδα». Οι Ρωµαίοι χρησιµοποιούσαν τη λ. lamella µε τη σηµ. «µικρό 
µεταλλικό πιάτο», αργότερα δε στην παλαιά Γαλλική η λ. alemelle έλαβε και τη 
σηµερινή σηµ., αφού η οµελέτα µοιάζει µε λεπτό πιάτο]. ο µη γένοιτο -> ος 
οµήγυρη (η) {-ης κ. -ύρεως | -ύρεις, -ύρεων} (λόγ.) ολιγάριθµο σύνολο 

προσώπων, που έχουν συγκεντρωθεί κυρ. για να ακούσουν οµιλία ή για να 
συζητήσουν: θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την άποψη µου 

ενώπιον τής εκλεκτής ~ || (οικ.) χαιρετώ την ~! (αντί χαιρετισµού) 
ΣΥΝ. συνάθροιση, όµιλος, συντροφιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ έκταση συνθέτων, λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµήγυρις < όµ(ο)- + -ήγυρις (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άγείρω «συνάγω, συγκεντρώνω» (βλ. λ. 
αγορά)]. 

οµήλικος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει την ίδια ηλικία µε άλλον (βλ. κ. λ. 
συνοµήλικος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος. [ΕΤΥΜ < µτγν. οµήλικος < αρχ. όµήλιξ, 
-ικος < όµ(ο)- + ήλιξ «συνοµήλικος» (βλ. λ. ηλικία)]. 

οµηρεία (η) {οµηρειών} 1. η κατάσταση τού οµήρου 2. (µτφ.) η κατάσταση 
κατά την οποία πρόσωπο, οµάδα ή χώρα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
άλλους, χωρίς να µπορεί να ενεργήσει αυτόνοµα: «η σοσιαλδηµοκρατική 
κυβέρνηση τελεί πλέον υπό ~, αφού οι συνεχείς ήττες της σε τοπικό επίπεδο 
χάρισαν στους χριστιανοδηµοκράτες τον έλεγχο τής Άνω Βουλής» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όµηρεία < όµηρεύω «είµαι όµηρος - συλλαµβάνω και κρατώ 
κάποιον ως όµηρο» < όµηρος (βλ.λ.)]. 

οµήρειος, -ος (καθηµ. -α), -ο [αρχ.] (λόγ.) οµηρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, 
γιγάντειος. 

οµηρικός, -ή, -ό [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή Όµηρο 
(βλ.λ.): ~ έπη | στίχοι (β) οµηρικός ύµνος βλ. λ. ύµνος (γ) οµηρικό ζήτηµα 
φιλολογικό πρόβληµα σχετικά µε την πατρότητα των οµηρικών επών, αν 
όντως δηλ. αποτελούν έργα τού Οµήρου ή συντέθηκαν από έναν ή 
περισσότερους άλλους επικούς ποιητές, καθώς και σχετικά µε τον τρόπο 
συνθέσεως τους, αν δηλ. αποτελούν αυτοτελή έργα ή συρραφή 
προγενέστερων, µικρών επών 2. αυτός που απαντά στην ποίηση τού Οµήρου, 
που είναι χαρακτηριστικός τού Οµήρου: ~ ήρωας | τύπος (γραµµατικός)- ΦΡ. 
οµηρικός καβγάς βλ. λ. καβγάς. 

οµηριστής (ο) [µτγν.], οµηρίστρια (η) {οµηριστριών} φιλόλογος που έχει 
ειδικευθεί στη µελέτη των οµηρικών επών. 

Όµηρος (ο) {-ου κ. -ήρου} 1. ο µεγαλύτερος και γνωστότερος αρχαίος 
Έλληνας επικός ποιητής (πιθ. 8ος αι. π.Χ.), στον οποίο αποδόθηκαν τα 
µεγάλα ηρωικά έπη Ιλιάδα και Οδύσσεια 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. "Οµηρος, 
αβεβ. ετύµου. Για την ετυµολογία τού ονόµατος έχουν διατυπωθεί πολλές 
υποθέσεις και είχαν διαµορφωθεί στην αρχαιότητα αρκετοί µύθοι, αλλά η 
πιθανότερη εξήγηση είναι η αναγωγή στο ουσ. όµηρος (βλ.λ.)]. 

όµηρος (ο/η) {οµήρ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που κρατείται εκβιαστικά ως 
εγγύηση για την εκτέλεση υποσχέσεως, συµφωνίας κ.λπ.: οι Ρωµαίοι 
συνήθιζαν να κρατούν συγγενείς ξένων ηγεµόνων ως οµήρους, ώστε να 
εξασφαλίζουν τη φιλία και την υποταγή τους 2. (κατ' επέκτ.) το πρόσωπο που 
κρατείται ως εγγύηση και τού οποίου η απελευθέρωση εξαρτάται από την 
ικανοποίηση συγκεκριµένων αιτηµάτων: οι αεροπειρατές αρνούνται να 
παραδώσουν τους επιβάτες που κρατούν ως οµήρους || συλλαµβάνοµαι | 
κρατούµαι ως ~ || η επιχείρηση διασώσεως των ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όµηρος. Η αρχική σηµ. τού ουσ. πρέπει να ήταν «αυτός που 
συνοδεύει, που εξαναγκάζεται να ακολουθήσει» (πβ. τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου όµηρεϊ- εγγυάται, ακολουθεί), οπότε η λ. µπορεί να ετυµολογηθεί: < 
όµ(ο)- + -ηρος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < θ. αρ- τού 
ρ. άραρίσκω «συναρµόζω» (βλ. λ. αριθµός). Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη 
εµφανίζει και το λατ. obses «όµηρος» < ob- + sedeo «κάθοµαι» (οπότε η λ. θα 
είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που εξαναγκάζεται να καθίσει»)], 

όµικρον (το) {άκλ.} θ, ο· το δέκατο πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ό' µικρόν, κατ' αντιδιαστολή προς το ώ 
µέγα]. 

οµιλητής (ο) [αρχ.], οµιλήτρια (η) [µτγν.] {οµιλητριών} 1. το πρόσωπο που 
µιλά, που παράγει οµιλία: ο επιτονισµός, οι χειρονοµίες, οι εκφράσεις τού 
προσώπου είναι µέσα µε τα οποία ο ~ προσπαθεί να καταστήσει σαφέστερα τα 
λεγόµενα του 2. (συνήθ. ειδικότ.) το πρόσωπο που µιλά για συγκεκριµένο 
θέµα, που εκφωνεί λόγο ενώπιον ακροατηρίου: ο ~ καταχειροκροτήθηκε από 
το ακροατήριο || σπουδαίος | γλαφυρός | ευχάριστος | επιδέξιος | πρώτος | 
δεύτερος ~ ΣΥΝ. αγορητής, ρήτορας ANT. ακροατής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ. 

οµιλητική (η) ΘΕΟΛ. ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης τη θεωρία, τη 
διδασκαλία και την πρακτική µέθοδο τής εκκλησιαστικής ρητορικής (τού 
κηρύγµατος). 

οµιλητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν µένει σιωπηλός στις 
συναναστροφές του, που δεν αποφεύγει να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατα του µε την οµιλία: απόψε δεν είσαι και πολύ ~, σου συµβαίνει 
τίποτε; || πρόσχαρος και ~ ΑΝΤ. λιγοµίλητος, λακωνικός, αµίλητος, σιωπηλός 
2. ΘΕΟΛ. οµιλητική (η) βλ.λ. — οµι-λητικ-ά /-ώς επίρρ., οµιλητικότητα (η) 
[1887]. 

οµιλία (η) {οµιλιών} 1. ο λόγος που εκφωνείται σε δηµόσια συγκέντρωση, 
ενώπιον ακροατηρίου, µε συγκεκριµένο θέµα: ο καθηγητής έκλεισε την ~ του 
µε ένα αρχαίο απόφθεγµα || µνηµειώδης | προεκλογική | τηλεοπτική | σύντοµη | 
µακροσκελής ~· ΦΡ. η επί τού όρους οµιλία (Κ.∆. Ματθ. κεφ. 5-7) ο λόγος τού 
Ιησού προς τα πλήθη που τον ακολουθούσαν, στον οποίο περιλαµβάνονται οι 
µακαρισµοί, η Κυριακή Προσευχή, παραβολές και παραινέσεις · 2. η λαλιά, 
ό,τι ακούγεται, όταν κάποιος µιλάει: κάποιος ήρθε στο σπίτι- ακούω οµιλίες3. 
(ειδικότ.) η ιδιαίτερη ακουστική εντύπωση από τον λόγο (κάποιου): από την ~ 
του κατάλαβε ότι είναι Κρητικός 4. ΓΛΩΣΣ. η πραγµάτωση τού λόγου από 
συγκεκριµένο άτοµο, η πρακτική εφαρµογή τής ικανότητας τού ανθρώπου να 
χρησιµοποιεί τη γλώσσα προφορικά ή γραπτά, κατ' αντιδιαστολή προς την 
εσωτερική, συστηµατική πλευρά τής γλώσσας, δηλ. τον (ενδιάθετο) λόγο 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. το κήρυγµα που βασί- 
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ζεται σε κείµενο (περικοπή) τής Αγίας Γραφής 6. ΦΙΑΟΛ. λαϊκό θεα-
τρικό έργο που παριστανόταν υπαίθρια κατά την περίοδο τής Απο-
κριάς σε διάφορα µέρη τής Ελλάδας (κυρ. στα Επτάνησα) τον 18ο 
και 19ο αι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιάθετος, συνίζηση, συνοµιλία. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. οµιλία, αρχική σηµ. «συναναστροφή - σεξουαλική επαφή», < 
όµιλος (βλ.λ.). Η σηµ. «δηµόσια διάλεξη» είναι µτγν., ενώ η γλωσσ. 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. parole]. 

οµιλία - λόγος - γλώσσα. Στο ξεκίνηµα ήδη τής σύγχρονης επι-
στήµης τής γλωσσολογίας (αρχές 20ού αι.) έγινε από τον ιδρυτή 
τής νεότερης γλωσσολογίας, τον Ελβετό καθηγητή Ferdinand de 
Saussure (1857-1913), η θεµελιώδης έκτοτε διάκριση τής γλώσσας 
σε λόγο και οµιλία, o Saussure δηλ. δίδαξε ότι ο όρος γλώσσα 
(γαλλ. langage) είναι πολύ σύνθετος και γενικός, γι' αυτό χρειάζε-
ται να εξειδικεύεται η χρήση του και η µελέτη του ανάµεσα στη 
γνώση που έχουµε για τη µητρική µας γλώσσα (στη γνώση ενός 
συστήµατος από στοιχεία και κανόνες, στη γνώση τού µηχανισµού 
τής γλώσσας) και στην πρακτική χρήση, στην εφαρµογή και αξιο-
ποίηση που κάνει ο καθένας αυτής τής γνώσης. Η γνώση τής 
γλώσσας συνιστά τον λόγο (γαλλ. langue), ενώ η πρακτική και 
εξειδικευµένη κατ' άτοµο χρήση τής γλώσσας αποτελεί την οµιλία 
(γαλλ. parole). Και τα δύο µαζί αποτελούν τη γλώσσα (γαλλ. 
langage). 
προφορική - γραπτή οµιλία. Ας σηµειωθεί, επ' ευκαιρία, για να 
διασαφηθούν οι έννοιες, πως ό,τι ονοµάζουµε προφορικό και γρα-
πτό λόγο στην πραγµατικότητα είναι προφορική και γραπτή οµι-
λία, αφού η πρακτική εφαρµογή τού λόγου, η οµιλία, είναι αυτή 
που µπορεί να λάβει προφορική ή γραπτή µορφή (και όχι η γνώση 
τής γλώσσας!). 
Τη διάκριση σε λόγο και οµιλία υιοθέτησε, µε άλλη θεωρητική βά-
ση, ο διάσηµος Αµερικανός γλωσσολόγος Noam Chomsky (γενν. 
1928), ο οποίος τη χαρακτήρισε ως διαφορά γλωσσικής ικανότητας 
(linguistic competence, το αντίστοιχο τού λόγου) και γλωσσικής 
εφαρµογής | πλήρωσης (linguistic performance, το αντίστοιχο τής 
οµιλίας). Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι η γλωσσική επιστήµη µόλις τα 
τελευταία 20 χρόνια άρχισε να ασχολείται συστηµατικά µε τη µε-
λέτη τής οµιλίας (τού προφορικού κειµένου), ενώ παλαιότερα και 
εξαρχής εστίασε την ανάλυση τής γλώσσας µόνο στον λόγο. 

όµιλος (ο) {οµίλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) σύνολο προσώπων, οµάδα συ-
γκεντρωµένων ανθρώπων ΣΥΝ. παρέα, συντροφιά 2. (συνήθ. ειδικότ.) 
οµάδα προσώπων που έχουν συνεταιριστεί ή συνασπιστεί επίσηµα 
και σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, για την επίτευξη κοινών 
στόχων: αθλητικός | ψυχαγωγικός | ναυτικός | ιππικός | ροταριανός | 
περιηγητικός | µουσικός ~ ΣΥΝ. σύλλογος, σωµατείο 3. ΟΙΚΟΝ. σύνολο 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους 
κλάδους και ελέγχονται τελικά, µέσω τής διαδοχικής συµµετοχής 
στο µετοχικό κεφάλαιο αυτών, από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο: ~ 
εταιρειών | τραπεζών 4. σύνολο οµάδων που κληρώνονται να παίξουν 
µεταξύ τους στο πλαίσιο διοργάνωσης: οι 32 οµάδες τής πρώτης φά-
σης θα ενταχθούν σε οχτώ οµίλους των τεσσάρων οµάδων. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. όµιλος < όµ(ο)- + σπάν. παραγ. επίθηµα -ιλος (πβ. στρόβ-ιλος, 
πέδ-ιλον). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. samlkâ - «µάχη» (µε διαφορετικό 
επίθηµα), όχι όµως και µε λατ. miles «στρατιώτης» (θα προϋπέθετε 
µηδενισµ. βαθµ. *sm-ilo-). Η ετυµολόγηση όµιλος < όµ(ο)- + ϊλη 
(βλ.λ.) δεν φαίνεται πιθ., αφενός επειδή η λ. ίλη φέρει αρχικό Ε-, 
αφετέρου επειδή η λ. ίλη περιγράφει µια ευρεία οµάδα ανθρώπων, 
οπότε το συνθ. όµιλος θα ήταν πλεοναστικό]. 

οµιλούµενη (η) η γλώσσα τού σύγχρονου καθηµερινού λόγου ΣΥΝ. 
καθοµιλουµένη. [ΕΤΥΜ. Θηλ. µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. οµιλώ]. 

οµιλώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {οµιλείς..., µτχ. οµιλών, -ούσα, -ούν | οµίλ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα} (λόγ.) 1. µιλώ (βλ.λ.): (αµετβ.) ~ από καθέδρας 
(εκφράζοµαι δογµατικά, µε το κύρος που µου προσδίδει η θέση, το 
αξίωµα µου) || µην οµιλείτε στον οδηγό! || η Αγγλική είναι µια γλώσ-
σα που οµιλείται διεθνώς || (µετβ.) Οµιλείτε Ελληνικά; || ο βωβός και 
ο οµιλών κινηµατογράφος 2. οµιλούµενη (η) βλ.λ. [ΕΤΥΜ: < αρχ. 
οµιλώ (-έω), αρχική σηµ. «συναναστρέφοµαι», < όµιλος. Η σηµ. 
«συζητώ» είναι µτγν.]. 

οµίχλη (η) {οµιχλών} 1. (α) το καιρικό φαινόµενο που προκαλείται, 
όταν τα υδροσταγονίδια τής ατµόσφαιρας συµπυκνώνονται µε τη 
µορφή νέφους σε µικρή απόσταση από το έδαφος, περιορίζοντας την 
ορατότητα: πυκνή | ξηρά ~ || έπεσε ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) καταχνιά, πούσι (β) 
ΝΑΥΤ. σήµα οµίχλης καθένα από τα ειδικά ηχητικά ή φωτεινά σήµα-
τα, τα οποία εκπέµπονται από φάρους, πλοία κ.λπ., όταν επικρατούν 
στον ορίζοντα συνθήκες περιορισµένης ορατότητας 2. (µτφ.) η κατά-
σταση κατά την οποία είναι όλα συγκεχυµένα, ασαφή, σκοτεινά, 
σκυθρωπά: η επιστροφή στους αρχαίους κλασικούς έβγαλε την αν-
θρώπινη σκέψη από την ~ τού Μεσαίωνα (πβ. λ. νεφέλωµα). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *o-migh-lä < ό- προθεµ. + *migh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*meigh- «σύννεφο, οµίχλη», πβ. σανσκρ. min- «οµίχλη», αρχ. σλαβ. 
migla, αρµ. mëg κ.ά.]. 

οµιχλιασµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει καλυφθεί από οµίχλη, ο 
σκεπασµένος από καταχνιά: ~ βουνό | τοπίο ΣΥΝ. καταχνιασµένος, 
οµιχλώδης. 

οµιχλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {οµιχλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
αυτός που έχει καλυφθεί από οµίχλη, ο γεµάτος καταχνιά: ~ ατµό-
σφαιρα | ορίζοντας | πρωινό ANT. αίθριος 2. ΓΕΩΛ. οµιχλώδης έρηµος 
η περιοχή τής ξηράς που καλύπτεται από οµίχλη σχεδόν καθ' όλη τη 
διάρκεια τού έτους, αλλά δέχεται ελάχιστες ή και καθόλου βροχο- 

πτώσεις 3. (µτφ.) αυτός που στερείται σαφήνειας, διαύγειας: ~ δια-
τύπωση | πολιτική πρόταση || στην εξωτερική πολιτική τής Ε.Ε. το το-
πίο είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Ο.Μ.Μ.Α. (ο) Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
όµµα (το) {όµµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) το µάτι- κυρ. στις ΦΡ. 
(α) ιδίοις οµµασιν (ιδίοις οµµασιν) µε τα ίδια (µου) τα µάτια: ο 
υπουργός µετέβη στις σεισµόπληκτες περιοχές, για να αποκτήσει ~ µια 
εικόνα τής πραγµατικότητας (β) υπό τα όµµατα µπροστά στα µάτια, 
υπό το βλέµµα: πολιτικοί που διαπληκτίζονται υπό τα όµµατα των 
τηλεθεατών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *οπ-µα (µε αφοµοίωση) < θ. όπ- τού αρχ. δπ-ωπ-α (που 
χρησίµευε ως παρακ. τού ρ. ορώ), για το οποίο βλ. λ. όπ-ή, ό'-ψις (-η). 
Από το υποκ. τού όµµα προήλθε το νεοελλ. µάτι (βλ.λ.). Η φρ. υπό τα 
όµµατα αποδίδει τη γαλλ. sous les yeux]. 

οµµάτιον (το) {οµµατίων} (αρχαιοπρ.) το µάτι- µόνο στις ΦΡ. (α) φως 
των οµµατίων µου (µεσν. φρ.) ως φιλοφρονητική και τρυφερή προ-
σφώνηση ΣΥΝ. φως µου, αγάπη µου, µωρό µου (β) παίρνω των οµµα-
τίων µου φεύγω απελπισµένος, αναχωρώ προς άγνωστη κατεύθυνση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. [ΕΤΥΜ αρΧ·, υποκ. τού όµµα (βλ.λ.)]. 

οµνύω ρ. µετβ. {ώµοσα} (λόγ.) δίνω όρκο, παρέχω ένορκη διαβεβαίω-
ση, παίρνω όρκο: ~ πίστιν εις το Σύνταγµα || «οµνύει κάθε τόσο ν' αρ-
χίσει πιο καλή ζωή» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. ορκίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκί-
ζω, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δµ-νυ-µι (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ω, πβ. κ. δεί-
κνυµι ~ δεικνύω), αβεβ. ετόµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. amiti «πιάνω, 
αρπάζω» (πβ. φρ. rtam ämlt «ορκίζεται στον Rta»), µε την έννοια ότι 
πιάνει ή αγγίζει κανείς το ιερό αντικείµενο στο οποίο ορκίζεται (πβ. 
αρχ. φρ. ορκον όµνύναι). Ως προς το αρχικό θ. τής λ., φαίνεται πως 
αυτό µαρτυρείται στον αόρ. όµό-(σ)σαι και στον µέλλ. όµοϋµαι (πιθ. 
< *όµό-οµαι)]. 

οµο- κ. οµό- κ. οµ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. πράξη που γίνε-
ται ταυτόχρονα ή από κοινού µε άλλη: οµο-βροντία 2. ίδια ταυτότη-
τα ή προέλευση: οµο-γενής, οµό-γλωσσος, οµό-γνωµος, οµό-δοξος, 
οµο-εθνής, οµό-τεχνος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθ. όµός (βλ. λ. όµοϋ) και εµφανίζεται επίσης σε ελληνογε-
νείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. homo-gamy]. 

οµοαξονικός, -ή, -ό αυτός που διαθέτει τον ίδιο άξονα µε άλλον: ~ 
κύλινδροι | έλικες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. co-axial]. 

οµοβροντία (η) [1897] {οµοβροντιών} 1. η ταυτόχρονη βολή από πε-
ρισσότερα τού ενός πυροβόλα όπλα, που ρίχνουν εναντίον τού ίδιου 
στόχου: τα πολεµικά στο λιµάνι άρχισαν τις πανηγυρικές ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) µπαταρία 2. (µτφ.) οµαδική επίθεση εναντίον συγκεκριµένου 
στόχου: η δήλωση τού κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσε ~ δια-
µαρτυριών. 

οµογάλακτος, -η, -ο [µτγν.] (για πρόσ.) αυτός που θήλασε το ίδιο 
γάλα µε άλλον, χωρίς απαραιτήτως να έχει γεννηθεί από την ίδια µη-
τέρα: ~ αδελφός. 

οµογαµία (η) {οµογαµιών} 1. η σύζευξη µεταξύ οµοίων ή η σύζευξη 
µέσα στο πλαίσιο κλειστής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση 
των ίδιων βασικών γενετικών χαρακτηριστικών 2. BOT. η κατάσταση 
κατά την οποία τα αρσενικά και θηλυκά τµήµατα τού ίδιου άνθους 
ωριµάζουν ταυτόχρονα και γονιµοποιούνται αµοιβαία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. homogamy]. 

οµογάστριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βγήκε από την ίδια κοιλιά, που 
γεννήθηκε από την ίδια µητέρα (µε άλλον): ~ αδελφός ΣΥΝ. οµοµή-
τριος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όµογάστριος < όµο- + -γάστριος < γαστήρ, -
στρός]. 

οµογένεια (η) [µτγν.] {οµογενειών} 1. η καταγωγή από το ίδιο γένος, 
η κοινή προέλευση ΣΥΝ. οµοεθνία, οµοφυλία ΑΝΤ. αλλοεθνία, αλλο-
φυλία 2. (περιληπτ.) το σύνολο οµοεθνών (ειδικότ. των Ελλήνων) που 
έχουν εγκατασταθεί από χρόνια ή έχουν γεννηθεί σε χώρα τού εξω-
τερικού: η ~ τής Αµερικής | τής Αυστραλίας | τής Γερµανίας · 3. η 
σύσταση από όµοια στοιχεία ή συστατικά ΣΥΝ. οµοιογένεια ΑΝΤ. ετε-
ρογένεια. 

οµογενειακός, -ή, -ό αυτός που ανήκει ή σχετίζεται µε την οµογένεια: 
~ εφηµερίδα | ραδιοτηλεοπτικός σταθµός | ζωή. 

οµογενής, -ής, -ές {οµογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
κατάγεται από το ίδιο γένος, την ίδια φυλή (µε άλλον | άλλους), που 
ανήκει στην ίδια εθνότητα: µετεγγραφές οµογενών φοιτητών σε ελ-
ληνικά πανεπιστήµια || κάθε ελληνική οµάδα δικαιούται να έχει στη 
σύνθεση της και ~ παίκτες ΣΥΝ. οµοεθνής, οµόφυλος ANT. αλλογενής, 
αλλοεθνής, αλλόφυλος, ετερογενής 2. οµογενής (ο/η) πρόσωπο ελλη-
νικής καταγωγής, που έχει εγκατασταθεί οριστικά και µακροχρόνια 
ή έχει γεννηθεί σε χώρα τού εξωτερικού: οι ~ τής Αµερικής εκφρά-
ζουν τη συµπαράσταση τους προς τους σεισµόπληκτους τής Πάτρας 3. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που έχει την ίδια προέλευση (µε άλλον): ~ στοιχείο 
ΑΝΤ. ανοµοιογενής, ανοµοιόµορφος, διαφορετικός 4. ΦΥΣ. (µα-
γνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο) τού οποίου η ένταση έχει παντού την ίδια 
τιµή 5. ΦΥΣ.-XHM. (µείγµα) που σε όλα τα σηµεία του έχει τις ίδιες φυ-
σικές και χηµικές ιδιότητες και την ίδια σύσταση, ώστε να µην είναι 
δυνατόν να διακριθούν τα συστατικά του µε γυµνό µάτι ή µε κοινό 
µικροσκόπιο, π.χ. τα διαλύµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. οµογενής < όµο- + -χενής < γένος]. 

οµογενοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ειδική επεξερ-
γασία, κατά την οποία διαλύονται τα λίπη και οι θρόµβοι στο γάλα, 
ώστε να γίνει οµογενές (χωρίς πέτσες, κρούστα κ.λπ.) 2. (µτφ.) η δια-
δικασία εξάλειψης των διαφορών και επιβολής οµοιοµορφίας.   — 
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οµογενοποιώ ρ. {-εις...}. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. homogénéisation]. οµογλωσσία (η) 
[1854] {χωρ. πληθ.} 1. το να µιλούν δύο ή περισσότερα πρόσωπα την ίδια 
γλώσσα ΑΝΤ. ετερογλωσσία, αλλογλωσσία 2. σύνολο γλωσσών µε κοινή 
καταγωγή, που εξελίχθηκαν από την ίδια αρχική γλώσσα: η Ιταλική και η 
Ισπανική ανήκουν στη λατινική ~. οµογλωσσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που οµιλεί 
την ίδια γλώσσα (µε άλλον/άλλους): οι Σέρβοι και οι Μουσουλµάνοι τής Βοσνίας 
είναι ~, γιατί µιλούν Σερβικά ΑΝΤ. αλλόγλωσσος, ετερόγλωσσος, ξενόγλωσσος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. οµόγνωµος, -η, -ο [µτγν·] αυτός που έχει την ίδια γνώµη (µε 
άλλον | άλλους) ή που χαρακτηρίζεται από συµφωνία απόψεων ΣΥΝ. σύµφωνος, 
οµόφρων ΑΝΤ. ασύµφωνος, αντίθετος, ενάντιος.  — οµογνω-µοσύνη (η) [µτγν.]. 
οµογνωµώ ρ. αµετβ. [1750] {οµογνωµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 
(συνήθ. στον πληθ.) είµαι τής ίδιας γνώµης (µε άλλον), συµµερίζοµαι την άποψη 
του: οι πατέρες τού έθνους δεν οµογνωµούν στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα ΣΥΝ. 
οµοφρονώ, συµφωνώ ΑΝΤ. διαφωνώ. οµογραφία (η) ΜΑΘ. σηµειακός 
µετασχηµατισµός, κατά τον οποίο κάθε ευθεία έχει ως εικόνα της άλλη ευθεία. 
— οµογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homographie]. 
οµόγραφος, -η, -ο αυτός που έχει γραφεί µε τρόπο όµοιο προς κάποιον άλλο: ~ 
λέξη (αυτή που έχει την ίδια ορθογραφία µε άλλη, αλλά διαφορετική σηµασία, 
λ.χ. µόσχος «µοσχάρι» και µόσχος «ευωδιά, αρωµατική ουσία». 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οµόγραφος < όµο- + -γράφος < γράφω. o επιστ. όρ. αποτελεί 
αντιδάν. από γαλλ. homographe]. οµόδειπνος, -η, -ο αυτός που δειπνεί µαζί µε 
κάποιον άλλο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όµόδειπνος < όµο- (βλ.λ.) + -δείπνος < δεΐπνον]. οµοδικία (η) 
[1833] {οµοδικιών} ΝΟΜ. η περίπτωση κατά την οποία περισσότερα τού ενός 
πρόσωπα ασκούν αγωγή ή ενάγονται από κοινού, π.χ. σε περίπτωση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, όπου ο ζηµιωθείς στρέφεται κατά τού οδηγού, τού 
ιδιοκτήτη τού αυτοκινήτου και τής ασφαλιστικής εταιρείας: αναγκαστική ~. — 
οµόδικος, -η, -ο [1833]. οµόδοξος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ακολουθεί το ίδιο 
θρησκευτικό δόγµα (µε άλλον): οι Σέρβοι και οι Έλληνες είναι ~, διότι είναι 
χριστιανοί ορθόδοξοι (πβ. λ. οµόθρησκος) ΑΝΤ. αλλόδοξος, ετερόδο-ξος 2. 
(λόγ.) (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει την ίδια γνώµη µε άλλον σε βασικά 
ζητήµατα ΣΥΝ. οµόφρων. — οµοδοξία (η) [αρχ.]. οµοδοξω ρ. αµετβ. 
{οµοδοξείς..., µτχ. οµόδοξων, -ούσα, -ούν µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (συνήθ. 
στον πληθ.) έχω την ίδια θρησκεία, ακολουθώ το ίδιο δόγµα (µε άλλον): 
οµοδοξούντες λαοί 2. (κατ' επέκτ.) έχω την ίδια γνώµη (µε άλλον) σε βασικό 
ζήτηµα ΣΥΝ. οµογνωµονώ, οµοφρονώ ΑΝΤ. διαφωνώ, αντιφρονώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµοδοξώ (-έω) < όµο- + -δοξώ < δόξα «γνώµη, άποψη» 
(βλ.λ.)]. οµοεθνής, -ής, -ές [αρχ.] {οµοεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
ανήκει στο ίδιο έθνος, στην ίδια φυλή (µε άλλον/άλλους) ΣΥΝ. οµογενής, 
οµόφυλος ΑΝΤ. αλλοεθνής, αλλογενής, αλλόφυλος.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
οµοεθνία (η) [αρχ.] {οµοεθνιών} σύνολο ανθρώπων, εθνών, εθνοτήτων, 
γλωσσών µε κοινή εθνική καταγωγή. οµοειδής, -ής, -ές {οµοειδ-ούς | -είς (ουδ. 
-ή)} (λόγ.) αυτός που ανήκει στο ίδιο είδος, που έχει τα ίδια ή ανάλογα 
χαρακτηριστικά µε άλλον/άλλους: συγκρίσεις γίνονται µόνο µεταξύ ~ πραγµάτων 
|| η πρόσθεση 3 ποτήρια + 2 µπουκάλια δεν µπορεί να γίνει, διότι τα αντικείµενα 
δεν είναι ~ ΣΥΝ. παρόµοιος, οµοιόµορφος ΑΝΤ. ετεροειδής. — οµοειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµοειδής < όµο- + -ειδής < 
είδος]. οµοεπίπεδος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε κάποιον 
άλλο. οµόζυγος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. (για υποζύγια) αυτός που βρίσκεται υπό 
τον ίδιο ζυγό (µε άλλον) 2. ΒΙΟΛ. οµόζυγος (ο) {οµοζύγ-ου | -ων} ο οµοζυγώτης 
(βλ.λ.). — οµοζυγία (η) [µτγν.]. οµοζυγώτης (ο) {οµοζυγωτών} ΒΙΟΛ. 
οργανισµός ή κύτταρο, που φέρει ίδια γονίδια σε µία ή περισσότερες θέσεις σε 
ζεύγος χρωµοσωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. homozygote], οµόηχος, -η, -ο [µτγν.] 
ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που ταυτίζεται µε άλλη ηχητικά, όχι όµως στην ορθογραφία και 
τη σηµασία, π.χ. οι λέξεις τα λίπη, λείπει και λύπη (προφέρονται το ίδιο). — 
οµοηχία (η) [1812]. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ οµόηχων λέξεων στη σελ. 1254). οµόθεµος, -
η, -ο αυτός που έχει ίδιο θέµα, περιεχόµενο µε κάποιον άλλον: δύο ~ βιβλία | 
θεατρικά έργα. [ΕΤΥΜ < οµο- (βλ.λ.) + -θεµος < θέµα]. οµόθρησκος, -η, -ο 
[µτγν.] αυτός που έχει την ίδια θρησκεία (µε άλλον/άλλους): οι Άραβες και οι 
Τούρκοι είναι - || οι ορθόδοξοι και οι καθολικοί είναι ~, αλλά όχι οµόδοξοι ΑΝΤ. 
αλλόθρησκος, αλλόπιστος. οµοθυµαδόν επίρρ. (λόγ.) µε το ίδιο φρόνηµα, µε 
οµοφροσύνη και οµοψυχία: αποδέχθηκαν την κατάργηση τού µέτρου ~ και µε 
µεγάλη ανακούφιση ΣΥΝ. οµόθυµα, οµοψύχως, οµοφρόνως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
οµοθυµαδόν < όµοθυµώ (-έω) «οµονοώ, οµοφρονώ» < όµο- + -θυµώ < θυµός 
(όχι < επίθ. οµόθυµος, που είναι µτγν.)]. οµόθυµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός 
που γίνεται µε κοινή διάθεση, που υπάρχει ή συντελείται µε τη θέληση και τη 
γνώµη όλων: η πρόταση του έτυχε ~ επιδοκιµασίας || ~ συµπαράσταση | 
συµµετοχή ΣΥΝ. οµόψυχος, οµόφωνος. — οµόθυµα | οµοθύµως επίρρ., 
οµοθυµία (η). όµοια επίρρ.· µε όµοιο τρόπο· ΦΡ. (εµφατ.) δεν είµαστε /σα κι 
όµοια εγώ είµαι σαφώς καλύτερος, ανώτερος: φυσικό είναι να έχω καλύτερη 
µεταχείριση- ~! (πβ. λ. οµοίως). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. όµοια, πληθ. ουδ. τού επιθ. όµοιος (βλ.λ.). Η επιρρ. χρήση ήδη 
αρχ.]. 

οµοιάζω ρ. → µοιάζω 
οµοιόβαθµος, -η, -ο [1833] (σε ιεραρχία) αυτός που έχει τον ίδιο βαθµό µε 

κάποιον άλλον. 
οµοϊδεάτης (ο) [1893] {οµοϊδεατών}, οµοϊδεάτισσα (η) {δύσχρ. 

οµοϊδεατισσών) πρόσωπο που έχει τις ίδιες πολιτικές, κοινωνικές κ.λπ. ιδέες 
(µε άλλον) ΣΥΝ. οµόφρων ΑΝΤ. αντίθετος. [ΕΤΥΜ. < οµο- + -ιδεατής < ιδέα]. 

Οµοιο- κ. οµοιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι είναι όµοιο ή υπάρχει, 
γίνεται, τίθεται κ.λπ. µε τρόπο όµοιο προς κάτι άλλο: οµοιογενής, οµοιο-
κατάληκτος, οµοιο-τέλευτος, οµοιό-τροπος. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. όµοιος (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. homéothérmie]. 

οµοιογενής, -ής, -ές {οµοιογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που αποτελείται 
από όµοια στοιχεία, από µέλη που δεν διαφέρουν µεταξύ τους, ώστε να έχει 
ενιαίο χαρακτήρα: η εκλογική βάση των µεγάλων κοµµάτων δεν είναι ~, αφού 
αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών στρωµάτων || ~ ύφος ενός 
έργου ΣΥΝ. οµοιόµορφος ΑΝΤ. ανοµοιογενής, ανοµοιόµορφος, ετερογενής 2. 
(σπάν.) αυτός που έχει όµοια προέλευση (µε άλλον). — οµοιογενώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµοιογενής < όµοιο- + -γενής 
< γένος (βλ.λ.)]. 

οµοιογένεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη ενιαίας µορφής, σύστασης, 
χαρακτήρα κ.λπ. σε ένα σύνολο ή σύνθεση: πληθυσµιακή | κοινωνική | 
γλωσσική ~||~ ύφος ||η~ των παικτών µιας οµάδας 2. ΒΙΟΛ. ταξινοµική 
βαθµίδα των ζωικών οργανισµών, ενδιάµεση τής οικογένειας και τού γένους. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < οµοιογενής, o βιολ. όρ. αποδίδει το λατ. tribus (στη νέα σηµ.)]. 

οµοιόθερµος, -η, -ο [µεσν.] ΒΙΟΛ. (για οργανισµό) αυτός που είναι ικανός να 
διατηρεί τη θερµοκρασία τού σώµατος του σταθερή, µέσα σε ορισµένα 
πλαίσια, ανεξάρτητα από τις µεταβολές τής θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος 
(π.χ. τα θηλαστικά και τα πτηνά) ΣΥΝ. (κα-ταχρ.) θερµόαιµος ΑΝΤ. 
ποικιλόθερµος. — οµοιοθερµία (η). [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
homéotherme]. 

οµοιοκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] (για λέξη ή στίχο) αυτός που έχει όµοια 
κατάληξη µε άλλον, που παρουσιάζει οµοιοκαταληξία: ~ στίχος ΣΥΝ. 
οµοιοτέλευτος ΑΝΤ. ανοµοιοκατάληκτος. 

οµοιοκαταληξία (η) [µεσν.] {οµοιοκαταληξιών} 1. η οµοιότητα στην κατάληξη 
2. ΜΕΤΡ. η επανάληψη τής ίδιας κατάληξης στις τονιζόµε-νες και γενικότ. 
στις συλλαβές των τελευταίων λέξεων δύο ή περισσότερων στίχων έµµετρου 
κειµένου έτσι, ώστε να δηµιουργείται ηχητική ανταπόκριση: το ποίηµα έχει | 
παρουσιάζει ~ || οξύτονη | παροξύτονη | προπαροξύτονη | ζευγαρωτή (ανάµεσα 
στους στίχους α και β, γ και δ) | πλεκτή (ανάµεσα στους στίχους α και γ, β και 
δ) | σταυρωτή (ανάµεσα στους στίχους α και δ, β και γ) ~ ΣΥΝ. ρίµα. — οµο!-
οκαταληκτώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

οµοιοµερής, -ής, -ές [αρχ.] {οµοιοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός τού 
οποίου τα µέρη είναι όµοια µεταξύ τους ή όµοια προς το σύνολο, στο οποίο 
ανήκουν: ~ σύνολο. — οµοιοµερώς επίρρ., οµοιοµέ-ρεια (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οµοιοµορφία (η) [1812] {οµοιοµορφιών} 1. η οµοιότητα στη µορφή µεταξύ 
στοιχείων, µελών τού ίδιου συνόλου: η στολή συµβάλλει στην ~ || ανιαρή | 
απόλυτη ~ ΑΝΤ. ανοµοιοµορφία, ετεροµορφία 2. ΒΙΟΛ. (α) η ταυτότητα στη 
µορφή, τη δοµή και στο µέγεθος ανάµεσα σε δύο οντότητες τού έµβιου 
κόσµου, λ.χ. ανάµεσα στην προνύµφη και στο ενήλικο άτοµο των αµετάβολων 
εντόµων (β) το φαινόµενο κατά το οποίο άτοµα που ανήκουν στο ίδιο ζωικό 
είδος εµφανίζονται υπό µία και µόνο µορφή. 

οµοιοµορφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (γενικότ.) η τάση για οµοιοµορφία 2. 
ΧΗΜ. ο ισοµορφισµός (βλ.λ.) 3. ΓΕΩΛ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία οι 
φυσικές, χηµικές, βαρυτικές και γεωλογικές διεργασίες είναι ανεξάρτητες από 
τον χρόνο, δηλ. άρχισαν κατά το παρελθόν και συνεχίζουν να λαµβάνουν 
χώρα και στη σύγχρονη εποχή και θα συνεχίσουν και στο µέλλον. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homéomorphisme]. 

οµοιόµορφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ίδια µορφή, ο όµοιος κατά τη 
µορφή: η κόµµωση των στρατιωτών πρέπει να είναι ~ ΑΝΤ. ανοµοιόµορφος, 
ανόµοιος 2. αυτός που αποτελείται από µέλη που δεν διαφέρουν µεταξύ τους, 
ώστε να αποκτά ενιαίο χαρακτήρα: ~ σώµα | σύνολο | µάζα 3. ΦΥΣ. 
(κρύσταλλο) που παρουσιάζει οµοιότητες µε άλλο όσον αφορά στο 
κρυσταλλικό πλέγµα και στη µορφή, είναι όµως διαφορετικό κατά τη φύση. 
— οµοιόµορφα | οµοιοµόρ-φως [1840] επίρρ. 

οµοιοπαθής, -ής, -ές {οµοιοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που πάσχει ή 
έπαθε τα ίδια (µε άλλον/άλλους): Κι εσάς σας λήστεψαν; Είµαστε λοιπόν ~! — 
οµοιοπαθώς επίρρ., οµοιοπάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµοιοπαθής < όµοιο- + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. 
αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 

οµοιοπαθητικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε την οµοιοπαθητική: ~ 
ουσίες | γιατρός 2. οµοιοπαθητική (η) θεραπευτική πρακτική, κατά την οποία 
οι παθολογικές καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε τη σταδιακή χορήγηση στον 
ασθενή ουσιών, που σε υγιή άτοµα θα προκαλούσαν συµπτώµατα όµοια µε 
εκείνα τής αντίστοιχης ασθένειας 3. οµοιοπαθητικός (ο/η) γιατρός που έχει 
ειδικευθεί στην οµοιοπαθητική. — οµοιοπαθητικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homéopathique]. 



οµοιοπολικός 1254 όµοιος 

Οµόηχα (ή οµόηχες) είναι οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο, ενώ διαφέρουν στην ορθογραφία, την ετυµολογία και τη σηµασία τους. 
Τα οµόηχα προκαλούν συχνά δυσκολίες στη χρήση τους (οι οµιλητές συγχέουν τις λέξεις ορθογραφικά). Τα κυριότερα οµόηχα τής σύγ-
χρονης Ελληνικής είναι: 
ακόλλητος (< κολλώ) 
άλλος («διαφορετικός») 
άρµατα («στρατιωτικά οχήµατα») 
άφιλος (< φίλος) 
γάλος (ο) («γαλοπούλα») 
γλείφω (πβ. γλειφιτζούρι) 
δανεικός (πβ. δανείζω) 
δείγµα (πβ. δείχνω) 
διάλειµµα («διακοπή») 
δίκωπος (< κώπη) 
δίνει (δίνω) 
έγγειος («σχετικός µε τη γη») 
εγχείρηση («χειρούργηση») 
έκκληση (~ σε βοήθεια) 
εναίσιµος (~ επί διδακτορία διατριβή) 
εξάρτηση (< εξαρτώµαι) 
ετοιµολογία (πβ. ετοιµόλογος) 
ευφορία («γονιµότητα») 
ήρα (η) (~ τού σταριού) 
ήτοι («δηλαδή») 
ήττα (~ στη µάχη) 
θαλάµη (~ όπλου) 
θύρα («πόρτα») 
ίλη (~ ιππικού) 
ιός (~ τής γρίπης) 
ιωνικός («σχετικός µε τους Ίωνες») 
καινός («καινούργιος», Καινή ∆ιαθήκη) 
κάλλος («οµορφιά») 
κάππα (το) («γράµµα») 
κήτος (θαλάσσιο ~) 
κίρρωση (~ τού ήπατος) 
κλείνω (~ την πόρτα) 
κλήµα («αµπέλι») 
κλήση (τηλεφωνική ~) 
κόλληµα (< κολλώ) 
κόµη («µαλλιά») 

κόµµα (πολιτικό ~) 
Κρητικός (< Κρήτη) 
λεπτά (ώρας) 
λήµµα (~ λεξικού) 
λιµός («πείνα») 
λίρα (νόµισµα) 
λιτός («απλός, απέριττος») 
µέλλει («πρόκειται») 
Μήλος (η) (νησί) 
µήτρα (η ~ τής γυναίκας) 
µοιχός («άπιστος σύζυγος») 
ξηρός («ξερός») 
όµως («ωστόσο») 
οράριο («άµφιο διακόνου») 
όρος (το) («βουνό») 
ότι (ειδικό, «πως») 
πάλη (πβ. παλεύω) 
παραµάννα («τροφός») 
πείνα (πβ. πεινώ) 
πολυέλαιος («πολύφωτο») 
ρήµα (µέρος τού λόγου) 
ρήση («απόφθεγµα») 
σατιρικός (< σάτιρα) 
σκίνος (θάµνος) 
σορός (η) (η ~ τού νεκρού) 
σττυρωτός (ρύζι ~) 
στείρα (η) (~ γυναίκα) 
σύγκληση (< συγκαλώ) 
σύγχιση (< συγχίζω) 
στίχος (~ ποιήµατος) 
Σύρος (ο) («από τη Συρία») 
τείχος (~ φρουρίου) 
τόνος (λ.χ. η οξεία, η περισπωµένη) 
τύχη (η) (καλή ~) 
φύλλο (~ δέντρου) 
χήρος (πβ. χήρα) 
χρηστός («έντιµος», ~ πολίτης) 
χορικός (πβ. χορός) 
ψηλός (~ βουνά) 

 

— ακώλυτος («ανεµπόδιστος», < κωλύω) 
— άλλως («αλλιώτικα, διαφορετικά») 
— άρµατα («όπλα») 
— άφυλλος (< φύλλο) 
— Γάλλος (< Γαλλία) 
— γλύφω (πβ. γλύπτης) 
— δανικός (< ∆ανία) 
— δήγµα («δάγκωµα») 
— διάλυµα (< διαλύω) 
— δίκοπος (< κόπτω) 
— δίνη («στρόβιλος») 
— έγκυος (~ γυναίκα) 
— εγχείριση (< εγχειρίζω) 
— έκλυση (~ ηθών) 
— αινέσιµος (< αινώ) 
 

— εξάρτιση (~ πλοίου) 
— ετυµολογία («προέλευση των λέξεων») 
— εφορία (πβ. φόρος) 
— Ήρα (αρχαιοελληνική θεά) 
— Οίτη (βουνό) 
— ήτα (το) (γράµµα) 
— θαλάµι («φωλιά χταποδιών») 
— Θήρα (νησί) 
— ύλη («ουσία») 
— υιός («γυιος») 
— ιονικός (πβ. Ιόνιοι νήσοι) 
— κενός («άδειος») 
— κάλος (ο ~ στο δάχτυλο) 
— κάπα (η) («πανωφόρι») 
— κύτος («αµπάρι») 
— κύρωση («επικύρωση») 
— κλίνω (~ ένα ρήµα) 
— κλίµα («καιρικές συνθήκες») 
— κλίση (~ ονοµάτων) 
— κώλυµα (< κωλύω) 
— κώµη («κωµόπολη») 

— κώµα («λήθαργος») 
— κριτικός (< κρίνω) 
— λεπτά (νοµίσµατος) 
— λύµα («απόβλητο») 
— λοιµός («πανώλης») 
— λύρα (µουσικό όργανο) 
— λυτός (πβ. λύνω) 
— µέλει («ενδιαφέρει») 
— µύλος (ο) (ο ~ αλέθει) 
— µίτρα (η δεσποτική ~) 
— µυχός (~ κόλπου) 
— ξυρός («ξυράφι», επί ξυρού ακµής) 
— ώµος (ο) (πβ. ωµοπλάτη) 
— ωράριο (πβ. ώρα, πλήρες ~) 
— όρος (ο) (επιστηµονικός ~) 
— ό,τι (αοριστολογικό, «οτιδήποτε») 
—πάλι («ξανά») 
— παραµάνα («καρφίτσα») 
—πίνα (όστρακο) 
—πολύ έλεος (~ 0εός) 
— ρίµα («οµοιοκαταληξία») 
— ρύση (έµµηνη ~) 
— σατυρικός (< Σάτυρος) 
— σκοίνος («βούρλο») 
— σωρός (ο) (ο ~ ξύλων) 
— σπειρωτός (< σπείρα) 
— Στύρα (τα) (~ Ευβοίας) 
— σύγκλιση (< συγκλίνω) 
— σύγχυση (< συγχέω) 
— στοίχος («σειρά») 
— Σύρος (η) (νησί) 
— τοίχος (~ σπιτιού) 
—τόννος (ψάρι) 
—τείχη (τα) (τα - τού κάστρου) 
— φύλο («φυλή») 
— χοίρος («γουρούνι») 
— Χριστός (< χρίω, «ο Ιησούς») 
— χωρικός (πβ. χωριό) 
— ψιλός (~ φωνή) 

-άλως (η) («φωτοστέφανο») 

άφυλος (< φύλο) 

ενέσιµος (~ φάρµακο) - 
εξάρτυση (~ στρατιώτη) 

-θήρα («κυνήγι») 

-κόµµι («κολλώδης ουσία των 
δέντρων») - κόµµα (σηµείο 
στίξης) 

λεπτά («χρήµατα») -
λίµα (πβ. λιµάρω) 

— µέλι (το) (γλυκό σαν ~) 

— σύγκλειση (~ δοντιών) 

— τόνος («1.000 κιλά») 
— τοίχοι (οι) (οι - τού σπιτιού) 

 

οµοιοπολικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (για δεσµό) αυτός που σχηµατίζεται µε 
την αµοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων από δύο άτοµα και τη δηµι-
ουργία κοινού ζεύγους ηλεκτρονίων ANT. ετεροπολικός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. homo(e)opolar < homoeo- (< αρχ. όµοιος) 
+ polar (< νεολατ. polaris < λατ. polus < αρχ. πόλος)]. 

οµοιόπτωτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (όρος τής πρότασης) που τίθεται 

στην ίδια πτώση (µε άλλον): το επίθετο είναι ~ προσδιορισµός (έχει 
την ίδια πτώση µε το προσδιοριζόµενο όνοµα) ANT. ετερόπτωτος. — 
οµοιόπτωτα | οµοιοπτώτως [µτγν.] επίρρ. όµοιος, -α, -ο 1. αυτός που 
έχει τα ίδια ή περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (λ.χ. 
σχήµα, διαστάσεις, µορφή, υφή, ποιότητα, χαρακτήρα κ.λπ.) µε 
άλλον, που δεν διαφέρει καθόλου ή διαφέρει ελά- 
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χιστα από άλλον: τα δίδυµα αδέλφια είναι συνήθως - µεταξύ τους || η 
περίπτωση σου είναι - µε τη δικιά µου· κι εγώ είµαι άνεργος µε οι-
κογένεια ΣΥΝ. ίδιος, παρόµοιος, παρεµφερής ANT. ανόµοιος, διαφορε-
τικός 2. (κατ' επέκτ.) ίσος ως προς την ισχύ ή/και την αξία, αυτός που 
αποτιµάται το ίδιο: τον δέχθηκα σαν όµοιος προς όµοιο || στο ψέµα 
δεν υπάρχει όµοιος του ΣΥΝ. ισάξιος, ισοδύναµος ANT. κατώτερος, 
διαφορετικός- ΦΡ. (α) ανταποδίδω τα όµοια εκδικούµαι βλάπτοντας 
στον ίδιο βαθµό ή/και µε τον ίδιο τρόπο (β) (λόγ.-παροιµ.) όµοιος ο-
µοίω αείπελάζει βλ. λ. πελάζω (γ) όµοιος τον όµοιο κι η κοπριά τα λά-
χανα | όµοιος στον όµοιο κι η κοπριά στα λάχανα βλ. λ. λάχανο 3. 
ΓΕΩΜ. (σχήµα) που έχει τις πλευρές του ανάλογες και τις γωνίες του 
ίσες (µε άλλο): ~ τρίγωνα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όµοιος < όµο- (< όµός, βλ. κ. 
όµοϋ) + -ιος]. 

όµοιος - ίδιος - ο αυτός. Η έννοια τής οµοιότητας µεταξύ προσώ-
πων και πραγµάτων δηλώνεται κυρ. µε το επίθ. όµοιος, που αντι-
τίθεται στο διαφορετικός. Η δήλωση τής οµοιότητας τονίζεται µε 
τα επίθ. πανόµοιος, απαράλλακτος, φτυστός, µειώνεται δε µε τα 
επίθ. παρόµοιος, παραπλήσιος και παρεµφερής. Εφόσον η οµοιό-
τητα είναι πλήρης και οδηγεί σε ταυτότητα, χρησιµοποιείται το 
αντωνυµικό επίθ. αυτός (ο αυτός άνθρωπος - Τα αυτά εγκλήµατα 
διέπραξαν και άλλοι - Την αυτή µέθοδο χρησιµοποίησε και ο διά-
δοχος του). Τέλος, το αντωνυµικό επίθ. ίδιος δηλώνει είτε οµοιότη-
τα (Είναι ίδιος ο αδελφός του) είτε ταυτότητα (Ο ίδιος άνθρωπος 
προξένησε και πάλι προβλήµατα µε τη στάση του). Στην πρώτη 
χρήση του το ίδιος τονίζεται µε το επίθ. ολόιδιος 

οµοιόσταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η διαδικασία αυ-
τορρυθµίσεως, µε την οποία κάθε οργανισµός τείνει να διατηρήσει 
σταθερές ορισµένες βιολογικές παραµέτρους του (λ.χ. τη θερµοκρα-
σία, τη σύνθεση τού αίµατος κλπ.), προκειµένου να αντισταθµίσει τις 
µεταβολές τού περιβάλλοντος 2. ΟΙΚΟΛ. το χαρακτηριστικό οικο-
συστήµατος να ανθίσταται στις αιφνίδιες µεταβολές, διατηρώντας την 
ισορροπία του 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η ισοστάθµιση µεταξύ κοινωνικών 
φαινοµένων που σχετίζονται µεταξύ τους 4. ΨΥΧΟΛ. η έµφυτη τάση 
προς τη διαµόρφωση συµπεριφοράς, που συµβάλλει στη διατήρηση 
τής ψυχολογικής σταθερότητας. Επίσης οµοιοστασία [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. homoeostasis]. οµοιόσχηµος, -η, -ο 
[µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει το ίδιο σχήµα (µε 
άλλον): ~ αντικείµενο ΣΥΝ. όµοιος. οµοιοτέλευτος, -η, -ο 1. 
οµοιοκατάληκτος (βλ.λ.): ~ στίχοι | προτάσεις ΑΝΤ. 
ανοµοιοκατάληκτος 2. ΦΙΛΟΛ. οµοιοτέλευτο(ν) (το) σχήµα λόγου, κατά 
το οποίο δύο ή τρεις διαδοχικές φράσεις, προτάσεις ή περίοδοι πεζού 
κειµένου τελειώνουν µε τις ίδιες ή µε οµόηχες λέξεις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
όµοιοτέλευτος < όµοιο- + -τέλευτος < τελευτή]. οµοιότητα (η) [αρχ.] 
{οµοιοτήτων} 1. η ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων (προσώπων, πραγµάτων): παρ'όλη τους την -, µπορώ να 
τους ξεχωρίσω || η ~ µεταξύ των δύο κτηρίων || εξωτερική | εσωτερική | 
ψυχική - ΑΝΤ. ανοµοιότητα 2. (συνεκδ.) οποιοδήποτε στοιχείο, 
χαρακτηριστικό υπάρχει από κοινού: ανάµεσα στα δύο συστήµατα 
υπάρχουν πολλές - ΑΝΤ. διαφορά 3. ΓΕΩΜ. (α) µελέτη των όµοιων 
σχηµάτων (β) γεωµετρικός µετασχηµατισµός (απεικόνιση) όπου σε ένα 
σχήµα αντιστοιχεί ένα όµοιο µέσω ενός κέντρου, µιας γωνίας και ενός 
θετικού αριθµού. οµοιοτροπία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. το να 
επιτελείται κάτι οµοίως µε άλλο 2. ΟΡΥΚΤ. η ιδιότητα των άµορφων 
σωµάτων και µερικών κρυσταλλικών υλικών να παρουσιάζουν 
οµοιότητα ως προς την εσωτερική τους κατασκευή ΣΥΝ. ισοτροπία. 
οµοιότροπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που συντελείται, 
που επιτελείται µε όµοιο τρόπο προς άλλον 2. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αυτός που 
παρουσιάζει φυσική ή χηµική συγγένεια (µε άλλον): ~ διάλυµα. — 
οµοιότροπα | οµοιοτρόπως [αρχ.] επίρρ. οµοιότυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. 
αυτός που είναι παρόµοιου τύπου (µε άλλον/άλλους), που έχει την 
ίδια ή περίπου την ίδια µορφή: ~ αντικείµενο | έργο 2. (ειδικότ.) αυτός 
που γίνεται ή δηµιουργείται κατά τον ίδιο τύπο, που αποτελεί ακριβές 
αντίγραφο τού αρχικού: ~ πίνακας | γλυπτό ΣΥΝ. πανοµοιότυπος ΑΝΤ. 
πρωτότυπος 3. (ειδικότ.) οµοιότυπο (το) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων} 
αντίγραφο κειµένου, που έχει τυπωθεί, χαραχθεί ή λιθογραφηθεί κ.λπ. 
όµοια µε το αρχικό ΣΥΝ. αντίτυπο ΑΝΤ. πρωτότυπο. — οµοιότυπα | 
οµοιοτύπως επίρρ. [1867], οµοιοτυπία (η). οµοιόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 
1. (σπάν.) αυτός που διαρκεί το ίδιο, που έχει ίση διάρκεια (µε 
άλλον/άλλους) ΣΥΝ. ισόχρονος ΑΝΤ. ανισόχρο-νος 2. ΜΕΤΡ. (στην 
προσωδία) αυτός που προφέρεται το ίδιο, που έχει ίσο χρόνο προφοράς 
µε άλλον: τα «η» και «ω» τής Αρχαίας Ελληνικής ήταν ~ (ήταν και τα 
δύο µακρά). οµοιοχρωµία (η) ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο το 
χρώµα ορισµένων ζώων εναρµονίζεται µόνιµα (π.χ. το λιοντάρι) ή 
παροδικά (π.χ. χαµαιλέοντας) µε τους βασικούς χρωµατισµούς τού 
εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε τα ζώα αυτά να καθίστανται 
δυσδιάκριτα και να προστατεύονται από τους εχθρούς τους ή να 
θηρεύουν αποτελεσµατικά: παθητική | ενεργητική-. — οµοιόχρωµος, -
η, -ο [1889]. οµοίωµα (το) [αρχ.] {οµοιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
οτιδήποτε κατασκευάζεται σύµφωνα µε συγκεκριµένο πρότυπο και µε 
στόχο να παρουσιάζει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη οµοιότητα µε αυτό: 
σε πολλά χωριά καίνε το Πάσχα ένα - τού Ιούδα || - ζώου | θεότητας || 
µουσείο κέρινων - ΣΥΝ. είδωλο. 

οµοίωµα: συνώνυµα. Οµοίωµα είναι κάτι φτειαγµένο έτσι ώστε να 
µοιάζει πιστά σε κάποιον ή κάτι που χρησιµοποιείται ως πρότυ- 

πο: Η αίθουσα ήταν γεµάτη από κέρινα οµοιώµατα γνωστών πολι-
τικών. Σε περίπτωση απόλυτης οµοιότητας γίνεται λόγος για πα-
νοµοιότυπο. Ό,τι πλάσσεται καθ' οµοίωσιν άλλου συλλαµβάνεται 
και ως µια µορφή απεικόνισης του, εξού και τα είδωλο και εικό-
να. Αντίθετα προς το είδωλο, που θεωρήθηκε ψευδής απεικόνιση 
τού θεού και εσφαλµένη λατρευτική σύλληψη και κατάντησε κα-
κόσηµη λέξη (πβ. ειδωλολάτρης), η εικόνα εξαγιάστηκε στη λα-
τρευτική εκκλησιαστική παράδοση τής χριστιανικής θρησκείας 
και λειτούργησε ως εύσηµη λέξη. Από κοντά και η λ. ίνδαλµα, που 
δήλωσε την ιδεατή και ιδεώδη ή εξιδανικευµένη εικόνα την οποία 
πλάσσει κανείς στο µυαλό του για κάποιον ή κάτι. Οµοιώµατα που 
χρησιµεύουν ως πρότυπα για την κατασκευή εικαστικών, γλυπτι-
κών ή απλών καθηµερινών έργων, είναι το πρόπλασµα (για έργα 
πλαστικής), το εκµαγείο και η µήτρα (για αρνητικά αποτυπώµατα 
µορφής και σχηµάτων), καθώς και η µακέτα (οµοίωµα κυρίως αρ-
χιτεκτονήµατος) και (για υποδήµατα) το καλαπόδι (αρχ. καλόπους 
< κάλον «ξύλο» + πους «πόδι»). Η καθηµερινή λέξη που δηλώνει 
γενικά τα παραπάνω είναι το καλούπι. Για πλαστικά οµοιώµατα 
στη µεν τέχνη χρησιµοποιείται το άγαλµα, στη δε εφαρµοσµένη 
τέχνη η πλαγγόνα και η κούκλα (κυρίως για την παρουσίαση ει-
δών ενδυµασίας). 

οµοιωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που δηλώνει ή εκφράζει οµοι-
ότητα προς (κάποιον/κάτι): ~ σύνδεσµος (π.χ. όπως) | αντωνυµία (π.χ. 
τέτοιος) 2. ΓΛΩΣΣ. οµοιωµατικά (τα) σηµεία γραφής (») που τίθενται 
κάτω από λέξη, φράση ή αριθµό και δηλώνουν ότι επαναλαµβάνεται 
η παραπάνω λέξη, φράση ή αριθµός. 

οµοιώνω ρ. → εξοµοιώνω 
οµοίως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε όµοιο ή ανάλογο τρόπο: όταν οι 

πλευρές ενός τριγώνου είναι άνισες, τότε και οι γωνίες του είναι -
άνισες (απέναντι από τη µεγαλύτερη πλευρά βρίσκεται η µεγαλύτε-
ρη γωνία και αντίστροφα) 2. επίσης: -Λυπάµαι πολύ! -Κι εγώ ~! ΣΥΝ. 
παροµοίως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

οµοίωση (η) [αρχ.] η εξοµοίωση· ΦΡ. κατ' εικόνα και (καθ') οµοίωσιν 
(κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν, Π.∆. Γένεσις 1,26) (i) για να δηλωθεί 
ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό κατ' εικόνα Του, έχοντας λο-
γικό και ελεύθερη βούληση, και καθ' οµοίωσιν, δηλαδή τείνει να µοι-
άσει στον δηµιουργό Του και να ενωθεί µε αυτόν (θέωση) (ii) για πο-
λύ µεγάλη οµοιότητα: ο γυιος τους είναι - τού πατέρα του! 

οµοκεντρικός, -ή, -ό [1892] οπτ. οµοκεντρική | ισογενής φωτεινή 
δέσµη φωτεινή δέσµη τής οποίας όλες οι ακτίνες διέρχονται από το 
ίδιο σηµείο. — οµοκεντρικ-ά | -ώς επίρρ., οµοκεντρικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homocentrique]. 

οµόκεντρος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΓΕΩΜ. αυτός που έχει το ίδιο κέντρο (µε 
άλλον): ~ κύκλοι ΣΥΝ. οµοκεντρικός 2. οµόκεντρο (το) το κοινό κέ-
ντρο δύο ή περισσοτέρων κύκλων ή σφαιρών. — οµοκεντρία (η). 

οµολονητής (ο) [µτγν.], οµολονήτρια (η) {οµολογητριών} ΕΚΚΛΗΣ. 
χριστιανός που οµολόγησε µε παρρησία την πίστη του στον Χριστό 
και υπέστη εξαιτίας αυτού διώξεις και βασανιστήρια, χωρίς να βρει 
µαρτυρικό θάνατο. — οµολογητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

οµολογία (η) {οµολογιών} 1. η προφορική ή γραπτή παραδοχή λόγων 
ή πράξεων, που θεωρούνται συνήθ. αξιοκατάκριτες, η επιβεβαίωση 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο όσων του αποδίδονται: έµµεση | σα-
φής | γενναία | κυνική - || τα λόγια του αποτελούν - ήττας ΣΥΝ. πα-
ραδοχή, αναγνώριση- ΦΡ. κατά γενική | κοινή οµολογία όπως παρα-
δέχονται όλοι, χωρίς αµφιβολία: ~ είναι ο καλύτερος χορευτής ΣΥΝ. 
αναµφισβήτητα 2. ΝΟΜ. η παραδοχή από τον διάδικο είτε στο δικα-
στήριο (δικαστική οµολογία) είτε εκτός δικαστηρίου (εξώδικη οµο-
λογία) τής συνδροµής ενός πραγµατικού περιστατικού, τού οποίου το 
βάρος τής απόδειξης, σύµφωνα µε τους δικονοµικούς κανόνες, έχει ο 
αντίδικος του: ~ ενοχής || αποσπώ - 3. ΘΡΗΣΚ. οµολογία (πίστεως) (α) 
η επίσηµη και δηµόσια διακήρυξη τής παραδοχής θρησκευτικού δόγ-
µατος (β) διακήρυξη τής χριστιανικής πίστης, η οποία γίνεται από 
τους επισκόπους αµέσως πριν από τη χειροτονία τους και από το σύ-
νολο των πιστών κατά τη Θεία Λειτουργία µε την απαγγελία τού 
Συµβόλου τής Πίστεως · 4. ΟΙΚΟΝ. ανώνυµος τίτλος δανείου που εκ-
δίδεται από αυτόν που το συνάπτει (συνήθ. από το κράτος ή από 
εταιρεία) και παραδίδεται στον δανειστή ως απόδειξη τής υποχρέω-
σης τού οφειλέτη, αντιπροσωπεύει δε ποσοστό τού δανείου και η τιµή 
του διαµορφώνεται στο χρηµατιστήριο: ~ ∆ηµοσίου ΣΥΝ. οµόλογο • 
5. ΒΙΟΛ. η αντιστοιχία στη θέση, τη βασική δοµή και την εµβρυϊκή 
ανάπτυξη οργάνων ή τµηµάτων τού σώµατος ζώων ή φυτών, έστω και 
αν τα όργανα αυτά επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες (π.χ. τα πτε-
ρύγια των ψαριών, οι φτερούγες των πουλιών, τα χέρια των ανθρώ-
πων)· η οµολογία είναι ένδειξη φυλογενετικής συγγένειας των οργα-
νισµών αυτών ΑΝΤ. αναλογία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. οµολογία, αρχική σηµ. «συµφωνία, κοινή παραδοχή, 
συνθήκη», < οµολογώ (βλ.λ.). Οι σηµ. «ευχή, υπόσχεση πίστεως» εί-
ναι µτγν., καθώς και ο νοµ. όρος]. 

οµολογιακός, -ή, -ό (σπάν.) 1. αυτός που σχετίζεται µε οµολογία 2. 
ΘΡΗΣΚ. αυτός που σχετίζεται µε επίσηµη και δηµόσια διακήρυξη τής 
παραδοχής θρησκευτικού δόγµατος: για -λόγους δεν µπορούν να δε-
χθούν αυτή τη ρύθµιση 3. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε οµολογίες 
(ανώνυµο τίτλο δανείου): ~ δάνειο | κεφάλαιο. 

οµολογιούχος, -ος, -ο [1889] ΟΙΚΟΝ. αυτός που κατέχει οµολογίες 
δανείου. 

[ΕΤΥΜ. < οµολογία + -ούχος (< έχω)]. οµόλογος, -η, -ο 1. (γενικά) 
αυτός που έχει τις ίδιες αναλογίες µε (κάποιον/κάτι άλλο): ~ πλευρές 
|| - σηµεία | σχήµατα (αυτά που αντιστοιχούν ακριβώς το ένα προς το 
άλλο στο πλαίσιο οµόγραφης σχέ- 
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σης) ΣΥΝ. ανάλογος, αντίστοιχος, σύστοιχος, σύµµετρος 2. (για δηµό-
σια πρόσωπα µε προκαθορισµένη αρµοδιότητα) αυτός που κατέχει 
αξίωµα ή έχει αρµοδιότητα που αντιστοιχεί µε αξίωµα ή αρµοδιότητα 
δηµοσίου προσώπου άλλης χώρας: ο υπουργός Παιδείας θα συνα-
ντηθεί µε τον Γάλλο οµόλογο του (µε τον υπουργό Παιδείας τής Γαλ-
λίας) 3. οµόλονο (το) {οµολόγ-ου | -ων} (α) έγγραφο µε το οποίο ανα-
γνωρίζεται χρέος, απόδειξη χρέους ΣΥΝ. γραµµάτιο (β) ανώνυµος τίτ-
λος δανείου, που εκδίδεται από επιχείρηση ή από το κράτος, όταν κα-
ταφεύγει στη λαϊκή αποταµίευση, προκειµένου να εξασφαλίσει κε-
φάλαια για επενδύσεις: κρατικά ~ ή οµόλογα ∆ηµοσίου || αφορολό-
γητα αποταµιευτικά ~ || ~ σταθερού επιτοκίου ΣΥΝ. οµολογία · 4. 
ΒΙΟΛ. (για όργανα διαφορετικών ειδών οργανισµών) αυτός που πα-
ρουσιάζει δοµική οµοιότητα, η οποία θεωρείται ότι οφείλεται σε φυ-
λογενετικά κοινούς προγόνους (βλ. κ. λ. οµολογία, σηµ. 5): ~ όργανα | 
χρωµατοσώµατα | γονίδια. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. οµόλογος, αρχική σηµ. «σύµφωνος, παραδεκτός», < 
όµο- + λόγος. Ήδη αρχ. η σηµ. εκεί\>ου που έχει τοποθετηθεί σε αντί-
στοιχη θέση. o βιολ. όρος είναι ελληνογενής, < γαλλ. homologue]. 

οµόλονος - αντίστοιχος - οικείος - οµότεχνος. Και οι τέσσερεις 
λέξεις χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν αναφορά σε πρόσωπα 
ή πράγµατα που εµφανίζουν αµοιβαία σχέση: Κατά την επίσκεψη 
τους στην Ουάσιγκτον, οι Έλληνες υπουργοί Εξωτερικών και Οι-
κονοµικών θα συναντηθούν µε τους Αµερικανούς οµολόγους τους 
για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος - Οι φιλόλογοι, οι γιατροί, οι φι-
λόσοφοι κ.ο.κ. θα επιµεληθούν κείµενα τής Αρχαίας αντίστοιχα µε 
την ειδικότητα τους - Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, γενικά πληροφο-
ριακά έργα βρίσκονται στην οικεία θέση τής Βιβλιοθήκης. Το οµό-
λογος χρησιµοποιείται ειδικότερα για την αναφορά σε δηµόσια 
πρόσωπα µε προκαθορισµένες αρµοδιότητες (υπουργούς, πρέσβεις, 
επίσηµους εκπροσώπους κ.λπ.). Το οικείος είναι λογιότερης χρή-
σεως και δηλώνει αναφορά σε συνάφεια µε τα λεγόµενα: Τα λόγια 
τού Φαιδρού περιέχονται στα οικεία χωρία τού οµώνυµου διαλόγου 
τού Πλάτωνος - Μιλώντας για το θέµα αυτό, πρέπει να αναφέρουµε 
δύο πολύ σηµαντικά έργα από την οικεία βιβλιογραφία. Ας 
σηµειωθεί ότι το οµότεχνος διαφέρει ουσιωδώς τού οµόλογος και 
δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτό. Το οµότεχνος δηλώνει το 
πρόσωπο που ασκεί το ίδιο επάγγελµα -όχι τις ίδιες αρµοδιότητες 
ή καθήκοντα- µε αναφερόµενο πρόσωπο: Τόσο ο ίδιος ο διάσηµος 
χειρουργός όσο και οι Αµερικανοί οµότεχνοι του διαφωνούν ριζικά 
µε την προτεινόµενη µέθοδο. 

οµολογουµένως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) όπως πρέπει να παραδεχθεί, να 
οµολογήσει κανείς: η µέθοδος τού διαρρήκτη ήταν ~ πρωτότυπη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως, επίρρηµα. 

οµολογώ κ. (λαϊκ.) µολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {οµολογ-είς κ. 
(λαϊκ.) µολογ-άς... | οµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αναγνωρίζω (λόγο, πράξη, πρόθεση κ.λπ.) που θεωρούνται αξιοκατά-
κριτα, αναλαµβάνω τη σχετική ευθύνη: είµαι υποχρεωµένος να οµο-
λογήσω την αδυναµία µου || δεν ήθελε να οµολογήσει ούτε στον εαυτό 
της ότι ζήλευε || ο κατηγορούµενος οµολόγησε την ενοχή του ΣΥΝ. 
παραδέχοµαι ΑΝΤ. αρνούµαι 2. δέχοµαι (κάτι που αρνιόµουν ή θα 
προτιµούσα να αρνηθώ): οφείλω να οµολογήσω ότι τον είχα αδικήσει 
|| δεν πρόκειται να οµολογήσει ποτέ τον έρωτα της γι' αυτόν || «τι 
τραβάµε και δεν το µολογάµε!» ΑΝΤ. αρνούµαι 3. δέχοµαι (κάτι που 
µου προκαλεί έκπληξη): ~ ότι δεν έχω ξαναφάει καλύτερο φαγητό 
ΣΥΝ. παραδέχοµαι 4. ΕΚΚΛΗΣ. διακηρύσσω δηµόσια και µε παρρησία 
(την πίστη µου) · 5. (ο τ. µολονσω) λέω: τι µολογάς τόση ώρα; 6. (µε-
σοπαθ. τριτοπρόσ. οµολογείται) αναγνωρίζεται, θεωρείται γενικά 
αποδεκτό ΑΝΤ. αµφισβητείται ♦ 7. (αµετβ.) δέχοµαι (όσα µου προσά-
πτουν ή µε πιέζουν να παραδεχθώ): ο αιχµάλωτος µετά από βασανι-
στήρια οµολόγησε || Οµολόγησε! Εσύ δεν ήσουν που έβαλες τη βόµβα; 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οµολογώ (-έω), αρχική σηµ. «συµφωνώ - αντιστοιχώ», 
< οµόλογος (βλ.λ.). Ήδη αρχ. η σηµ. «υπόσχοµαι επίσηµα (µε θρησκ. 
έννοια)», ενώ ο νοµ. όρ. είναι µτγν.]. 

οµόµετρο (το) → ωµόµετρο 
οµοµήτριος, -α, -ο αυτός που έχει γεννηθεί από την ίδια µητέρα µε 

άλλον ή που έχει την ίδια µητέρα, αλλά διαφορετικό πατέρα: ~ αδελ-
φός ΣΥΝ. οµογάστριος ΑΝΤ. οµοπάτριος, οµογάλακτος. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
όµοµήτριος < όµο- + -µητριός < µήτηρ, µητρός]. 

οµόνοια (η) {χωρ. πληθ.} η αρµονική συµβίωση που προκύπτει από 
ταυτότητα σκέψεων, αντιλήψεων και συναισθηµάτων: οι δύο λαοί 
ζούσαν πάντα µαζί µε ~ και αλληλοσεβασµό || (παροιµ.) «η ~ φτειά-
χνει σπίτια και η διχόνοια τα χαλάει» ΣΥΝ. οµοψυχία, σύµπνοια, 
συµφωνία ΑΝΤ. διχόνοια, διαφορά, διαµάχη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγνοια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- οµόνοια < όµόνους < όµο- + νους]. 

οµονοώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {οµονοείς... | οµονόησα} (λόγ.) 1. έχω τα ίδια 
φρονήµατα και συναισθήµατα (µε άλλον), βρίσκοµαι σε συµφωνία 
µαζί του ΣΥΝ. συµφωνώ ΑΝΤ. διαφωνώ, διχογνωµώ 2. βρίσκοµαι ή έρ-
χοµαι σε σύµπνοια, σε συµφιλίωση (µε κάποιον), διατηρώ αρµονικές 
σχέσεις: ο λαός πρέπει να οµονοήσει ενώπιον των εθνικών κινδύνων. 

οµόνω κ. αµονω ρ. µετβ. {όµοσα} (λαϊκ.) ορκίζοµαι: «τον µέγαν 
Όρκο οµώστε» (Α. Σικελιανός). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. όµο- τού αρχ. απρφ. αορ. όµό-(σ)σαι (οριστ. ώµο-σά) 
τού ρ. οµνύω | δµνυµι (βλ.λ.) + -νω, επειδή συνέπιπτε µε τα ρ. σε -
ώνω]. 

οµοούσιος, -α (λόγ. -ος), -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που αποτελείται από 
την ίδια ουσία- χρησιµοποιείται σε φράσεις σχετικές µε το δόγµα τής 
Αγίας Τριάδας, π.χ. οµοούσιος τώ πατρί (προκειµένου για τον Χρι- 

στό) || οµνύω εις το όνοµα τής αγίας και οµοουσίου και αδιαιρέτου 
Τριάδος Ζ. οµοούσιο(ν) (το) {οµοουσίου} η ταυτότητα τής ουσίας των 
τριών προσώπων τής Αγίας Τριάδας, τού Πατρός, τού Υιού και τού 
Αγίου Πνεύµατος, όπως επίσης και η ταυτότητα τής ανθρώπινης φύ-
σης τού Χριστού µε την ανθρώπινη φύση τής Θεοτόκου και όλων των 
ανθρώπων (όρος τής ∆' Οικουµενικής Συνόδου [451]). — οµοουσίως 
επίρρ. [µτγν.], οµοουσιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. οµοούσιος 
< όµο- + -ούσιος < ουσία]. 

οµοπάτριος, -α, -ο αυτός που έχει γεννηθεί από τον ίδιο πατέρα µε 
άλλον ή που έχει τον ίδιο πατέρα, αλλά όχι την ίδια µητέρα (µε άλ-
λον): ~ αδελφός ΑΝΤ. οµοµήτριος, οµογάστριος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
όµοπάτριος < όµο- + πάτριος < πατήρ, πατρός], 

όµορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κοινά σύνορα (µε άλλον): ~ κράτη 
| περιοχές || (συνεκδ.) ~ λαοί ΣΥΝ. γειτονικός. [ΕΤΥΜ < apX· 
όµορος < όµ(ο)- + -όρος < όρος, ό]. 

οµόρριζος, -η, -ο [1874] 1. (για φυτό) αυτός που βλαστάνει από την 
ίδια ρίζα µε άλλον · 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που έχει την ίδια ρίζα (βλ.λ., 
σηµ. 10) µε άλλον: ~ λέξεις | τύποι || οι λέξεις «µαθητής» και «µάθη-
ση» είναι οµόρριζες (β) οµόρριζα (τα) (κυρ. σε πληθ.) οι οµόρριζες 
λέξεις: είναι καλό να µαθαίνεις τα παράγωγα και τα ~ κάθε λέξης. 

οµορροπος, -η, -ο [µτγν.] ΜΑΘ.-ΦΥΣ. αυτός που έχει την ίδια διεύ-
θυνση και την ίδια φορά· αναφέρεται συνήθ. στα διανύσµατα, π.χ. 
ένα διάνυσµα λέγεται οµόρροπο ενός άλλου, όταν έχουν την ίδια δι-
εύθυνση και την ίδια φορά. 

οµόρρυθµος, -η, -ο [αρχ.] 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που έχει τον ίδιο ρυθµό, 
την ίδια µορφή (µε άλλον/άλλους): ~ ναοί 2. ΟΙΚΟΝ. οµόρρυθµη εται-
ρεία εταιρεία στην οποία ο κάθε εταίρος ευθύνεται αλληλέγγυα και 
απεριόριστα, δηλ. µε όλη την περιουσία του, για όλες τις υποχρεώ-
σεις που έχει αναλάβει η εταιρεία. — οµορρυθµία (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

όµορφα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. µε όµορφο τρόπο: διαµέρισµα ~ επι-
πλωµένο || η ζωή τους κυλούσε ~ || ήξερε να µιλάει ~ ΣΥΝ. ωραία ΑΝΤ. 
άσχηµα 2. όπως πρέπει, όπως επιβάλλεται, µε σύνεση: κάτσε ~ στη 
γωνιά σου και µη µιλάς ΣΥΝ. φρόνιµα, καλά, ήσυχα· ΦΡ. (µε επανά-
ληψη) όµορφα-όµορφα χωρίς προβλήµατα: καθόµαστε ~ στο νησί 
µας, µέχρι που µας βρήκε ο πόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

οµορφάδα (η) → οµορφιά 
οµορφαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {οµόρφυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 

(κάποιον/κάτι) όµορφο ή οµορφότερο: αυτό το φόρεµα σε οµορφαίνει 
|| ο έρωτας οµορφαίνει τη ζωή ΑΝΤ. ασχηµαίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
όµορφος ή οµορφότερος: βάψαµε το σπίτι και οµόρφυνε || όσο µεγα-
λώνεις οµορφαίνεις ΑΝΤ. ασχηµαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

οµορφαίνω - καλλωπίζω - εξωραΐζω. Το οµορφαίνω δηλώνει τη γε-
νική σηµασία «κάνω κάτι όµορφο, προσδίδω οµορφιά» (µετβ.) ή 
και «γίνοµαι όµορφος» (αµετβ.) εσωτερικά ή εξωτερικά: Η αγάπη 
και η καλοσύνη οµορφαίνουν τη ζωή µας. Το καλλωπίζω σηµαίνει 
«φροντίζω να κάνω κάτι όµορφο, περιποιούµαι για οµορφιά» και 
αναφέρεται περισσότερο στην εξωτερική εµφάνιση: Ο περίβολος 
γύρω από την εκκλησία θα καλλωπιστεί µε φυτά και γλυπτά, για να 
αναδειχθεί όλος ο χώρος - Όταν πηγαίνει σε κοινωνικές εκδη-
λώσεις, καλλωπίζεται προσεκτικά και ντύνεται µε ακριβά φορέ-
µατα. ∆εν καλλωπίζουµε την ψυχή ή τη ζωή ή το εσωτερικό εν γέ-
νει τού ανθρώπου! Το εξωραΐζω σηµαίνει επίσης «προσδίδω οµορ-
φιά» (µε καλή ή κακή σηµασία, πραγµατική ή επίπλαστη οµορφιά): 
Ó σύλλογος µας έχει κύριο σκοπό να εξωραΐσει το χωριό µας, φρο-
ντίζοντας για το φυσικό περιβάλλον και τα παραδοσιακά κτίσµατα - 
Οι πολιτικοί συχνά εξωραΐζουν την πραγµατικότητα, για να 
γίνονται αρεστοί στον κόσµο. 

οµορφάνθρωπος (ο) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.) ο, συνήθ. ώριµης ηλικίας, 
όµορφος άνδρας ΣΥΝ. οµορφάντρας ΑΝΤ. ασχηµάνθρωπος. 

οµορφάντρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ωραίος άνδρας ΣΥΝ. οµορφάν-
θρωπος ΑΝΤ. ασχηµάντρας, ασχηµάνθρωπος. 

οµορφιά κ. (σπανιότ.) (λαϊκ.-λογοτ.) εµορφιά (η) [µεσν.] 1.το κάλλος 
και η ελκυστικότητα τής µορφής, η ευειδής εξωτερική εµφάνιση 
προσώπου, ζώου ή πράγµατος: µόλις την είδε, µαγεύτηκε από την ~ 
της || διαγωνισµός οµορφιάς || «η ~ θα σώσει τον κόσµο» (Φ. Ντοστο-
γέφσκι) || η Αφροδίτη ήταν η θεά τής ~ || εκτυφλωτική | εξωτική | εκ-
θαµβωτική | άγρια | κλασική | παράξενη ~ || (κ. µτφ.) εσωτερική ~ 
ΣΥΝ. ωραιότητα, (λογιότ.) ευµορφία ΑΝΤ. ασχήµια 2. (συνεκδ.) οτιδή-
ποτε διαθέτει κάλλος: το νησί µας διαθέτει σπάνιες φυσικές ~ 3. 
οµορφιές (οι) η περιποιηµένη εµφάνιση (στο ντύσιµο, στο χτένισµα 
κ.λπ.): απόψε είσαι στις ~ σου || τι ~ είν' αυτές; (τι ωραία εµφάνιση 
που έχεις!). Επίσης (λαϊκότ.-λογοτ.) οµορφάδα κ. εµορφάδα [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

οµορφογυναίκα (η) {δύσχρ. οµορφογυναικών} η όµορφη γυναίκα. 
οµορφονιός κ. µορφονιος (ο) (οικ.) 1. ο όµορφος νέος άνδρας, ο 
ωραίος νεαρός ΣΥΝ. οµορφόπαιδο, παλληκάρι, λεβέντης, λεβεντόπαι-
δο 2. (συνήθ. ειρων.) ο νεαρός που καλλωπίζεται υπερβολικά και αυ-
τοθαυµάζεται, που θεωρεί τον εαυτό του όµορφο και συµπεριφέρεται 
ανάλογα ΣΥΝ. κοµψευόµενος. — οµορφονιά κ. µορφονιά (η). 

οµορφόπαιδο (το) (οικ.) το όµορφο παλληκάρι, ο ωραίος νεαρός άν-
δρας ΣΥΝ. οµορφονιός, λεβέντης, λεβεντόπαιδο. 

όµορφος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) έµορφος 1. αυτός που είναι ελκυστικός 
λόγω τής ωραιότητας τής µορφής του: ~ άνδρας ! γυναίκα ! παιδί | 
νησί | µάτια | σπίτι | πόλη ΣΥΝ. ωραίος, (λόγ.) ευειδής ΑΝΤ. άσχηµος, 
κακόµορφος ΦΡ. όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά πλασµένος (∆. 
Σολωµός) (συνήθ. ειρων.) για περιπτώσεις στις οποίες µια δυσάρεστη 
πραγµατικότητα παρουσιάζεται εξωραϊσµένη, γενικότ. για περιπτώ- 



οµόσηµος 1257 οµοφωνία 
 

σεις στις οποίες αναδεικνύονται οι κακές πλευρές τής κοινωνίας, τού κράτους 
κ.λπ. 2. αυτός που συνδέεται µε ευχάριστα γεγονότα, που βιώνεται µε 
ευχαρίστηση: τα ~ χρόνια τής νιότης || ~ εποχή | στιγµές | αναµνήσεις 3. αυτός 
που προκαλεί ευχαρίστηση: ~ λόγια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έµορφος (από φρ. ο 
έµορφος µε υπερίσχυση τού -ο-) < αρχ. εϋµορφος (µε απλοποίηση τού 
συµπλέγµατος)]. 

όµορφος: συνώνυµα - αντώνυµα. Έννοιες όπως µορφή, σχήµα, είδος κ.ά., 
αναφερόµενες στην εµφάνιση τού ανθρώπου, έδωσαν στην Ελληνική τις 
λέξεις που δηλώνουν την οµορφιά και την ασχήµια. Τα όµορφος και 
δύσµορφος («άσχηµος») συνδέονται µε το µορφή: εύ-µορφος (> έ-µορφος 
> ο έµορφος), όµορφος, δύσµορφος («κακής µορφής, άσχηµος»). Το σχήµα 
έδωσε τα ευ-σχή-µων και α-σχήµων. Το ευ-σχήµων υποχώρησε στη χρήση, 
αφήνοντας µόνο τον µεταπλασµένο τ. εύσχηµος («Βρήκε έναν εύσχηµο 
λόγο να αποχωρήσει»· εύσχηµος = ευλογοφανής, που µπορεί να γίνει 
πιστευτός). Το α-σχήµων µεταπλάστηκε στο άσχηµος (άσχηµων > ουδ. 
άσχηµον > άσχηµος), που απαντά (επιτατικά) και ως κακάσχηµος «πολύ 
άσχηµος». Το είδος (µε την αρχική σηµ. «µορφή») έδωσε τα (αρχαία ήδη) 
ευ-ειδής «όµορφος» και δυσ-ειδής «άσχηµος», που χρησιµοποιούνται και 
σήµερα σε λογιότερο ύφος. Τα γραµµή και παρουσία «παρουσιαστικό» 
έδωσαν τα νεότερα (λόγια) καλλίγραµµος (για γυναίκες, 1890), 
ευπαρουσίαστος (1886). και το εµφάνιση το εµφανίσιµος. Τα 
καλοφτιαγµένος και κακοφτειαγµένος έχουν επίσης σχέση µε τη δοµή, τον 
σχηµατισµό τού σώµατος. Το τουρκ. üslup «µορφή, σχήµα» δάνεισε στην 
Ελληνική το σουλούπι, από όπου τα σουλουπωµένος «περιποιηµένος» και 
α-σουλούπωτος «άσχηµος, κακοφτειαγµένος». Το βενετσιάνικο musona 
δάνεισε το µεσν. µουτσούνα «πρόσωπο» (αργότερα και «προσωπείο, 
προσωπίδα»), από όπου το κακοµούτσουνος «άσχηµος», όπως και το λατ. 
cuculia «καλύπτρα τού προσώπου, κουκούλα» έδωσε το κούκλα, που 
µεταφορικά δήλωσε την «όµορφη γυναίκα», από όπου και αρσ. κούκλος. 
Το αρχ. καλός «όµορφος, ωραίος» έδωσε το κάλλος «οµορφιά», από όπου 
η καλλονή «οµορφιά» και η νεότερη χρήση «όµορφη γυναίκα», από όπου 
υποχωρητικά χρησιµοποιείται ενίοτε στον προφορικό λόγο και αρσε\Ίκό 
καλλονός. Η έννοια τού χρόνου έδωσε το ωρα-ίος (ώρα + -ιος), αυτός που 
είναι στην ώρα του, στον κατάλληλο χρόνο. Ήδη αρχαίο είναι το επίθ. 
κοµψός (πιθ. από *κοµ-σός, οπότε συνδέεται µε το κόµη «µαλλιά»), που 
δίνει έµφαση στη «λεπτότητα των τρόπων» και την όλη εµφάνιση. 

οµόσηµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ίδια σηµασία µε κάποιον άλλο ΣΥΝ. 
ταυτόσηµος 2. ΜΑθ. (για αριθµό) αυτός που έχει το ίδιο πρόσηµο ΑΝΤ. 
ετερόσηµος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. οµόσηµος < οµο- + -σηµος < σήµα]. 

οµόσιτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που σιτίζεται, που τρώει µαζί (µε 
άλλον) στο ίδιο τραπέζι ΣΥΝ. οµοτράπεζος. 

οµοσπονδία (η) [1836] {οµοσπονδιών} 1. ένωση περισσότερων τού ενός 
ανεξάρτητων και αυτόνοµων κρατών, ώστε να αποτελέσουν µία και µοναδική 
κρατική υπόσταση, διεθνή προσωπικότητα και να διαθέτουν κοινό Σύνταγµα 
και εσωτερικό ∆ίκαιο: ελβετική ~ || οι Η.Π.Α. αποτελούν ~ ανεξάρτητων 
πολιτειών 2. η συνένωση και συµπαράταξη επιµέρους οργανώσεων, 
συλλόγων, σωµατείων, συνεταιρισµών κ.λπ. µε κοινούς σκοπούς, υπό ενιαία 
διεύθυνση και διοίκηση: ~ αρτεργατών | εργατών µετάλλου | πολυτέκνων || 
διδασκαλική ~ 3. δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση που περιλαµβάνει 
όλες τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις ή σωµατεία τού ίδιου κλάδου και αποτελεί 
την κεντρική διοίκηση αυτών: ~ Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (συντοµ. 
Ο.Λ.Μ.Ε.) || ~ Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (συντοµ. 
Ο.Τ.Ο.Ε.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. fédération]. 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας (η) (συντοµογρ.: Ο.∆.Γ.) η επίσηµη 
ονοµασία τού γερµανικού κράτους (βλ. λ. Γερµανία). Επίσης Γ.Ο.∆. 
(Γερµανική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία). 

οµοσπονδιακός, -ή, -ό [1889] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε οµοσπονδία 
κρατών: ~ Σύνταγµα | φόρος | τράπεζα | στρατός | διοίκηση | κυβέρνηση | 
δικαστήριο | αστυνοµικός | υπηρεσία | αρχές (β) αυτός που σχετίζεται µε 
οµοσπονδία (συλλόγων, σωµατείων κ.λπ.(: ~ προπονητής 2. αυτός που έχει 
οργανωθεί κατά οµοσπονδίες, που αποτελείται από οµόσπονδα µέλη: ~ κράτος 
| οργανισµός | δηµοκρατία. — οµοσπονδιακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. fédéral]. 

οµοσπονδιοποίήση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η δηµιουργία 
οµοσπονδίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fédéralisation]. 

οµόσπονδος, -η, -ο αυτός που έχει ενωθεί ή οργανωθεί µε οµοσπονδία, που 
αποτελεί µέλος οµοσπονδίας: η Καλιφόρνια είναι ~ πολιτεία των Η.Π.Α. || ~ 
κρατίδιο. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. οµόσπονδος, αρχική σηµ. «αυτός µε τον οποίο έχει συναφθεί 
σπονδή», < οµο- + -σπονδος < σπονδή. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το 
γαλλ. fédéral]. 

οµοταγής, -ής, -ές {οµοταγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που βρίσκεται 
στην ίδια µε άλλους σειρά, τάξη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όµοταγής < οµο- (βλ.λ.) + -ταγής < αρχ. τάσσω | -οµαι (πβ. 
παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην)]. 

οµοταξία (η) [1849] (οµοταξιών} 1. (γενικά) η κατάταξη ή υπαγωγή στην ίδια 
τάξη, στην ίδια σειρά 2. ΒΙΟΛ. βαθµίδα στο ιεραρχικό σύστηµα κατατάξεως 
των ζώων και των φυτών, η οποία βρίσκεται ανάµεσα στο φύλο (στα ζώα) ή 
στη διαίρεση (στα φυτά) και στην τάξη 

και περιλαµβάνει πολλές κατηγορίες οργανισµών µε κοινά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα (λ.χ. τα πτηνά) 3. ΕΚΚΛΗΣ. σύστηµα οµοταξίας το σύστηµα των 
συµβατικών σχέσεων µεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, κατά το οποίο η 
Πολιτεία αναγνωρίζει το αυτοδιοίκητο τής Εκκλησίας και δεν ασκεί καµία 
εποπτεία επ' αυτής, η δε Εκκλησία δεν οφείλει υποταγή στην Πολιτεία. 
οµότεχνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ασχολείται µε την ίδια τέχνη (µε 
άλλον/άλλους): ένας πρωτοποριακός καλλιτέχνης έρχεται συχνά σε σύγκρουση µε 
τους ~ του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόλογος. οµοτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον όρκο 2. ΓΛΩΣΣ. (παλαιότ.) οµοτικό µόριο µόριο που 
χρησιµοποιείται στον λόγο, όταν ορκίζεται κανείς, λ.χ. το µα: µα τον Θεό || µα 
την αλήθεια. οµότιµος, -η, -ο 1. αυτός στον οποίο αποδίδονται οι ίδιες τιµές, που 
δικαιούται τις ίδιες τιµές (µε άλλον): ~ αξιωµατούχος ΣΥΝ. ισότιµος, ισάξιος 2. 
οµότιµος καθηγητής τιµητικός τίτλος που αποδίδεται σε καθηγητές 
πανεπιστηµίου µετά την αποχώρηση τους από την ενεργό υπηρεσία (στην 
Ελλάδα, από τη δεκαετία τού '80, ο τίτλος απονέµεται σε ορισµένους µόνο 
αποχωρούντες καθηγητές κατόπιν ειδικής αποφάσεως τής Γ.Σ. τού τµήµατος 
όπου υπηρετούσε ο καθηγητής). — οµοτιµία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πανεπιστηµιακός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµότιµος < οµο- + -τιµος < τιµή. o οµότιµος 
καθηγητής αποδίδει το γερµ. Emeritus Professor]. οµότιτλος, -η, -ο αυτός που 
έχει τον ίδιο τίτλο (µε άλλον/άλλους): ~ 
άρθρο | µυθιστόρηµα. οµότοιχος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. (για οικοδοµές) αυτός 
που έχει κοινό τοίχο µε άλλον, που χωρίζεται από άλλον µε µεσοτοιχία: ~ διαµέ-
ρισµα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, που αποτελεί τη 
συνέχεια άλλου: ~ κτήριο · 3. ΝΑΥΤ. (ναύτης) που ανήκει στην ίδια τοιχαρχία 
(βλ.λ.) (µε άλλον). οµότονος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει συντονιστεί στον 
ίδιο τόνο, που έχει την ίδια ένταση (µε άλλον): ~ ηχεία | (ερτζιανά) κύµατα ANT. 
ασυντόνιστος 2. ΜΟΥΣ. αυτός που έχει συντονιστεί στον ίδιο µουσικό τόνο, 
που έχει τον ίδιο ήχο: ~ σύνθεση 3. ΙΑΤΡ. (για πυρετό, φλεγµονή κ.λπ.) αυτός 
που µένει σταθερός, που δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις ή αυξοµειώσεις. — 
οµοτόνως επίρρ. [αρχ.], οµοτονία (η) [µεσν.]. οµοτράπεζος, -η, -ο [αρχ.] αυτός 
που κάθεται και τρώει στο ίδιο 

τραπέζι (µε άλλον/άλλους) ΣΥΝ. οµόσιτος, συνδαιτυµόνας. οµότροπος, -η, -ο 
[αρχ.] (σπάν.) αυτός που συντελείται κατά τον 
ίδιο τρόπο. — οµότροπα επίρρ. οµοτυπία (η) [µτγν.] {οµοτυπιών} η οµοιότητα 
στον τύπο, στη µορφή. οµότυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που έχει τον 
ίδιο τύπο (µε άλλον/άλλους) 2. ΒΙΟΛ. (όργανο τού σώµατος) µε δοµή και µορφή 
ανάλογη (προς άλλο όργανο που βρίσκεται µακριά): τα οστά τού πήχυ και τής 
κνήµης είναι ~. οµού επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ταυτοχρόνως ΣΥΝ. παράλληλα, εκ 
παραλλήλου, µαζί 2. από κοινού, µαζί ΣΥΝ. (λαϊκ.) αντάµα, συνάµα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. όµοϋ < όµός «κοινός, ενωµένος» + επιρρ. επίθηµα -οϋ (πβ. άλλαχ-οϋ, 
πολλαχ-οϋ). Το επίθ. όµός < *somo-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας, ο 
ίδιος, κοινός», πβ. σανσκρ. samâ- «ένας, ο ίδιος», γοτθ. sama, αγγλ. same, γερµ. 
zu-sammen «µαζί», λατ. similis «όµοιος» (< *sem-ilis(, ισπ. simil κ.ά. Οµόρρ. 
είς (< *sem-s), άµ-α (< *sm-), ε-τερος, ήµι- (α' συνθ.) κ.ά. Παράγ. όµ-αλός, δµ-
ιλος, όµο-ιος, όµ-άς (-άδα), όµιλ-ία κ.ά.]. οµοφρονώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{οµοφρονείς... | οµοφρόνησα} (λόγ.) έχω τα ίδια φρονήµατα (µε άλλον), 
συµµερίζοµαι τις απόψεις του, µοιράζοµαι τις αρχές, τις διαθέσεις του κ.λπ.: τα 
βασικά στελέχη δεν οµο-φρονούσαν και το κόµµα διαλύθηκε ΣΥΝ. οµοφωνώ, 
οµονοώ ΑΝΤ. διαφωνώ, αντιφρονώ, διίσταµαι. οµόφρων, -ων, -ον {οµόφρ-ονος, 
-ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που έχει τα ίδια φρονήµατα, τις 
ίδιες ιδέες (µε άλλον/άλλους): αναµένεται ότι θα συγκεντρώσει τους ~ και θα 
σχηµατίσει µέτωπο κατά τής κοµµατικής ηγεσίας ΣΥΝ. οµόγνωµος ANT. αντίθετος, 
ενάντιος. Επίσης οµόφρονας (ο/η).   — οµοφρόνως επίρρ. [µτγν.], οµο-φροσύνη 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. <αρχ. όµόφρων < οµο- + -φρων 
< φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. οµοφυλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ταυτότητα ή 
οµοιότητα φυλής, γένους ΣΥΝ. συγγένεια ΑΝΤ. ετεροφυλία 2. (συνεκδ.) οµάδα 
φυλών ή εθνών, που έχουν κοινή καταγωγή και συγγενεύουν µεταξύ τους: 
αραβική ~ ΣΥΝ. οµοεθνία 3. (κατ' επέκτ.) τάξη οµοειδών πραγµάτων, που έχουν 
κοινή καταγωγή, προέλευση: ροµανική γλωσσική ~ (το σύνολο των νεότερων 
γλωσσών που προήλθαν από τη Λατινική, λ.χ. η Ιταλική, η Γαλλική, η 
Ρουµανική, η Ισπανική κ.ά.). οµόφυλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
το ίδιο φύλο (ανδρικό ή γυναικείο) ΑΝΤ. ετερόφυλος 2. αυτός που σχετίζεται µε 
την ίδια φυλή, το ίδιο έθνος: ~ πληθυσµοί ΣΥΝ. οµογενής, οµοεθνής ΑΝΤ. 
αλλόφυλος, αλλογενής, αλλοεθνής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλο. οµοφυλοφιλία (η) {χωρ. 
πληθ.} η σεξουαλική προτίµηση κάποιου σε πρόσωπα τού ιδίου φύλου µε το 
δικό του ΑΝΤ. ετεροφυλοφιλία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. homosexuality (νόθο 
σύνθ.(]. οµοφυλόφιλος, -η, -ο αυτός που έχει σεξουαλικές σχέσεις µόνο µε 
πρόσωπα τού δικού του φύλου ΣΥΝ. (για άνδρα) κίναιδος, (µειωτ.) αδελφή, 
συκιά, (!) πούστης, (για γυναίκα) λεσβία ΑΝΤ. ετεροφυλόφιλος. — 
οµοφυλοφιλικός, -ή, -ό, οµοφυλοφιλικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλο. 
[ΕΤΥΜ. < οµο- + φύλο + φίλος, απόδ. τού αγγλ. homosexual (νόθο συνθ.)]. 
οµοφωνία (η) [αρχ.] {οµοφωνιών} 1. η ταυτότητα φρονηµάτων, η σύµπτωση 
απόψεων: σε όλα τα θέµατα που συζητήθηκαν επικράτησε πλήρης ~ || απόλυτη ~ 
ANT. διάσταση, διαφωνία, διχογνωµία- ΦΡ. αρχή τής οµοφωνίας η αρχή 
σύµφωνα µε την οποία οι αποφάσεις συλλο- 
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γικού οργάνου λαµβάνονται µε τη σύµφωνη γνώµη όλων ανεξαιρέτως των 
µελών του και όχι κατά πλειοψηφία 2. ΜΟΥΣ. (α) η τέχνη τής οργάνωσης τής 
µουσικής σε πολλές φωνές, οι οποίες, σε αντίθεση µε την πολυφωνία (βλ.λ.) 
δεν κινούνται ανεξάρτητα µεταξύ τους, ούτε είναι ισότιµες, αλλά, όσον αφορά 
στη συνήχηση τους, αφοµοιώνονται σε συγχορδιακούς σχηµατισµούς· όσον 
αφορά στην ιεραρχία τους υποτάσσονται σε µία από αυτές, τη µελωδία, σε 
σχέση µε την οποία οι άλλες συνιστούν τη συνοδία· η ανάπτυξη της στο 
πλαίσιο τής δυτικοευρωπαϊκής µουσικής είναι µεταγενέστερη τής πολυφωνίας 
και συνδέεται µε την τέχνη τής αρµονίας (βλ.λ.) (β) η ταυτοφω-νία (βλ.λ.). — 
οµοφωνώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. οµόφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που προκύπτει µε 
τη σύµφωνη γνώµη όλων: ~ απόφαση | αντίδραση | αποδοχή | διαπίστωση | 
απάντηση 2. ΜΟΥΣ. ο όµοιος κατά τη φωνή, αυτός που βρίσκεται στον ίδιο 
µουσικό τόνο µε άλλον. — οµόφωνα | οµοφώνως [µτγν.] επίρρ. οµοχειρία (η) 
[1858] {οµοχειριών} ΝΑΥΤ. οµάδα ανδρών που χειρίζονται πυροβόλο όπλο 
πολεµικού πλοίου και διοικούνται συνήθ. από υπαξιωµατικό. 
[ΕΤΥΜ < οµο- + -χειρία < χειρ, χειρός]. οµόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που 
γίνεται κατά τον ίδιο χρόνο (µε άλλον/άλλους): ~ έργο | προσπάθεια ΣΥΝ. 
ταυτόχρονος, σύγχρονος ΑΝΤ. ετερόχρονος 2. ίσης χρονικής διάρκειας, αυτός 
που διαρκεί το ίδιο (µε άλλον/άλλους): ~ συζήτηση | εκδήλωση ΣΥΝ. ισόχρονος. 
— οµόχρονα | οµοχρόνως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχρονος. οµόχρωµος, -
η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το ίδιο χρώµα (µε άλλον/άλλους): ~ στολές ΑΝΤ. 
ετερόχρωµος. — οµοχρωµία (η). οµοχώριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κατάγεται 
από το ίδιο χωριό (µε 

άλλον), συγχωριανός. οµοψηφία (η) {χωρ. πληθ.} η οµόφωνη απόφαση, η 
παµψηφία.   — 
οµόψηφος, -η, -ο [αρχ.], οµοψηφώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. οµοψυχία (η) [µτγν.) 
{χωρ. πληθ.} ταύτιση συναισθηµάτων, σκέψεων και αντιλήψεων, διάθεση για 
σύµπνοια και συστράτευση: όταν υπάρχει εξωτερική απειλή, είναι απαραίτητη η 
εθνική ~ ΣΥΝ οµόνοια, οµοφροσύνη ΑΝΤ. διχόνοια. οµόψυχος, -η, -ο [µτγν.] 
(για σύνολα ανθρώπων) αυτός τού οποίου τα µέλη έχουν τα ίδια συναισθήµατα, 
την ίδια γνώµη και αντίληψη: ~ λαός ΣΥΝ. οµόθυµος, οµόφρων ΑΝΤ. 
διχασµένος. — οµόψυχα | οµο-ψύχως [µτγν.] επίρρ. όµποε (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 
πνευστό µουσικό όργανο, που αποτελείται από σωλήνα σε σχήµα κώνου και έχει 
διπλό γλωσσίδι, είναι δε κατεξοχήν ορχηστρικό όργανο, αλλά διαθέτει και 
αξιόλογο σόλο ρεπερτόριο ΣΥΝ. (λόγ.) οξύαυλος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. oboe < γαλλ. hautbois < haut «υψηλός» (< λατ. alius) + bois 
«ξύλο» (< µεσν. λατ. boscus < αρχ. γερµ. *bosk, πβ. αγγλ. bush «θάµνος»)]. 
οµπρέλα (η) {οµπρελών} 1. (α) φορητό µέσο ατοµικής προστασίας από τον 
ήλιο και τη βροχή, που αποτελείται από σκελετό µε λαβή και αδιάβροχο 
υφασµάτινο περικάλυµµα, το οποίο αναπτύσσεται και συµπτύσσεται µε 
µηχανισµό ελασµάτων (µπαλαίνες, ακτίνες): ανοίγω | κλείνω την ~ || ανδρική | 
γυναικεία ~ ΣΥΝ. (λόγ.) αλεξιβρόχιο (για τη βροχή), (λόγ.) αλεξήλιο (για τον 
ήλιο) (β) παρόµοιο µε το παραπάνω µέσο προστασίας από τον ήλιο µε ψηλό 
στέλεχος το οποίο στερεώνεται στο έδαφος και µε µεγάλη διάµετρο ανοίγµατος, 
κάτω από το οποίο κάθονται οι λουόµενοι στην παραλία: ~ θαλάσσης || στην πα-
ραλία ενοικιάζονται ξαπλώστρες και οµπρέλες 2. (µτφ.) (α) κάθε σχηµατισµός 
που παρέχει προστασία από απειλή, κίνδυνο: υπό την αµυντική ~ τού NATO || 
αντιαεροπορική ~· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. πυρηνική οµπρέλα η στρατηγική προστασία που 
παρέχει µεγάλη δύναµη-κάτοχος πυρηνικού οπλοστασίου σε µικρότερη φίλη 
χώρα στο πλαίσιο συµµαχίας (β) καθετί που αποτελεί ένα ευρύτερο πλαίσιο και 
περιλαµβάνει επιµέρους τοµείς: «ο "Σωκράτης" είναι ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα-οµπρέλα, που περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό υποπρογραµµάτων» 
(εφηµ.). — (υποκ.) οµπρελίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
ombrella < µτγν. λατ. umbrella, υποκ. τού umbra «σκιά»]. οµπρελάδικο (το) 
(καθηµ.) το κατάστηµα στο οποίο κατασκευάζονται, επισκευάζονται ή και 
πωλούνται οµπρέλες. οµπρελάς (ο) {οµπρελάδες} (καθηµ.) πρόσωπο που 
κατασκευάζει, 
επισκευάζει ή και πωλεί οµπρέλες. οµπρελίνο (το) (παλαιότ.) µικρή υφασµάτινη 
γυναικεία οµπρέλα για τον ήλιο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ombrellino, υποκ. τού ombrella]. οµπρελοθήκη (η) 
{οµπρελοθηκών} 1. η ειδική θήκη όπου τοποθετούνται οµπρέλες 2. (ειδικότ.) 
µικρό έπιπλο όπου φυλάσσονται οι οµπρέλες ή τοποθετούνται προσωρινά για 
να στεγνώσουν. οµπρός επίρρ. → εµπρός 
όµφακες εισί (είναι αγουρίδες) (λόγ.) για κάτι το οποίο προσποιείται κανείς ότι 

περιφρονεί, προκειµένου να µην παραδεχθεί ότι δεν µπορεί να το κατακτήσει, 
να το επιτύχει ΣΥΝ. (παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει 
κρεµαστάρια. 

[ΕΤΥΜ. < φρ. δµφακές εισι (< αρχ. όµφαξ), από µύθο τού Αισώπου, σύµφωνα 
µε τον οποίο µια αλεπού, αφού δεν µπόρεσε να φτάσει µερικά τσαµπιά 
σταφύλια από ψηλή κληµαταριά, αποµακρύνθηκε λέγοντας δµφακές είσι «είναι 
αγουρίδες». Η αρχ. λ. όµφαξ, ή (απαντά ως αρσ. σε µτγν. κείµενα) είναι αβεβ. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. Έχει προταθεί η σύνδ. µε το ουσ. οµφαλός µέσω τ. *όµφών 
(πβ. λατ. umbo «ο οµφαλός τής ασπίδας, το κέντρο της»), ο οποίος θα δήλωνε 
το σχήµα τού οµφαλού]. οµφαλεπίδεσµος (ο) [1896] {οµφαλεπιδέσµ-ου | -ων, -
ους) ΙΑΤΡ. 1.ο επίδεσµος που τοποθετείται στο κολόβωµα τού οµφαλού νεογνού 
µέ- 

χρι την απόπτωση αυτού και την επούλωση τού κολοβώµατος 2. ο ειδικός 
κηλεπίδεσµος που τοποθετείται για να συγκρατεί στη θέση τους τα κοιλιακά 
σπλάχνα όσων πάσχουν από οµφαλοκήλη (βλ.λ.). οµφαλικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον οµφαλό: ~ αγγεία | θηλή | χώρα | ιµάντας 
ΣΥΝ. (λόγ.) οµφάλιος 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στο κέντρο σώµατος ή 
επιφάνειας: ~ σηµείο. οµφάλιος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε 
τον οµφαλό: 
- λώρος ΣΥΝ. οµφαλικός. οµφαλοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {οµφαλοειδ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που θυµίζει οµφαλό (βλ.λ.) κατά τη µορφή, αυτός που 
είναι στρογγυλός όπως ο οµφαλός: - εσοχή. Επίσης οµφαλώδης [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. οµφαλοκήλη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κήλη στην 
περιοχή τού οµφαλού (βλ.λ.)· αλλιώς (λαϊκ.) αφαλοκήλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. omphalocele]. οµφαλοµαντεία (η) {οµφαλοµαντειών} η 
εξέταση τού οµφάλιου λώρου νεογέννητου βρέφους, προκειµένου να 
προβλεφθεί, σύµφωνα µε λαϊκές δοξασίες, ο συνολικός αριθµός των παιδιών που 
θα γεννήσει η µητέρα. θµφαλορραγία (η) {οµφαλορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία 
τού οµφαλού νεογέννητου. 
[ΕΤΥΜ < οµφαλός + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < θ. -ραγ-, 
πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού αρχ. ρ. ρήγνυµι, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
omphalorrhagia]. οµφαλόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκροή πύου ή άλλων 
φλεγµονωδών υγρών από τον οµφαλό. 
[ΕΤΥΜ. < οµφαλός + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < ρέω, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. omphalorrhoea]. οµφαλός (ο) 1. ΑΝΑΤ. το τµήµα 
τής κοιλιάς τού εµβρύου, από το οποίο διέρχονται τα όργανα που το συνδέουν 
µε τη µητέρα µέσω τού πλακούντα και από το οποίο σχηµατίζεται ο οµφάλιος 
λώρος ΣΥΝ. (καθηµ.) αφαλός 2. (συνεκδ.) το χαρακτηριστικό κοίλωµα στη 
µέση τής κοιλιάς, το οποίο αποµένει µετά την απόπτωση τού οµφάλιου λώρου 
ΣΥΝ. (καθηµ.) αφαλός · 3. (µτφ.) το κεντρικό σηµείο σώµατος ή επιφάνειας 
ΣΥΝ. κέντρο, καρδιά- ΦΡ. οµφαλός τής Γης (γης οµφαλός, Πινδάρ. Παιάν 
4,75) οι ∆ελφοί, όπου, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των αρχαίων, βρισκόταν το 
κέντρο τής Γης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ombh-aló-s, που συνδ. µε σανσκρ. nâbhih «οµφαλός», λατ. u-
mb-ilicus (> γαλλ. ombilic), αρχ. γερµ. nabalo, γερµ. Nabel, αγγλ. navel κ.ά. Η 
ποικιλία των εµφανιζοµένων θεµάτων (*embh-, *mbh-, *ombh-, *nebh- κ.ά.) 
είναι δικαιολογηµένη από τον δηµώδη χαρακτήρα τής λ. Κατ' άλλη άποψη, 
οµφαλός < ό-νοφ-αλός (µε συγκοπή) < ό-προθεµ. + θ. *nobh-, ετεροιωµ. βαθµ. 
θέµατος που απαντά στις ανωτέρω παρατιθέµενες λ. τής σανσκρ. και γερµ. 
οικογένειας]. οµφαλοσκοπια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η προσπάθεια να φθάσει κανείς 
σε έκσταση µε τη συγκέντρωση τής προσοχής του στον οµφαλό του 2. (µτφ.) η 
µοιρολατρία, η αδράνεια: η ~ σε πολιτικό επίπεδο εµποδίζει την πρόοδο τού 
τόπου. Επίσης οµφαλοσκόπηση. οµφαλοσκόπος (ο) [1861] 1. πρόσωπο που 
προσπαθεί να περιέλθει σε έκσταση συγκεντρώνοντας την προσοχή του στον 
οµφαλό του 2. (µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο που δεν δραστηριοποιείται και δέχεται 
µοιρολατρικά τα πράγµατα ως έχουν, αρκούµενο στο να τα ατενίζει.  — 
οµφαλοσκοπώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < οµφαλός + σκοπός (βλ.λ.)]. οµφαλώδης, -
ης, -ες → οµφαλοειδής 
οµφαλωτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει σχήµα οµφαλού: ~ ασπίδα. όµφαξ (ο) 
→ όµφακες εισί 
οµωνυµία (η) [αρχ.] {οµωνυµιών} ΓΛΩΣΣ. σηµασιολογική σχέση κατά την 
οποία δύο ή περισσότερες λέξεις συµπίπτουν στη σηµασία τους (λ.χ. πετεινός - 
κόκορας, άνθος - λουλούδι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. οµώνυµος, -η, -ο 1. αυτός 
που έχει την ίδια ονοµασία µε κάτι άλλο: η όπερα τού Βέρντι «Οθέλλος» είναι 
βασισµένη στο ~ δράµα τού Ουίλ. Σαίξπηρ ΣΥΝ. ταυτώνυµος 2. (α) ΓΛΩΣΣ. 
οµώνυµες Λέξεις οι λέξεις που συµπίπτουν στη σηµασία, π.χ. πετεινός - 
κόκορας - αλέκτορας (β) ΜΑΘ. οµώνυµα κλάσµατα τα κλάσµατα που έχουν τον 
ίδιο παρονοµαστή ΑΝΤ. ετερώνυµος. — οµώνυµα | οµωνύµως [αρχ.] επίρρ. 
(πβ. λ. συνώνυµος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµώνυµος 
< όµ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, 
αιολ. τ. τής λ. δνοµα. o µαθ. όρ. αποδίδει το γαλλ. (fraction) dénominateuse]. 
όµως σύνδ. 1. (συνδέει αντιθετικά φράσεις ή και ολόκληρες προτάσεις) µα, 
αλλά, ωστόσο, εντούτοις: σε περίµενα όλο το απόγευµα, ~ δεν ήρθες- ΦΡ. και 
όµως για εµφατική δήλωση αντίθεσης: είχε πετύχει πολλά ήδη, ~ δεν 
επαναπαύθηκε || (ως αρνητ. απάντηση) -Νοµίζω, δεν υπάρχει ελπίδα. -~! 
(βεβαίως και υπάρχει) 2. (για τη σύνδεση αντιθετικών εννοιών): έξυπνος, ~ 
αυθάδης αυτός ο νέος || έχει σπουδαίες γνώσεις, ~ δεν τις αξιοποιεί 3. (σε 
αποφατική σύνδεση πριν από τον σύνδ. και): δεν συµφωνούσε ούτε ~ και 
διαφωνούσε πλήρως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµως < όµως (µε αναβιβασµό τού τόνου), αρχική σηµ. 
«οµοίως, εξίσου», επιρρ. τ. τού επιθ. όµός (βλ, λ. οµού). Παρόµοια ση-µασιολ. 
εξέλιξη εµφανίζεται και σε φρ. όπως αγγλ. all the same, γαλλ. tout de même 
κ.α.]. ov (το) {όντ-ος | -α, -ων} 1. αυτό που υπάρχει, που έχει υπόσταση: ο 
άνθρωπος είναι έλλογο ~ || έµβιο | ενόργανο ~ ΣΥΝ. ύπαρξη, πλάσµα· ΦΡ. εκ 
τού µη όντος (εκ τού µη αντος) από το τίποτα· κυρ. σε φρ. για τη δήλωση τής 
σχέσης αιτίου-αποτελέσµατος: σίγουρα κάποιο πρόβληµα υπήρχε µεταξύ τους- 
δεν µπορεί να προέκυψε τέτοια παρεξήγηση ~! 2. ΦΙΛΟΣ, οτιδήποτε υπάρχει καθ' 
εαυτό και συλλαµβάνεται αφαιρετικά από την ανθρώπινη διάνοια: το όντως ~· 
ΦΡ. (α) υπέρτα- 
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το ον ο Θεός (β) ανθρώπινο ον ο άνθρωπος (γ) τωόντι | τω όντι βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. ών - ούσα - ον, τού ρ. ειµί (βλ. λ. 
είµαι)]. 

όναγρος (ο) {ονάγρ-ου | -ων, -ους} είδος ζώου που ζει σε άγρια κατάσταση και 
που µοιάζει µε γάιδαρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δνος + αγρός]. 

όναρ (το) (µόνο σε ονοµαστ. κ. αιτ.) (αρχαιοπρ.) το όνειρο, κυρ. στη ΦΡ. (α) 
κατ' όναρ (κατ' όναρ, Κ.∆. Ματθ. 1, 20) στον ύπνο, σε όνειρο: παρουσιάστηκε 
στον Ιωσήφ ~ άγγελος Κυρίου (β) σκιάς όναρ άνθρωπος (σκιάς δναρ 
άνθρωπος, Πινδάρου Πύθια 8.136) όνειρο σκιάς (είναι) ο άνθρωπος· για να 
δηλωθεί ότι ο άνθρωπος είναι µιδαµινός, η ζωή του είναι ένα τίποτα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όραµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε άλλα I.E. συνώνυµα, πβ. αρµ. 
anurj (< *onör-jo-), αλβ. âdërrë | ëndërrë (< *onr-jo-). Βλ. κ. όνειρο]. 

Ονδούρα (η) [1867] (ισπ. Republica de Honduras = ∆ηµοκρατία τής Ον-
δούρας) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα την Τεγκουσιγκάλπα, 
επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα τη λεµπίρα. [ΕΤΥΜ < ισπ. 
Honduras (που θεωρήθηκε πληθ.) < hondo «βυθός, πυθµένας». Έτσι 
ονοµάστηκε η περιοχή το 1524 από τον Χριστόφορο Κολόµβο λόγω τού 
βάθους τής θάλασσας που την περιβάλλει]. 

Ο.Ν.Ε. (η) Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση. 
ονειδίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ονείδισ-α, -τηκα} (αρχαιοπρ.) 1. (λόγ.) απευθύνω 

κατηγορία ή µοµφή (εναντίον κάποιου) ΣΥΝ. µέµφοµαι, ψέγω, κατηγορώ, 
(επιτατ.) εξονειδίζω ΑΝΤ. επαινώ, εγκωµιάζω 2. χλευάζω, περιπαίζω 3. 
ντροπιάζω, ρεζιλεύω, ταπεινώνω. — ονειδισµός (ο) [µτγν.], ονειδιστικός, -ή, -
ό [µτγν.]. 

όνειδος (το) (ονείδους | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 1. η ντροπή, η καταισχύνη 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε επιφέρει ντροπή: ήταν το ~ τής οικογένειας ΣΥΝ. ντροπή 
ANT. καύχηµα- ΦΡ. (ρητό) έργον δ' ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ' όνειδος 
(έργον δ' ουδέν όνειδος, άεργίη δέ τ' όνειδος, Ησιόδ. "Εργα και Ήµέραι, 311) η 
εργασία δεν είναι ντροπή· ντροπή είναι η τεµπελιά, η αδράνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ντροπή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ό- προθεµ. + I.E. *(a)neid- «µέµφοµαι, κατηγορώ», 
πβ. σανσκρ. nindati «κατηγορώ, γρονθοκοπώ», αβεστ. näismi «υβρίζω, λοι-
δορώ», λιθ. niedéti «µισώ», γοτθ. ga-naitjan «υβρίζω, λοιδορώ», αρµ. a-nic-
anem κ.ά.]. 

ονείρεµα (το) → όνειρο 
ονειρεµένος, -η, -ο 1. αυτός που µοιάζει µε όνειρο, αυτός που µοιάζει να µην 

ανήκει στον κόσµο τούτο: ~ ζωή | κέρδη ΣΥΝ. παραµυθένιος, ονειρώδης 2. 
εξαιρετικά ωραίος: ~ ακρογιαλιές | πλάσµα ΣΥΝ. θεσπέσιος, υπέροχος, 
µαγευτικός. 

ονειρεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] (ονειρεύτηκα} ♦ (µετβ.) 1. βλέπω 
(κάποιον/κάτι) σε όνειρο: ονειρεύτηκα τον αδελφό µου | ότι ήρθε ο αδελφός 
µου' ΦΡ. (παροιµ.) ο πεινασµένος καρβέλια ονειρεύεται ο καθένας επιθυµεί 
αυτό που στερείται 2. (µτφ.) δηµιουργώ (κάτι) µε τη φαντασία µου: έχουν 
συµβεί αυτά ή τα ονειρεύτηκες; ΣΥΝ. φαντασιοκοπώ 3. (µτφ.) (+να) επιθυµώ 
έντονα: ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός || ~ πλούτη και δόξα ΣΥΝ. λαχταρώ, 
ποθώ ♦ (αµετβ.) 4. βλέπω όνειρο: κοιµάµαι κι ~ 5. χάνω το αίσθηµα τής 
πραγµατικότητας: πού τα είδες αυτά- ονειρεύεσαι µου φαίνεται! || σταµάτα να 
ονειρεύεσαι και δες την πραγµατικότητα, πριν να είναι αργά ΣΥΝ. 
φαντασιοκοπώ, ονειροπολώ 6. αφήνοµαι σε σκέψεις, σε ελεύθερες 
περιπλανήσεις τού νου: «να ονειρεύοµαι, απ' το παράθυρο να ταξιδεύω...» 
(τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ονειρευτής (ο) [µεσν.] (λογοτ.) ο ονειροπόλος. 
ονειρευτός, -ή, -ό [1894] ονειρεµένος (βλ.λ.). 
ονειριαζοµαι [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) νειριαζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ονει-ριάστηκα} 

(λαϊκ.) 1. βλέπω όνειρα 2. έχω ονείρωξη (βλ.λ.). — ονεί-ριασµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ονειρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα όνειρα: ~ ψευδαισθήσεις | 
παραλήρηµα | κατάσταση (όταν βλέπει κανείς όνειρα) 2. (µτφ.) αυτός που 
θυµίζει όνειρο, που είναι τόσο ωραίος, ώστε να νοµίζει κανείς ότι δεν είναι 
πραγµατικός: ~ ζωή | τοπίο ΣΥΝ. ονειρεµένος. — ονειρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. onirique]. 

ονειρίσµός (ο) ΙΑΤΡ οξύ παραλήρηµα, που συνοδεύεται από έντονες 
παραισθήσεις και βιώνεται έντονα από τον πάσχοντα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. onirisme]. 

όνειρο (το) {ονείρ-ου | (λογοτ. πληθ. -ατα) -ων} 1. η ακολουθία σκέψεων, 
εικόνων και αισθηµάτων, που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια τού ύπνου και 
οφείλονται σε µερική και αυτόµατη λειτουργία τού εγκεφάλου: είδα τον 
πατέρα µου στο - µου || πιστεύω στα - (πιστεύω ότι τα όνειρα προλέγουν το 
µέλλον) || βασανιζόταν από εφιαλτικά ~ || βλέπω ένα ~ || σηµαδιακό | 
προφητικό | παράξενο ~ || ας πούµε ότι όλα ήταν ένα κακό ~ (ότι δεν συνέβη 
ποτέ) || εξηγώ το ~ κάποιου· ΦΡ. (α) (ευχετ.) όνειρα γλυκά! σε κάποιον που 
πηγαίνει για ύπνο (συχνά σκωπτ. όνειρα γλυκά και ασκανδάλιστα | 
απονήρευτα) ΣΥΝ. καληνύχτα, καλόν ύπνο (β) βγαίνει το όνειρο συµβαίνει 
στην πραγµατικότητα κάτι που είδε (κάποιος) στο όνειρο του (γ) στ' όνειρο 
σου το είδες; για κάτι που αποκλείεται να συνέβη (δ) σαν όνειρο µου φαίνε-
ται (για κάτι πολύ ευχάριστο) δεν µπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια, ότι 
συµβαίνει πραγµατικά (ε) αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύµα βλ. λ. αλλού 2. 
διακαής πόθος, έντονη επιθυµία: το ~ τής ζωής του ήταν να γίνει δικηγόρος || 
τα ~ µου πραγµατοποιήθηκαν || κάνω τα πιο τρελά µου ~ πραγµατικότητα || 
πλάθω όνειρα- ΦΡ. (α) των ονείρων µου (ως χαρακτηρισµός) αυτό που 
επιθυµώ πάρα πολύ: το αυτοκίνητο | το δωµάτιο | ο άντρας ~ (β) αµερικάνικο 
όνειρο η ελπίδα τής γρήγορης απόκτησης πλούτου και κοινωνικής 
καταξίωσης, για τα οποία έδινε τη δυνατότητα η ζωή στις Η.Π.Α.· αποτέλεσε 
κίνητρο για µετανάστευση χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσµο προς τις 

Η.Π.Α. 3. απραγµατοποίητη ελπίδα, ανεκπλήρωτος πόθος: όσα σχεδιάσαµε θα 
µείνουν ένα ~ ΣΥΝ. χίµαιρα, ευσεβής πόθος, ονείροποληµα- ΦΡ. όνειρο 
θερινής νυκτός (αγγλ. A Midsummer Night's Dream) 
οτιδήποτε απραγµατοποίητο, ανέφικτο, ουτοπικό (από το οµώνυµο 
έργο τού Ουίλ. Σαίξπηρ) 4. (ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε ονειρωδώς ωραίο, 
έξοχο: περάσαµε διακοπές ~|| ο µήνας τού µέλιτος ήταν ~ || «Μάγεµα η φύσις κι 
~ στην οµορφιά και χάρη» (∆. Σολωµός). Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.) ονείρεµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟΥ, όραµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. δνειρον | δνειρος, ό (ο αρσ. τ. είναι αρχαιότερος) < *δνερ-]θ- 
(µε αντέκταση), µεταπτωτ. βαθµ. θ. που απαντά στο ουσ. δναρ (βλ.λ.)]. 

ονείροβατώ ρ. αµετβ. {ονειροβατείς...} χάνω την επαφή µου µε την 
πραγµατικότητα, τρέφω ψευδαισθήσεις ΣΥΝ. αεροβατώ, αιθεροβατώ, 
φαντασιοκοπώ, πετώ στα σύννεφα. [ΕΤΥΜ. < όνειρο + -βατώ < -βάτης < 
βαίνω]. 

ονεΐρογέννητος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που είναι γέννηµα, δηµιούργηµα 
ονείρου ΣΥΝ. φανταστικός. 

ονειροδραµα (το) {ονειροδράµ-ατος | -ατα, -άτων) δραµατικό έργο, τού οποίου 
η πλοκή και η δράση είναι υποτυπώδεις και τοποθετούνται σε χώρο 
φανταστικό και εξωπραγµατικό, σε ατµόσφαιρα ονειρικής φαντασίας. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. stage dream]. 

ονειροκρίτης (ο) [µτγν.] {ονειροκριτών} 1. αυτός που εξηγεί, που ερµηνεύει τα 
όνειρα ΣΥΝ. ονειροµάντης 2. (συνήθ.) το βιβλίο στο οποίο περιέχονται µε 
αλφαβητική σειρά πράγµατα που µπορεί να δει κανείς στο όνειρο του και η 
αντίστοιχη συµβολική ερµηνεία τους. — ονειροκρισία (η) [µτγν.], 
ονειροκριτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ονειροκριτική (η) [µτγν.] η τέχνη τής προφητείας τού µέλλοντος µέσω 
ερµηνείας των ονείρων. 

ονειρολόγος (ο/η) ΨΥΧΟΛ. Ο ειδικός επιστήµονας που ερευνά τη φύση και την 
προέλευση των ονείρων. — ονειρολογία (η) [µτγν.]. 

ονειροµαντεία (η) [µεσν.] (ονειροµαντειών) η πρόγνωση τού µέλλοντος, η 
οποία στηρίζεται στην ερµηνεία των ονείρων. Επίσης ονει-ροµαντική [1895]. 
— ονειροµάντης (ο) [αρχ.], ονειροµαντικός, -ή, -ό. 

ονειροπαρµένος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται µακριά από την 
πραγµατικότητα, που ζει µε φαντασιοπληξίες ΣΥΝ. ονειροπόλος, 
φαντασιοκόπος. [ΕΤΥΜ < όνειρο + παρµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. 
παίρνω]. 

ονειρόπλαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που αποτελεί προϊόν τής φαντασίας 2. 
αυτός που είναι πολύ ωραίος, για να είναι αληθινός ΣΥΝ. εξωπραγµατικός. 
Επίσης ονειροπλασµένος. 

ονείροποληµα (το) [µτγν.] {ονειροπολήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η νοερή 
περιπλάνηση σε φανταστικούς κόσµους ΣΥΝ. ονειροφαντασία 2. ο 
απραγµατοποίητος πόθος ΣΥΝ. χίµαιρα, ουτοπία. 

ονειροπόληση (η) → ονειροπολώ 
ονειροπόλος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που ονειροπολεί ΑΝΤ. πραγµατιστής, 

προσγειωµένος 2. (µτφ.) αυτός που ποθεί ή επιδιώκει πράγµατα ακατόρθωτα, 
που δεν λαµβάνει υπ' όψιν του την πραγµατικότητα και δεν δεσµεύεται από 
αυτήν: είναι από τους ~ τής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όνειρο- + -πόλος < 
πέλω | -οµαι «µετακινούµαι, περιφέροµαι» (βλ. κ. πόλος), πβ. κ. άνα-πολώ, 
θαλαµη-πόλος κ.ά.]. 

ονειροπολώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ονειροπολείς... | ονειροπόλησα} 1. πε-ριπλανώµαι 
νοερά σε κόσµους που δηµιουργώ µε τη φαντασία µου 2. κάνω όνειρα για το 
µέλλον 3. διακατέχοµαι από χιµαιρικούς πόθους, απραγµατοποίητες επιθυµίες 
ΣΥΝ. φαντασιοκοπώ. — ονειροπόληση (η) [µτγν.]^ 

ονειροσκόπος (ο/η) (λόγ.-σπάν.) ο ερµηνευτής ονείρων ΣΥΝ. ονειρο-µάντης. — 
ονειροσκοπία (η), ονειροσκοπικός, -ή, -ό [µτγν]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < όνειρο- + -
σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά»]. 

ονειροφαντασία [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} κ. (λαϊκότ.) ονειροφαντασία (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.) 1. η οπτασία που παρουσιάζεται στον ύπνο ή σε κατάσταση 
εγρήγορσης ΣΥΝ. όνειρο, ονειροφάντασµα 2. η ευχάριστη φαντασίωση ΣΥΝ. 
ονείροποληµα. 

ονειροφάντασµα (το) [µεσν.] {ονειροφαντάσµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
ονειροφαντασία (βλ.λ.). 

ονειρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ονειρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει 
τον χαρακτήρα ονείρου ΣΥΝ. φανταστικός, εξωπραγµατικός 2. (µτφ.) 
εξαιρετικά ωραίος: ~ µορφή | οµορφιά ΣΥΝ. ονειρεµένος, θεσπέσιος. — 
ονειρωδώς επίρρ. [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ονείρωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} ΙΑΤΡ. η εκσπερµάτιση που 
γίνεται κατά τη διάρκεια τού ύπνου και συνδέεται συνήθ. µε ερωτικά όνειρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όνείρωξις < όνειρώσσω | -ώττω «ονειρεύοµαι» (η σηµερινή 
σηµ. ήδη στον Ιπποκράτη) < όνειρος | δνειρον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ώττω]. 

Ο.Ν.Ε.Κ. (η) Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου. 
-όνη ΧΗΜ. παραγωγικό επίθηµα οργανικών ενώσεων που ανήκουν στις 

κετόνες: ακετ-όνη, οιστρ-όνη. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα χηµ. όρων τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
διεθν. -one (λ.χ. γαλλ. acetone, αγγλ. oestr-one), το οποίο πιθ. ανάγεται στο 
αρχ. επίθηµα -όνη (λ.χ. άγχ-όνη, βελ-όνη)]. 

ονηγός (ο) (λόγ.) ο οδηγός γαϊδάρου ΣΥΝ. ονηλάτης, (λαϊκ.) γαϊδου-ρολάτης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δνος + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω]. 

ονηλάτης (ο) (ονηλατών) ο ονηγός (βλ.λ.) ΣΥΝ. γαϊδουρολάτης. — ονηλασία 
(η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δνος + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ελαύνω]. 

ονίσκος (ο) (λόγ.) 1. (σπάν.) ο µικρός όνος ΣΥΝ. γαϊδουράκι · 2. ο 
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µπακαλιάρος · 3. χερσαίο καρκινοειδές µε γκρίζο ωοειδές σώµα, που 
µπορεί να µαζεύεται σε µπάλα, όταν διαισθανθεί κίνδυνο · 4. ΝΑΥΤ. 
βαρούλκο που χρησιµοποιείται σε µικρά εµπορικά σκάφη για την έλξη 
ή την ανύψωση βαρέων αντικειµένων. [ΕΤΥΜ. αρχ., υποκ. τού ουσ. 
όνος (βλ.λ.)). 

ον-λάιν επίθ. {άκλ.} ελλην. έγγραµµος- (για υπολογιστές, δίκτυα κ.λπ.) 
αυτός που συνδέεται απευθείας ή ελέγχεται από κεντρική µονάδα: ~ 
συνοµιλία (για απευθείας συζήτηση µέσω ∆ιαδικτύου) | σύνδεση | 
πωλήσεις || (κ. ως επίρρ.) είµαι ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. on-line]. 

Ο. Ν. Ν Ε.∆. (η) Οργάνωση Νέων Νέας ∆ηµοκρατίας. — οννεδίτης (ο), 
οννεδίτισσα (η), οννεδίτικος, -η, -ο. 

όνοµα (το) {ονόµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η λέξη µε την οποία δηλώνεται 
ένα πράγµα, ζώο ή πρόσωπο, ώστε να ξεχωρίζει από τα οµοειδή του: οι 
άνθρωποι έδωσαν στα πράγµατα ονόµατα, για να µπορούν να µιλούν 
γι'αυτά || η Αλεξάνδρεια πήρε το ~ της από τον | οφείλει το ~ της στον 
Μ. Αλέξανδρο || το ~ τής χώρας | τού ποταµού | τής εταιρείας· ΦΡ. λέω 
τα πράγµατα µε τ' όνοµα τους µιλώ ανοιχτά, χωρίς ενδοιασµούς και 
υπεκφυγές 2. η λέξη µε την οποία είναι γνωστός ένας άνθωπος· (συ-
νήθ. ειδικότ.) το µικρό όνοµα, το βαπτιστικό: -Πώς | Ποιο είναι το ~ 
σου; (πώς λέγεσαι;) -Γιάννης (Παππάς) || το κανονικό µου ~ είναι Πα-
ναγιώτης, αλλά οι φίλοι µου µε φωνάζουν Πάνο || -Τι ~ θα δώσετε στο 
παιδί; -Μαρία || πατρικό ~|| ο κατάλογος µε τα ~ των υπόπτων (ονο-
µατεπώνυµα) || υπογράφω µε ψεύτικο ~ || απέκρυψε το αληθινό του ~ 
|| φέρει το ~ τού ένδοξου παππού του || µε τα πρώτα αποτελέσµατα θα 
ξέρουµε το ~ τού αυριανού πρωθυπουργού || στη διαθήκη του τα έ-
γραψε όλα στο ~ σου (τα άφησε όλα σε σένα) || το ~ του έγινε θρύλος | 
προκαλεί τρόµο | συνδέθηκε µε φοβερά εγκλήµατα· ΦΡ. (α) κατ' ό-
νοµα | (λόγ.) ψιλώ ονόµατι µόνο ονοµαστικά, µόνο σύµφωνα µε ό,τι 
δείχνει το όνοµα, µε ό,τι φαίνεται και όχι στην πραγµατικότητα: εσύ 
ήσουν κατ'όνοµα µόνο πατέρας- εγώ ήµουν που φρόντισα το παιδί όλ' 
αυτά τα χρόνια || ήταν ψιλώ ονόµατι διευθυντής τής εταιρείας ΑΝΤ. 
κατ' ουσίαν (β) γνωρίζω (κάποιον) κατ' όνοµα έχω ακούσει µόνο το ό-
νοµα (κάποιου), δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν τον έχω δει (γ) (ε-
πίσ.) εξ ονόµατος (+γεν.) για λογαριασµό ή εκ µέρους ή κατ' εντολήν 
(κάποιου): ενεργώ ~ τής εταιρείας µου (δ) εν ονόµατι (+γεν.) (εν ονό-
µατι, µτγν. επιγραφές) µε την εξουσία που δίνει (κάποιος): σε συλ-
λαµβάνω ~ τού νόµου (βλ.λ.) (ε) επ' ονόµατι (+γεν.) στο όνοµα (κά-
ποιου) (συνήθ. για τίτλους ιδιοκτησίας, επίσηµα έγγραφα): ο λογα-
ριασµός εκδόθηκε ~ τής συζύγου σας (στ) στο όνοµα (κάποιου) (ί) χά-
ριν (κάποιου πράγµατος), προκειµένου να εξυπηρετηθεί κάποιος σκο-
πός, µια ιδέα, µια θρησκεία κ.λπ.: «στο όνοµα τής οικονοµικής σύ-
γκλισης, ο Γάλλος πρόεδρος δεσµεύθηκε να εφαρµόσει µια σκληρή 
περιοριστική πολιτική» (εφηµ.) || στο όνοµα τής προόδου θυσιάζεται 
συχνά η οικολογική ισορροπία (ii) οµωτικά, για να πείσουµε κάποιον 
για κάτι: στο όνοµα τού Θεού και τής φιλίας που µας συνδέει, µην 
προχωρήσετε σε αυτή την απόφαση (ζ) για όνοµα τού Θεού | τής Πα-
ναγίας για να εκφραστεί κάτι έντονα (άρνηση, αποτροπή | προτροπή 
| διαµαρτυρία κ.λπ.): ~, πρόσεχε λιγάκι || ~, δεν µπορείτε να δείξετε λίγη 
κατανόηση; (η) όνοµα και µη χωριό για πρόσωπο που είναι προτι-
µότερο να µην αναφερθεί ονοµαστικά (αλλά εύκολα καταλαβαίνει 
κανείς ποιο είναι) (θ) όνοµα και πρά(γ)µα για όνοµα που θυµίζει ι-
διότητα, την οποία συµπτωµατικά φέρει αυτός που το έχει: ο γιατρός 
του λέγεται Χασάπης- ελπίζω να µην είναι ~ (ι) µε τ' όνοµα (εµφατ., 
αφού αναφερθεί το όνοµα προσώπου) ο φηµισµένος, ο ξακουστός: ο 
κυρ-Μιχάλης ~ (ια) (µεγάλα) ονόµατα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έ-
χουν ιδιαίτερη φήµη, που είναι εξέχοντα: τα ~ τής σύγχρονης τέχνης | 
τής πληροφορικής | τής τηλεόρασης (ιβ) ακούω στο όνοµα βλ. λ. ακούω 
(ιγ) ονόµατα δεν λέµε, υπολήψεις | οικογένειες δεν θίγουµε για 
περιπτώσεις που κάποιος, ενώ είναι σαφές ότι αναφέρεται σε ένα 
πρόσωπο, κάνοντας αρνητικά συνήθ. σχόλια, αποφεύγει, συνήθ. χαρι-
τολογώντας, να πει το όνοµα του: είναι κάποιες εδώ που δεν ξέρουν 
ούτε ένα αβγό να βράσουν ~! (ιδ) ΠΛΗΡΟΦ. όνοµα χρήστη βλ. λ. χρή-
στης 3. (η αρχ. δοτ. ονόµατι ως επίρρ.): υπήρξε ένας γιατρός στο χω-
ριό σας ~ Βλάχος; 4. η φήµη, η υπόληψη: έχω καλό | κακό ~ || σπίλωσε 
το καλό - τής οικογένειας- ΦΡ. (α) βγάζω όνοµα (µεσν. φρ.) αποκτώ 
φήµη: έβγαλε όνοµα στην Αγγλία ως πλαστικός χειρουργός (β) βγάζω 
(σε κάποιον) το όνοµα βλ. λ. βγάζω (γ) κάλλιο να σου βγει το µάτι πα-
ρά τ' όνοµα για το πόσο σηµαντικό είναι να µην αποκτήσει κανείς 
κακή φήµη (δ) κάνω όνοµα γίνοµαι διάσηµος: στην Αµερική έκανε ό-
νοµα µε τις επιχειρήσεις του (ε) (παροιµ.) άλλος έχει τ' όνοµα κι άλ-
λος (έχει) τη χάρη άλλος έχει τη φήµη και άλλος την πραγµατική α-
ξία (στ) ο λύκος έχει τ' όνοµα κι η αλεπού τη χάρη βλ. λ. αλεπού · 5. 
ΓΛΩΣΣ. κάθε λέξη που δηλώνει πρόσωπο, ζώο, πράγµα ή αφηρηµένη 
έννοια (ουσιαστικό) ή προσδιορίζει άλλη ανάλογη λέξη αποδίδοντας 
της ιδιότητα (επίθετο): κύριο | προσηγορικό ~||~ επίθετο | ουσιαστικό. 
— (υποκ.) ονοµατάκι (το), ονοµατάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικός, 
σύνθετος, υποχωρητικός, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *o-nomn- < ο- προθεµ. + I.E. *momn- «όνοµα», πβ. σαν-
σκρ. nâma, λατ. nomen (> γαλλ. nom, ισπ. nombre), αρµ. a-nun, ουαλ. 
enw, γερµ. Name, αγγλ. name κ.ά. o αιολ. τ. δνυµα, που απαντά σε 
πολλά συνθ. τής Ν. Ελληνικής (λ.χ. έπ-ώνυµος, οµ-ώνυµος, συν-ώνυ-
µος), οφείλεται είτε σε προχωρητική ανοµοίωση είτε σε συνεσταλµ. 
βαθµ. τού θέµατος. Ήδη αρχ. είναι η γλωσσ. σηµ. τής λ. (κατ' αντιδια-
στολή προς το ρήµα), ενώ στους γραµµατικούς τής ελληνιστικής πε-
ριόδου απαντούν επίσης οι όροι κύριον | προσηγορικόν όνοµα]. 

όνοµα: παράγωγα - σύνθετα. Από την (αρχαία ήδη) λ. όνοµα πα-
ράγονται τα ονοµατ-ικός (πβ. και ονοµατική εορτή, ορθότ. αντί ο-
νοµαστική εορτή) και ονόµατι (επιρρ. χρήση τής αρχ. δοτικής πτώ- 

σης τού ουσιαστικού όνοµα). Επίσης το ρ. ονοµάζω (επονοµάζω, 
κατονοµάζω, µετονοµάζω, προσονοµάζω, παρονοµάζω) µε τα ονο-
µασία (επονοµασία, µετονοµασία, αυτονοµασία), ονοµαστικός, ο-
νοµαστός, ονοµαστί και παρονοµαστής. Η λ. όνοµα απαντά επί-
σης ως ά και ως β' συνθετικό. Ως ά συνθετικό: ονοµατο-λογία (ο-
νοµατολόγος), ονοµατο-θεσία (ονοµατοθέτης, ονοµατοθετώ), ονο-
µατο-ποίηση. Ως β' συνθετικό εµφανίζεται µε τον τύπο όνυµα (αρχ. 
αιολικός τύπος αντί τού όνοµα, µε κώφωση τού ο σε υ) και λόγω 
τού αρχαίου «νόµου τής εκτάσεως εν συνθέσει» γράφεται µε ω α-
ντί ο: ανώνυµος, επώνυµος, συνώνυµος, περιώνυµος, ψευδώνυµος, 
ιδιώνυµος, ποικιλώνυµος, οµώνυµος, χριστεπώνυµος, ετερώνυµος, 
φερώνυµος, ταυτώνυµος, ευώνυµος, πολυώνυµος, αντώνυµος. Επί-
σης: τοπωνύµιο, κυριωνύµιο, ανθρωπωνύµιο, ανδρωνύµιο, οδωνύ-
µιο, αγιωνύµιο, παρωνύµιο, προσωνύµιο, ακρωνύµιο και ανωνυµία, 
επωνυµία, ανθρωπωνυµία, συνωνυµία, οµωνυµία, τοπωνυµία, α-
ντωνυµία, παρωνυµία, προσωνυµία, µετωνυµία, καθώς και τοπω-
νυµικός, ανδρωνυµικός, αγιωνυµικός, συνωνυµικός, πατρωνυµικός, 
µετωνυµικός, αντωνυµικός και επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, 
ψευδώνυµο, διώνυµο, τριώνυµο, πολυώνυµο, οµώνυµο, ετερώνυµο, 
ιδιώνυµο, ονοµατεπώνυµο, παρώνυµο. 

ονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ονόµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω όνοµα (σε 
κάποιον/κάτι): το µωρό τους το ονόµασαν Κωστή || τη γάτα τους την 
ονόµασαν Ριρίκα 2. αναφέρω ονοµαστικώς: αρνήθηκε να ονοµάσει 
τους συνενόχους του ΣΥΝ. κατονοµάζω, ονοµατίζω 3. αποδίδω σε 
(κάποιον/κάτι) συγκεκριµένη ονοµασία ή χαρακτηρισµό: ονόµασαν 
την αποικία «Βυζάντιο» από το όνοµα τού Βύζαντα, τού αρχηγού των 
αποίκων · 4. απονέµω συγκεκριµένο τίτλο ή διορίζω σε συγκεκριµένο 
αξίωµα: τον ονόµασε διάδοχο του στον θρόνο 5. (µεσοπαθ. ονοµά-
ζοµαι) φέρω συγκεκριµένο όνοµα, λέγοµαι: - Ανδρέου, Γιάννης 
Ανδρέου || -Πώς ονοµάζεστε; -Βασίλης ∆ηµητριάδης || ο αριθµός κά-
τω από την κλασµατική γραµµή ονοµάζεται παρονοµαστής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

ονοµασία (η) [αρχ.] {ονοµασιών} 1. η λέξη µε την οποία δηλώνεται 
κάτι: η ~ τού ζώου | τής πόλης | τής νόσου | τού φαινοµένου ΣΥΝ. όνο-
µα· ΦΡ. ονοµασία (ανωτέρας) προελεύσεως ως χαρακτηρισµός κρα-
σιού µε τυπική γεύση, που παράγεται σύµφωνα µε προδιαγραφές οι 
οποίες ορίζονται απο τον νόµο και περιλαµβάνουν τη γεωγραφική ζώ-
νη παραγωγής, τα σταφύλια που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, την 
τεχνική τής οινοποίησης και τον ελάχιστο χρόνο παλαίωσης · 2. η 
απονοµή ονόµατος σε (κάποιον/κάτι): στη σύσκεψη θα συζητηθεί το 
θέµα τής ~ τού νέου προϊόντος 3. η απονοµή τίτλου ή ο διορισµός σε 
αξίωµα: ~ κάποιου ως διαδόχου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

ονοµαστί επίρρ. (αρχαιοπρ.) ονοµαστικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί, όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ονοµαστός + επιρρ. επίθηµα -ί, πβ. άπνευστ-ί, άσυζη-
τητ-ί, ανεπιστρεπτί']. 

ονοµαστικά επίρρ.· µε το όνοµα: εγκωµίασε ~ όλα τα µέλη τού προ-
εδρείου τού συλλόγου. Επίσης (λόγ.) ονοµαστικώς [µτγν.]. 

ονοµαστική (η) ΓΛΩΣΣ. η κατεξοχήν πτώση που χρησιµοποιείται για 
την αναφορά σε πρόσωπα και πράγµατα· βασική λειτουργία της εί-
ναι η δήλωση τού γραµµατικού υποκειµένου τού ρήµατος και τού 
κατηγορουµένου του- είναι η πτώση στην οποία καταχωρίζονται συµ-
βατικά στο λεξικό τής Ελληνικής και άλλων γλωσσών όλα τα ονο-
µατικά στοιχεία (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυµίες, άρθρα, µετοχές). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ονοµαστική (ενν. πτώσις) < αρχ. ονοµαστός (< ονοµά-
ζω). Μετάφρ. δάνειο από την Ελληνική αποτελεί το λατ. nominativus 
(casus), από όπου και αγγλ. nominative, γαλλ. nominatif, γερµ. 
Nominativ κ.τ.ό.]. 

ονοµαστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. το να 
καθίστανται χρηµατικοί τίτλοι (µετοχές, δικαιόγραφα κ.λπ.) ονοµα-
στικοί µε την αναγραφή των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας τού 
δικαιούχου. — ονοµαστικοποιώ ρ. {-είς...}. 

ονοµαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το όνοµα- ΦΡ. (α) 
ονοµαστική εορτή (ορθότ. ονοµατική εορτή) η ηµέρα στην οποία 
γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνοµα τού τιµώµενου από την Εκκλησία 
αγίου ή γεγονότος: η ονοµαστική εορτή τού Νίκου είναι στις 6 ∆ε-
κεµβρίου, τού Αγίου Νικολάου (β) ονοµαστική ψηφοφορία η ψηφο-
φορία κατά την οποία κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωµα ψήφου 
ακούει το όνοµα του να διαβάζεται από σχετικό κατάλογο και αµέ-
σως µετά δηλώνει φανερά την τοποθέτηση του µε ένα «ναι» ή ένα 
«όχι»: διεξήχθη χθες στη Βουλή ονοµαστική ψηφοφορία για τον κρα-
τικό προϋπολογισµό 2. αυτός που περιλαµβάνει ονόµατα: ~ κατά-
σταση | κατάλογος 3. αυτός που ισχύει στο όνοµα (επ' ονόµατι) ενός 
προσώπου: ~ τίτλος | µετοχή 4. ΟΙΚΟΝ. (α) αυτός που ισχύει επίσηµα, 
κατ' αντιδιαστολή προς το τι ισχύει στην πραγµατικότητα: «το κα-
θαρό επιτόκιο τού δανείου, δηλ. το επιτόκιο που προκύπτει από τη 
διαφορά τού ~ επιτοκίου και τού πληθωρισµού, είναι τοκογλυφικό» 
(εφηµ.) (β) ονοµαστική αξία το ποσό που αναγράφεται πάνω σε νόµι-
σµα, συναλλαγµατική, συµβόλαιο κ.λπ.: η ~ αξία ενός χαρτονοµί-
σµατος είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο χαρτονόµισµα, ενώ η 
αγοραστική του αξία είναι τα αγαθά που µπορεί να αγοράσει κανείς µε 
αυτό 5. ΦΙΛΟΣ, ονοµαστικοί (οι) οι νοµιναλιστές φιλόσοφοι τού Με-
σαίωνα, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι γενικές ή καθολικές έννοιες εί-
ναι δηµιουργήµατα τής ανθρώπινης διάνοιας και δεν υφίστανται 
αντικειµενικά (πβ. λ. νοµιναλισµός, ονοµατοκρατία) 6. ΓΛΩΣΣ. ονοµα-
στική (η) βλ.λ. — ονοµαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο, όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ονοµαστός < ονοµάζω. Ορισµένοι νοµικοί και οικον. 
όροι είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: ονοµαστική αξία (< valeur 
nominale), ονοµαστική µετοχή | κατάσταση (< action nominative | état 
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nominatif), ονοµαστικός τίτλος (< titre nominatif) κ.ά.]. 
ονοµαστός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει αποκτήσει φήµη, αυτός τού οποίου το 

όνοµα είναι ευρύτατα γνωστό: ~ γιατρός | καθηγητής || η Ισλανδία είναι ~ για 
την οµορφιά τού ηφαιστειακού της τοπίου ΣΥΝ. ξακουστός, περίφηµος, 
διάσηµος, περιώνυµος ANT. άσηµος, άγνωστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 

ονοµατεπώνυµο (το) [1896] {ονοµατεπωνύµ-ου | -ων} το µικρό όνοµα και το 
επώνυµο (κάποιου): το ~ του είναι Ανδρέας Παυλίδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

ονόµατι → όνοµα 
ονοµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ονοµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω όνοµα σε 

(κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. ονοµάζω, ονοµατοθετώ 2. αναφέρω ονοµαστικά, 
κατονοµάζω: ~ τους υπόπτους για τον φόνο. — ονοµάτισµα (το). 

ονοµατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το όνοµα, που έχει 
τα χαρακτηριστικά ονόµατος: ~ προσδιορισµός (κάθε προσδιορισµός µε 
χαρακτηριστικά ονόµατος, δηλ. πτώσεις, αριθµούς, γένη, π.χ. το επίθετο) 2. 
(α) αυτός που χρησιµοποιείται συντακτικά όπως ένα όνοµα: ~ προτάσεις (β) 
ονοµατικό σύνολο | ονοµατική φράση η φράση που αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα ονόµατα και ενδεχοµένως τα άρθρα τους ή/και τους 
προσδιορισµούς τους, π.χ. η φράση η ψηλή κυρία µε το καπέλο στην πρόταση 
η ψηλή κυρία µε το καπέλο κοιτάει γύρω της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, όνοµα. 

ονοµατοδοσία (η) [1888] {ονοµατοδοσιών} το να δίνεται σε (κάποιον/κάτι) 
όνοµα. — ονοµατοδοτώ ρ. {-είς...}. 

ονοµατοθεσία (η) [µεσν.] {ονοµατοθεσιών} 1. η απόδοση ονόµατος, ονοµασίας 
ΣΥΝ. ονοµάτισµα 2. η καθιέρωση και χρήση τεχνικών ή επιστηµονικών όρων 
· 3. ΕΚΚΛΗΣ. η µικρή Ιερή Ακολουθία που περιλαµβάνεται στο Μέγα 
Ευχολόγιον τής Εκκλησίας και τελείται την πρώτη µέρα στο σπίτι, όπου 
βρίσκεται το βρέφος, µετά την ευχή τής γεννήσεως ή και στον ναό την 40ή 
µέρα από τη γέννηση τού παιδιού ή συνηθέστερα πριν από την τέλεση τού 
µυστηρίου τής Βαπτί-σεως µετά την ακολουθία τής κατηχήσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όνοµα. 

ονοµατοθέτης (ο) {ονοµατοθετών} 1. πρόσωπο που δίνει όνοµα σε 
(κάποιον/κάτι) 2. πρόσωπο που ασχολείται µε την καθιέρωση και τη χρήση 
επιστηµονικών ή τεχνικών όρων.  — ονοµατοθετώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όνοµατο- (< όνοµα) + -θέτης < τίθηµι (βλ. κ. 
θέτω)]. 

ονοµατοκρατία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική θεωρία, σύµφωνα 
µε την οποία οι γενικές έννοιες είναι µόνον ονόµατα, δεν αποτελούν 
ανεξάρτητη πραγµατικότητα εντός ή εκτός τής ανθρώπινης διάνοιας ΣΥΝ. 
νοµιναλισµός. — ονοµατοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
nominalisme]. 

ονοµατολογία (η) {ονοµατολογιών} 1. η επιστήµη που µελετά τα ονόµατα και 
τις ονοµασίες σε όλες τις χρήσεις τους 2. ο καθορισµός και η εξήγηση των 
ονοµασιών που σχετίζονται µε συγκεκριµένο αντικείµενο 3. ΧΗΜ. (α) ο 
κλάδος που ασχολείται µε την ονοµασία των χηµικών ενώσεων (β) (καταχρ.) 
ο τρόπος ονοµασίας των χηµικών ενώσεων. — ονοµατολόγος (ο/η), 
ονοµατολογικός, -ή, -ό [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
ίΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «κατάλογος ονοµάτων», < όνοµατο- (< όνοµα) + -
λογία < λέγω. o επιστηµ. όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. onoma-tologie]. 

ονοµατολόγιο (το) [1858] {ονοµατολογί-ου | -ων) το σύνολο ή ο κατάλογος 
των ονοµασιών που σχετίζονται µε συγκεκριµένο αντικείµενο: ναυτικό ~. 

ονοµατοποίηση (η) → ονοµατοποιία 
ονοµατοποίητος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που έχει σχηµατιστεί, για να δηλώσει 

πράγµα σύµφωνα µε ήχους, οι οποίοι συνδέονται µε αυτό (βλ. κ. λ. 
ονοµατοποιία) ΣΥΝ. ηχοποίητος. 

ονοµατοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. 1. το φαινόµενο, κατά το οποίο η 
ονοµασία πράγµατος ή ενέργειας γίνεται µε φωνητική µίµηση τού ήχου που 
συνδέεται µε αυτά, π.χ. κακαρίζω, µουρµουρίζω, µπουρµπουλήθρα ΣΥΝ. 
ηχοµιµητική 2. η χρήση λέξεων, των οποίων ο ήχος δηλώνει τη σηµασία τους. 
Επίσης ονοµατοποίηση [µεσν.]. 

ονοµατοποιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ονοµατοποιείς... | ονοµατοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ, πλάθω (ονόµατα ή λέξεις) 2. σχηµατίζω 
(λέξεις) κατ' αποµίµηση φυσικών ήχων. 

ονόρε (το) {άκλ.} το κύρος· ΦΡ. για το ονόρε για το κύρος: διατηρεί τη θέση τού 
καθηγητή µόνο και µόνο ~. JETYM < ιταλ. onore < λατ. honos, -oris]. 

όνος (ο/η) (λόγ.) ο γάιδαρος· ΦΡ. (µτφ.-λόγ.) περί όνου σκιάς (περί όνου σκιάς, 
Αριστοφ. Σφήκες 191) για θέµα ανάξιο λόγου: συζητήσεις ~. — όνειος, -α, -ο 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γάιδαρος. [ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. ο-ηο), αβεβ. ετύµου, 
αφού δεν υπάρχει I.E. όρ. για το ζώο, καθότι είναι ανατολικής-µεσογειακής 
προελ. (βλ. εξάλλου κ. γάιδαρος). Είναι πιθ. ότι τόσο η λ. όνος όσο και η 
συνώνυµη λατ. asinus ανάγονται στο σουµερ. ansu (ίσως *osonos > *ohonos 
> *hoonos > ό όνος), ενώ στην ίδια σουµερ. λ. ανάγεται και το αρµ. eä, γεν. 
i5-oy]. 

Ονούφριος (ο) j-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Όσιος 
~ ο Αιγύπτιος 2. (µετωνυµ.) άνθρωπος ασκητικός, αδύνατος: έγινε σαν τον 
Αγιο Ονούφριο. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

Ο.Ν.Π.∆.∆. (η) Οµοσπονδία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
οντάριο (το) [1888] {ονταρί-ου | -ων} (µειωτ.) άτοµο µηδαµινής αξίας ΑΝΤ. 

ανθρωπάριο, ανθρωπάκι. [ΕΤΥΜ Υποκ. τής λ. ο ν, όντος]. 
οντάς (ο) {οντάδες} (λαϊκ.) το δωµάτιο. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. oda]. 
όντας1 σύνδ. (λαϊκ.) όταν: «~ βυθίσει ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει» (Λ. 

Μαβίλης). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. οντα)ς) < όταν (µε ανάπτυξη ερρίνου και κατάλ. -ς, κατά τα 
επιρρ. σε -ς, νωρίς, χτεςκ.ά.)- λιγότερο πιθ. < αρχ. όντας, αιτ. πληθ. τού αρσ. 
ων (µτχ. τού ρ. ειµί)]. 

όντας2 µτχ. (λόγ.) επειδή είµαι ή ήµουν ή θα είµαι: ~ σε δεινή θέση, 
αναγκάστηκα να το διακινδυνεύσω || ~ ο µεγαλύτερος στην οικογένεια, έπρεπε 
να φροντίζω και για τα παιδιά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δντας, αιτ. πληθ. τού αρσ. ών (µτχ. τού ρ. ειµί, βλ. λ. 
είµαι], 

οντισιόν (η) {άκλ.} δοκιµαστική ακρόαση ή παράσταση τραγουδιστή, 
ηθοποιού, µουσικού κ.λπ. ως µέρος τής διαδικασίας επιλογής προσώπων για 
επαγγελµατική συνεργασία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. audition «ακρόαση» < λατ. auditio, -ônis < p. audio 
«ακούω»]. 

οντογένεση (η) [1893] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
διαδικασιών και των σταδίων αναπτύξεως ενός οργανισµού από τη στιγµή τής 
γονιµοποίησης ή τής µονογονικής αναπαραγωγής µέχρι τέλους τής ζωής του 
(πβ. λ. φυλογένεση) ΣΥΝ. οντογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ontogenèse]. 

οντογονία (η) [1882] {οντογονιών} 1. η οντογένεση (βλ.λ.) 2. οποιαδήποτε 
θεωρία αναφέρεται στην εµφάνιση των οργανικών όντων στη Γη. — 
οντογονικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ontogenèse]. 

οντολογία (η) [1786] {οντολογιών} 1. (στην κλασική φιλοσοφία) η επιστήµη 
που εξετάζει το ον καθ' εαυτό, το ον «ή ον» (Αριστ.) (όρος ισοδύναµος µε τον 
όρο µεταφυσική) 2. (στη σύγχρονη φιλοσοφία) η µελέτη τής ύπαρξης γενικά, 
όπως τη συλλαµβάνουν οι διάφορες παραλλαγές τής υπαρξιακής | 
υπαρξιστικής σκέψης. — οντολόγος (ο/η) [1853], οντολογίας, -ή, -ό [1786], 
οντολογικ-ά /-ώς [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ontologie]. 

οντολογισµός (ο) [1889] ΦΙΛΟΣ, η µεταφυσική θεωρία, κατά την οποία η άµεση 
γνώση τού Θεού είναι φυσική στον άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ontologisme]. 

οντότητα (η) [µτγν.] {οντοτήτων} 1. η ύπαρξη: άφθαρτη | αναλλοίωτη ~ 2. τα 
στοιχεία που συνιστούν την ύπαρξη, η ουσία 3. οτιδήποτε υπάρχει αυτοτελώς, 
έχει διακεκριµένα χαρακτηριστικά που το ορίζουν ως αυτοτελή ύπαρξη: 
ιδιαίτερη ~ || κρατική | οικονοµική ~ 4. (καθηµ.) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ενός 
ανθρώπου, η δύναµη τής προσωπικότητας του: είναι άνθρωπος χωρίς ~ ΣΥΝ. 
προσωπικότητα. 

οντουλασιόν (η) {άκλ.} τεχνητό κατσάρωµα µαλλιών. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. ondulation, βλ. λ. οντουλέ]. 

οντουλέ επίθ. {άκλ.} κυµατοειδής, κατσαρωτός: ~ χτένισµα | µαλλί | χαρτί. — 
οντουλέ επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. ondulé (οπτικό δάνειο) < p. onduler «κυµατίζω» < µτγν. λατ. 
*undulare < λατ. unda «κύµα» (> γαλλ. onde)]. 

όντως επίρρ. (λόγ.) πράγµατι: συνέβησαν ~ έτσι τα πράγµατα; || είναι ~ καλός 
γιατρός- είχες δίκιο που µου τον συνέστησες || (βεβαιωτικά) είχες ~ δίκιο- ΦΡ. 
ΦΙΛΟΣ, όντως ον (το) η ουσία των όντων. [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ. < ών, οντος, µτχ. 
ενεστ. τού ρ. ειµί]. 

ονυχαίος, -α, -ο → ονυχιαίος 
όνυχας1 (ο) {ονύχων}1. (αρχαιοπρ.) το νύχι (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) εξόνυχος τον λέοντα 

(εξ ονυχος λέοντα, Αλκαίος 113) από µια µικρή και ασήµαντη λεπτοµέρεια 
µπορεί να συναχθεί γενικό συµπέρασµα: από λίγες µόνο σελίδες καταλαβαίνει 
κανείς την αξία αυτού τού βιβλίου- ~ (β) εξ απαλών ονύχων (εξ απαλών 
ονύχων, λατ. de tenero ungui) από πολύ µικρή ηλικία· (γενικότ.) από πολύ 
νωρίς: οι βάσεις για τη συγκρότηση µιας υγιούς προσωπικότητας τίθενται ~ 2. η 
οπλή 3. η εσωτερική ακραία στεφάνη των τροχών σιδηροδροµικών οχηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δνυξ, βλ. λ. νύχι]. 

όνυχας2 (ο) [ονύχων} ΟΡΥΚΤ. ηµιπολύτιµος λίθος, ποικιλία τού πυριτικού 
ορυκτού «αχάτης», ο οποίος χαρακτηρίζεται από εναλλαγή ζωνών 
διαφορετικών χρωµάτων, συνήθ. λευκού και µαύρου ή λευκού και καστανού 
(σαρδώνυχας). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δνυξ, που µάλλον ταυτίζεται µε το αρχ. δνυξ «νύχι» (βλ.λ.) 
λόγω των λαµπρών φωτεινών ζωνών, οι οποίες εµφανίζονται στην επιφάνεια 
τής πέτρας και της δίνουν την όψη πολλών επάλληλων νυχιών]. 

ονυχιαιος, -α, -ο κ. ονυχαίος [µεσν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το νύχι. 
ονυχογρύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η υπερτροφική 

παραµόρφωση τού νυχιού τού ποδιού, το οποίο γίνεται πολύ µεγάλο και 
σκληρό, αλλάζει διεύθυνση και κυρτώνεται σαν κέρατο. [ΕΤΥΜ < ονυχο- (< 
δνυξ, -χος) + γρύπωση (βλ. κ. γρυπός), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
Onychogryposis]. 

ονυχοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ονυχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα νυχιού, αυτός που µοιάζει µε νύχι.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης. -ες. 

ονυχοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} το µανικιούρ (βλ.λ.).   — ονυχοκόµος (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. manucure]. 

ονυχοµαντεία (η) [1815] {ονυχοµαντειών} η µαντεία που βασίζεται στην 
εξέταση των νυχιών (σχήµα, κηλίδες πάνω σε αυτά κ.λπ.). 

ονυχοπάθεια (η) {ονυχοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση των νυχιών. 
[ΕΤΥΜ. < ονυχο- (< δνυξ, -χος) + -πάθεια < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. παθ. 
αόρ. β' ε-παθ-ον), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Onychopathie]. 

ονυχοτιλλοµανία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η νευρωσική ασθένεια που 
εκδηλώνεται µε την επίµονη απόσπαση κοµµατιών από τα νύχια. [ΕΤΥΜ. < 
ονυχο- (< δνυξ, -χος) + τιλλο- (< τίλλω «µαδώ», βλ.λ.) + µανία]. 

ονυχοφαγία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η συνήθεια να δαγκώνει κα- 
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νείς τις άκρες των νυχιών του. — ονυχοφάγος (ο/η) [1896]. [ΕΤΧΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Onychophagie]. ονυχοφόρος, -ος, -ο [µτγν.] 1. 
(επιστηµ.) (α) αυτός που φέρει, που έχει νύχια (β) ΑΝΑΤ. ονυχοφόρος φάλαγγα η 
περιφερειακή φάλαγγα των δακτύλων, που φέρει το νύχι 2. ΖΩΟΛ. (θηλαστικό) 
που φέρει νύχια ή γαµψώνυχες (και όχι οπλές). ονυχοφυΐα (η) {χωρ. πληθ.) 
ΦΥΣΙΟΛ. η διαδικασία τής εκφύσεως των νυχιών. 
[ΕΤΥΜ. < ονυχο- (< όνυξ, -χος) + -φυία < φύω | -οµαι]. ονύχωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση ή δυσπλασία των νυχιών 
ΣΥΝ. ονυχοπάθεια. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. onychose]. οξαλίδα 
(η) ποώδες, πολυετές και καλλωπιστικό φυτό, το οποίο χρησιµοποιείται στη 
λαϊκή ιατρική κατά τής δυσπεψίας, τού ίκτερου, των νεφρικών πόνων και 
ασθενειών τού ήπατος. [ΕΤΥΜ < µτγν. όξαλίς, -ίδος < αρχ. όξος + επίθηµα -
αλίς]. οξαλικός, -ή, -ό [1802] 1. ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε το οξύ τής 
οξαλίδας: ~ ένωση 2. (α) ΙΑΤΡ. οξαλική διάθεση η κατάσταση οργανισµού που 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα οξαλικού οξέος στο αίµα και στα ούρα και 
από σχηµατισµό κρυστάλλων ή λίθων στους νεφρούς λόγω οξαλικών αλάτων (β) 
ΧΗΜ. οξαλικό οξύ οργανικό οξύ που απαντά στη φύση κυρ. µε τη µορφή των 
αλάτων του (στο σπανάκι, το σέλινο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxalique]. οξάλµη (η) {χωρ. πληθ.} 
µείγµα από άλµη και ξίδι, που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό τροφίµων ή 
λαχανικών. [ΕΤΥΜ αρχ. < οξος + άλµη]. οξαποδος (ο) (λαϊκ.) ο ∆ιάβολος, ο 
Σατανάς. Επίσης οξαποδώ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ < ο εξαποδός (µε έκκρουση) < εξαποδώ < φρ. έξω από εδώ]. οξεία (η) 
(οξειών) ΓΛΩΣΣ. (α) (στη Νέα Ελληνική) το τονικό σηµάδι που δηλώνει το 
φωνήεν, το οποίο προφέρεται πιο έντονα συγκριτικά µε τα φωνήεντα των άλλων 
συλλαβών (β) (στην Αρχαία Ελληνική) το τονικό σηµάδι που δηλώνει το 
φωνήεν, το οποίο προφέρεται σε µεγαλύτερο µουσικό ύψος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τονισµός, τόνος. [ΕΤΥΜ < αρχ· οξεία (στη µτγν. φρ. όξεΐα προσωδία), θηλ. τού 
επιθ. οξύς (βλ.λ.)]. οξείδιο (το) -+ οξίδιο οξειδοαναγωγή (η) → οξιδοαναγωγή 
οξειδώνω ρ. → οξιδώνω οξείδωση (η) -> οξίδωση οξειδώσιµος, -η, -ο → 
οξιδώσιµος οξειδωτής (ο) → οξιδωτής 
οξέινος, -η, -ο αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο οξιάς. Επίσης (καθηµ.) 
οξένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < οξέα + παραγ. επίθηµα -ινος]. οξέλαιο (το) 
[µτγν.] {οξελαί-ου | -ων} (λόγ.) το λαδόξιδο. οξέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. το µη φυσιολογικό επίπεδο οξύτητας ή αλκαλικότητας των 
υγρών τού οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένου και τού αίµατος, η οποία 
παρουσιάζεται σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτου σακχαρώδους διαβήτη, σοβαρής 
νεφρικής πάθησης και µερικών ασθενειών των πνευµόνων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. acidosis], οξιά (η) φυλλοβόλο δέντρο µε ύψος µέχρι 30 µέτρα, 
έχει λεπτό πράσινο φύλλωµα µε µυτερά και ωοειδή φύλλα, λείο και γκρίζο 
φλοιό και τριγωνικούς καρπούς, που περικλείονται από ακανθώδες, ξυλώδες 
κύπελλο- το κοκκινωπό ξύλο της χρησιµοποιείται για την κατασκευή επίπλων, 
εργαλείων, πατωµάτων, ξυλάνθρακα κ.λπ. [ΕΤΥΜ < µτγν. οξέα < αρχ. όξύα < 
I.E. *ös-k- «µελία» (η ελλην. λ. έχει παρετυµολογηθεί προς το επίθ. οξύς), πβ. 
αλβ. ah «οξιά» (< *ask- | *osk-), αρµ. had «µελία», λατ. ornus (< *os-en-os) κ.ά. 
o µτγν. τ. οξέα (> οξιά, µε συνίζηση) σχηµατίστηκε κατά τα ονόµατα δέντρων, 
πβ. ίτέα, µηλέα κ.ά.]. 

οξιά ή οξυά; Η λέξη γράφεται κανονικά µε -ι- (οξιά), αφού ήδη στην 
Αρχαία (µεταγενέστερη) υπάρχει τ. οξέα, απ' όπου µε συνίζηση προήλθε τ. 
οξιά (πβ. µηλέα > µηλιά, νέα > νια, ελαία > ελιά, παλαιός > παλιός κ.τ.ό.). 
o τ. οξιά συµφωνεί µε τα πολλά ονόµατα δέντρων, φυτών κ.λπ. που λήγουν 
σε -ιά και είναι γι' αυτό προτιµότερος, χωρίς να είναι λανθασµένος ο τ. 
οξυά, που θα µπορούσε να έχει προέλθει επίσης µε συνίζηση από τον αρχ. 
τ. όξύα. 

οξίδιο (το) (σχολ. ορθ. οξείδιο) {οξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. σώµα που σχηµατίζεται 
κατά την αντίδραση µεταλλικών συνήθ. στοιχείων µε το οξυγόνο: βασικά | 
όξινα | ουδέτερα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. oxide < αρχ. 
οξύς]. 

οξιδοαναγωγή (η) (σχολ. ορθ. οξειδοαναγωγή) ΧΗΜ. χηµική αντίδραση κατά 
την οποία πραγµατοποιείται µεταφορά ηλεκτρονίων από µία χηµική ένωση σε 
άλλη. — οξιδοαναγωγικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. oxidation - 
reduction]. 

οξιδώνω ρ. µετβ. [1812] (σχολ. ορθ. οξειδώνω) {οξίδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
ΧΗΜ. αποσπώ µε χηµικό ή φυσικοχηµικό τρόπο ηλεκτρόνια από ένα στοιχείο 
(είτε είναι ελεύθερο είτε ενωµένο σε κάποια χηµική ένωση) 2. (ειδικότ.) κάνω 
ένα µέταλλο να σκουριάσει (ενώνω µε οξυγόνο): το µέταλλο που εκτίθεται σε 
υγρασία, σταδιακά οξιδώνε-ται. — οξιδωτικός,-ή,-ό [1876]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. 
[ΕΤ^Μ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxider]. 

οξίδωση (η) [1812] (σχολ. ορθ. οξείδωση) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ΧΗΜ. 1. χηµική αντίδραση κατά την οποία αποσπώνται ηλεκτρόνια από 
κάποιο στοιχείο 2. το σκούριασµα: η επάλειψη µε αυτό το υ- 

λικό προφυλάσσει το µέταλλο από την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. oxidation]. οξιδώσιµος, -η, -ο [1840] (σχολ. ορθ. οξειδώσιµος) 
ΧΗΜ. αυτός που 
επιδέχεται οξίδωση. οξιδωτής (ο) (σχολ. ορθ. οξειδωτής) ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. κάθε 
σώµα που προκαλεί οξίδωση. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxidant]. 
οξιδωτικός, -ή, -ό → οξιδώνω οξιζενέ (το) → οξυζενέ 
οξικός, -ή, -ό [1799] ΧΗΜ. 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το όξος, το ξίδι (β) 

οξική ζύµωση η ζύµωση που προκαλείται από τα οξικά βακτήρια και από την 
οποία παράγεται το ξίδι (γ) οξικό οξύ οργανικό οξύ, διαβρωτικό και µε έντονη 
οσµή, που παράγεται κατά την οξική ζύµωση και στο οποίο οφείλει τη γεύση 
του το ξίδι 2. αυτός που σχετίζεται µε τα παράγωγα τού οξικού οξέος: ~ άλας | 
εστέρας | κυτταρίνη | αιθυλεστέρας. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. acétique]. όξινος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που 
έχει τη γεύση τού ξιδιού 2. ΧΗΜ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τα οξέα: ~ 
αντίδραση | διάλυµα (β) όξινος χαρακτήρας το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων 
που έχουν τα διαλύµατα των οξέων και οι οποίες οφείλονται στο κατιόν 
υδρογόνου, όπως η ξινή γεύση, η αλλαγή τού χρώµατος των δεικτών, η 
ικανότητα να αντιδρούν µε βασικά οξίδια, µέταλλα κ.λπ. (γ) όξινη βροχή η 
βροχόπτωση που περιέχει υψηλά ποσοστά θειικού και νιτρικού οξέος και 
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες µολύνσεως τού 
περιβάλλοντος (δ) όξινο έδαφος το έντονα διαβρωµένο έδαφος των υγρών 
τροπικών και υποτροπικών περιοχών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
οξος (βλ.λ.). Οι χηµ. όροι είναι µετάφρ. δάνεια: όξινη βροχή (< αγγλ. acid rain), 
όξινο έδαφος (< αγγλ. oxisol), όξινο ύδωρ (< αγγλ. acid water) κ.ά.]. οξοναιµία 
(η) {οξοναιµιών} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση οξόνης στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. acétonémie (νόθο συνθ.). Βλ. κ. ακετόνη]. οξοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΧΗΜ. η µετατροπή σε 
οξικό οξύ, σε ξίδι. οξοποιία (η) [1885] {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανική παραγωγή 
ξιδιού. όξος (το) {όξους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το ξίδι· ΦΡ. όξος αρωµατικό το 
αρωµατικό υγρό που παράγεται από αραιό οξικό οξύ, οινόπνευµα και αιθέρια 
έλαια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οξύς (βλ.λ.)]. οξύ (το) {οξέ-ος | -α, -
ων} ΧΗΜ. κάθε χηµική ένωση που κατά τις αντιδράσεις της παρουσιάζει την 
τάση να προσλαµβάνει ένα τουλάχιστον ζεύγος ηλεκτρονίων προς σχηµατισµό 
χηµικού δεσµού' τέτοιες είναι ενώσεις που παρέχουν κατιόντα υδρογόνου: 
υδροχλωρικό | θειικό | φωσφορικό | νιτρικό ~ || οργανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. οξύς (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. acide]. οξυ- κ. οξύ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. αιχµηρότητα: οξύ-
ρρυγχος, οξύ-γναθος 2. διαπεραστικότητα: οξύ-τονος, οξύ-φωνος 3. ένταση: 
οξύ-θυµος 4. ταχύτητα: οξύ-νοια 5. όξινη ιδιότητα: οξύ-γαλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξίδι. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. οξύς 
(βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. oxygen]. οξυά 
(η) → οξιά οξύαυλος (ο) [1861] {οξυαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. το όµποε 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ιταλ. oboe (βλ. λ. όµποε)]. 
οξυβόας (ο) {οξυβοών} ο οξύαυλος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. όξυβόας < οξυ- + -βόας < βοώ]. οξύ γάλα (το) [µτγν.] 
{οξυγάλακτος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το ξινόγαλο 
2. (κατ' επέκτ.) το γιαούρτι. οξυγναθισµός (ο) το γνώρισµα ορισµένων 
ανθρώπων να έχουν µυτερό σαγόνι. οξυ γνάθος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που έχει 
µυτερό σαγόνι 2. (για ζώα) αυτός που έχει οξύ ρύγχος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oxygnathous]. οξυγόνο (το) [1802] 1. 
ΧΗΜ. (α) αέριο στοιχείο (σύµβολο θ), άχρωµο, άοσµο και άγευστο, κύριο 
συστατικό τού ατµοσφαιρικού αέρα και τού νερού, απαραίτητο για τη 
λειτουργία τής αναπνοής και την ύπαρξη ζωής (β) φιάλη οξυγόνου η µεταλλική 
φιάλη που περιέχει καθαρό οξυγόνο, το οποίο χρησιµοποιείται για ιατρικούς 
σκοπούς, σε καταδύσεις, οξυγονοκολλήσεις κ.α. 2. ΒΙΟΛ. κύκλος τού οξυγόνου 
η κυκλική διακίνηση τού οξυγόνου στη φύση από την κατανάλωση του από ζώα 
και φυτά για την αναπνοή µέχρι την εκ νέου απόδοση του στη φύση από τα 
πράσινα φυτά 3. (καθηµ.) ο υγιεινός αέρας που αναπνέει κανείς, ο καθαρός 
αέρας: θα πάµε στο χωριό, ν' αναπνεύσουµε λίγο ~ (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). — 
οξυγονικός, -ή, -ό [1802], [ΕΤΥΜ < οξυ- + -γόνο < γόνος (βλ.λ.), ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. oxygène]. οξυγονοθεραπεία (η) [1894] {οξυγονοθεραπειών} 
ΙΑΤΡ. η χρήση οξυγόνου για θεραπευτικούς σκοπούς, σε περιπτώσεις λ.χ. σοκ, 
ασφυξίας, οξείας ή χρονίας αναπνευστικής ανεπάρκειας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. oxygénothérapie]. οξυγονοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, 
-ήσεων} η συγκόλληση µεταλλικών τµηµάτων µε τη χρήση φλόγας οξυγόνου, η 
οποία παράγεται από ειδική συσκευή ή καµινέτο. — οξυγονοκολλητής (ο), οξυ-
γονοκολλήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oxywelding (νόθο συνθ.)]. οξυγονούχος, -
ος, -ο [1840] 1. αυτός που περιέχει οξυγόνο 2. ΦΑΡΜ. οξυνονούχο ύδωρ το 
οξυζενέ (βλ.λ.). 
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[ΕΤΥΜ. < οξυγόνο + -ούχος < έχω]. οξυγονώνω ρ. µετβ. [1802] {οξυγόνω-σα, -
θηκα, -µένος} αυξάνω την ποσότητα οξυγόνου, εµπλουτίζω σε οξυγόνο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxygéner]. οξυγόνωση (η) [1873] {-ης κ. 
-ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αύξηση τής 

ποσότητας οξυγόνου σε κάποιο σύστηµα: ~ του νερού ενυδρείου. οξυγώνιος, -
α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχηµατίζει οξεία γωνία 
2. ΓΕΩΜ. (τρίγωνο) που έχει όλες τις γωνίες του οξείες. οξυδερκής, -ής, -ές 
{οξυδερκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· οξυδερκέστ-ερος, -ατός) αυτός που έχει οξεία 
κρίση και αντίληψη, που αντιλαµβάνεται σωστά και γρήγορα τα πράγµατα: ένας 
- άνθρωπος καταλαβαίνει τα κίνητρα ή τις προθέσεις των άλλων || στα βιβλία του 
βρίσκουµε πολλές ~ παρατηρήσεις για την εποχή του || ~ αναλυτής ΣΥΝ. 
ενορατικός. — οξυδέρκεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
όξυ- + -δερκής < δέρκοµαι «βλέπω καλά, έχω οξεία όραση» < I.E. *derk- 
«βλέπω», πβ. σανσκρ. da-dârsa «έχω δει», αρχ. ιρλ. ad-con-darc, αρχ. γερµ. 
zoraht «ευδιάκριτος, εµφανής», αλβ. dritë «φως» κ.ά. Οµόρρ. δρά-κων)< *drk-, 
βλ.λ.)]. οξυζενέ (το) {άκλ.} ελλην. οξυγονούχο ύδωρ- διάλυµα υπεροξιδίου τού 
υδρογόνου σε νερό' χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό για τον καθαρισµό 
τραυµάτων ή ως σταθεροποιητικό προϊόν µαζί µε τις βαφές µαλλιών, για να 
ανοίγει το χρώµα τους. Επίσης (λαϊκ.) οξυζενές (ο). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. (eau) 
oxygéné «οξυγονούχο ύδωρ». Βλ. κ. οξυγόνο]. οξυήκοος, -η, -ο αυτός που 
διαθέτει οξύτητα ακοής, που ακούει ακόµη και τους πιο ανεπαίσθητους ήχους 
ΣΥΝ. ευήκοος ΑΝΤ. βαρήκοος. — οξυηκοΐα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < όξυ- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ακούω]. οξύηχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει διαπεραστικό ήχο ΑΝΤ. βα- 

ρύηχος, βαρύφωνος. οξύθυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που οργίζεται εύκολα ΣΥΝ. 
ευέξαπτος, 

ευερέθιστος ΑΝΤ. πράος, µακρόθυµος. — οξυθυµία (η) [αρχ.]. οξυκέρασος (η) 
[1876] {οξυκεράσ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η βυσσινιά 
(βλ.λ.). οξυκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] ΑΝΘΡΩΠΟΛ. αυτός τού οποίου το κρανίο 
σχηµατίζει οξεία γωνία στην κορυφή λόγω πρόωρης συνάρθρωσης των οστών. 
— οξυκεφαλία (η). οξυκόρυφος, -η, -ο αυτός τού οποίου η κορυφή είναι οξεία 
ΑΝΤ. αµ- 
βλυκόρυφος. οξύληκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που απολήγει σε αιχµηρό άκρο 
ΣΥΝ. µυτερός, σουβλερός. [ΕΤΥΜ. < οξυ- + -ληκτος < λήγω]. οξυµετρία (η) 
[1893] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. τεχνική ογκοµετρικής χηµικής ανάλυσης, που 
επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισµό των οξέων τα οποία περιέχονται µέσα σε 
διάλυµα. — οξυµετρικός, -ή, -ό [1812]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
acidimétrie (νόθο συνθ.)]. οξύµετρο (το) {οξυµέτρ-ου | -ων} συσκευή 
προσδιορισµού τής οξύτητας διαλυµάτων και υγρών τροφίµων, όπως λ.χ. τού 
λαδιού, τού γάλακτος, τού κρασιού κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. acidimètre (νόθο συνθ.)]. οξύµωρος, -η, -ο 
[µτγν.] 1. αυτός που εµπεριέχει λογική αντίφαση· (γενικότ.) παράλογος 2. 
ΡΗΤΟΡ. οξύµωρο (σχήµα) σχήµα λόγου, στο οποίο συνάπτονται έννοιες 
αντιφατικές µεταξύ τους, που εκφράζουν ωστόσο στο βάθος ένα λογικό νόηµα, 
π.χ. σπεύδε βραδέως. οξύνοια (η) {χωρ. πληθ.} η οξεία και γρήγορη αντίληψη 
ΣΥΝ. ευστροφία, ταχύνοια ΑΝΤ. αµβλύνοια, βραδύνοια. οξύνους, -ους, -ουν 
[µτγν.] {οξύν-οος (κ. -ου) | -οες (ουδ. -οα), -όων} αυτός που έχει οξεία και 
γρήγορη αντίληψη ΣΥΝ. εύστροφος, ταχύ-νους ΑΝΤ. αµβλύνους, βραδύνους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. όξυνση (η) [1802] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. 
το να φθάνει µια κατάσταση σε κρίσιµο σηµείο, η επιδείνωση: ~ των µετεγχειρη-
τικών επιπλοκών || ~ των ενδοοικογενειακων | διακρατικών σχέσεων ΣΥΝ. 
χειροτέρευση, εκτράχυνση ΑΝΤ. άµβλυνση, εξοµάλυνση, ^τόνωση 2. η αύξηση 
τής έντασης (ενός κακού), η έξαψη (πάθους): ~ ρατσισµού | ξενοφοβίας ΑΝΤ. 
ύφεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. οξυντικός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να 
κάνει (κάτι) αιχµηρό 2. (µτφ.) αυτός που καθιστά (κάτι) οξύ ΣΥΝ. ακονιστικός 
3. (ειδικότ.) αυτός που επιτείνει την κρισιµότητα ή οδηγεί στην επιδείνωση 
καταστάσεων ΣΥΝ. επιτατικός, εκτραχυντικός. — οξυντιΚ-ά | -ώς επίρρ. οξύνω 
ρ. µετβ. {όξυ-να | -νθηκα, -µµένος} 1. κάνω (κάτι) οξύ ΣΥΝ. ακονίζω ΑΝΤ. 
λειαίνω 2. (µτφ.) βελτιώνω την αντιληπτική ικανότητα: ~ το µυαλό ΑΝΤ. 
αµβλύνω 3. οδηγώ (κάτι) σε κρίσιµο σηµείο ή επιδείνωση: οι εδαφικές 
διεκδικήσεις όξυναν τις σχέσεις των δύο χωρών || οξύνεται ο ανταγωνισµός των 
δύο εταιρειών ΑΝΤ. αµβλύνω 4. αυξάνω την ένταση: ~ τον πόνο || οξύνθηκαν 
τα πνεύµατα και επακολούθησε συµπλοκή 5. (µεσοπαθ. οξύνοµαι) ΓΛΩΣΣ. (για 
λέξη ή συλλαβή στο πολυτονικό σύστηµα) δέχοµαι οξεία ως τόνο: η βραχεία 
συλλαβή πάντα οξύνεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ αρχ. < οξύς (βλ.λ.)]. 
οξυουρίαση (η) {.ης κ, -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η µόλυνση τού εντερικού 
σωλήνα από οξυούρους, που προκαλεί κοιλιακές ενοχλήσεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oxyuriasis], οξυουρος (ο) [1856] 
{οξυούρ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. καθένα από τα µικροσκοπικά λευκά σκουλήκια 
που µπορεί να µολύνουν το έντερο. [ΕΤΥΜ < οξυ- + -ουρος < ουρά, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxyure]. θξυρρυγχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει 
µυτερό ρύγχος 2. (ειδικότ.) εδώδιµο ψάρι µεγάλου µήκους, που ζει στον 
Εύξεινο Πόντο, στην Αζοφική Θάλασσα και σε ποταµούς κυρ. τής Ρωσίας, 
φέρει χαρακτηριστικά µακρύ ρύγχος και από τα αβγά του εξάγεται το µαύρο 
χαβιάρι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < όξυ- + -ρρυγχος (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < 
ρύγχος], οξύς, -εία, -ύ {οξ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων οξύτ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. 
αυτός που απολήγει σε αιχµηρό άκρο: ~ εργαλείο | µαχαίρι ΣΥΝ. οξύληκτος, 
µυτερός, σουβλερός ΑΝΤ. αµβλύς 2. (για αιχµή ή κόψη και συνεκδ. για όργανα 
που φέρουν αιχµή ή κόψη) αυτός που κόβει ή τρυπά καλά: ~ άκρο | ακµή || 
σύµφωνα µε την ιατροδικαστική έκθεση, το θύµα χτυπήθηκε από ~ όργανο, το 
οποίο διαπέρασε την κοιλιακή του χώρα ΣΥΝ. µυτερός, κοφτερός ΑΝΤ. αµβλύς 
3. ΓΕΩΜ. (γωνία) τής οποίας το µέτρο είναι µικρότερο από 90° 4. (µτφ.) αυτός 
που εµφανίζεται ή γίνεται σε µη ήπια µορφή, που χαρακτηρίζεται από 
σφοδρότητα: ~ κριτική | απάντηση | συναγωνισµός | διένεξη | λογοµαχία | 
πρόβληµα | πυρετός ΣΥΝ. έντονος, δυνατός, ζωηρός, δριµύς 5. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από µεγάλη ισχύ και διεισδύει στο βάθος των πραγµάτων: διαθέτει ~ 
αντίληψη των γεγονότων 6. αυτός που γίνεται έντονα αντιληπτός, ο 
διαπεραστικός: ~ ήχος (ήχος που «τρυπά» το αφτί) || -βλέµµα 7. (για αισθήσεις 
και πνευµατικές λειτουργίες) αυτός που χαρακτηρίζεται από λεπτότητα, από 
µεγάλη αντιληπτική ικανότητα: ~ ακοή | όσφρηση | νους ΣΥΝ. δυνατός 8. ΙΑΤΡ. 
(ασθένεια) που εµφανίζεται ξαφνικά και εξελίσσεται ταχέως: ~ βρογχίτιδα · 9. 
ΧΗΜ. οξύ (το) βλ.λ. · 10. ΓΛΩΣΣ. οξεία (η) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *όκ-σ-ύς (µε παρέκταση -σ-), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ak- 
«οξύς, αιχµηρός», για το οποίο βλ. λ. ακ-ρος]. οξύστοµος, -η, -ο [αρχ.] (για 
όργανα κοπής) αυτός που είναι πολύ αιχµηρός ή κοφτερός, που έχει οξύ στόµιο 
ΑΝΤ. αµβλύς, αµβλύστοµος. οξύτητα (η) [αρχ.] {οξυτήτων} 1. το να είναι κάτι 
αιχµηρό και κοφτερό: η ~ άκρου | κόψης σπαθιού | βέλους 2. (µτφ.) η ένταση, η 
δριµύτητα: η ~ τής διένεξης | τής διαµάχης | τής συνοµιλίας | τής κριτικής | των 
λόγων ΑΝΤ. ηπιότητα 3. (συνεκδ.) οποιαδήποτε πράξη είναι χαρακτηριστική 
οξυµµένης καταστάσεως, οξυµµένων παθών: οι δύο παρατάξεις καλούνται να 
αποφύγουν τις ~ και να διεξαγάγουν τον αγώνα τους πολιτισµένα 4. το να είναι 
µια ιδιότητα σε υψηλό βαθµό: η ~ τής σκέψης | τής όσφρησης | τής όρασης · 5. 
ΧΗΜ. η ύπαρξη οξέος σε υγρό: η ~ τού λαδιού. οξύτονος, -η, -ο [αρχ.] 1. 
ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που παίρνει οξεία στη λήγουσα, π.χ. σοφός, πηγή 2. ΜΕΤΡ. 
(στίχος) που τελειώνει σε λέξη τονι-ζόµενη στη λήγουσα. οξυφυλλος, -η, -ο 
[µτγν.] BOT. αυτός που έχει φύλλα, τα οποία απολήγουν σε µυτερά άκρα. 
οξόφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει διαπεραστική φωνή ΣΥΝ. διάτορος 2. 
ΜΟΥΣ. οξύφωνος (ο) ο τενόρος (πβ. λ. υψίφωνος). — οξυ-φωνία (η) [αρχ.]. 
Οξφόρδη (η) πόλη τής Αγγλίας στον Τάµεση, στην οποία βρίσκεται το πιο 
παλαιό, παγκοσµίως φηµισµένο αγγλικό πανεπιστήµιο. — οξ-φορδιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Oxford «πέρασµα βοδιών» (το οποίο υπήρχε 
πράγµατι στον Άνω Τάµεση) < οχ «βόδι» + ford «πέρασµα, διάβαση»]. όξω 
επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) έξω. 
Ο.Ο.Σ.Α. (ο) Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως. on κ. 
όπα επιφών. 1. λέγεται όταν κάνει κανείς µια σύντοµη και απότοµη κίνηση 2. 
σε λαϊκούς χορούς και διασκεδάσεις, εκφράζοντας ικανοποίηση, ψυχική 
ευφορία, κέφι 3. (επιτακτικά) ως προσταγή σε κάποιον να σταµατήσει (π.χ. σε 
οδηγό, όταν κινείται αργά κάνοντας µανούβρα) 4. εκφράζει έκπληξη: ~! Τι 'ναι 
πάλι αυτό; Επίσης (εµφατ.) όπαλα κ. οπαλάκια. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., πβ. τουρκ. hop!, αγγλ. hop! Οι τ. όπαλα, οπαλάκια 
παρουσιάζουν  εκφραστ.  παρέκταση  κατά  το  αντίστοιχο  τουρκ. hoppala]. 
ó.n. όπου παραπάνω- ως παραποµπή σε προηγούµενη σηµείωση. οπαδός (ο/η) 
1. αυτός που υποστηρίζει πρόσωπα, ιδέες, θεσµούς ή οµάδες σε πολιτικό, 
ιδεολογικό, κοινωνικό, θρησκευτικό ή άλλο επίπεδο: ~ πολιτικού κόµµατος | 
ποδοσφαιρικής οµάδας | τού νεοφιλελευθερισµού | φιλοσοφικών απόψεων | 
µετριοπαθέστερων λύσεων || ένθερµος | ενθουσιώδης | φανατικός | αµετανόητος 
~ ΣΥΝ. υποστηρικτής, υπέρµαχος, θιασώτης ΑΝΤ. αντιφρονών, αντίθετος, 
εχθρός 2. (κακόσ.) πρόσωπο που υποστηρίζει µε φανατισµό (κάποιον/κάτι), που 
το πάθος του υπερβαίνει τη λογική: άλλο φίλαθλος και άλλο ~· ο πρώτος 
χειροκροτεί τον αντίπαλο όταν είναι καλύτερος, ενώ ο δεύτερος είναι 
φανατισµένος, εµπαθής || όταν το επίπεδο τής πολιτικής αντιπαράθεσης είναι 
χαµηλό, το εκλογικό σώµα δεν αποτελείται από σκεπτόµενους πολίτες αλλ'από ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακόλουθος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όπηδός /οπαδός (δωρ.) < όπάζω 
«ακολουθώ, καταδιώκω» (υποχωρητ.) < *οπα «ακολουθία, συνέχεια» (τα 
παράγωγα εµφανίζουν επική ψίλωση), ετεροιωµ. βαθµ. θέµατος τού ρ. έποµαι 
(βλ.λ.). Το µακρό -α- τής λ. οπαδός οφείλεται µάλλον σε αναλογία προς το 
επίσης αρχ. όπάων «ακόλουθος, σύντροφος»]. οπαίο (το) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. η οπή τής 
στέγης αρχαίων οικιών, από την οποία έµπαινε το φως και έβγαινε ο καπνός 2. 
οπή στο κλείστρο πυροβόλου όπλου, από την οποία µεταδίδεται η φωτιά στη 
γόµωση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. όπαϊον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. όπαϊος < αρχ. 
οπή (βλ.λ.) + -ιος, πβ. κ. αρχή - αρχαίος]. οπαλίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
αδιαφανές γυαλί ή κρύσταλλο   µε αποχρώσεις οπαλλίου, από το οποίο 
κατασκευάζονται διάφορα διακοσµητικά αντικείµενα · 2. λεπτοΰφαντο ύφασµα 
µε ιριδισµούς. [ΕΤΥΜ < γαλλ. opaline < λατ. opalus, βλ. λ. οπάλλιο]. οπάλλιο 
(το) {οπαλλί-ου | -ων} ορυκτό από πυριτικά οξέα, το οποίο χρησιµοποιείται 
στην κοσµηµατοποιία ως πολύτιµος λίθος ηµιδια-φανής ώς διαφανής, κυρ. λόγω 
τού γαλακτώδους µεταβαλλόµενου ιριδισµού του. 
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[ΕΤΥΜ < µτγν. όπάλλιος (ό) < σανσκρ. upalah «πέτρα», από όπου και το λατ. 
opalus (η ελλην. και η λατ. λ. φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητα παράλληλα 
δάνεια)]. 

οπαλλιοειδής, -ής, -ές {οπαλλιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
οπάλλιο στο χρώµα ή στους ιριδισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Ο.Π.Α.Π. (ο) Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. 
on αρτ (η) {άκλ.} τεχνοτροπία που εφαρµόζεται κυρ. στη ζωγραφική και 

βασίζεται στη χρήση γραµµών ή γεωµετρικών σχηµάτων που δίνουν την 
αίσθηση τής κίνησης και τής προοπτικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. op art, 
συντετµηµένος τ. τού όρου optical art «οπτική τέχνη»]. 

Ο.Π.Ε. 1. (οι) Οικονοµικές και Πολιτικές Επιστήµες 2. (ο) Οργανισµός 
Προώθησης Εξαγωγών. 

ΟΠΕΚ | Ο.P.E.C, (ο) Οργανισµός Χωρών που εξάγουν πετρέλαιο (αγγλ. 
Organisation of Petrol Exporting Countries)· συχνά λέγεται και Οργανισµός 
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών. 

όπερ (αρχαιοπρ.) αυτό ακριβώς· µόνο στις ΦΡ. (α) όπερ (σηµαίνει) δηλαδή (β) 
όπερ έδει δείξαι (όπερ έδει δεϊξαι, Ευκλείδ. 1, 4) αυτό που έπρεπε να 
αποδειχθεί, αποδείχθηκε (γ) όπερ και εγένετο (όπερ και έγένετο) πράγµα που 
(τελικώς) έγινε: είχε πολλάκις αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραιτηθεί, ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όπερ, ουδ. τής αναφορικής αντωνυµίας δσπερ - ήπερ ~ δπερ, η 
οποία έχει σχηµατιστεί µε την προσθήκη τού βεβαιωτ. µορίου -περ στην 
αναφορική αντωνυµία ό'ς - ή - δ (βλ. λ. όσος). Το µόριο -περ χρησιµοποιείται 
πάντοτε ως εγκλιτικό και προέρχεται πιθ. από την πρόθ. περί (βλ.λ.), 
συνδέεται δε µε το επίσης εγκλιτικό λατ. -per, πβ. nüper «προσφάτως», 
paulisper «λίγο, σύντοµα» κ.ά.]. 

όπερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ιδιαίτερο µουσικό σκηνικό είδος που 
αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από το τέλος τού 16ου αι. και µετά· στηρίχθηκε 
στο κοσµικού χαρακτήρα θέατρο, από τη µελοποίηση τού οποίου προκύπτει 
ένα αυθύπαρκτο µουσικό έργο (αντίθετα από ό,τι στην υπόκρουση τού 
θεατρικού έργου, όπου ο σκηνικός χαρακτήρας κυριαρχεί)· το κείµενο, 
γραµµένο συχνά σε στίχους από κάποιον ποιητή, ονοµάζεται λιµπρέτο (βλ.λ.), 
ενώ κύριος δηµιουργός της θεωρείται ο συνθέτης τής µουσικής· στην όπερα 
συνδυάζονται αυτόνοµα ορχηστρικά µέρη (εισαγωγές, ιντερµέτζα κλπ.), µέρη 
τραγουδισµένα, µε συνοδία ορχήστρας, από σολίστες (άριες, ντουέτα κ.λπ.) ή 
από την χορωδία (κόρα, χορωδιακά), µουσικά ή φωνητικά µέρη που χορεύο-
νται (µπαλλέτο), µέρη που απαγγέλλονται εµµελώς µε συνοδία τής ορχήστρας 
ή ενός οργάνου, λ.χ. τσέµπαλου (ρετσιτατίβα), και µέρη µη µελοποιηµένων 
διαλόγων ο Βάγκνερ αντιπαρέθεσε τον όρο «µουσικό δράµα» στον ιταλικό 
όρο «όπερα» θέλοντας να κρατήσει αποστάσεις από την ιταλική παράδοση 
τού είδους ΣΥΝ. µελόδραµα 2. (συνεκδ.) το θέατρο στο οποίο παίζονται έργα 
όπερας: την Κυριακή θα πάµε στην ~. — οπερατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. opera (από τη φρ. opera in musica «έργο σε µουσική») < λατ. 
opera «εργασία, έργο» < opus «έργο»]. 

οπερατέρ (ο) {άκλ.} ελλην. εικονολήπτης- ο τεχνικός τού κινηµατογράφου και 
τής τηλεόρασης, που είναι υπεύθυνος για τη λήψη των εικόνων ενός φιλµ. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. opérateur < opérer < λατ. operar «εργάζοµαι, ασχολούµαι µε 
κάτι» < opera (βλ. κ. όπερα)}. 

οπερέτα (η) (δύσχρ. οπερέτων} 1. ανάλαφρη παραλλαγή τής όπερας, που 
αναπτύχθηκε ιδίως κατά τον 19ο και τον 20ό αι., βασισµένη σε κωµικό, κατά 
κανόνα, λιµπρέτο, µε ανάλαφρους χορούς και τραγούδια 2. (µειωτ.) µη 
σοβαρός, γελοίος" γεγονός µε φαινοµενικά µόνο σοβαρό χαρακτήρα: κράτος 
~ (πολύ γνωστός χαρακτηρισµός από τον στρατηγό Χατζηανέστη) || 
πραξικόπηµα ~ (που αποτυγχάνει παταγωδώς). — οπερετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ.. 
< ιταλ. operetta, υποκ. τού opera, βλ. κ. όπερα]. 

οπή (η) (λόγ.) 1. µικρό άνοιγµα ή κοίλη εσοχή στερεού σώµατος ΣΥΝ. τρύπα 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. µαύρη | µελανή οπή η µαύρη τρύπα (βλ. λ. µαύρος). [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «όραση», < I.E. *okw- «βλέπω - µάτι» πβ. σανσκρ. îksate 
«βλέπει», âksi «µάτι», αρµ. akn, λατ. oc-ulus, γαλλ. œil, ισπ. ojo, γερµ. Auge, 
αγγλ. eye κ.ά. Οµόρρ. δµ-µα (< *δπ-µα), αύτ-όπ-της, δψις (< *δπ-σις), 
οφθαλµός (βλ.λ.), -ωπός (β' συνθ.), έν-ώπ-ιος κ.ά.]. 

όπιο (το) {οπίου | χωρ. πληθ.} 1. (α) ναρκωτική ουσία, που παράγεται από τους 
άγουρους καρπούς τής µήκωνος τής υπνοφόρου (αφιονιού) (β) ΙΣΤ. Πόλεµοι 
τού Οπίου δύο πόλεµοι στα µέσα τού 19ου αι. µεταξύ Κίνας και Μ. Βρετανίας 
(αργότερα και Γαλλίας), που οδήγησαν στον εξαναγκασµό τής πρώτης να 
επιτρέψει το εµπόριο οπίου στο έδαφος της και να παραχωρήσει εµπορικά 
προνόµια σε δυτικά κράτη 2. (µτφ.) µέσο που οδηγεί στην παθητικότητα και 
την αδράνεια: «η θρησκεία είναι το ~ τού λαού» (Κ. Μαρξ) || το ποδόσφαιρο έχει 
κατηγορηθεί ως το ~ των µαζών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
δπιον, υποκ. τού αρχ. οπός «χυµός» (κυρ. ο γαλακτώ-δης χυµός των φυτών), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *όπός (µε ιων. ψίλωση) < I.E. *sokw-os «χυµός», πβ. λιθ. 
sakal (πληθ.), αρχ. σλαβ. sokü, λατ. sûcus (> γαλλ. suc) κ.ά.]. οπιοµανής (ο/η) 
[1893] {οπιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ο τοξικοµανής που είναι εξαρτηµένος από 
όπιο. — οπιοµανία (η) [1893]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
opiomane]. οπίοποτείο (το) (παλαιότ.) κατάστηµα στο οποίο οι πελάτες µπο-
ρούν να καπνίσουν όπιο. — οπιοποσία (η) [1886]. οπιούχος, -ος, -ο [1889] 
αυτός που περιέχει όπιο: ~ ουσία | παρασκεύασµα | διάλυµα. [ΕΤΥΜ. < όπιο + -
ούχος < έχω]. οπισθάνκωνα κ. (λαϊκότ.) πιστάγκωνα επίρρ.· µε τους αγκώνες 
δε- 

µένους πίσω στην πλάτη: τον έδεσαν ~ και τον φίµωσαν. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < όπισθ(ο)- + -άγκωνα < άγκών]. 

οπισθαρίθµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} σειρά προκαταρκτικών 
ενεργειών και επαληθεύσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε κατάλογο και 
αριθµούνται προς τα πίσω ανά λεπτό και, στο τέλος, ανά δευτερόλεπτο, µέχρι 
το µηδέν, οπότε πυροδοτείται το σύστηµα για την εκτόξευση τού πυραύλου 
(πβ. αντίστροφη µέτρηση, λ. αντίστροφος). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
countdown]. 

οπισθέλκουσα (η) {οπισθελκουσών} ΜΗΧΑΝ. η δύναµη που αντιτίθεται στην 
κίνηση ενός σώµατος µέσα σε ρευστό και την οποία προσπαθούν να 
περιορίσουν οι αεροναυπηγοί, δίνοντας αεροδυναµικό σχήµα στις ιπτάµενες 
συσκευές. [ΕΤΥΜ. < οπισθ(ο)- + έλκουσα, µτχ. ενεστ. τού ρ. έλκω]. 

όπισθεν επίρρ. 1. (αρχαιοπρ.) στο πίσω µέρος, πίσω από: στην οδό Αλωπεκής 
18, ~ τού νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» ANT. έµπροσθεν 2. όπισθεν (η) ο 
µηχανισµός µηχανοκίνητου οχήµατος, µε τον οποίο πραγµατοποιείται η 
κίνηση του προς τα πίσω: βάζω την ~ 3. ΝΑΥΤ. όπισθεν! (ως παράγγελµα) 
για την κίνηση τού πλοίου προς τα πίσω, µε την πρύµνη ΣΥΝ. ανάποδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όπι- (ετεροιωµ. βαθµ. τής πρόθ. επί, που 
µαρτυρείται στο µυκ. o-pi) + επίθηµα -θεν (βλ.λ.), ενώ το παρεµβαλλόµενο -
σ-οφείλεται σε αναλογία προς το αντώνυµο πρόσθεν]. 

οπίσθιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται πίσω ΣΥΝ. πισινός ΑΝΤ µπροστινός 
2. οπίσθια (τα) τα νώτα, τα πισινά: µας γύρισε τα ~ || ξυ-λιά στα ~. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < όπισθεν]. 

οπισθο- κ. οπισθό- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι: 1. βρίσκεται πίσω, 
λ.χ. οπισθό-δροµος, οπισθ-αύλιο 2. κατευθύνεται προς τα πίσω, λ.χ. οπισθο-
χωρώ, οπισθό-πλους. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίρρ. όπισθεν (βλ.λ.)]. 

οπισθοβασία (η) {οπισθοβασιών} (κυρ. στους νευροπαθείς) το βάδισµα προς τα 
πίσω.  — οπισθοβατικός, -ή, -ό [µτγν.], οπισθοβατώ ρ. [1861] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όπισθοβάτης < οπισθο- + -βάτης < βαίνω]. 

οπίσθόβουλος, -η, -ο [1887] (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που ενεργεί κρυφά, µε 
ύπουλη πρόθεση ΣΥΝ. υστερόβουλος, ύπουλος, πονηρός 2. (για ενέργειες) 
αυτός που ενέχει, που κρύβει υστερόβουλη πρόθεση.   — οπισθοβουλία (η) 
[1889]. [ΕΤΥΜ < οπισθο- + -βουλος < βουλή]. 

θπισθογεµής, -ής, -ές [1858] [οπισθογεµ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (όπλο) που γεµίζει 
από το πίσω µέρος ΑΝΤ εµπροσθογεµής. [ΕΤΥΜ < οπισθο- + -γεµής < γέµω, 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. Hinterlader]. 

οπισθογράφηση (η) [1833] [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. ιδιαίτερος 
τρόπος µεταβιβάσεως των αξιόγραφων εις διαταγήν, ο οποίος συνίσταται σε 
σηµείωση πάνω στον τίτλο και παράδοση του: -επιταγής. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. endossement]. 

θΠΐσθόγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι γραµµένος στην πίσω σελίδα 
πιστωτικού τίτλου. 

οΠισθοΥραφώ ρ. µετβ. [1840] {οπισθογραφείς... | οπισθογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) παραχωρώ τίτλο ή δίνω εντολή εισπράξεως του 
υπογράφοντας στο πίσω µέρος τού εγγράφου κυριότητας. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. endosser]. 

οπισθογωνία (η) {οπισθογωνιών} (στην οδήγηση οχήµατος) η στροφή σε γωνία 
οδηγώντας µε την όπισθεν. [ΕΤΥΜ < όπισθ(εν) + γωνία]. 

οπισθόδοµος (ο) [αρχ.] [οπισθοδόµ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. το πίσω τµήµα τού 
σηκού των αρχαίων ελληνικών ναών σε αντιδιαστολή προς τον πρόδοµο. 

οπισθοδρόµηση (η) [1815] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κίνηση προς τα 
πίσω 2. (µτφ.) η προσήλωση ή επιστροφή σε παλαιές και ξεπερασµένες 
αντιλήψεις και κοινωνικές πρακτικές ΣΥΝ. αναχρονισµός, καθυστέρηση ΑΝΤ 
πρόοδος, εκσυγχρονισµός 3. ΣΤΡΑΤ. η κίνηση τού σωλήνα τού πυροβόλου 
προς τα πίσω, η οποία οφείλεται στην πίεση των αερίων που παράγονται κατά 
την εκπυρσοκρότηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγυρίζω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
rétrogradation). 

οπισθοδροµικός, -ή, -ό [1866] αυτός που είναι προσηλωµένος σε 
απαρχαιωµένες αντιλήψεις και συνήθειες: ~ αντιλήψεις | άνθρωποι ΣΥΝ. 
αναχρονιστικός ΑΝΤ. προοδευτικός, εκσυγχρονιστικός.   — οπι-
σθοδροµικότητα (η) [1874]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. rétrograde]. 

οπισθοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {οπισθοδροµείς..., µτχ. οπισθοδρο-µών, -ούσα, 
-ούν | οπισθοδρόµησα} 1. βαδίζω προς τα πίσω ΣΥΝ. οπισθοχωρώ, υποχωρώ, 
πισωδροµώ ΑΝΤ προχωρώ, προελαύνω 2. (µτφ.) ενεργώ αναχρονιστικά, 
βαδίζω αντίθετα προς την εξέλιξη και την πρόοδο τής εποχής µου: η 
οπισθοδροµούσα πολιτική τής νέας κυβέρνησης προκαλεί έντονες αντιδράσεις 
ΑΝΤ προοδεύω, εκσυγχρονίζοµαι. — οπισθοδρόµηση (η) [1815]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγυρίζω. 

οπισθοπρόσθιος, -α, -ο ΙΑΤΡ. τρόπος λήψεως ακτινογραφίας θώρακος από την 
πρόσθια και οπίσθια πλευρά. 

οπισθοφύλακας (ο) [αρχ.] {οπισθοφυλάκων} "Ι.ΣΤΡΑΤ. ο στρατιώτης που 
προστατεύει τα νώτα προπορευόµενης στρατιωτικής φάλαγγας 2. ΑΘΛ. ο 
ποδοσφαιριστής που παίζει ρόλο αµυντικού παίκτη µπροστά από το τέρµα τής 
οµάδας του ΣΥΝ. µπακ. 

οπισθοφυλακή (η) [1856] ΣΤΡΑΤ. το στρατιωτικό τµήµα που ακολουθεί 
προπορευόµενη στρατιωτική φάλαγγα και έχει ως αποστολή να 
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προστατεύσει τα νώτα της από αιφνιδιαστική επίθεση τού εχθρού. 
οπισθόφυλλο (το) (οπισθοφύλλ-ου | -ων} η οπίσθια εξωτερική σελίδα 
τού εξωφύλλου ενός εντύπου. οπισθόχωµα (το) {οπισθοχώµ-ατος | -
ατα, -άτων) ΣΤΡΑΤ. το χώµα που προέρχεται από τη διάνοιξη 
χαρακωµάτων και συγκεντρώνεται στο πίσω µέρος τους, για να 
προστατευθούν οι στρατιώτες από τα εχθρικά πυρά που τους 
προσβάλλουν από τα νώτα. οπισθοχώρηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η αναστροφή προς τα πίσω τής πορείας 
στρατιωτικής µονάδας λόγω πιέσεως ή επικρατήσεως τής εχθρικής 
δύναµης ΣΥΝ. υποχώρηση ANT. προέλαση 2. (µτφ.) η υποχωρητική 
πορεία σε σχέση µε τον στόχο που είχε αρχικώς τεθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πισωγυρίζω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. retrogression]. 
οπισθοχωρητικος, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε πορεία προς 
τα πίσω 2. ΓΛΩΣΣ. οπισθοχωρητική αφοµοίωση η προληπτική 
αφοµοίωση (βλ. λ. προληπτικός) ΑΝΤ. προχωρητική αφοµοίωση. 
οπισθοχωρώ ρ. αµετβ. [1812] {οπισθοχωρείς... | οπισθοχώρησα} 1. κι-
νούµαι, βαδίζω προς τα πίσω: µπροστά στο αποτρόπαιο θέαµα οπι-
σθοχώρησε µε φρίκη 2. ΣΤΡΑΤ. εκτελώ οπισθοχώρηση ANT. προελαύνω 3. 
(µτφ.) υποχωρώ σε σχέση µε στόχο που είχα αρχικώς θέσει.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. οπίσω επίρρ. → πίσω 
οπιώδης, -ης, -ες [1841] (οπιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που πε-
ριέχει όπιο: ~ φάρµακο. Ο.Π.Λ.Α. (η) Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών 
Αγωνιστών οργάνωση που συγκροτήθηκε το 1944 από ανεξάρτητα 
ένοπλα τµήµατα πολιτών προερχόµενα από το Κ.Κ.Ε. και τον εφεδρικό 
Ε.Λ.Α.Σ. (των πόλεων). οπλαρχηγός (ο) [1825] αρχηγός ένοπλης 
οµάδας, η οποία δεν ανήκει σε τακτικό στρατό (κυρ. προκειµένου για 
την Επανάσταση τού 1821) ΣΥΝ. καπετάνιος. οπλασκία (η) [1833] 
{χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η συστηµατική εκπαίδευση των ανδρών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας στους τρόπους 
χειρισµού φορητός όπλων (πιστολιών, τουφεκιών, οπλοπολυβόλων 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < οπλ(ο)- + -ασκία < ασκώ). οπλή (η) 1. ΖΩΟΛ. η 
κεράτινη απόφυση µονώνυχων ζώων, η οποία καλύπτει τα άκρα των 
δακτύλων τους: ~ αλόγου ΣΥΝ. (λαϊκ.) νύχι 2. (συνεκδ.) προστατευτικό 
κάλυµµα, µε το οποίο περιβάλλεται το πληγωµένο νύχι αλόγου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- οπλή, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. δπλον, αν θεω-
ρηθεί η οπλή εφόδιο ή εξοπλισµός των πελµάτων των ζώων. Κατ' άλ-
λη άποψη, οπλή < απλή (ενν. χηλή), επειδή το άλογο έχει µόνο µία 
οπλή (αξίζει να ληφθεί υπ' όψιν ότι η λ. αρχικώς αναφερόταν µόνο 
στα άλογα και µεθοµηρικώς επεκτάθηκε σε άλλα ζώα). Ωστόσο, η 
υπόθεση αυτή δεν εξηγεί ικανοποιητικά το αρχικό ό- (αντί τού ά-), το 
οποίο θεωρείται σπάνια αντιπροσώπευση τού I.E. *sm-]. οπληφόρο 
(το) ΖΩΟΛ. κάθε τετράποδο χορτοφάγο θηλαστικό που φέρει οπλές. 
[ΕΤΥΜ < οπλή + -φόρο < φέρω}. οπλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {όπλισ-α, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. εφοδιάζω (µε όπλο/όπλα): οπλισµένος σαν 
αστακός (βλ. λ. αστακός) ΣΥΝ. εξοπλίζω, (λαϊκ.) αρµατώνω ΑΝΤ. 
αφοπλίζω 2. (µτφ.) (α) ενισχύω ψυχολογικά: τον όπλισε µε θάρρος 
ΣΥΝ. ενδυναµώνω, τονώνω, κραταιώ-νω (β) εξωθώ κάποιον να 
χρησιµοποιήσει όπλο (για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος): το 
µίσος που διαιωνιζόταν ανάµεσα στις δύο οικογένειες όπλισε το χέρι 
τού νεαρού δολοφόνου οδηγώντας τον στο έγκληµα 3. ΣΤΡΑΤ. 
τοποθετώ φυσίγγιο στη θαλάµη (τουφεκιού) ή τραβώ τον µοχλό τού 
κλείστρου (αυτοµάτου όπλου), ώστε µε την πίεση τής σκανδάλης να 
εκπυρσοκροτήσει: ~ το όπλο || (κ. αµετβ.) οπλίστε, σκοπεύστε, πυρ! 4. 
ΦΩΤΟΓΡ. (~ µηχανή) τραβώ τον µοχλό (φωτογραφικής µηχανής), ώστε 
να γυρίσει το φιλµ στο επόµενο κάδρο και να είναι έτοιµος ο 
φωτοφράκτης να αποτυπώσει τη νέα φωτογραφία 5. ενισχύω µε 
σίδερο· (συνήθ. η µτχ. οπλισµένος, -η, -ο) αυτός που είναι ενισχυµένος 
µε σιδερένιο σκελετό, ώστε να είναι πιο ανθεκτικός: ~ σκυρόδεµα 
(µπετόν αρµέ) ΑΝΤ. άοπλος. — όπλιση (η) [αρχ.]. οπλικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα όπλα ή µε τον 
οπλισµό: σύγχρονα ~ συστήµατα || ~ πρόγραµµα | φορτίο. οπλισµός (ο) 
[αρχ.] 1. ο εφοδιασµός µε όπλα ΣΥΝ. εξοπλισµός 2. (πε-ριληπτ.) το 
σύνολο όπλων και πολεµοφοδίων: ελαφρύς | βαρύς | σύγχρονος ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) αρµατωσιά 3. (µτφ.-περιληπτ.) το σύνολο των εφοδίων που 
διαθέτει (κάποιος), τα µέσα που χρησιµοποιεί για την επιτυχία: η 
πλούσια παιδεία που έλαβε του εξασφάλισε ισχυρό θεωρητικό ~ · 4. 
ΜΗΧΑΝ. το σύνολο των µεταλλικών εξαρτηµάτων µηχανής 5. ΗΛΕΚΤΡ. 
οπλισµός πυκνωτή καθένας από τους δύο µεταλλικούς αγωγούς τού 
πυκνωτή 6. ΤΕΧΝΟΛ. οπλισµός σκυροδέµατος ο σιδερένιος σκελετός 
που συγκρατεί το σκυρόδεµα · 7. ΜΟΥΣ. το σύνολο των συµβόλων 
(κλειδί, µέτρο, σηµεία αλλοιώσεως) που τίθενται στην αρχή τού 
µουσικού κειµένου. οπλιταγωγό (το) ΣΤΡΑΤ. πλοίο τού Πολεµικού 
Ναυτικού, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά οπλιτών και τού 
φορητού οπλισµού τους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όπλιταγωγοί (νήες) < οπλίτης 
+ -αγωγός < άγω]. οπλίτης (ο) {οπλιτών} [αρχ.] ΣΤΡΑΤ. καθένας από 
τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις (εθελοντής ή µόνιµος) 
µέχρι και τον βαθµό τού αρχιλοχία. — οπλιτικός, -ή, -ό [αρχ.]. όπλο 
(το) 1. (α) οποιοδήποτε µέσο (όργανο ή µηχανή) χρησιµοποιείται στην 
άµυνα, στην επίθεση ή στο κυνήγι (β) (ειδικότ.) όργανο πυρός που 
χρησιµοποιείται στον πόλεµο: οι αστυνοµικοί έψαξαν τον ύποπτο, για 
να δουν αν είχε - επάνω του || φονικό | αµυντικό | επιθετικό | αγχέµαχο 
| πυροβόλο | φορητό | µικρού διαµετρήµατος | κυνηγετικό - || 
στρατηγικά | τακτικά | χηµικά | πυρηνικά | συµβατικά | βιολογι- 

κά ~ || όπλα µαζικής καταστροφής || βιοµηχανία | εµπόριο | λαθρε-
µπόριο όπλων || συνηθισµένα ~ κατά την αρχαιότητα ήταν το σπαθί, 
το δόρυ, το τόξο κ.ά. || ποτέ δεν θα στρέψουµε τα ~ εναντίον των 
αδελφών µας! ΦΡ. (α) καλώ στα όπλα δίνω το σύνθηµα για την έναρ-
ξη ένοπλου αγώνα, εξέγερσης: ~ τον λαό (β) καλούµαι υπό τα όπλα 
καλούµαι να υπηρετήσω τη στρατιωτική µου θητεία (γ) καταθέτω τα 
όπλα βλ. λ. καταθέτω (δ) ρίχνω τα όπλα (όπλα ρίπτειν, Ευριπ. Ήλεκτρα 
820) διακόπτω την πολεµική αναµέτρηση και τρέποµαι σε φυγή (ε) 
καταφεύγω στα όπλα επιλέγω την ένοπλη αναµέτρηση ως τρόπο 
επιλύσεως των διαφορών µου (στ) παίρνω τα όπλα (για λαούς, οµά-
δες) αρχίζω τον ένοπλο αγώνα, επαναστατώ (ζ) στα όπλα! στρατιωτι-
κό παράγγελµα συναγερµού (η) εφ' όπλου λόγχη! βλ. λ. λόγχη (θ) 
σκοπός των όπλων ο στρατιώτης που καλεί στα όπλα τη φρουρά σε 
περίπτωση συναγερµού (ι) για την τιµή των όπλων βλ. λ. τιµή (ια) 
έξυπνο όπλο βλ. λ. έξυπνος (ια) παρουσιάζω όπλα βλ. λ. παρουσιάζω 
(σηµ.2) · 2. ΣΤΡΑΤ. στοιχείο τού Στρατού Ξηράς τού οποίου κύρια 
αποστολή είναι η διεξαγωγή τής µάχης ή η άµεση συµµετοχή σε αυ-
τή- αυτά τα στοιχεία είναι: το Πεζικό, το Πυροβολικό, τα Τεθωρακι-
σµένα, το Μηχανικό και οι ∆ιαβιβάσεις (βλ. κ. λ. σώµα) 3. (µτφ.) ισχυ-
ρό µέσο για την επίτευξη ενός στόχου: δηµοσιεύοντας τις ηττοπαθείς 
απόψεις τους, δίνουν όπλα στους αντιπάλους || αυτό το επιχείρηµα 
είναι το ισχυρότερο ~ µας || µε ~ το θάρρος του | την αποφασιστικό-
τητα του || αποτελεσµατικό ~· ΦΡ. (µτφ.) δίνω όπλα στους εχθρούς 
µου δίνω στους εχθρούς µου επιχειρήµατα, που µπορούν να χρησι-
µοποιήσουν εναντίον µου. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. δπλον < θ. όπ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. επω «ασχολούµαι, 
φροντίζω κάτι» < I.E. *sep- «ασχολούµαι - τιµώ», πβ. σανσκρ. sâpati 
«φροντίζω, περιθάλπω», αβεστ. hap-ti «κρατώ στο χέρι», λατ. sepelio 
«θάβω», σανσκρ. saparyati «τιµώ» κ.ά. Οµόρρ. δί-οπος. Βλ. κ. οπλή. 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: παίρνω τα όπλα 
(< prendre les armes), είµαι υπό τα όπλα (< être sous les armes), πα-
ρουσιάζω όπλα (< présenter les armes), δίνω όπλα στους εχθρούς (< 
fournir des armes aux ennemis), στα όπλα! (< aux armes!) κ.ά.]. 
οπλοβαστός (ο) ΣΤΡΑΤ. σύστηµα υποδοχών στις οποίες τοποθετούν οι 
στρατιώτες τα όπλα τους όρθια ανά δύο αντικριστά. [ΕΤΥΜ < όπλο- 
+ βαστώ}. οπλοβοµβίδα (η) ΣΤΡΑΤ. ελαφρό εκρηκτικό βλήµα που 
ρίχνεται από τουφέκι στο οποίο έχει προσαρµοστεί κατάλληλο 
εξάρτηµα ή από ειδικό εκτοξευτήρα. 
[ΕΤΥΜ < όπλο + -βοµβίδα, υποκορ. τού βόµβα, πβ. κ. χειρο-βοµβίδα]. 
οπλοδόκη (η) [1858] {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. ξύλινο κατασκεύασµα στους 
θαλάµους των ναυτών τού Πολεµικού Ναυτικού, στο οποίο τοποθε-
τούνται όρθια τα όπλα. [ΕΤΥΜ. < όπλο- + -δόκη < δέχοµαι]. 
οπλοθήκη (η) [µτγν.] {οπλοθηκών} 1. ο χώρος στον οποίο τοποθε-
τούνται και φυλάσσονται όπλα 2. η θήκη στην οποία τοποθετούνται 
τα τµήµατα λυµένου όπλου, ιδ. κυνηγετικού 3. η προθήκη στην οποία 
τοποθετούνται όπλα διακοσµητικά ή ιστορικής αξίας. οπλοκατοχή (η) 
η κατοχή όπλου: χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται 
η ~ || κατηγορείται για παράνοµη οπλοφορία, οπλοχρησία και ~. 
οπλοµαχητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την οπλο-
µαχία 2. οπλοµαχητική (η) η τέχνη τού χειρισµού των αγχέµαχων 
όπλων. οπλοµαχία (η) [αρχ.] {οπλοµαχιών} 1. ΣΤΡΑΤ. η χρήση των 
όπλων σε µάχη που γίνεται σώµα µε σώµα, εκ τού συστάδην 2. η 
εξάσκηση στην επιτυχηµένη χρήση αγχέµαχων όπλων. οπλοµάχος (ο) 
[αρχ.] 1. αυτός που πολεµάει µε αγχέµαχα όπλα 
2. αυτός που έχει ασκηθεί στην οπλοµαχία και τη διδάσκει. οπλοµαχώ 
ρ. αµετβ. [αρχ.] {οπλοµαχείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µάχοµαι 
µε αγχέµαχα όπλα 2. εξασκούµαι στη χρήση αγχέµαχων όπλων. 
οπλονόµος (ο) [1858] ΣΤΡΑΤ. Ο υπαξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυ-
τικού που είναι επιφορτισµένος µε τη διοίκηση των κατώτερων υπα-
ξιωµατικών ενός πλοίου, µε την τήρηση τού ηµερήσιου προγράµµα-
τος και τη συντήρηση των φορητών όπλων. οπλοποιείο (το) [µεσν.] το 
εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται 

ή επισκευάζονται όπλα. οπλοποιός (ο) [µτγν.] αυτός που 
κατασκευάζει όπλα, κυρ. φορητά 
(τουφέκια, περίστροφα κ.λπ.). — οπλοποιία (η) [µτγν.]. 
οπλοπολυβολητής (ο) ΣΤΡΑΤ. Ο χειριστής οπλοπολυβόλου. 
οπλοπολυβόλο (το) ΣΤΡΑΤ. αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο ελαφρό φορη-
τό όπλο, που φέρεται στο χέρι και το χειρίζεται ένα µόνο άτοµο (σε 
αντιδιαστολή προς το πολυβόλο, το οποίο χειρίζονται δύο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -βόλος. οπλοπωλείο (το) [1812] το κατάστηµα στο οποίο 
πωλούνται όπλα. οπλοπώλης (ο) {οπλοπωλών} ιδιοκτήτης ή 
υπάλληλος οπλοπωλείου, 
αυτός που εµπορεύεται όπλα. οπλοστάσιο (το) [1831] {οπλοστασί-ου | 
-ων} 1.το σύνολο των διαθέσιµων όπλων ή οπλικών συστηµάτων 
(µιας χώρας, µιας συµµαχίας κ.λπ.): καταβάλλονται προσπάθειες για 
τη µείωση τού πυρηνικού ~ των υπερδυνάµεων 2. (µτφ.) το σύνολο των 
διαθέσιµων µέσων για την επίτευξη σκοπού: ~ επιχειρηµάτων σε 
διπλωµατικό επίπεδο- ΣΤΡΑΤ. 3. ο χώρος στρατιωτικής µονάδας, στον 
οποίο φυλάσσονται τα φορητά όπλα 4. η οπλοδόκη (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < όπλο + -στάσιο < -στάτης < αρχ. Γστηµι | Γ-στα-µαι]. 
οπλοιιργείο (το) [1840] εργαστήριο επισκευής ή συντήρησης κυρ. 
φορητών όπλων. θΠλουργός (ο) ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικός που 
ειδικεύεται στην επισκευή διαφόρων τύπων όπλων. — οπλουργία (η) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. όπλουργός < δπλον + -ουργός < έργον]. 
οπλοφορώ ρ. αµετβ. {οπλοφορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φέρω 

όπλο, είµαι οπλισµένος: οπλοφορούσε χωρίς τη σχετική άδεια || κατά 
τη σωµατική έρευνα διαπίστωσαν ότι οπλοφορούσε. — οπλοφορία (η) 
[µεσν.], οπλοφόρος, -ος, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρ .̂ οπλοφορώ (-έω) < 
οπλοφόρος < δπλον + -φόρος < φέρω]. 

οπλοχρησία (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η χρήση όπλου: παράνοµη ~. 
Ο.Π.Ο.∆.∆. (η) Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ι-

καίου. 
οπόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από όπου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οπόθεν < ό- (< θ. 

*yo-, τής αναφορικής αντων. ός - ή -δ, βλ. λ. δσος) + επίρρ. πόθεν]. 
οποθενδήποτε επίρρ. (αρχαιοπρ.) από οπουδήποτε: θα αποκρούσουµε 

την επίθεση, ~ κι αν προέλθει. [ΕΤΥΜ. < µτγν. οποθενδήποτε < οπόθεν 
+ δήποτε, βλ. κ. οπωσδήποτε]. 

οποθεραπεία (η) [1898] {οποθεραπειών} µέθοδος θεραπείας που 
χρησιµοποιεί όπους (σηµ. 1). — οποθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Opotherapie]. 

οποίος, -α, -ο αντων. 1. (µε άρθρο ως αναφορική) δηλώνει σε ποια 
λέξη τής προηγούµενης πρότασης αναφέρεται η δευτερεύουσα πρό-
ταση που εισάγει: δεν είναι σωστό να διαβάζεις γράµµα, το οποίο δεν 
απευθύνεται σε σένα || η τηλεόραση είναι ένα µέσο µε άπειρες 
δυνατότητες, το οποίο όµως µπορεί και να αποδειχθεί επικίνδυνο || το 
τηλεσκόπιο είναι ένα όργανο, µε το - βλέπουµε µακρινά αντικείµενα! || 
(κ. µε επανάληψη τής λέξης, στην οποία αναφέρεται) η κριτική µου 
απευθυνόταν µόνο στους υπευθύνους τού σκανδάλου και όχι στον κ. 
Αντωνίου' ο ~ κ. Αντωνίου είναι ένας εντιµότατος άνθρωπος 2. (χωρίς 
άρθρο, σε αναφωνήσεις) πόσο µεγάλος: ~ έκπληξη! || - αναισχυντία! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όποιος < ό- (< θ. *yo-, τής αναφορικής αντων. δς - ή -δ, 
βλ. λ. δσος) + αντων. ποίος. Η χρήση τής αντων. µαζί µε το άρθρο (ο 
οποίος κ.τ.ό.) είναι ήδη µεσν.]. 

όποιος, -οια, -οιο αντων. 1. αυτός που: ~ δεν ξέρει, να µη µιλάει! 2. για 
περιπτώσεις στις οποίες δεν ενδιαφέρει ή είναι άγνωστο ποιος ακρι-
βώς είναι αυτός για τον οποίο γίνεται λόγος: δεν κρατούµε σειρά προ-
τεραιότητας- εδώ είναι ~ προλάβει || εγώ δεν τα εξηγώ δεύτερη φορά' 
~ κατάλαβε, κατάλαβε! 3. (+κι αν) οποιοσδήποτε, όποιος τύχει να: ~ 
κι αν είναι υπεύθυνος, πρέπει να λογοδοτήσει· ΦΡ. (ως χαρακτηρι-
σµός) όποιος κι όποιος τυχαίος, άσηµος: αυτά δεν τα λέει ~, αλλά έ-
νας από τους σπουδαιότερους γιατρούς µας · 4. (µε άρθρο να προη-
γείται) έστω και αυτός- για κάτι που είναι συζητήσιµο αναφορικά µε 
το κατά πόσον όντως υπάρχει ή σε ποιον βαθµό υπάρχει: µε την ~ πεί-
ρα έχω µέχρι τώρα (µε αυτή τη λίγη πείρα που έχω), θα µπορούσα να 
πω ότι η επιλογή αυτή είναι εσφαλµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. όποιος < αρχ. ποίος, µε την προσθήκη τού ο- προθεµ., 
κατ' αναλογίαν προς άλλες αναφορικές και αοριστολογικές αντων. 
(πβ. ό-πως, ό-πότε, ό-πόσος κ.ά.)]. 

οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε αντων. {αιτ. εν. αρσ. οποι-
ονδήποτε} όποιος τυχόν, όποιος και αν, καθένας που: ~ τολµήσει να 
παραβεί τον νόµο, θα τιµωρηθεί ΣΥΝ. οιοσδήποτε. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
οποιοσδήποτε < όποιος + αοριστολ. µόριο δήποτε (< δή + ποτέ)]. 

οπορτουνισµός (ο) 1. ο τρόπος ενέργειας και συµπεριφοράς (ατόµων 
ή κοινωνικών οµάδων), που απορρέει από την επιδίωξη συµφε-
ροντολογικής εκµετάλλευσης των περιστάσεων και όχι από την 
εφαρµογή πάγιων γενικών αρχών και άξιων ΣΥΝ. καιροσκοπισµός 2. 
(ειδικότ.) η αξιοποίηση των εκάστοτε πολιτικών συγκυριών για µι-
κροκοµµατικά και ευκαιριακά πολιτικά οφέλη, η οποία αντίκειται 
στην ιδεολογική συνέπεια, την ηθική δεοντολογία και τη µόνιµη υπη-
ρέτηση των εθνικών συµφερόντων που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα 
πολιτικά κόµµατα και τους πολιτικούς 3. (στη µαρξιστική ορολογία) 
η πολιτική τάση που υποστηρίζει τη συµµόρφωση τής πολιτικής τα-
κτικής και των σκοπών τού σοσιαλιστικού κινήµατος στην αστική 
νοµιµότητα και κατά συνέπεια την εγκατάλειψη των επαναστατικών 
αρχών, µεθόδων και οραµάτων µε πρόσχηµα την προσαρµογή στις 
νέες συγκυρίες. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. opportunisme < opportun «πρόσφορος, 
ευνοϊκός» < λατ. opportünus < ob- + -portûnus < portus «λιµάνι», πιθ. 
από φρ. όπως opportünus tempus «κατάλληλος καιρός, που οδηγεί στο 
λιµάνι»]. 

οπορτουνιστής (ο), οπορτουνίστρια (η) {οπορτουνιστριών} ο 
καιροσκόπος. — οπορτουνιοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. opportuniste. Βλ. κ. οπορτουνισµός]. 

οπός (ο) 1. το γαλακτώδες υγρό που εκρέει από φυτό ή καρπό ύστερα 
από εγκοπή ή χάραγµα του 2. το υγρό που σχηµατίζεται κατά την 
πέψη των τροφών. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. δπιον]. 

οποσάκις επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) όσες φορές, οσάκις. 
οπόσος, -η, -ον αντων. (λόγ.) 1. όσος 2. πόσο µεγάλος: ~ ενθουσια-

σµός κατείχε τα πλήθη! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όπόσος < ό- (< θ. *yo-, τής αναφ. αντων. δς - ή - δ, βλ. 
λ. δσος) + πόσος]. οπόσουµ (το) {άκλ.} µικρόσωµο µαρσιπποφόρο 
δενδρόβιο θηλαστικό τής Αµερικής, τα νεογνά τού οποίου, αφού 
εγκαταλείψουν τον µάρ-σιππο, παραµένουν 8-9 εβδοµάδες 
προσκολληµένα στη ράχη τής µητέρας τους. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. opossum < äpasüm (σε ινδιάν. γλώσσα τής Β. Αµερι-
κής), αρχική σηµ. «λευκός σκύλος»]. οπόταν σύνδ. (αρχαιοπρ.) κάθε 
φορά που, όταν συµβεί να (δηλώνει κάτι ξαφνικό): ήµασταν στον 
κήπο αγκαλιασµένοι, ~ νάσου η µαµµά της! 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. οπόταν < οπότε + αν]. οπότε σύνδ.· και τότε· εισάγει 
δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση: θα δεις τι προσφέρεται, - θα 
επιλέξεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οπότε < ό- (< θ. *yo-, τής αντων. δς - ή - δ, βλ. λ. όσος) + 
πότε)]. όποτε σύνδ. 1. όταν, τη στιγµή που: έλα να µε βρεις, ~ 
τελειώσεις τις δουλειές σου 2. όσες φορές, κάθε φορά που: ~ µε έβλεπε 
στενοχωρηµένο, µε παρηγορούσε. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. οπότε (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου κατά τον 
σύνδεσµο όταν]. οποτεδήποτε επίρρ. κ. σύνδ. 1. (ως επίρρ.) σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή: -Πότε µπορώ να σου τηλεφωνήσω; — 2. 
(ως σύνδ.) όποτε και αν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή: τηλεφώνησε 
µου ~ µπορείς. [ΕΤΥΜ. < όποτε + -δήποτε (< δή + ποτέ), πβ. κ. 
οπουδήποτε], 
όπου επίρρ. 1. ως αναφορικό (α) εισάγει δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση, το περιεχόµενο τής οποίας αφορά σε τόπο που δηλώνεται 
προηγουµένως: είναι η πόλη ~ µεγάλωσα- ΦΡ. όπου κι αν οπουδήπο-
τε, σε οποιονδήποτε τόπο: θα τον βρούµε ~ κρύφτηκε (β) εισάγει δευ-
τερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία λειτουργεί ως προσδιορι-
σµός τού τόπου· σε όποιο µέρος, εκεί που: τοποθέτησε το ~ το βρήκες! 
|| απ' ~ πέρασε, σκόρπισε την καταστροφή- ΦΡ. (α) όπου µε βγάλει η 
άκρη βλ. λ. άκρη (β) (αρχαιοπρ.) όπου δει (όπου δεϊ, Αισχύλ. Χοηφό-
ροι 582) όπου πρέπει 2. εισάγει δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η 
οποία αναφέρεται σε χρόνο που δηλώθηκε προηγουµένως: πρόκειται 
για µια περίοδο ~ συνέβησαν φοβερά πράγµατα (κατά την οποία)· ΦΡ. 
(χρον.) όπου να 'ναι σε λίγο, σύντοµα: θα επιστρέψει ~ 3. (α) εισάγει 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, το περιεχόµενο τής οποίας αφορά 
σε κατάσταση ή περίπτωση που δηλώνεται προηγουµένως: πρόκειται 
για περιπτώσεις ~ δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι (β) εισάγει 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία λειτουργεί ως 
προσδιορισµός τής κατάστασης ή τής περίπτωσης στην οποία συµ-
βαίνει κάτι- σε όποια περίπτωση: ~ χ= ψ, χ+1 είναι µεγαλύτερο τού ψ 
• ΦΡ. όπου φύγει φύγει για βιαστική φυγή: µόλις τον είδε, ~. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. δπου < ό- (< θ. *yo-, τής αναφορικής αντων. δς - ή - δ, βλ. λ. 
δσος) + ερωτηµ. αντων. πού]. 

Ο.Π.Ο.Υ. (η) Οµοσπονδία Περιφερειακών Οικονοµικών Υπαλλήλων. 
οπουδήποτε επίρρ. (συχνά +κι αν) σε οποιοδήποτε σηµείο, σε κάθε 

πιθανό σηµείο· για να τονιστεί το απροσδιόριστο τού τόπου: µπο-
ρούµε να συναντηθούµε -, αρκεί να το ξέρω εγκαίρως || δεν υποχω-
ρούµε σε πιέσεις, απ' ~ κι αν προέρχονταν (ως αναφορικό επίρρ.): θα 
πάµε διακοπές ~ θελήσεις ΣΥΝ όπου κι αν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οπουδήποτε < δπου + αοριστολ. µόριο δήποτε (< δή + 
ποτέ)]. 

-όπουλος κατάληξη επωνύµων πελοποννησιακής, κατά κανόνα, προ-
έλευσης: Πετρ-όπουλος, Παναγιωτακ-όπουλος, ∆ηµητρ-όπουλος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ µεσν. επίθηµα κυρίων ονοµάτων (πβ. µεσν. Θεοφιλό-πουλος, 
Ίατρό-πουλος, Στρατηγό-πουλος), που προέρχεται από το ουσ. 
ποϋλ(λ)ος < λατ. pullus «νεοσσός» (µε υποκοριστική σηµ., πβ. κ. -
άκης). Ορισµένα επώνυµα σε -(ό)πουλος προέρχονται από εξελληνι-
σµό (µερικό ή ολικό) επωνύµων σε -όγλου (βλ.λ.)]. 

όπους (το) {άκλ.} ελλην. έργο- ΜΟΥΣ. (συντοµ.: op., ακολουθεί αριθ-
µός) το συγκεκριµένο έργο συνθέτη σε αριθµηµένο χρονολογικό κα-
τάλογο των έργων του: η συµφωνία αριθ. 6 σε Φα Μείζονα, ~ 68 (Ποι-
µενική) τού Μπετόβεν. [ΕΤΥΜ. < λατ. opus, -eris «έργο» (βλ. κ. 
όπερα)]. 

Ο.Π.Π.Ε. (η) Οργάνωση Παλαιών Πολεµιστών Ελλάδος. 
Ο.Π.Σ.Ε. (η) Οµοσπονδία Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδος. 
οπτάνθρακας (ο) [1885] το κοκ (βλ.λ., σηµ. 2). 

[ΕΓΥΜ,< οπτός (βλ.λ.) + άνθρακας]. 
οπτασία (η) [οπτασιών} µη πραγµατική µορφή που βλέπει κανείς (µε 

τη φαντασία του, ευρισκόµενος σε έκσταση κ.λπ.) ΣΥΝ. όραµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < όπτάζοµαι «γίνοµαι ορατός» < όπτός «ορατός» < θ. όπ-
(βλ. λ. οπή)]. 

οπτασιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1896] (οπτασιάσ-τηκα, -µένος} (λόγ.-
σπάν.) έχω οπτικές παραισθήσεις, βλέπω οπτασίες ΣΥΝ. οραµατίζο-
µαι. — οπτασιασµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

οπτασιαστής (ο) [1887] πρόσωπο που βλέπει οπτασίες ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
αλαφροήσκιωτος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. visionnaire]. 

οπτήρας (ο) ΝΑΥΤ. ναύτης που εκτελεί σε πλοίο καθήκοντα σκοπού, 
εποπτεύοντας από το κατάρτι τον ορίζοντα και τη θάλασσα, ώστε να 
εντοπίζει εγκαίρως ενδεχόµενους κινδύνους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όπτήρ, -ήρος < θ. όπ- (πβ. αρχ. δπ-ωπ-α, βλ. λ. όπή) + πα-
ραγ. επίθηµα -τήρ]. 

όπτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το ψήσιµο στη φωτιά 
2. η καµίνευση πήλινων αγγείων. [ΕΤΥΜ < αρχ. δπτησις < όπτώ (-
άω) «ψήνω» (βλ. λ. οπτός)]. 

οπτική (η) [αρχ.] 1. ΦΥΣ. ο κλάδος που µελετά τις ιδιότητες τού φω-
τός 2. ΙΑΤΡ. κλάδος τής φυσιολογίας, που ασχολείται µε τις λειτουρ-
γίες τής όρασης 3. (µτφ.) ο συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο αντι-
µετωπίζει κανείς τα πράγµατα, η άποψη, θεωρία κ.λπ. µε την οποία 
αξιολογεί τις καταστάσεις: απ'αυτή την ~, η ερµηνεία τού έργου αλ-
λάζει ριζικά || ας δούµε το πρόβληµα από µια άλλη ~ || παρακολου-
θούµε τα γεγονότα µέσα από την - τού αφηγητή. 

οπτικοακουστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ταυτοχρόνως µε την 
εικόνα και τον ήχο: - µέσα διδασκαλίας | υλικό | µηχάνηµα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. audiovisual]. 

οπτικοµετρία κ. (εσφαλµ.) οπτοµετρία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το 
σύνολο των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό 
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των ικανοτήτων τού µατιού ή για τη διάγνωση οπτικών ανωµαλιών. Επίσης 
οπτικοµετρική. — οπτικοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. optometry]. οπτικόµετρο (το) {οπτικοµέτρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. το όργανο που 
προσδιορίζει και καταµετρεί τις οπτικές ανωµαλίες, ώστε να επιλεγούν τα 
κατάλληλα γυαλιά (ή φακοί επαφής). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
optometer]. οπτικοποιώ ρ. µετβ. {οπτικοποιείς... | οπτικοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (συνήθ. κατά τη διδασκαλία) χρησιµοποιώ οπτικά µέσα, για να 
καταστήσω πιο κατανοητό ένα θέµα- συνήθ. η µτχ. οπτικοποιη-µένος, -η, -ο: ~ 
µάθηµα | παρουσίαση. — οπτικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. visualise]. 
οπτικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την όραση: ~ σήµα | έλεγχος τού 
χώρου | νεύρο | αισθητήριο (το µάτι) (β) (µτφ.) οπτική γωνία ο συγκεκριµένος 
τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει κανείς τα πράγµατα (γ) οπτική απάτη βλ. λ. 
απάτη (δ) οπτικός τηλέγραφος το σύστηµα µεταδόσεως και λήψεως µηνυµάτων, 
το οποίο βασίζεται σε κώδικα αποτελούµενο από φωτεινά σήµατα (ε) οπτική 
ίνα καθεµιά από τις γυάλινες ή πλαστικές ίνες που χρησιµοποιούνται συγκε-
ντρωµένες σε δέσµες ως αγωγοί ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, αποτελούνται 
από πυρήνα και περίβληµα και χρησιµοποιούνται για τη µεταβίβαση φωτός µε 
πολύ µικρή διαρροή κατεξοχήν στις τηλεπικοινωνίες και µεταξύ άλλων σε 
ιατρικά όργανα, µε τα οποία εξετάζονται εσωτερικές κοιλότητες τού σώµατος 
(λ.χ. στο ενδοσκόπιο) (στ) οπτική αναγνώριση χαρακτήρων πρόγραµµα που 
µετατρέπει τους ει-κονοποιηµένους χαρακτήρες, που έχουν ψηφιοποιηθεί από 
σαρωτή, σε καλΌνικούς χαρακτήρες που µπορεί να τους αναγνώσει και να τους 
επεξεργαστεί ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου (ζ) οπτικός δίσκος 
πληροφοριών το σιντιρόµ (CD-ROM) (βλ.λ.) (η) οπτικός δίσκος δίσκος στον 
οποίο η ανάγνωση και αντιγραφή των αρχείων γίνεται µε δέσµη φωτός (εν 
αντιθέσει µε τον µαγνητικό δίσκο, όπου γίνεται µε µαγνητικές κεφαλές) (θ) 
οπτικό ίνδαλµα η εικόνα που έχει κανείς για τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται 
µια λέξη: συχνά οι ορθογραφικές απλουστεύσεις καταστρέφουν το ~ των λέξεων 
(ι) οπτική επαφή το να µπορεί κάποιος να βλέπει κάποιον/κάτι, το να βρίσκεται 
κάποιος/κάτι στο οπτικό του πεδίο: ο πιλότος δεν είχε ~ µε το εχθρικό 
αεροσκάφος || αποµακρύνθηκε πολύ και έχασα την ~ µαζί του (ια) οπτικό πεδίο 
βλ. λ. πεδίο (ιβ) ΓΛΩΣΣ. οπτικό δάνειο λεξικό δάνειο που εισέρχεται στην 
αποδέκτρια γλώσσα µέσω τού γραπτού λόγου, µε αποτέλεσµα να µην αποδίδει 
την προφορά τής ξένης λέξης, λ.χ. βου-λεβάρτο < γαλλ. boulevard, τού οποίου η 
προφορά είναι [bulvâr], πατίνι < γαλλ. patin, προφορά [paté] 2. οπτικός (ο/η) 
ειδικός που κατασκευάζει ή/και πουλά όργανα κατάλληλα για την προστασία ή 
την ενίσχυση τής όρασης (π.χ. µατογυάλια) 3. οπτική (η) βλ.λ. 4. οπτικό (το) 
εξάρτηµα φάρου ή προβολέα, που ανακλά τις φωτεινές ακτίνες προς ορισµένη 
διεύθυνση. — οπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οπτός «ορατός» (που 
µαρτυρείται ως µτγν.) < όπ- (πβ. αρχ. δπ-ωπ-α), βλ. λ. οπή. Οι σύγχρονοι 
τεχνολογικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. οπτικός δίσκος (< αγγλ. optical 
disk), οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (< αγγλ. optical character recognition, 
OCR), οπτικό σήµα (< αγγλ. visual sign), οπτική ίνα (< αγγλ. optical fibre), 
καθώς και φρ. όπως οπτική απάτη (< γαλλ. illusion d'optique), οπτική γωνία (< 
γαλλ. angle optique), οπτικό πεδίο (< γαλλ. champ visuel)]. οπτιµισµός (ο) 1. 
ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που υποστηρίζει ότι ο κόσµος και όσα σχετίζονται µε αυτόν 
βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ANT. πεσιµισµός 2. ΨΥΧΟΛ. 
στάση ζωής που βασίζεται στην πίστη για καλή εξέλιξη των πραγµάτων ή 
πηγάζει από την τάση να βλέπει κανείς πάντοτε τη θετική πλευρά των 
πραγµάτων ΣΥΝ. αισιοδοξία ΑΝΤ. πεσιµισµός, απαισιοδοξία. — οπτιµιοτής (ο), 
οπτιµίστρια (η), οπτιµιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. optimisme < λατ. optimum, βλ. κ. όπτι-µουµ]. 
όπτιµουµ (το) {άκλ.} 1. το καλύτερο δυνατό 2. ΟΙΚΟΝ. όπτψουµ (σηµείο) το 
σηµείο ισορροπίας τής οικονοµίας, που εξασφαλίζει τη µέγιστη οικονοµική και 
κοινωνική ευηµερία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. optimum, ουδ. τού επιθ. optimus «βέλτιστος, άριστος» 
(χρησιµοποιήθηκε ως υπερθ. τού επιθ. bonus «καλός»)]. οπτοµετρία (η) → 
οπτικοµετρία 
οπτοπλινθοδοµή (η) [1894] 1. το χτίσιµο µε πλίνθους 2. τοίχος χτισµένος από 
πλίνθους (τούβλα). οπτόπλινθος (η) [1883] {οπτοπλίνθ-ου | -ων, -ους} η 
πλίνθος (βλ.λ., 
σηµ. 1). οπτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. ψηµένος 2. οπτή νη η τερακότα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *o-pkw-to, µε ό- προθεµ. και τη µηδε-νισµ. βαθµ. τού 
θ. *pekw- «χωνεύω-ψήνω» (> αρχ. πέσσω, βλ. λ. πέ-¥V)l οπωρα (η) {οπωρών} 
(αρχαιοπρ.) ο ωµός εδώδιµος καρπός δέντρου ΣΥΝ. φρούτο. Επίσης οπωρικό 
(το). — οπωρικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τέλος τού 
καλοκαιριού» (κυρ. από το τέλος Ιουλίου µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου). Η λ. 
αποτελεί σύνθετο ουσ., τού οποίου το α' συνθ. είναι η πρόθ. όπι- (βλ. λ. 
όπισθεν). Ως προς το β' συνθ. (-ώρα), οι προσπάθειες αναγωγής στη λ. ώρα δεν 
ικανοποιούν λόγω δασύτητας. Επικρατέστερη φαίνεται η υπόθεση αµάρτυρου -
ώρα < *-ό[σ]αρα < *δ[σ]αρ «θέρος», που συνδ. µε αρχ. πρωσ. assanis 
«φθινόπωρο», ρωσ. óseni, γοτθ. asans «καλοκαίρι», αρχ. γερµ. aran κ.ά.]. 
οπωροκαλλιέργεια (η) {οπωροκαλλιεργειών} η καλλιέργεια οπωρών. 
οπωροκηπευτικά (τα) ΓΕΩΠ. η κάθε είδους φυτική παραγωγή (οπωροφόρα, 
κηπευτικά, ανθοκοµικά κ.λπ. φυτά) εκτός των φυτών ευρεί- 

ας καλλιέργειας (π.χ. σιτάρι)· φρούτα και λαχανικά.  — οπωροκη-πευτικός, -
ή, -ό. 

οττωροκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. κλάδος που ασχολείται µε την 
καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων. [ΕΤΥΜ. < οπώρα + -κοµία (βλ.λ.)]. 

οπωρολαχανικά (τα) φρούτα και λαχανικά. 
οπωροπωλείο (το) [1871] κατάστηµα όπου πωλούνται φρούτα, λαχανικά και 

χορταρικά ΣΥΝ. µανάβικο. 
οπωροπώλης (ο) [µτγν.] {οπωροπωλών}, οπωροπώλισσα (η), 

{οπωροπωλισσών} ο ιδιοκτήτης οπωροπωλείου, ο µανάβης. 
οπωροσάκχαρο (το) [1887] {οπωροσακχάρ-ου | -ων) το σάκχαρο που περιέχουν 

πολλά φρούτα ΣΥΝ. (επιστηµ.) φρουκτόζη. 
οπωροφαγια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η διατροφή µε φρούτα ΣΥΝ. 

φρουτοφαγία. — οπωροφάγος, -ος, -ο. 
οπωροφόρος, -α, -ο (δέντρο) που παράγει φρούτα. [ΕΤΥΜ. 

µτγν. < όπωρο- (< όπώρα) + -φόρος < φέρω]. 
οπωρώνας (ο) έκταση µε οπωροφόρα δέντρα. 
όπως1 επίρρ. 1. (ως αναφορικό επίρρ.) µε τον τρόπο που- εισάγει δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, που δηλώνει τρόπο: όλα ήρθαν ~ τα περίµενα || αυτή η 
λέξη γράφεται ~ ακούγεται (δεν παρουσιάζει ορθογραφικές δυσκολίες) || ~ τα 
βρήκα, έτσι τα άφησα· δεν πείραξα τίποτε· ΦΡ. (α) όπως κι αν/και να µε 
οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρτήτως τού πώς: ~ του µιλήσω, αγριεύει (β) όπως 
και να 'χει το πράγµα | όπως και να το κάνουµε σε κάθε περίπτωση, ούτως ή 
άλλως, πάντως: ~, εσύ δεν έπρεπε να του µιλήσεις έτσι (ακόµη και αν είχες 
δίκιο) (γ) όπως και να το πάρει κανείς από όποια πλευρά και αν το εξετάσει 
κανείς, αναµφισβήτητα (δ) όπως-όπως µε τρόπο τυχαίο, πρόχειρο, χωρίς 
ιδιαίτερη φροντίδα: βιαζόταν κι έκανε τη δουλειά ~ 2. (ειδικότ.) (α) εισάγει 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, που δηλώνει παραλληλισµό: οι Γερµανοί 
τρώνε πατάτες περίπου ~ εµείς τρώµε ψωµί (β) σύµφωνα µε όσα, από ό,τι: ~ 
καταλαβαίνεις, τα πράγµατα είναι δύσκολα || ~ ξέρω | πληροφορούµαι... 3. 
(γενικά) για τη δήλωση παραλληλισµού, παραβολής: είναι ψηλός - ο πατέρας 
του || σε χώρες ~ η Ελλάδα το κλίµα είναι θερµότερο 4. για την αναφορά 
παραδείγµατος (που δηλώνει αναλογία µε κάτι που αναφέρθηκε ήδη) ή για 
απαρίθµηση οµοειδών πραγµάτων, που διευκρινίζουν κάτι που αναφέρθηκε: 
χώρες ~ η Γερµανία, οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία έχουν ισχυρή βιοµηχανία 5. για 
τόπο/σηµείο: -µπαίνεις στο δωµάτιο, θα το δεις µπροστά σου || το πρατήριο θα 
το βρεις ~ πας στα διακόσια µέτρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όπως < ό- (< θ. *yo-, τής 
αναφορικής αντων. ό'ς - ή - δ (βλ. λ. όσος) + ερωτηµατικό επίρρ. πώς]. 

όπως2 σύνδ. 1. (χρονικώς) ενώ, καθώς: ~ γύριζε απ' τη δουλειά του, συνάντησε 
έναν παλιό φίλο 2. (χαρακτηρισµός +όπως) επειδή: άρρωστος ~ ήµουν, δεν 
µπορούσα να βγω µέσα στη βροχή 3. (λόγ.) (µετά από προτροπή) εισάγει 
πρόταση που δηλώνει το αντικείµενο τής προτροπής: παρακαλείσθε ~ 
εκκενώσετε την αίθουσα ΣΥΝ. να. [ΕΤΥΜ. Βλ. προηγούµενο λ.]. 

οπωσδήποτε επίρρ. 1. µε οποιονδήποτε τρόπο, µε κάθε µέσο: πρέπει να βρούµε 
χρήµατα ~ ΣΥΝ. δίχως άλλο 2. ούτως ή άλλως, σε κάθε περίπτωση: δεν είναι 
άψογος, αλλά ~ είναι καλύτερος από τους άλλους ΣΥΝ. όπως και να έχει το 
πράγµα 3. για να εκφραστεί έντονη κατάφαση: -Θα συνεργαστείτε µαζί µου; —
■ δεν θα µπορούσα να σας αρνηθώ! ΣΥΝ. βέβαια, φυσικά, σίγουρα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. οπωσδήποτε < δπως + αοριστολογικό 
µόριο δήποτε (< δή + ποτέ)]. 

οπωσούν επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατά κάποιον τρόπο, κάπως. [ΕΤΥΜ, < 
αρχ. όπωσοϋν < δπως + ούν (βλ.λ.)]. 

Οράγγης (ο) ποταµός τής Ν. Αφρικής που εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Orange, ονοµασία που δόθηκε στον ποταµό το 
1777 από τον Ολλανδό εξερευνητή R.J. Gordon προς τιµήν τού οµώνυµου 
βασιλικού οίκου τής Ολλανδίας]. 

όραµα (το) {οράµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε βλέπει κανείς σε κατάσταση 
έκστασης: είδε σε ~ την Παναγία 2. η προσδοκία µιας ποθητής ιδανικής 
κατάστασης, που αναφέρεται στο απώτερο µέλλον: το ~ τής παγκόσµιας 
ειρήνης || πολιτικό | κοινωνικό ~. — οραµατι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δράµα < δρω (βλ.λ.). Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ. 
vision]. 

όραµα - όνειρο. Οι δύο λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά. Στην κυ-
ριολεκτική του σηµασία το όνειρο προϋποθέτει την κατάσταση τού ύπνου, 
ενώ το όραµα την κατάσταση τής έκστασης. Επίσης το όνειρο είναι άχρονο 
ή αναφέρεται και στο παρελθόν, ενώ το όραµα αποκλειστικά στο µέλλον. 
Η µεταφορική χρήση τής λ. όραµα, ως απόδοση τού αγγλ. vision, εισήχθη 
στον πολιτικό λόγο τη δεκαετία τού 1980 από πολιτικούς τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

οραµατίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {οραµατίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 
1. (αµετβ.) βλέπω οράµατα ΣΥΝ. οπτασιάζοµαι ♦ 2. (µετβ.) επιθυµώ µε πάθος 
(ιδανική κατάσταση που ελπίζω να πραγµατοποιηθεί στο µέλλον): ~ έναν 
κόσµο απαλλαγµένο από το µίσος και την κακία ΣΥΝ. ονειρεύοµαι. — 
οραµατισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

οραµατιστής (ο) [µτγν.], οραµατίστρια (η) {οραµατιστριών} πρόσωπο που 
ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο, που αγωνίζεται ολόψυχα γι'αυτό. 

οράριο (το) {οραρί-ου | -ων) ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό άµφιο των διακόνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. όράριον< λατ. orarium < os, oris 
«στόµα», επειδή το έν- 
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δυµα αυτό συνήθιζαν αρχικώς να το θέτουν κάτω από το στόµα εκεί-νων που 
µεταλάµβαναν]. 

όραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) µία από τις πέντε αισθήσεις, η οποία 
δίνει στον άνθρωπο και στα ζώα τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται τη µορφή 
των αντικειµένων, την εναλλαγή των κινήσεων και αποστάσεων, καθώς και τη 
διαφοροποίηση των χρωµάτων η ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς κάτι µε 
τα µάτια του: βελτιωµένη | αµβλυµµένη | οξεία ~ || (καθηµ.) τα καρώτα κάνουν 
καλό στην ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δρασις < ορώ (βλ.λ.)]. 

ορατόριο (το) {ορατορί-ου | -ων} ΜΟΥΣ. µελοποίηση δραµατικού κειµένου, 
κατά κανόνα θρησκευτικού περιεχοµένου, η οποία δεν προορίζεται για 
λειτουργική χρήση· είδος θρησκευτικής όπερας, η οποία κατά κανόνα 
παίζεται σε συναυλιακή µορφή, χωρίς σκηνικά και κοστούµια· χρησιµοποιεί 
τις δυνάµεις τής όπερας: χορωδία, σολίστες, ορχήστρα· στις απαρχές τού 
είδους, στον 16ο αι., παιζόταν στα προ-σευχητήρια (oratoria), µικρές αίθουσες 
προσευχής δίπλα στις ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. < µτγν. λατ. Oratorium, όπως ονοµάζονταν τον 16ο αι. οι 
µικρές αίθουσες προσευχής δίπλα στις ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες, < λατ. 
oro «προσεύχοµαι»]. 

ορατός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός µε την αίσθηση τής 
όρασης, που µπορεί κανείς να τον δει: το δηµαρχείο δεν είναι ~ από αυτό το 
σηµείο || (µτφ.) είναι ~ πλέον ο κίνδυνος µιας ένοπλης σύγκρουσης ΣΥΝ. 
θεατός, αντιληπτός ΑΝΤ. αόρατος, αθέατος. — ορα-τώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορατός < ορώ (βλ.λ.)]. 

ορατότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ορατού (βλ.λ.) 2. ΜΕΤΕΩΡ. ο 
βαθµός διαφάνειας τού ατµοσφαιρικού αέρα: περιορισµένη | µειωµένη ~ λόγω 
οµίχλης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. visibilité]. 

όργανα κι (το) {χωρ. γεν.) 1. (υποκ.) το µικρό όργανο (βλ.λ.) 2. (ειδι-κότ.) το 
οργανέτο (βλ.λ.). 

οργανέτο (το) ΜΟΥΣ. λαϊκό µουσικό όργανο µε αυτόµατο µηχανισµό, η 
λατέρνα. 
[ΕΤΎ_Μ Αντιδάν., < ιταλ. organetto, υποκ. τού organo < λατ. Organum < 
αρχ. όργανον]. 

οργανίδιο (το) [1897] {οργανιδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. σχηµατισµός των κυττάρων µε 
χαρακτηριστική δοµή, που επιτελεί ορισµένη λειτουργία (π.χ. ο πυρήνας, τα 
µιτοχόνδρια κ.ά.). 

οργανικισµός (ο) 1. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που εξετάζει την κοινωνία ως βιολογικό 
οργανισµό, ο οποίος γεννιέται, αναπτύσσεται και ωριµάζει µε φυσικό τρόπο 2. 
ΙΑΤΡ. θεωρία που αποδίδει κάθε νόσο σε βλάβη τού αντίστοιχου οργάνου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organicismi. 

οργανικός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον οργανισµό: ~ 
διαταραχές | παθήσεις || το πρόβληµα σας δεν οφείλεται σε ~ αίτια, αλλά σε 
ψυχολογικά (β) αυτός που σχετίζεται µε κάποιο από τα όργανα τού σώµατος · 
2. ΒΙΟΛ. αυτός που προέρχεται από ζωντανό οργανισµό, ο ενόργανος: ~ ουσίες 
3. ΧΗΜ. (α) (ένωση) που περιέχει άνθρακα ΑΝΤ. ανόργανος (β) οργανική 
χηµεία βλ. λ. χηµεία 4. (µτφ.) (α) αυτός που αποτελεί µέλος συνόλου, που 
συνδέεται µε κάτι άλλο σε ένα σύνολο: ένα ~ κοµµάτι τής παράταξης µας 
δυσλειτουργεί || αποτελεί ~ τµήµα τής επιχείρησης || υπάρχει ~ σύνδεση µεταξύ 
στίχου και µουσικής στο έργο του ΣΥΝ. δοµικός, θεµελιακός (β) οργανικός 
νόµος αυτός που ρυθµίζει την οργάνωση µιας υπηρεσίας (γ) οργανική θέση η 
θέση υπαλλήλου που προβλέπεται από το ∆ηµόσιο ή από το καταστατικό 
εταιρείας, οργανισµού κλπ.: επειδή φέτος δεν θα καλυφθούν οι - στα σχολεία, 
θα προσληφθούν αναπληρωτές καθηγητές 5. (α) (ως ουσ.) ο (δηµόσιος) 
υπάλληλος που κατέχει οργανική θέση: η υπηρεσία διαθέτει τρεις οργανικούς 
και δύο αναπληρωτές (β) αυτός που σχετίζεται µε τους υπαλλήλους που 
κατέχουν οργανική θέση: αύξηση τής ~ δύναµης τού Λιµενικού Σώµατος 6. 
ΜΟΥΣ. (µουσική σύνθεση) γραµµένη µόνο για όργανα: θα ακούσουµε ένα 
παραδοσιακό ~ κοµµάτι || - σύνθεση | µελωδία. — οργανικ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < όργανον (βλ.λ.). Οι χηµ. και βιολ. όροι αποδίδουν το γαλλ. 
organique, ενώ στη σηµ. 6 αποδίδεται το γαλλ. instrumental]. 

οργανισµός (ο) [1799] 1. ΒΙΟΛ. κάθε ον που εµφανίζει τα χαρακτηριστικά τής 
ζωής (λ.χ. αναπνοή, διατροφή, αύξηση, αναπαραγωγή κ.ά.) και το οποίο 
µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία (λ.χ. κύτταρα), που 
επιτελούν συγκεκριµένη λειτουργία και επιδρούν το ένα στο άλλο: 
µονοκύτταροι | πολυκύτταροι ~ || απλοί | πολύπλοκοι - || τα βακτήρια είναι οι 
απλούστεροι ~ 2. (ειδικότ.) το σύνολο των οργάνων τού ανθρώπινου σώµατος 
(που αλληλεπιδρούν για το φαινόµενο τής ζωής) και συνεκδ. η ποιότητα (η 
κράση) αυτού τού συνόλου: έχει γερό ~ || ο ~ του αντεπεξήλθε σε µια πολύ 
δύσκολη εγχείρηση || ασθενής | υγιής ~ 3. (µτφ.) κάθε σύνολο στοιχείων 
(µερών) που αλληλεπιδρούν και επιτελούν συγκεκριµένη λειτουργία: κατά µία 
κοινωνιολογική θεώρηση η ανθρώπινη κοινωνία είναι ένας ~ · 4. το σύνολο 
των κανόνων που ρυθµίζουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία 
ενός φορέα, µιας υπηρεσίας κ.λπ.: ~ δικαστηρίων 5. Οργανισµός (ο) (α) κάθε 
υπηρεσία που λειτουργεί µε βάση ορισµένο κανονισµό για την επιτέλεση ενός 
σκοπού: ~ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) || ~ κοινωνικής ασφάλισης | 
συγκοινωνιών | τουρισµού (β) Μη Κυβερνητικός Οργανισµός (αγγλ. Non 
Governmental Organisation-N.G.Ò.) πολιτικός, θρησκευτικός, οικολογικός, 
ειρηνιστικός κ.λπ. οργανισµός που δεν δηµιουργείται από ένα κράτος αλλά 
από ιδιώτες µε σκοπό την υλοποίηση κοινών στόχων µέσω τής ενηµέρωσης 
και τής ευαισθητοποίησης των πολιτών, τής άσκησης πιέσεως προς την 
κυβέρνηση κ.λπ. 6. σύνολο προσώπων που συνερ- 

γάζονται για συγκεκριµένο σκοπό µε τη µορφή λ.χ. εταιρείας: εκπαιδευτικός ~ 
|| συγκροτώ έναν ~ για χρηµατιστηριακές δραστηριότητες 7. (διεθνής) 
οργανισµός µηχανισµός που έχει θεσµοθετηθεί από σύνολο κρατών, τα οποία 
συνεργάζονται για συγκεκριµένο σκοπό (οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, 
στρατιωτικό κ.ά.): Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) || Οργανισµός 
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (Ο.ΠΕ.Κ.) || το NATO είναι ένας διεθνής ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. organisme]. 

οργανίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο µουσικός που παίζει εκκλησιαστικό όργανο. 
Επίσης οργαγιατής (ο). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. organista < organo < αρχ. 
όργανον]. 

όργανο (το) {οργάν-ου | -ων} 1. καθένα από τα µέρη τού σώµατος, που έχει 
συγκεκριµένο σκοπό ή λειτουργία: η καρδιά, το συκώτι, οι πνεύµονες είναι 
όργανα τού ανθρώπινου σώµατος || τα γεννητικά | αναπνευστικά | πεπτικά ~ || 
µεταµόσχευση οργάνου || ζωτικό - || µερική | ολική αχρήστευση οργάνου || 
δωρητής οργάνου· ΦΡ. (α) εµπόριο οργάνων η (παράνοµη συνήθ.) διακίνηση 
οργάνων τού ανθρώπινου σώµατος, που προορίζονται για µεταµόσχευση: οι 
συχνές εξαφανίσεις παιδιών στον Τρίτο Κόσµο σχετίζονται µε το - για µεταµό-
σχευση (β) ανάλογα όργανα βλ. λ. ανάλογος 2. (ευφηµ.) το πέος (συχνά και οι 
όρχεις) 3. (α) κάθε εργαλείο ή αντικείµενο µε το οποίο εκτελούµε ένα έργο: ο 
χάρακας είναι γεωµετρικό ~ || το τηλεσκόπιο είναι ένα ~ για την παρατήρηση τού 
ουρανού || για τις µετρήσεις στη φυσική χρησιµοποιούνται - ακριβείας || 
ηλεκτρονικά ~ αναπαραγωγής ήχου || όργανα βασανιστηρίων (β) ΓΥΜΝΑΣΤ. 
κάθε αντικείµενο που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση γυµναστικών 
ασκήσεων 4. (µτφ.) κάθε πρόσωπο ή πράγµα που χρησιµοποιείται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών (κάποιου): η εφηµερίδα αυτή υπήρξε επί δεκαετίες το 
επίσηµο ~ τού κόµµατος || (συχνά κακόσ.) χωρίς να το γνωρίζει, έγινε ~ για τα 
σχέδια των κακοποιών || οι δηµαγωγοί παραπλανούν τον λαό και τον 
µετατρέπουν σε άβουλο ~ τους 5. (ειδικότ.) σύνολο ανθρώπων (ή και 
µεµονωµένα πρόσωπα) που έχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες στο πλαίσιο 
ευρύτερου συνόλου (λ.χ. η κεντρική επιτροπή, το εκτελεστικό γραφείο ενός 
κόµµατος): οι απόψεις για την προεκλογική στρατηγική θα συζητηθούν πρώτα 
στα ~ τού κόµµατος || η πειθαρχική επιτροπή αποτελεί το αρµόδιο ~ για την 
επιβολή κυρώσεων || συλλογικό | κρατικό - || γνωστοποιήθηκε η σύνθεση τού 
ανώτατου οργάνου τού Οργανισµού || τα ~ τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης' ΦΡ. 
όργανο τής τάξεως ο αστυνοµικός 6. (αργκό) ο µη βαθµοφόρος αστυνόµος · 
7. αντικείµενο ειδικής κατασκευής, ώστε να παράγει µουσικούς ήχους· 
χρησιµοποιείται στην εκτέλεση µουσικών συνθέσεων 8. ΜΟΥΣ. (α) µουσικό 
όργανο, ειδική κατασκευή που παράγει µουσικούς ήχους (β) (ειδικότ.) το 
εκκλησιαστικό όργανο: φούγκες τού Μπαχ για ~. — (υποκ.) οργανάκι (το) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όργανον < θ. όργ- (ετεροιωµ. βαθµ. θ. που απαντά στη λ. 
εργ-ον, βλ.λ.) + επίθηµα -ανον (πβ. ξό-ανον). Μέσω τού λατ. Organum η λ. 
πέρασε σε αρκετές γλώσσες, πβ. αγγλ. organ, γαλλ. organe, γερµ. Organ κ.ά.]. 

ΣΧ0ΛΙ0 Τα όργανα τού σώµατος από πλευράς γραµµατικής, κατα-
τάσσονται και στα τρία γένη. Πολλά όργανα είναι γένους αρσενικού, όπως 
ο οφθαλµός, ο κόγχος, ο εγκέφαλος, ο λάρυγγας, ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, ο 
πνεύµονας, ο στόµαχος, ο σπλήνας, ο νεφρός, ο όρχις κ.ά. Άλλα όργανα 
είναι γένους θηλυκού, όπως η καρδιά, η ωοθήκη, η σάλπιγγα, η µήτρα, και 
άλλα γένους ουδετέρου, όπως το ήπαρ, το πάγκρεας, το έντερο κ.λπ. Συχνή 
είναι η διάσταση τού γένους ανάµεσα στην επίσηµη ιατρική ορολογία και 
την καθηµερινή γλώσσα, o σπλήνας, λ.χ., γίνεται η σπλήνα, ενώ ο νεφρός 
γίνεται το νεφρό. Άλλα όργανα εκφράζονται στην καθηµερινή γλώσσα µε 
διαφορετικές από τις λέξεις τής ορολογίας, λ.χ. το ήπαρ γίνεται συκώτι, που 
όµως είναι απολύτως αδόκιµο εάν χρησιµοποιηθεί στην ιατρική. 

οργανογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. κύρια φάση τής 
εµβρυογένεσης, κατά την οποία τα κύτταρα τού αναπτυσσόµενου εµβρύου 
µετατρέπονται σε πλήρη -δοµικώς και λειτουργικώς- όργανα. — 
οργανογενετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
organogenesis]. 

οργανογενής, -ής, -ές {οργανογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΟΡΥΚΤ. πέτρωµα που 
προέρχεται από απολιθώµατα ή υπολείµµατα οργανικών όντων, δηλ. ζώων και 
φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
organogenous]. 

οργανογόνος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που παράγει οργανικές ενώσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organogen]. 

οργανόγραµµα (το) {οργανογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γραφική παράσταση 
τής σύνθετης δοµής και λειτουργίας επιχείρησης, ιδρύµατος, οργανισµού 
κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organogram (συνηθέστερος ο όρ. 
organisation chart)]. 

οργανοληπτικός, -ή, -ό [1892] ΧΗΜ. (για τις ιδιότητες των τροφίµων) αυτός 
που γίνεται αντιληπτός από τα αισθητήρια όργανα: -χαρακτηριστικά των 
τροφίµων είναι το χρώµα, η οσµή, η γεύση και η υφή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. organoleptique]. 

οργανολογία (η) [1844] {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. κλάδος τής µουσικής, που 
ασχολείται µε τη µελέτη των µουσικών οργάνων. — οργανολογίας,-ή,-ό 
[1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. organologie]. 

οργανοµεταλλικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (χηµική ένωση) τα µόρια τής οποίας περιέχουν 
άτοµα άνθρακα απευθείας ενωµένα µε άτοµα µετάλ- 
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λων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organometallic]. οργανοπαίκτης [1887] 
κ. (καθηµ.) οργανοπαίχτης (ο) {οργανοπαικτών} ο επαγγελµατίας µουσικός που 
παίζει συνήθ. λαϊκό µουσικό όργανο. — οργανοπαιξία (η). οργανοποιείο (το) 
[1889] εργαστήριο κατασκευής ή/και επισκευής 
µουσικών οργάνων. οργανοποιία (η) [µτγν.] 1. η τέχνη τής κατασκευής 
µουσικών οργάνων 2. βιοµηχανία παραγωγής και επισκευής µουσικών οργάνων. 
— οργανοποιός (ο/η) [µτγν.], οργανοποιητικός, -ή, -ό. οργαντίνα κ. οργκαντίνα 
(η) {χωρ. πληθ.} βαµβακερό ή µεταξωτό ύφασµα, λεπτό και διαφανές, συνήθ. 
κολαρισµένο στις άκρες, που χρησιµοποιείται για γυναικεία ρούχα και 
τραπεζοµάντηλα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. organdi, αβεβ. ετύµου, πιθ. < organsin «είδος 
µεταξωτού  υφάσµατος,  οργκάντσα»  <  αραβ.  ή  περσ.  Urganj   (σήµερα 
Urgench), όνοµα πόλης τού Ουζµπεκιστάν, γνωστής για την παραγωγή αυτού 
τού υφάσµατος]. οργανωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σαφώς καθορισµένη 
εσωτερική δοµή και στόχους: ~ εταιρεία | κράτος | στρατός | πανεπιστήµιο || 
έπεσε θύµα τού ~ εγκλήµατος || τα ~ οικονοµικά συµφέροντα εµποδίζουν το 
µεταρρυθµιστικό έργο 2. αυτός που γίνεται µε σύστηµα και τάξη, που έχει 
µελετηθεί λεπτοµερώς σε κάθε του στάδιο: ενεργεί βάσει ~ σχεδίου || ~ 
εκστρατεία | διαδηλώσεις || οι αντιδράσεις στην πολιτική αυτή εκδηλώθηκαν µε 
καλά ~ κινήσεις | ενέργειες ΑΝΤ. ανοργάνωτος 3. (ειδικότ. για πρόσ.) (α) αυτός 
που τον χαρακτηρίζει η προετοιµασία, η τάξη και η συστηµατικότητα: είναι ~ 
άνθρωπος, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη || ήρθε ~ στη συνέλευση µε όλα τα 
στοιχεία που θα χρειάζονταν (β) αυτός που έχει ενταχθεί σε οργάνωση (βλ.λ., 
σηµ. 4): είναι ~ στο Κ.Κ.Ε. || ~ οπαδός οµάδας ΑΝΤ. ανένταχτος. — ορ-
Υανωµένα επίρρ. οργανώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {οργάνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
καθορίζω τη διάταξη των µερών ενός όλου ή τον τρόπο ενεργειών των µελών 
ενός συνόλου, ώστε να λειτουργεί κανονικά και αποδοτικά: ~ το αρχείο | το 
πρόγραµµα | τα δεδοµένα σε καρτέλες | τις δραστηριότητες κάποιου | τη διοίκηση 
τής εταιρείας || ~ µια οµάδα εργαζοµένων 2. σχεδιάζω και θέτω σε λειτουργία 
(δραστηριότητες, θεσµό, οργανισµό(: ~ επιχείρηση | εκδήλωση | συζήτηση | 
συναυλία | ανθρωπιστική σταυροφορία | συνωµοσία 3. (µεσοπαθ. οργανώνοµαι) 
(για πρόσ.) (α) εντάσσοµαι σε οµάδα ανθρώπων, που τους συνδέουν κοινές 
αρχές και επιδιώξεις, γίνοµαι µέλος µιας οργάνωσης: ~ στη νεολαία τού 
κόµµατος | στο σωµατείο (β) θέτω πρόγραµµα (στις δραστηριότητες µου, σε 
συγκεκριµένη εργασία µου, στη ζωή µου): πρέπει να οργανωθώ λίγο, γιατί 
αλλιώς δεν θα τα βγάλω πέρα µε όλα αυτά που έχω αναλάβει. οργάνωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να σχεδιάζει και να θέτει κανείς 
(κάτι) σε λειτουργία: αναλαµβάνω την ~ εράνου ΣΥΝ. διοργάνωση 2. η 
αρµονική συγκρότηση µερών συνόλου, µε σκοπό την εύρυθµη και αποδοτική 
λειτουργία του: η ~ τής εταιρείας πάσχει | έχει κενά || άψογη ~||~ γραφείου 3. η 
ιδιότητα συνόλου να λειτουργεί µε τρόπο που χαρακτηρίζεται από την παραπάνω 
συγκρότηση: µια εταιρεία µε υποδειγµατική ~ 4. η επισήµως συγκροτηµένη 
οµάδα ατόµων, που συνδέονται µε κοινές πεποιθήσεις και αγωνίζονται για την 
πραγµάτωση των ίδιων στόχων: ~ για την προστασία των δικαιωµάτων τού πολίτη 
| προστασίας τού καταναλωτή || εντάσσοµαι σε - || µέλος οργάνωσης || κοµµατική | 
παρεκκλη-σιαστική | παραστρατιωτική | τροµοκρατική | οικολογική | ειρηνιστική | 
κοινωνική ~. — οργανωσιακός, -ή, -ό. οργανώσιµος, -η, -ο [1849] αυτός που 
είναι δυνατόν να οργανωθεί. οργανωτής (ο) [1888], οργανώτρίΌ (η) [1892] 
{οργανωτριών} πρόσωπο υπεύθυνο για την οργάνωση ενός έργου, µιας 
εκδήλωσης κ.λπ. οργανωτικός, -ή, -ό [1884] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
οργάνωση: ~ προβλήµατα | πνεύµα | αλλαγή | σχήµα || «η Καβάλα και η Θεσ-
σαλονίκη λειτουργούσαν ως ~ κέντρα τής καπνοπαραγωγής στη Μακεδονία» 
(εφηµ.) || η ~ επιτροπή τού συνεδρίου | των αγώνων 2. (ειδικότ.) αυτός που είναι 
κατάλληλος ή ικανός να οργανώσει (κάτι): ~ νους | τύπος | προσωπικότητα || (ως 
ουσ.) η Γραµµατεία Οργανωτικού τού κόµµατος. — οργανωτικ-ά | -ώς επίρρ. 
οργασµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η κορύφωση τής σεξουαλικής διέγερσης και 
ικανοποίησης: φθάνω σε ~ 2. (µτφ.) η ανάπτυξη έντονης δραστηριότητας: 
οικοδοµικός ~3. (για τη φύση) η άνοιξη: «Άνοιξη'. Η νεότης τού χρόνου! Τι ~!» 
(Γρ. Ξενόπουλος). — οργασµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. οργώ (-άω) «έχω 
έντονη επιθυµία (κυρ. για συνουσία)» < οργή (βλ.λ.)]. °ΡΥή (η) (χωρ. πληθ.} η 
έντονη ψυχική κατάσταση που προκαλείται από αδικία, προσβολή ή γενικότ. 
κάτι που δυσαρεστεί και εκδηλώνεται µε επιθετική συµπεριφορά και επιθυµία 
για εκδίκηση, ο έντονος θυµός: στιγµή | ξέσπασµα οργής- ΦΡ. (α) οργή Θεού 
µεγάλες συµφορές και δοκιµασίες: ~ έπεσε σ' αυτό το σπίτι ΣΥΝ. θεοµηνία (β) 
φωνή λαού, οργή Θεού βλ. λ. φωνή (γ) δίνω τόπο στην οργή (δότε τόπον τή 
οργή, Κ.∆. Ρωµ. 12, 19) συγκρατώ τον θυµό µου (δ) να πάρει η οργή! έκφραση 
αγανάκτησης ή µεγάλου εκνευρισµού: ~! Τώρα βρήκε να µου χαλάσει το 
αυτοκίνητο! (ε) άι στην οργή! για την έκφραση αγανάκτησης, που µπορεί να 
στρέφεται σε συγκεκριµένο πρόσωπο ή πράγµα. Επίσης (λαϊκ.) άργητα [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «χαρακτήρας, έντονη 
ιδιοσυγκρασία», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. ürjä «τροφή, σθένος», 
πράγµα που οδηγεί σε I.E. *werg- | *worg- «φουσκώνω (από οργή, δύναµη)». Η 
ση-µασιολ. εξέλιξη «χαρακτήρας» → «θυµός» µαρτυρείται επίσης στο αρχ. ιρλ. 
fere «θυµός». Λιγότερο πιθ. η άποψη ότι οργή < *όρ(ο)γά (µε συγκοπή) < όρέγω 
«απλώνω» - «επιθυµώ έντονα». Η λ. οργή (η οποία 

δεν εµφανίζεται στον Όµηρο) αναφέρεται κυρ. στην εκδήλωση τής 
αγανάκτησης µε βίαιη συµπεριφορά, η οποία όµως δεν περιλαµβάνει και τη 
µνησικακία (όπως η λ. χόλος), καλύπτει δε στενότερο σηµα-σιολ. πεδίο από 
τη λ. θυµός (βλ.λ.)]. 

οργιά (η) → οργυια 
όργια (τα) → όργιο 
οργιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {οργίασα} 1. (κυριολ.) συµµετέχω σε όργια (βλ.λ.) 2. 

(συνήθ. µτφ.) χαρακτηρίζοµαι από µεγάλη ένταση, από έξαρση των στοιχείων 
µου: οργιάζουν οι φήµες για πραξικόπηµα || κοντά στον ποταµό η βλάστηση 
οργιάζει || Η φαντασία σου οργιάζει! ∆εν έκανα τίποτε από αυτά που 
ισχυρίζεσαι! 3. ενεργώ µε τρόπο αυθαίρετο, ασύδοτο: τα µέλη παρακρατικών 
οργανώσεων οργιάζουν στο παρασκήνιο των εκλογών 4. κάνω απίστευτα, 
καταπληκτικά πράγµατα: οργίασε χθες ο επιθετικός τής Λίβερπουλ- έκανε ό,τι 
ήθελε τους αντιπάλους. — οργιαστής (ο) [µτγν.] (σηµ. 1). 

οργιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε όργια: ~ χορός | τελετή 2. 
(µτφ. για τη βλάστηση) πολύ πυκνός και ανεπτυγµένος (βλ.κ. λ. οργιώδης). — 
οργιαστικά επίρρ. 

οργίζω ρ. [αρχ.] {όργισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. προκαλώ την οργή 
και τον θυµό σε (κάποιον), εξαγριώνω ΣΥΝ. εξοργίζω, θυµώνω 2. (µεσοπαθ. 
οργίζοµαι) καταλαµβάνοµαι από θυµό και αγανάκτηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θυµώνω. 

οργίλος, -η, -ο 1. πολύ θυµωµένος, οργισµένος: ~ ύφος | δήλωση ΣΥΝ. 
εξοργισµένος 2. αυτός που οργίζεται εύκολα ΣΥΝ. ευέξαπτος, οξύθυµος. — 
οργίλως επίρρ. [αρχ.], οργιλότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < οργή + παραγ. 
επίθηµα -ίλος]. 

όργιο (το) {οργί-ου | -ων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε ακόλαστη πράξη που 
οφείλεται σε αχαλίνωτα σαρκικά πάθη: ρωµαϊκά - || επιδίδοµαι σε ~ 2. 
(εκφραστ.) σειρά παράνοµων ή αθέµιτων πράξεων: ~ φηµών για καταστροφικό 
σεισµό || ~ προσλήψεων στο ∆ηµόσιο 3. (αργκό, ως χαρακτηρισµός προσώπου 
µε απαράδεκτη συµπεριφορά και νοοτροπία ή ανίκανου να χειριστεί σωστά 
κάτι): είναι ~ ο άνθρωπος-δεν µπορεί να κάνει τίποτα σωστά! · 4. όργια (τα) 
(στην αρχαιότητα) µυστηριακές τελετές προς τιµήν κάποιου θεού: διονυσιακά 
~. — οργιαστικός, -ή, -ό [αρχ.], οργιαστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική 
σηµ. «µυστηριακές πράξεις (κυρ. προς τιµήν τού ∆ιονύσου και τής 
∆ήµητρας)», ετεροιωµ. βαθµ. θ. που απαντά στη λ. έργον (βλ.λ.), πιθ. µέσω 
αµάρτυρου ουσ. *Ροργά. Στην εξέλιξη προς τη σηµ. «ακόλαστες, ανήθικες 
πράξεις» συνέβαλε τόσο η παρετυµολ. σύνδεση µε τη λ. οργή (βλ. λ. 
οργασµός) όσο και η δυσµενής θεώρηση τού περιεχοµένου των µυστηριακών 
οργίων κατά τη χριστιανική εποχή]. 

οργιστικός, -ή, -ό [µεσν.] εξοργιστικός. 
οργιώδης, -ης, -ες [1887] {οργιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 

σχετίζεται µε όργια, οργιαστικός· ΦΡ. (µτφ.) οργιώδης | οργιαστική 
βλάστηση η υπερβολικά ανεπτυγµένη βλάστηση.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

οργκαναιζερ (το) {άκλ.} 1. σηµειωµατάριο δερµατόδετο ή µε πλαστικό 
κάλυµµα, που ανοίγει σαν βιβλίο, διαθέτει ηµερολόγιο για να σηµειώνει 
κανείς τα καθηµερινά ραντεβού και τις υποχρεώσεις του, µικρή ατζέντα για 
τηλέφωνα και διευθύνσεις κ.λπ. (πβ. λ. ατζέντα) 2. ηλεκτρονική ατζέντα 
τσέπης. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. organiser < organise < organ (< αρχ. όργανον)]. 

οργουελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Άγγλο συγγραφέα Τζωρτζ 
Όργουελ (1903-1950) 2. αυτός που περιγράφει το µέλλον τής ανθρωπότητος 
προβλέποντας συνθήκες ελευθερίας, κυβερνητικής παρεµβάσεως στην 
προσωπική ζωή των πολιτών κ.λπ. (όπως περιγράφονται στο βιβλίο τού Τζ. 
Όργουελ « 1984»). — οργουελικά επίρρ. 

οργυια (η) (σχολ. ορθ. οργιά) 1. µονάδα µήκους ίση µε την απόσταση των 
χεριών τεντωµένων στα πλάγια 2. ΝΑΥΤ. αγγλική µονάδα µήκους ίση µε δύο 
γιάρδες, δηλ. 1,83 µέτρα (χρησιµοποιείται κυρίως για τη µέτρηση τού βάθους 
τής θάλασσας). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. οργυια, πιθ. < *όρογυΐα (µε συγκοπή), παρακ. χωρίς 
αναδιπλασιασµό και χρονική αύξηση (µαρτυρείται άλλωστε το δευτερογενές 
αρχ. όρόγυια) < ρ. όρέγω «απλώνω, εκτείνω - επιθυµώ» (βλ. λ. ορέγοµαι). 
Κατ' άλλη άποψη, οργυια < *ώργυια (βραχυντικός νόµος τού Osthoff) < 
*ώρογυία (µε συγκοπή), µτχ. τού παρακ. ώρογα (ρ. όρέγω)]. 

οργώ ρ. αµετβ. {οργάς...· µόνο στον ενεστ.} (για πρόσ. κ. ζώα) βρίσκοµαι σε 
οργασµό. [ΕΤΥΜ < αρχ. οργώ (-άω) < οργή (βλ.λ.)]. 

όργωµα (το) [µεσν.] {οργώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το σκάψιµο τής γης µε 
αλέτρι ή τρακτέρ 2. η εδαφική έκταση που έχει οργωθεί. Επίσης όργωση (η). 

οργώνω ρ. µετβ. {όργω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σκάβω τη γη µε αλέτρι ή τρακτέρ 
ΣΥΝ. αροτριώ 2. (µτφ.) διασχίζω (έκταση, εκτεταµένη περιοχή) για ορισµένο 
σκοπό: η αστυνοµία έχει οργώσει όλο το νησί, ψάχνοντας για τον δολοφόνο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. οργώ (-άω) (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ώνω), 
αρχική σηµ. «αρδεύοµαι» (πβ. οργάς «εύφορη γη, ποτισµένη, έτοιµη προς 
καλλιέργεια») < οργή (βλ.λ.). Για την άλλη σηµ. τού ρ. οργώ «έχω έντονη 
επιθυµία για συνουσία» βλ. λ. οργασµός]. 

οργωτής (ο) (διαλεκτ.-λόγ.) αυτός που οργώνει τη γη ΣΥΝ. ζευγολά-της., 
ορδή (η) [1875] άτακτο πλήθος πολεµιστών, που βιαιοπραγεί, λεηλατεί και 

καταστρέφει τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται: οι ~ τού Αττίλα | των 
Τατάρων | των βαρβάρων | των εχθρών ΣΥΝ. στίφος. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. horde < ταταρ. (h)orda «στρατόπεδο», πβ. 



ορεβουάρ 1270 ορθογραφικός 
 

κ. τουρκ. ordu]. 
ορεβουάρ επιφ. εις το επανιδείν. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. au 

revoir «εις το επανιδείν»]. 
ορέγοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ορέχτηκα} (λαϊκ.) κατέχοµαι από έντονη επιθυµία για 

(κάτι), λαχταρώ: ~ πλούτη και τιµές | ένα ποτό ΣΥΝ. ποθώ, επιθυµώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρέγω «απλώνω, εκτείνω» (και µτφ. «επιθυµώ πολύ») < ό- 
προθεµ. + I.E. *reg- «διευθύνω, κατευθύνω, τεντώνω», πβ. σανσκρ. r-fi-jâti 
«εκτείνοµαι», λατ. rego «ευθύνω, κυβερνώ», rex «βασιλιάς», γαλλ. roi, droit 
«δικαίωµα, δίκαιο», ισπ. derecho (< λατ. de-rectus), γερµ. recht, αγγλ. right 
κ.ά. Οµόρρ. δργυια (βλ. λ. οργυιά). Παράγ. δρε-ξις (-η), όρεκτ-ικός κ.ά.]. 

ορειβασία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ανάβαση στα βουνά 2. (ειδι-κότ. ως 
άθληµα) ανάβαση σε βουνά µε κατάλληλο εξοπλισµό ή γενι-κότ. η διάβαση 
δύσβατων περιοχών, η πεζοπορία στη φύση ΣΥΝ. αλ-πινισµός. 

ορειβάτης (ο) {ορειβατών}, ορειβάτισσα (η) {ορειβατισσών} πρόσωπο που 
επιδίδεται στην ορειβασία ως άθληµα ΣΥΝ. αλπινιστής. — ορειβατώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όρει- (< ορός) + -βάτης < βαίνω]. 

ορειβατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ορειβασία και τους 
ορειβάτες: ~ σύλλογος | καταφύγιο | εξοπλισµός. 

ορεινός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα όρη: ~ κλίµα | αέρας | µονοπάτι | 
πληθυσµός- ΦΡ. ορεινός όγκος µεγάλο βουνό ή σύνολο βουνών που 
καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση: ο ~ τής Πεντέλης | τής Πάρνηθας ΣΥΝ. 
βουνήσιος 2. (για τόπο) γεµάτος βουνά: ~ χώρα 3. ορεινά (τα) οι περιοχές που 
έχουν πολλά βουνά: στα ~ τού νησιού το κλίµα είναι πιο ψυχρό 4. ΙΣΤ. Ορεινοί 
(οι) (γαλλ. Les Montagnards) οµάδα ριζοσπαστών βουλευτών, ot οποίοι στη 
γαλλική Συµβατική Συνέλευση µετά την Επανάσταση τού 1789 κατείχαν τα 
άνω έδρανα και ήταν αντίπαλοι των Γιρονδίνων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όρεσ-νός (µε απλοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος -
σν- και αντέκταση) < δρος, δρους (< *δρεσ-ος)]. 

ορειχάλκινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο: 
~ άγαλµα ΣΥΝ. µπρούτζινος 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. ορειχάλκινη εποχή δεύτερη 
προϊστορική περίοδος τής εποχής των µετάλλων, που χαρακτηρίζεται από την 
ανακάλυψη και χρήση τού ορειχάλκου. 

ορείχαλκος (ο) {ορειχάλκου | χωρ. πληθ.} µεταλλικό κράµα χαλκού και 
ψευδαργύρου, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή αντικειµένων και στη 
διακοσµητική ΣΥΝ. µπρούντζος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όρει- (< δρος) + χαλκός]. 

ορειχαλκουργία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνική τής κατεργασίας τού 
ορειχάλκου 2. η βιοµηχανία παραγωγής τού ορειχάλκου. 

ορειχαλκουργός (ο) [1840] τεχνίτης που κατεργάζεται τον ορείχαλκο και 
κατασκευάζει ορειχάλκινα αντικείµενα. [ΕΤΥΜ. < ορείχαλκος + -ουργός < 
έργο]. 

ορειχαλκωνω ρ. µετβ. {ορειχάλκω-σα, -θηκα, -µένος} επικαλύπτω (επιφάνεια) 
µε ορείχαλκο. — ορειχάλκωση (η). 

ορεκτικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ορεχτικός 1. (για φαγητά ή ποτά) αυτός που λόγω 
τής γεύσης ή τής οσµής του διεγείρει την όρεξη για φαγητό: ~ µεζέδες | 
µυρωδιές' ΦΡ. ορεκτικό ποτό το απεριτίφ (βλ.λ.) 2. ορεκτικό (το) έδεσµα ή 
ποτό που καταναλώνεται προ τού κυρίως φαγητού για να ανοίξει την όρεξη: 
τους έβγαλα τζατζίκι για ~ ΣΥΝ. ορντέβρ, µεζές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όρεκτός < 
όρέγω (βλ. λ. ορέγοµαι)]. 

ορεξάτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει καλή και ευχάριστη διάθεση: πολύ ~ 
µάς ήρθες σήµερα ΣΥΝ κεφάτος, ευδιάθετος 2. αυτός που έχει έντονη διάθεση 
για κάτι: µας ήρθε ~ για καβγά. 

όρεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. η επιθυµία για φαγητό: µου ανοίγει 
| κόβεται η ~ (αποκτώ/χάνω την επιθυµία µου για φαγητό) ΑΝΤ. ανορεξία· ΦΡ. 
(α) (παροιµ.) τρώγοντας έρχεται | ανοίγει η όρεξη όσο περισσότερα αποκτά ή 
απολαµβάνει κανείς τόσο περισσότερα επιθυµεί (β) περί ορέξεως ουδείς 
λόγος για να δηλωθεί ότι οι προτιµήσεις ποικίλλουν από άτοµο σε άτοµο (γ) 
καλή όρεξη! (i) ως χαιρετισµός πριν από το γεύµα (ii) ευχετ. προς κάποιον 
που πρόκειται να φάει · 2. (κατ' επέκτ.) επιθυµία ή διάθεση για µια ενέργεια: 
τελευταίως δεν έχω ~ για δουλειά || έχεις ~ για καβγά; ΣΥΝ. κέφι, προθυµία- 
ΦΡ. (α) (επιτιµητικά) όρεξη έχεις; άφησε µε ήσυχο: Ήρθες να µου πεις τέτοια 
πράγµατα βραδιάτικα; ~; (β) άλλη όρεξη δεν είχα! δεν έχω καµία διάθεση 
να...: ~ να κάθοµαι τέτοια ώρα να ακούω αυτές τις ανοησίες! (γ) ανοίγω την 
όρεξη (κάποιου) βλ. λ. ανοίγω (δ) η όρεξη µου τραβάει (κάτι) επιθυµώ 
(κάτι): τι τραβάει η όρεξη σου; || να κάνεις ό,τι τραβάει η όρεξη σου 3. ορέξεις 
(οι) ενστικτώδεις επιθυµίες, συνήθ. σεξουαλικές: ικανοποιώ τις -µου. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. δρεξις < όρέγω (βλ. λ. ορέγοµαι). Ήδη µεσν. είναι οι φρ. έχω όρεξη 
να..., µου κάνει όρεξη να..., ενώ µετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. ανοίγω την 
όρεξη (< γαλλ. ouvrir l'appétit), καλή όρεξη! (< γαλλ. bon appétit!), περί 
ορέξεως ουδείς λόγος (< γαλλ. des goûts on ne parle pas) κ.ά.]. 

ορεογονια (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. 1. η διαδικασία σχηµατισµού των βουνών 2. 
ο κλάδος που µελετά τον τρόπο σχηµατισµού των βουνών. Επίσης 
ορεογένεση. 
[ΕΤΥΜ. < ορεο- (< όρος) + γονία < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orogénie]. 

ορεογραφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής γεωγραφίας, που µελετά τη 
µορφολογία των βουνών και τα αναπαριστά ανάγλυφα σε χάρτες. — 
ορεογραφικός, -ή, -ό [1854]. 
[ΕΤΥΜ, < ορεο- (< όρος) + -γραφία < γράφω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orographie]. 

ορεοδοµή (η) 1. η µορφολογία των βουνών 2. η µορφολογία και η τε- 

κτονική διαµόρφωση µιας χώρας. 
[ΕΤΥΜ < ορεο- (< όρος) + δοµή]. 

ορεοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ανάγλυφη παράσταση σε χάρτη τής µορφολογίας 
τού εδάφους µε καµπύλες, σκιάσεις και χρώµατα. [ΕΤΥΜ < ορεο- (< όρος) + -
µετρία < µέτρο, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orometry]. 

ορεσίβιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κατοικεί στα βουνά, σε ορεινές περιοχές: οι - 
(κάτοικοι) τής Πίνδου ΣΥΝ. ορεινός, βουνήσιος ΑΝΤ πεδινός, καµπήσιος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < όρεσι- (δοτ. πληθ. τού ουσ. δρος) + βίος]. 

ορεσιπάθεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδιαθεσία που παρατηρείται σε ορισµένα 
άτοµα κατά την ανάβαση τους σε µεγάλα υψόµετρα λόγω τού µειωµένου 
οξυγόνου στον ατµοσφαιρικό αέρα. [ΕΤΥΜ < ορεσι- (δοτ. πληθ. τού αρχ. ουσ. 
δρος) + -πάθεια < παθής < πάσχω, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον, ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. orésipathie]. 

Ορεστειακά (τα) τα αιµατηρά επεισόδια που σηµειώθηκαν στην Αθήνα το 
1903 µε αφορµή τη µετάφραση τής Ορέστειας τού Αισχύλου από τον Γ. 
Σωτηριάδη (από την αρχαία σε απλούστερη γλώσσα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευαγγελικός. 

Ορέστης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ο γυιος τού Αγαµέµνονα και τής Κλυταιµνήστρας, την 
οποία σκότωσε εκδικούµενος τον φόνο τού πατέρα του 
2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. (ήδη µυκ. O-re-ta) «ορεινός, κάτοικος των βου 
νών» < δρος, δρους (< *δρεσ-ος)]. 

Ορεστιάδα1 (η) ακριτική πόλη τής Θράκης στον νοµό Έβρου. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
Όρεστιάς, -άδος, επειδή, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο Ορέστης, αφού σκότωσε 
τη µητέρα του, ταξίδεψε στη Θράκη κατα-διωκόµενος από τις Ερινύες και 
ίδρυσε την οµώνυµη πόλη]. 

Ορεστιάδα2 (η) η λίµνη τής Καστοριάς (βλ. λ. Καστοριά, σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Από 
αρχ. λαό (Όρέσται, µε µυθική καταγωγή από τον Ορέστη, υιό τού 
Αγαµέµνονα), ο οποίος κατοικούσε κοντά στον ποταµό Αώο. Σε αυτόν τον λαό 
οφείλει την ονοµασία του και το "Αργός Όρεστι-κόν, πόλη τού νοµού 
Καστοριάς]. 

ορεχτικός, -ή, -ό → ορεκτικός 
ορθά επίρρ. [µεσν.] σωστά, κατάλληλα για την περίσταση: ~ µιλάς ΣΥΝ. 

σωστά ΑΝΤ. εσφαλµένα- ΦΡ. ορθά-κοφτά ξεκάθαρα και απόλυτα, χωρίς 
επιφυλάξεις και χωρίς να αποκρύψω τίποτα: του µίλησα ~. Επίσης (λόγ.) 
ορθώς [αρχ.]. 

ορθάδικο (το) (λαϊκ.) κέντρο διασκέδασης στο οποίο οι θαµώνες ακούν 
µουσική και πίνουν το ποτό τους κατά κανόνα όρθιοι. [ΕΤΥΜ. < όρθ(ιος) + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. σκυλ-άδικο, ξενυχτ-άδικο]. 

ορθάνοιχτος, -η, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) τελείως ανοιχτός, διάπλατος: ~ µάτια | 
στόµα | παλάµη | πόρτα ΣΥΝ. ολάνοιχτος ΑΝΤ. κατάκλειστος. — ορθάνοιχτα 
επίρρ. 

όρθιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει κατακόρυφη διεύθυνση: κράτα ~ το κορµί σου! 
(ευθυτενές) ΣΥΝ. στητός ΑΝΤ. κεκλιµένος, οριζόντιος, ξα-πλωτός 2. (ειδικότ.) 
(για πρόσ.) αυτός που στέκει στα πόδια του, εν αντιθέσει προς αυτόν που 
κάθεται ή είναι ξαπλωµένος: δεν βρήκε θέση στο τρένο και ταξίδεψε ~ || µόλις 
που στέκοµαι ~ (από κούραση) || κάθοµαι ~ (στέκοµαι στα πόδια µου)· ΦΡ. (α) 
(σκωπτ.) κοιµάµαι όρθιος (ι) νυστάζω πάρα πολύ, δεν µπορώ να σταθώ στα 
πόδια µου: σήµερα ~ (ii) (συνήθ. µτφ.) είµαι αργόστροφος, βλάκας, δεν ξέρω 
τι µου γίνεται, δεν βρίσκοµαι σε εγρήγορση: βάλε κάποιον πιο ξύπνιο σ' αυτή 
τη δουλειά- αυτός κοιµάται όρθιος! (β) στα όρθια (ως επίρρ.) χωρίς να κάθεται 
(κάποιος), στεκόµενος: ήπιε έναν καφέ ~ 3. (για πράγµ.) αυτός που στέκεται 
στη στενή του βάση: βάζω τα βιβλία ~ στο ράφι (και όχι ξαπλωτά)' ΦΡ. όρθιο 
πιάνο πιάνο τού οποίου οι χορδές είναι κάθετες στα πλήκτρα (πβ. πιάνο µε 
ουρά, λ. ουρά) 4. (για επικλινή επίπεδα) αυτός που παρουσιάζει έντονη κλίση· 
(για δρόµο) απότοµα ανηφορικός: ~ στέγη | κλίµακα. — όρθια | ορθίως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < ορθός (βλ.λ.)]. 

ορθίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού ορθού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rectite]. 

ορθό- κ. ορθό- κ. ορθ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάποιος/κά-τι είναι 
όρθιος, κάθετος (κυρ. σε επιστηµ. όρους): ορθό-πτερο, ορθό-τριχος 2. το ορθό, 
το σωστό: ορθό-δοξος, ορθο-φωνία, ορθο-γραφία 
3. ΙΑΤΡ. τη σχέση τού ορθού (τµήµατος τού εντέρου) µε άλλο όργανο: 
ορθο-κολπικός, ορθο-κυστικός, ορθο-µητρικός κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. ορθός 
(βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. orthopédie, 
orthoscopie. Βλ. κ. ορθόν]. 

ορθόβουλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που σκέπτεται και αποφασίζει σωστά ΣΥΝ. 
συνετός, γνωστικός, νουνεχής, φρόνιµος ΑΝΤ. άµυαλος. — ορθοβουλία (η) 
[µτγν.]. 

ορθογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. χαρακτηριστικό τής εξέλιξης 
των έµβιων όντων, κατά το οποίο τείνουν να εξελίσσονται κατά τρόπο 
σταθερό και προς συγκεκριµένη κατεύθυνση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. orthogenèse]. 

ορθογραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η σωστή γραφή των λέξεων, σύµφωνα 
µε την ετυµολογία τής λέξης και τους κανόνες τής γραµµατικής ΑΝΤ. 
ανορθογραφία 2. (συνεκδ.) το σχολικό µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές 
διδάσκονται τη σωστή γραφή των λέξεων 3. το σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο 
γράφονται οι λέξεις, το σύνολο των ορθογραφικών κανόνων: η ~ τής Ν. 
Ελληνικής είναι ιστορική (βλ. λ. ιστορικός) || φωνητική ~ (βλ. λ. φωνητικός). 

ορθογραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σωστή γραφή των 
λέξεων: ~ κανόνας || έκανα ένα ~ λάθος- έγραψα το «θάλασσα» µε ένα «σ» 2. 
αυτός που σχετίζεται µε την ορθογραφία ως σύστηµα γραφής των λέξεων: ~ 
µεταρρύθµιση. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Η ορθή γραφή, δηλ. η ορθογραφία µιας λέξης, σε γλώσσες µε ιστορική ορθογραφία όπως η Ελληνική, συνδέεται άµεσα µε την ετυµολογική προέλευση τής 
λέξης, µε την ιστορική της διαδροµή και µε τους καθιερωµένους κανόνες παραγωγής των λέξεων. Έτσι λ.χ. η ορθή γραφή τής λ. κτήριο είναι µε -η- (< 
ευκτήριον οίκηµα) και όχι µε -ι- (το κτίζω δεν µπορεί να δώσει παράγωγα σε -ριοΐ). Τα ωά > ταουά > τα-γουά > ταουγά > ταβγά > τ' αβγό δείχνουν ότι η 
ορθή γραφή (το δίδαξε ο ιδρυτής τής γλωσσολογίας στην Ελλάδα, ο Γ. Χατζιδάκις) είναι µε -β-, αυτό που προκύπτει από τη φωνολογική εξέλιξη τής λέξης (η 
λ. ωό δεν µπορούσε να δώσει δίφθογγο -αυ-!). Η ορθή γραφή των αναν-δρία, πρωτοπορία, ανεξιθρησκία είναι µε -ι- και όχι µε -ει-, αφού οι λέξεις 
προέρχονται από τα σύνθετα άνανδρος - ανανδρία, πρωτοπόρος - πρωτοπορία, ανεξίθρησκος - ανεξιθρησκία και όχι απευθείας από τα ανδρεία, πορεία και 
θρησκεία. Με τη συντοµογραφία σχολ. ορθ. (= σχολική ορθογραφία) σηµειώνεται η ορθογραφία µικρού αριθµού λέξεων, όπως δίδεται στη Σχολική 
Γραµµατική (Τριανταφυλλίδη). Η ορθογραφία αυτή είτε έχει καθιερωθεί παλαιότερα είτε στηρίζεται σε παλαιότερες ή και διαφορετικές απόψεις για την 
ετυµολογία των σχετικών λέξεων που καθορίζει και την ορθογραφία τους. Η χρήση έχει επίσης συνδεθεί µε µορφές ορθογραφίας ορισµένων λέξεων, στις 
οποίες έχει συνηθίσει ο µέσος αναγνώστης και οι οποίες απαντούν κατά κανόνα στα σχολικά βιβλία, µολονότι δεν καταχωρίζονται (όπως συµβαίνει µε 
άλλες) στο ορθογραφικό τµήµα τής σχολικής γραµµατικής (γι' αυτό και δεν φέρουν την ένδειξη σχολ. ορθ.). Η ορθή γραφή (σύµφωνα µε την επιστηµονική 
ετυµολογία) τέτοιων λέξεων ενδέχεται να ξενίσει τον αναγνώστη, αλλά η αιτιολόγηση τους βρίσκεται στο οικείο λήµµα (είτε στο ετυµολογικό τµήµα είτε σε 
Σχόλιο), o επιστήµονας λεξικογράφος δεν δεσµεύεται, βεβαίως, από τη σχολική ορθογραφία, ακολουθώντας τα νεότερα διδάγµατα για την ετυµολογία και 
ορθογραφία των λέξεων τής Ελληνικής (η ίδια άλλωστε η Σχολική Γραµµατική έχει αναθεωρήσει αρκετές παλαιότερες καθιερωµένες ορθογραφήσεις 
λέξεων). Πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι η ορθογραφία των λέξεων, όπως άλλωστε και συνολικά η γλώσσα, έχει δυναµικό χαρακτήρα, που επιβάλλει να 
αναθεωρούνται ορθογραφικές επιλογές, όπου και όταν υπαγορεύεται από τα διδάγµατα τής επιστήµης. Ακολουθούν οι κυριότερες λέξεις τής Ελληνικής που 
εµφανίζουν προβλήµατα ορθογραφίας: 

 

A 
αβγό αντ 
αγιορείτης » 
αγώρι » 
-αΐνω (βαθαίνω) » 
αίολος » 
αϊτός » 
αλίµονο » 
αλλήθωρος » 
αλλιώς » 
αλλκότικος » 
αµνηστία » 
αναµειγνύω » 
ανάµειξη » 
ανάµικτος » 
ανανδρία » 
αναστήλωση » 
αναφιλητό » 
ανελλιπώς » 
ανεξιθρησκία » 
ανιψιός » 
αντικρίζω » 
αντικρινός » 
αντιπροσωπία » 
απάγκεω » 
απολαβή » 
-αρειό (πλυσταρειό) » 
αρµατολός » 
αρρώστια » 
ατόφυος » 
αφήνω » 
αφτί » 
(α)χηβάδα » 
αχρηστία » 

Β 
βαλλάντιο | βαλλαντώνω     » 

βαρόνος » 
βαρυγγωµώ » 
βεβαρηµένος » 
βερίκοκο » 
βιοτικός » 
βλίτο » 
βογγώ » 
βορεινός » 
βούλλα » 
βουλλώνω » 
βραδιά » 
βραδίάζει » 
Βρετανία » 
βρικόλακας » 
βρόµα » 
βρόµη » 
βροµιά » 
βρόµικος » 
βροµώ » 
βώλος | βωλοδέρνω » 

Γ 
γαβγίζω 
γαρύφαλλο 
γειρτός 
γέλιο 
γκάµµα 

αυγό (σχολ. ορθ.) 
αγιορίτης 
αγόρι (σχολ. ορθ.) 
-ένω 
έωλος (συνήθης ορθ.) 
αητός (παλαιότ.) 
αλλοίµονο (παλαιότ.) 
αλλοίθωρος (παλαιότ.) 
αλλοιώς (παλαιότ.) 
αλλοιώτικος (παλαιότ.) 
αµνηστεία 
αναµιγνύω 
ανάµιξη 
ανάµεικτος (σχολ. ορθ.) 
ανανδρεία 
αναστύλωση 
αναφιλυτό (παλαιότ.) 
ανελλειπώς 
ανεξιθρησκεία 
ανηψιός (παλαιότ.) 
αντικρύζω (παλαιότ.) 
αντικρυνός (παλαιότ.) 
αντιπροσωπεία (σχολ. ορθ.) 
απάγκιο (σχολ. ορθ.) 
απολαυή (παλαιότ.) 
-αριό (σχολ. ορθ.) 
αρµατωλός (παλαιότ.) 
αρρώστεια (παλαιότ.( 
ατόφιος (σχολ. ορθ.) 
αφίνω (παλαιότ.) 
αυτί (σχολ. ορθ.) 
(α)χιβάδα 
αχρηστεία (συνήθης ορθ.) 

βαλάντιο | βαλαντώνω 
(συνήθης ορθ.) βαρώνος 

(παλαιότ.) βαρυγκωµώ 
βεβαρυµένος (παλαιότ.) 
βερύκοκκο (παλαιότ.) βιωτικός 
βλήτο (συνήθης ορθ.) 
βογκώ 
βορινός (σχολ. ορθ.) βούλα 
(σχολ. ορθ.) βουλώνω (σχολ. 
ορθ.) βραδυά (παλαιότ.) 
βραδυάζει (παλαιότ.) 
Βρετ(τ)αννία (παλαιότ.) 
βρυκόλακας (συνήθης ορθ.) 
βρώµα (συνήθης ορθ.) βρώµη 
(συνήθης ορθ.) βρωµιά 
(συνήθης ορθ.) βρώµικος 
(συνήθης ορθ.) βρωµώ 
(συνήθης ορθ.) βόλος | 
βολοδέρνω 
(σχολ. ορθ.) 

γλείφω αντί 
γλίνα » 
γλιστρώ » 
γλύκυσµα » 
γλυτώνω » 
γόµµα » 
γραίγος » 
γρασσίδι » 
γρθικώ » 
γυιος » 
γώπα » 

∆ 
διαφήµΐΌη » 
δίκΐΌ » 
δικλίδα » 
διοξίδιο » 
διωρία » 
διώροφος » 
δυόµισι1 » 
δυόσµος » 
δυσφήµηση » 
δωσίλογος » 

Ε 
εγχείρηση » 
-ειδερός » 
ειδωλολατρία » 

είνα! » 
-ειύ (πλυσταρειό) » 
ελιά » 
ελιξήριο » 
έλκηθρο » 
ελλίπής » 
ενάµισης » 
ενάµισι1 » 
ενανθρώπηση » 
έξι 
επιµιξία » 
επί τούτω » 
εταιρεία » 
ετερόκλιτος » 
εφορία » 

Ζ 
ζήλια » 
ζηλιάρης 

Η 
-ήσιος (βουνήσιος) » 

ήσκιος » 

Θ 
Θεοφάνια (τα) » 

Κ 
καβγάς » 
καήλα » 
καηµένος » 
καηµός » 
κάθίσα » 
καθοίκι » 
καινούργιος » 
κακκάβι » 

γλύφω (παλαιότ.) 
γλήνα 
γλυστρώ (παλαιότ.) 
γλύκισµα (συνήθης ορθ.) 
γλιτώνω 
γόµα (σχολ. ορθ.) 
γρέγος (συνήθης ορθ.) 
γρασίδι (σχολ. ορθ.) 
γρικώ (παλαιότ.( 
γιος (σχολ. ορθ.) 
γόπα (συνήθης ορθ.) 

διαφήµηση δίκηο (παλαιότ.) 
δικλείδα (συνήθης ορθ.) 
διοξείδιο (συνήθης ορθ.) διορία 
(συνήθης ορθ.) δυόροφος 
δυόµισυ (παλαιότ.) διόσµος 
(συνήθης ορθ.) δυσφήµιση 
(συνήθης ορθ.) δοσίλογος 
(συνήθης ορθ.) 

εγχείριση (συνήθης ορθ.) -
ιδερός (σχολ. ορθ.) 
ειδωλολατρεία (συνήθης ορθ.) 
είνε (παλαιότ.) -ιό (σχολ. ορθ.) 
εληά (παλαιότ.) ελιξίριο 
(συνήθης ορθ.) έλκυθρο 
(παλαιότ.) ελλειπής 
ενάµισυς (παλαιότ.) ενάµισυ 
(παλαιότ.) ενανθρώπιση 
(συνήθης ορθ.) έξη (παλαιότ.) 
επιµειξία επί τούτο εταιρία 
ετερόκλητος (συνήθης ορθ.) 
εφορεία (σχολ. ορθ.) 

ζήλεια (συνήθης ορθ.) 
ζηλειάρης 

-ίσιος (βουνίσιος) 
(σχολ. ορθ.) ίσκιος 
(σχολ. ορθ.) 

Θεοφάνεια (συνήθης ορθ.) 

καυγάς (συνήθης ορθ.) 
καΐλα (σχολ. ορθ.) 
καϋµένος (παλαιότ.) 
καϋµός (παλαιότ.) κάθησα 
(συνήθης ορθ.) καθίκι 
(συνήθης ορθ.) καινούριος 
(σχολ. ορθ.) κακάβι (σχολ. 
ορθ.) 

» γαυγίζω (παλαιότ.) 
» γαρίφαλο (σχολ. ορθ.) 
» γυρτός (συνήθης ορθ.) 
» γέλοιο (παλαιότ.) 
» γκάµα (συνήθης ορθ.) 
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κακκαβιά αντί 
καλειά » 
καλοιακούδα » 
καλοσύνη » 
καλύτερος » 
καµία » 
κανίβαλος » 
καννάτα | καννάτι » 
/ καννατάς » 
Καννέλα » 
κάννη » 
καννόνι » 
καννονιά » 
καννονιέρης » 
καννονιοβολητής » 
καννονιοβολισµός » 
κανονιοφόρος » 
κάννουλα » 
καντήλι » 
κάππα » 
κάππαρη » 
καριοφίλι (τουφέκι) » 
καρώτο » 
κατασκοπία » 
κατευοδώνω » 
καψώνι » 
κείτοµαι » 
κελαηδώ » 
ΚΙ » 
κιάλια » 
κλασικός » 
κλήδονας » 
κλοτσώ » 
κολάζω » 
κόκκαλο » 
κοκκύτης » 
κολλήγας » 
κολλητσίδα » 
κολθ!ός » 
κοµουνισµός » 

κορώνα » 
κουκκί » 
κουλλός » 
κουλλούρι » 
κόχη » 
κρεβάτι » 
κροκόδιλος » 
κρωντήρι » 
κτήριο » 
κωβιός » 

Λ 
λαβράκι » 
λα)γ)ήνι » 

λάκησα » 
λειανικός » 
λειανός » 
λειχούδης » 
λειώνω » 

ληµέρι » 
λιβάδι 
λόξυγγας » 

λυθρίνι » 

Μ 
µαγγώνο » 
µαγκάνιο » 
µαγκούρα » 
µαζί » 
µακριά » 
µαµµά » 
µαµµή » 
µαµµόθρεφτος » 
µάννα (η) » 
µάννα (το) » 
µαντήλι » 
µαυρειδερός » 
µείγµα | µείξη » 
µετόπη » 
µητρυιά /µητρυιός » 
µικτός » 
µιτάτο » 
µοιρολόι » 
µόλος » 
µονοιάζω » 

κακαβιά (σχολ. ορθ.) 
καλιά 
καλιακούδα (σχολ. ορθ.) 
καλωσύνη (παλαιότ.) 
καλλίτερος (παλαιότ.) καµµία 
(παλαιότ.) καννίβαλος 
(παλαιότ.) κανάτα | κανάτι | 
κανατάς 

(συνήθης ορθ.) 
κανέλα (σχολ. ορθ.) 
κάνη 
κανόνι (σχολ. ορθ.) 
κανονιά 
κανονιέρης (σχολ. ορθ.) 
κανονιοβολητής (σχολ. ορθ.) 
κανονιοβολισµός 
κανονιοφόρος (σχολ. ορθ.) 
κάνουλα (σχολ. ορθ.) καντίλι 
κάπα (συνήθης ορθ.) κάπαρη 
(συνήθης ορθ.) καρυοφύλλι 
(παλαιότ.) καρότο (σχολ. 
ορθ.) κατασκοπεία (σχολ. 
ορθ.) κατεβοδώνω (σχολ. 
ορθ.) καψόνι κοίτοµαι 
κελαϊδώ (παλαιότ.) κι' | 
κ' (παλαιότ.) κυάλια 
(παλαιότ.) κλασσικός 
(παλαιότ.) κλύδωνας 
κλωτσώ 
κυττάζω (παλαιότ.) 
κόκαλο (σχολ. ορθ.) 
κοκίτης (σχολ. ορθ.) 
κολίγας (σχολ. ορθ.) 
κολλιτσίδα (σχολ. ορθ.) 
κολιός (συνήθης ορθ.) 
κοµµουνισµός (συνήθης 
ορθ.) 

κορόνα (σχολ. ορθ.) 
κουκί (σχολ. ορθ.) 
κουλός (σχολ. ορθ.) 
κουλούρι (σχολ. ορθ.) 
κώχη 
κρεββάτι (παλαιότ.) 
κροκόδειλος κροντήρι 
(συνήθης ορθ.) κτίριο (σχολ. 
ορθ.) κοβιός (συνήθης ορθ.) 

λαυράκι (παλαιότ.) λαγύνι 
(παλαιότ.) | λαΐνι 
(συνήθης ορθ.) 
λάκισα 
λιανικός (σχολ. ορθ.) λιανός 
(σχολ. ορθ.) λιχούδης λιώνω 
(σχολ. ορθ.) / 
λυώνω (παλαιότ.) λιµέρι 
(παλαιότ.) λειβάδι)παλαιότ.) 
λώξυγγας (παλαιότ.) / 
λόξιγκας (σχολ. ορθ.) λιθρίνι 

µαγκώνω 
µαγγάνιο (σχολ. ορθ.) 
µαγγούρα (παλαιότ.) 
µαζύ | µαζή (παλαιότ.) 
µακρυά (παλαιότ.) 
µαµά (συνήθης ορθ.) 
µαµή (σχολ. ορθ.) 
µαµόθρεφτος (συνήθης ορθ.) 
µάνα (σχολ. ορθ.) 
µάνα 
µαντίλι 
µαυριδερός (σχολ. ορθ.) 
µίγµα | µίξη 
µετώπη 
µητριά /µητριός (σχολ. ορθ.) 
µεικτός (σχολ. ορθ.) 
µητάτο (παλαιότ.) 
µυρολόι (παλαιότ.) 
µώλος (συνήθης ορθ.) 
µονιάζω (συνήθης ορθ.) 

µοτοσυκλέτα µουλλωχτός 
µπαλλώνω | µπάλλωµα / 

µπαλλωµατής 
µυζήθρα 

Ν 
νεωτερίζω, -σµός, -στης 
νηνί 
νηστήσιµος 
νιώθω 
νοννός 

ξ 
ξενιτειά 
ξέρω 
ξευτιλίζω 
ξεφτύζω 
ξηλώνω 
ξίγγι 

ξίδι 

ξινός 
ξόβεργα 
ξυπάζω | ξυπασιά 

ξυπασµένος 
ξυπόλυτος 
ξωκκλήσι 

Ο 
οξιά 
οξίδιο 
οξιδώνω, -ωση 
οργυιά 
ορθοπαιδικός 
οχ 
οχαδερφισµός 

Π 
παλληκάρι 
παππάς 
παραγυιός 
πασσαλείφω 
πατρυιός περηφά\Ία 
(αλλά 

υπερηφάνεια) 
πηγαιµός πηλάλα 
πιγούνι πίνα πιππίζω 
πιρούνι πίτα 

πιτσυλώ, -ίζω 

πλατειάζω 
πληµύρα 
πληµυρίδα 
πλιγούρι 
ποπό! 
πουγκί 
πρίγκιπας 
προάστιο 
προεδρία 
πράµα 
πρωτύτερα 

πώρωση 

Ρ 
ρεβίθι 
ρέβω 
ρέΥκα 
ρίγα, -ώνω 
ροµανικός 
ροµαντικός 
ρύζι 
ρωδάκινο 
Ρώσος 

Σ 
σάκος, -ί, -ούλα 

σβήνω 

µοτοσικλέτα (σχολ. ορθ.) 
µουλωχτός (συνήθης ορθ.) 
µπαλώνω | µπάλωµα | 
µπαλωµατής (συνήθης ορθ.) 
µιζίθρα 

νεοτερίζω, -σµός, -στης νινί 
(συνήθης ορθ.) νηστίσιµος 
(σχολ. ορθ.) νοιώθω 
(συνήθης ορθ.) νονός (σχολ. 
ορθ.) 

ξενιτιά (σχολ. ορθ.) ξαίρω 
(παλαιότ.) ξεφτιλίζω 
(συνήθης ορθ.) ξεφτίζω 
(συνήθης ορθ.) ξυλώνω 
(παλαιότ.) ξύγκι (συνήθης 
ορθ.) / 
ξίγκι (σχολ. ορθ.) ξύδι 
(συνήθης ορθ.) / 
ξείδι (παλαιότ.) ξυνός 
(συνήθης ορθ.) ξώβεργα 
ξιπάζω | ξιπασιά (σχολ. 
ορθ.) 

ξιπασµένος (σχολ. ορθ.) 
ξυπόλητος (συνήθης ορθ.) 
ξωκλήσι (σχολ. ορθ.) 

οξυά (παλαιότ.) 
οξείδιο (σχολ. ορθ.) 
οξειδώνω, -ωση (σχολ. ορθ.) 
οργιά (σχολ. ορθ.) 
ορθοπεδικός 
ωχ (συνήθης ορθ.) 
ωχαδερφισµός (συνήθης ορθ.) 

παλικάρι (σχολ. ορθ.) παπάς 
(σχολ. ορθ.) παραγιός 
πασαλείφω (σχολ. ορθ.) 
πατριός (σχολ. ορθ.) 

περηφάνεια (παλαιότ.) 
πηγεµός (σχολ. ορθ.) πιλάλα 
(συνήθης ορθ.) πηγούνι 
(παλαιότ.) πίννα (παλαιότ.) 
πιπίζω 
πηρούνι (παλαιότ.) πήτα 
(παλαιότ.) | πίττα (συνήθης ορθ.) 
πιτσιλώ, -ίζω (συνήθης ορθ.) 
πλατυάζω (παλαιότ.) πληµµύρα 
(σχολ. ορθ.) πληµµυρίδα (σχολ. 
ορθ.) πληγούρι (συνήθης ορθ.) 
πωπώ! (συνήθης ορθ.) πουγγί 
(παλαιότ.) πρίγκηπας (παλαιότ.) 
προάστειο (συνήθης ορθ.) 
προεδρεία πρίµα πρωτήτερα 
(παλαιότ.) / 

προτύτερα (παλαιότ.) πόρωση 
(αλλά οστεοπόρωση) 

ρεβύθι (συνήθης ορθ.) 
ρεύω (συνήθης ορθ.) 
ρέγγα (συνήθης ορθ.) 
ρήγα, -ώνω (παλαιότ.) 
ρωµανικός (παλαιότ.) 
ρωµαντικός (παλαιότ.) 
ρίζι 
ροδάκινο (σχολ. ορθ.) 
Ρώσσος (παλαιότ.) 

σάκκος, -ί, -ούλα 
(παλαιότ.) σβύνω 
(παλαιότ.) 



ορθογραφία 1273 ορθογραφία 

 

αντί 
σήτα αντί 
σινάφι » 
σιντριβάνι » 
σιρίτι » 
σιφώνι » 
σιχαίνοµαι » 
σκευρώνω, -ός » 
σκυρόδεµα » 
σπάγκος » 
στείβω » 
στειλιάρι » 
στιβάδα » 
στοίβα » 
στρυµώ(χ)νω » 
στυφάδο » 
συγχίζω » 
συκώτι » 
συναγρίδα » 
συνοδία » 
σύφιλη » 

Τ 
τάλιρο » 
τανυέµαι » 
τανύζω » 
ταξίδι » 
τέσσερεις » 
τζιτζυφιά » 
τζυριτζάντζουλα » 
τιττυβίζω » 
τόννος (ψάρι) » 
τοπίο » 
τρελός | τρέλα » 
τσαγκάρης » 
τσαννάκα » 
τσαννακογλείφτης » 
τσευδός » 
τσηρώτο » 

σίτα (παλαιότ.) 
συνάφι (παλαιότ.) 
συντριβάνι (συνήθης ορθ.) 
σειρίτι (συνήθης ορθ.) 
σιφόνι (συνήθης ορθ.) 
συχαίνοµαι (παλαιότ.) 
σκεβρώνω, -ός (συνήθης ορθ.) 
σκιρόδεµα (παλαιότ.) 
σπάγγος (παλαιότ.) 
στύβω (σχολ. ορθ.) 
στυλιάρι 
στοιβάδα 
στίβα 
στριµώ(χ)νω (σχολ. ορθ.) 
στιφάδο (συνήθης ορθ.) 
συγχύζω (συνήθης ορθ.) 
σηκώτι (παλαιότ.) 
σιναγρίδα 
συνοδεία (σχολ. ορθ.) 
σίφιλη 

τάλληρο (παλαιότ.) 
τανιέµαι (συνήθης ορθ.) 
τανίζω (συνήθης ορθ.) 
ταξείδι (παλαιότ.) 
τέσσερις (σχολ. ορθ.) 
τζιτζιφιά (συνήθης ορθ.) 
τζιριτζάντζουλα (συνήθης ορθ.) 
τιτιβίζω (σχολ. ορθ.) 
τόνος (σχολ. ορθ.) 
τοπείο 
τρελλός | τρέλλα (παλαιότ.) 
τσαγγάρης (συνήθης ορθ.) 
τσανάκα (συνήθης ορθ.) 
τσανακογλείφτης (συνήθης ορθ.) 
τσεβδός 
τσιρότο (σχολ. ορθ.) 

τσήτα, -ώνω αντί 
τσιγγούνης » 
τσίνορο » 
τσιππούρα » 
τσυγκλώ » 
τσύµα » 
τσυρίζω » 
τσυτσυρίζω » 

Υ 
υνί » 
υπερηφάνεια 
(αλλά περηφάνια) » 

υπόχρεος » 

Φ 
φάκελος » 
φηλί-κλειδί » 
φίδι » 
φιλαίνάδα » 
<ριλονικώ, -ία » 

φιρί-φιρί » 
φΐΌτίκι » 
φτειάχνω » 
φτώχια » 
φυντάνι » 
φυσαλλίδα » 
φύσκα » 

Χ 
χάννος » 
χινόπωρο » 

χλοµός » 
χνότο » 
χυµίζω | -ώ » 

τσίτα, -ώνω 
τσιγκούνης (συνήθης ορθ.) 
τσύνορο (παλαιότ.) τσιπούρα 
(συνήθης ορθ.) τσιγκλώ 
(συνήθης ορθ.) τσίµα 
(συνήθης ορθ.) τσιρίζω 
(συνήθης ορθ.) τσιτσιρίζω 
(συνήθης ορθ.) 

υννί (παλαιότ.) 

υπερηφάνια υπόχρεως 
(παλαιότ.) 

φάκελλος (παλαιότ.) φιλί-
κλειδί (συνήθης ορθ.) φείδι 
(παλαιότ.) φιλενάδα 
(συνήθης ορθ.) φιλονεικώ, -ία 
(παλαιότ.) 
φυρί-φυρί (συνήθης ορθ.) 
φυστίκι (παλαιότ.) φτιά(χ)νω 
(σχολ. ορθ.) φτώχεια (σχολ. 
ορθ.) φιντάνι (συνήθης ορθ.) 
φυσαλίδα (σχολ. ορθ.) φίσκα 
(συνήθης ορθ.) 

χάνος (συνήθης ορθ.) 
χυνόπωρο | χεινόπωρο 
(παλαιότ.) χλωµός (σχολ. 
ορθ.) χνώτο (παλαιότ.) χιµίζω 
| -ώ (σχολ. ορθ.) 

  

βόλεϊ (< αγγλ. volley [ball]) αντί 

βοξίτης (< γαλλ. bauxite) » 

γιοτ (< αγγλ. yacht) » 
γκολ (< αγγλ. goal) » 
γουόκµαν (< αγγλ. walkman) » 

εκλέρ (< γαλλ. éclair) » 

ερκοντίσιον (< αγγλ. air condition) » 

καρµπφατέρ (< γαλλ. carburateur) » 

καρό (< γαλλ. carreau) » 
κιλότα (< γαλλ. culotte) » 
κλίρινγκ (< αγγλ. clearing) » 

κολγκέρλ (< αγγλ. cali girl) » 
κολόνια (< γαλλ. [eau de] cologne) » 
κοµπινεζόν (< γαλλ. combinaison) » 

κοπιράιτ (< αγγλ. copyright) » 

λέδη (< αγγλ. lady) » 
λιντσάρω (< αγγλ. lynch) » 

µαγιό (< γαλλ. maillot [de bain]) » 
µι>λέδη (< αγγλ. my lady) » 

µιλόρδος (< αγγλ. my lord) » 

µπίρα (< ιταλ. birra) » 

µποϊκοτάζ (< γαλλ. boycottage) » 

βόλλεϋ (συνήθης 
ορθ.) 
βωξίτης 
(συνήθης ορθ.) 

γιωτ (συνήθης ορθ.) 
γκωλ (παλαιότ.) 
γουώκµαν (παλαιότ.) 

εκλαίρ 
(συνήθης ορθ.) αιρ 
κοντίσιον 
(συνήθης ορθ.) 

καρµπυρατέρ 
(συνήθης ορθ.) καρρώ 
(παλαιότ.) κυλόττα 
(παλαιότ.) κλή ρινγκ 
(συνήθης ορθ.) 
κωλγκέρλ (παλαιότ.) 
κολώνια (παλαιότ.) 
κοµπιναιζόν 
(συνήθης ορθ.) 
κοπυράιτ 
(συνήθης ορθ.) 

λαίδη (συνήθης ορθ.) 
λυντσάρω (συνήθης 
ορθ.) 

µαγιώ (παλαιότ.) 
µυλαίδη 
(συνήθης ορθ.) 
µυλόρδος 
(συνήθης ορθ.) 
µπύρα 
(συνήθης ορθ.) 
µποϋκοτάζ 
(συνήθης ορθ.) 

ντοκιµαντέρ (< γαλλ. documantaire)          αντί 

οτοστόπ (< γαλλ. auto-stop) » 

πέναλτι1 (< αγγλ. penalty) » 

πΛοτή (< γαλλ. pilotis) » 

πι)τ)ζάµα (< αγγλ. pyjama) » 

πλεϊµπόϊ (< αγγλ. play boy) » 

πορτρέτο (< γαλλ. portrait) » 

ρεστοράν (< γαλλ. restaurant) » 

ροσµπίφ (< γαλλ. rosbif » 
< αγγλ. roast beef) » 

σαντιγί (< γαλλ. chantilly) » 

σεζλόνγκ (< γαλλ. chaise longue) » 

σεζόν (< γαλλ. saison) » 

σοβινισµός (< γαλλ. chauvinisme) » 

σοτέ (< γαλλ. sauté) » 
σοφέρ (< γαλλ. chauffeur) » 

στριπτίζ (< αγγλ. strip tease) » 

ταµπλό (< γαλλ. tableau) » 

τερέν (< γαλλ. terrain) » 

τζόκεϊ (< αγγλ. jockey) » 

ντοκυµανταίρ 
(συνήθης ορθ.) 

ωτοστόπ 
(συνήθης ορθ.) 

πέναλτυ (παλαιότ.) 
πυλωτή 
(συνήθης ορθ.) 
πυ)τ)ζάµα 
(συνήθης ορθ.) 
πλέυ µπόυ 
(παλαιότ.) 
πορτραίτο 
(συνήθης ορθ.) 

ρεστωράν 
(συνήθης ορθ.) 
ροσµπήφ 
(συνήθης ορθ.) 
σαντιγύ 
(συνήθης ορθ.) 

σαιζλόνγκ 
(συνήθης ορθ.) 
σαιζόν 
(συνήθης ορθ.) 
σωβινισµός (συνήθης 
ορθ.) σωτέ (συνήθης 
ορθ.) σωφέρ 
(συνήθης ορθ.) 
στριπτήζ 
(συνήθης ορθ.) 

ταµπλώ 
(συνήθης ορθ.) 
τερραίν 
(συνήθης ορθ.) 
τζόκεϋ 
(συνήθης ορθ.) 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
Οι λέξεις αυτές -όπως είχε από παλιά προταθεί στη Γραµµατική τού Μ. Τριανταφυλλίδη (Νεοελληνική Γραµµατική, Αθήνα 1941)- απλο-γραφούνται. 
Συγκεκριµένα, κάθε /i/ γράφεται µε | (όχι µε η ή υ)· κάθε /ο/ µε ο (όχι µε ω)· κάθε /e/ µε ε (όχι µε ai)· τα διπλά σύµφωνα /11/, /nn/ κ.λπ. απλογραφούνται µε λ, 
ν κ.τ.ό.· το /g/ γράφεται µε ΥΚ (όχι µε γγ). Παραδείγµατα: 



ορθογράφος 1274 ορθοπαιδικός 

τρένο (< ιταλ. treno < γαλλ. train) »      τραίνο φουτµπόλ (< αγγλ. foot ball) »      φουτµπώλ 
(συνήθης ορθ.) (παλαιότ.) 

τρικ (< γαλλ. truc) »      τρυκ (συνήθης ορθ.) 
τρόλεϊ (< αγγλ. trolley [bus]) »      τρόλλεϋ χίπι (< αγγλ. hippy) »      χίππυ (παλαιότ.) 

(συνήθης ορθ.) χολ (< αγγλ. hall) »      χωλ (παλαιότ.) 

φεριµπότ (< αγγλ. ferry boat) »      φέρρυ-µπωτ 
(συνήθης ορθ.) 

Σε σχέση µε την ορθογραφία των ξένης προελεύσεως (δανείων) ελληνικών λέξεων, πρέπει να προσεχθούν τα εξής: (α) ∆άνειες λέξεις που 
ανάγονται σε κύρια ονόµατα, απλογραφούνται και αυτές (µολονότι η απόδοση των κυρίων ονοµάτων διατηρεί, κατά κανόνα, την αρχική 
µορφή τού ξένου κύριου ονόµατος βάσει τής αρχής τής αντιστρεψιµότητας, π.χ. Βολταίρος (Voltaire(, Ρουσσώ (Rousseau), Γκαίτε 
(Göthe/Goethe)), διότι η σχέση τους µε τα κύρια ονόµατα είναι έµµεση: προέρχονται από ξένα ουσιαστικά ή ρήµατα, που ετυµολογούνται 
από κύρια ονόµατα· π.χ. βοξίτης (όχι βωξίτης) από το γαλλ. bauxite, που ετυµολογείται από το τοπωνύµιο Baux-de-Provence- κολόνια (όχι κο-
λόνια) από το γαλλ. eau de Cologne· µποϊκοτάζ (όχι µποϋκοτάζ) από το γαλλ. boycottage, το οποίο από αγγλ. boycott, που προέρχεται από το 
όνοµα τού Ιρλανδού κτηµατία James Boycott- σοβινισµός (όχι σωβινισµός) από το γαλλ. chauvinisme, που προήλθε από τον Γάλλο πατριώτη 
Ν. Chauvin- σαντιγί (όχι σαντιγυ) από το γαλλ. crème chantilly, το οποίο ανάγεται στο µεσαιωνικό ανάκτορο και τοπωνύµιο Chantilly λι-
ντσάρω (όχι λυντσάρω) από το αγγλ. lynch, που ανάγεται στο όνοµα ενός Αµερικανού δικαστή ή λοχαγού, τού Ch. Lynch· γκάλοπ (όχι γκάλ-
λοπ) από το αµερ. gallup που προήλθε από τον Αµερικανό στατιστικολόγο George Gallup (β) ∆άνειες λέξεις που ανάγονται σε ελληνικές λέ-
ξεις, που είναι δηλ. ό,τι ονοµάζουµε αντιδάνεια, γράφονται στην Ελληνική µε την ελληνική ορθογραφία τους· π.χ. γλυκερίνη (όχι γλικερίνη) 
από το γαλλ. glycerine, το οποίο ανάγεται στο ελλην. γλυκ-ός | γλυκ-ερός δυναµό (όχι διναµό) από το γαλλ. [machine] dynamoélectrique], 
που προέρχεται από το ελλην. δύναµη· καννελόνια (όχι κανελόνια) από το ιταλ. cannelloni που ανάγεται στο ελλην. κάννη µπαλλάντα, µπαλ-
λαρίνα, µπαλλέτο, µπάλλος τα οποία ανάγονται στο ελλην. βαλλίζωοξυζενέ (όχι οξιζενέ) από το γαλλ. oxygéné, που ανάγεται στα ελλ. οξύς 
+ ·γενής (γίγνοµαι· πβ. οξυγόνο)· πυρέξ (όχι πφέξ) από το γαλλ. pyrex, το οποίο συνδέεται ετυµολογικά µε το ελλην. πυρ' σπειράλ (όχι σπι-
ράλ), το οποίο ανάγεται στο ελλην. σπείρα- στρυχνίνη (όχι στριχνίνη) από το γαλλ. strychnine, το οποίο ανάγεται στο ελλ. στρύχνος στυλ 
(όχι στιλ) από το γαλλ. style, το οποίο προήλθε από το λατ. stilus (ή stylus) που ίσως ανάγεται στο ελλην. στύλος (άρα και στυλίστας, οτυλά-
κι)· στυλό (όχι στιλό) από το γαλλ. stylo(graphe), το οποίο προήλθε από το ελλην. στύλος· σύφιλη (όχι σίφιλη) από το γαλλ. syphilie, που πλά-
στηκε από το ελληνικό Σύφιλος, όνοµα βοσκού στον Οβίδιο- τζύρος (όχι τζίρος) από το ιταλ. giro, που προέρχεται από το ελλην. γύρος' φυλ-
λοξήρα (όχι φιλοξίρα) από το γαλλ. phyloxéra, που σχηµατίστηκε από τα ελλην. φύλλο και ξηρός- χλώριο, χλωροφύλλη, χλωροφόρµιο κ.τ.ό. 
γράφονται χλωρό- (και όχι χλορο-), γιατί η ξένη λ. chloro- προέρχεται από το ελλην. χλωρός (το χλωροφύλλη < γαλλ. chlorophylle < χλωρός 
+ φύλλο)· χρώµιο, χρωµο- γράφονται χρωµο- (όχι χροµο-), γιατί ανάγονται στο ελλην. χρώµα. 

ορθογράφος (ο/η) [µτγν.] αυτός που γράφει σωστά, σύµφωνα µε τους 
γραµµατικούς κανόνες ANT. ανορθόγραφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυ-
γράφος. 

ορθογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ορθογραφείς... | ορθογράφ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} γράφω ακολουθώντας τους γραµµατικούς κανόνες, 
χωρίς ορθογραφικά λάθη. — ορθογράφηση (η). 

ορθογωνίζω ρ. µετβ. {ορθογώνισ-α,-τηκα,-µένος} µετατρέπω κάποιο 
σχήµα σε ορθογώνιο, για να υπολογιστεί πιο εύκολο το εµβαδόν του. 

ορθογώνιος, -α, -ο [µτγν.] ΓΕΩΜ. 1. αυτός που έχει ορθές γωνίες 2. (α) 
ορθογώνιο τρίγωνο το τρίγωνο που έχει τη µία γωνία του ορθή ΑΝΤ. 
αµβλυγώνιο, οξυγώνιο (β) ορθογώνιο παραλληλόγραµµο το παραλ-
ληλόγραµµο τού οποίου οι γωνίες είναι ορθές (γ) ορθογώνιο παραλ-
ληλεπίπεδο παραλληλεπίπεδο τού οποίου όλες οι έδρες είναι ορθο-
γώνια παραλληλόγραµµα. — ορθογώνια | ορθογωνίως επίρρ., ορθο-
γώνιση (η), ορθογωνισµός (ο). 

ορθοδοντία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ορθή θέση των δοντιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orthodontie]. 

ορθοδοντική (η) ΙΑΤΡ. κλάδος τής οδοντιατρικής, που έχει ως αντι-
κείµενο την πρόληψη και αντιµετώπιση ανωµαλιών τής οδοντοστοι-
χίας (π.χ. προβληµατικής σύγκλεισης δοντιών κ.ά.). 

ορθοδοντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ορθοδοντική: ~ 
θεραπεία | µηχάνηµα 2. ορθοδοντικός (ο/η) οδοντίατρος που έχει ει-
δικευθεί στην ορθοδοντική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orthodontique]. 

ορθοδοξία (η) [µτγν.] {ορθοδοξιών} 1. η ορθή γνώµη και πρακτική, η 
σύµφωνη µε ορισµένες αρχές: κοµµατική | πολιτική | οικονοµική - 2. 
(α) Ορθοδοξία (η) η ορθή θρησκευτική πίστη, σε αντιδιαστολή προς 
τις αιρετικές δοξασίες, η διδασκαλία και το δόγµα τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ΑΝΤ. ετεροδοξία, κακοδοξία (β) ΕΚΚΛΗΣ. Κυριακή τής 
Ορθοδοξίας (µεσν. φρ.) η πρώτη Κυριακή τής Μεγάλης Σαρακοστής, 
κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την αναστήλωση 
των εικόνων (ήττα των εικονοµάχων) και τη νίκη της επί όλων των αι-
ρέσεων (843) 3. (συνεκδ.) το σύνολο των πιστών που αποτελούν µέλη 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

ορθόδοξος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία: ~ διδασκαλία | παράδοση | έθνος 2. Ορθόδοξη (λόγ. -ος) Εκκλησία 
η Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, η οποία προέκυψε από το 
σχίσµα µε τη Ρωµαιοκαθολική το 1054, αναγνωρίζει ως αυθεντίες την 
Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση και αποτελείται από διάφορες 
αυτοκέφαλες και αυτόνοµες Εκκλησίες (π.χ. την Ελληνική, τη Ρωσι-
κή, τη Σερβική κ.ά.)· βασίζεται στο ορθόδοξο δόγµα (Αγ. Τριάδα, εκ-
πόρευση τού Αγ. Πνεύµατος µόνο από τον Πατέρα κ.ά., βλ. κ. λ. πι-
στεύω) 3. ορθόδοξος (ο), ορθόδοξη (η) χριστιανός που πρεσβεύει τα 
δόγµατα τής Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας, σε αντιδιαστολή 
προς τους οπαδούς των άλλων χριστιανικών δογµάτων (π.χ. ρωµαιο-
καθολικούς, προτεστάντες) · 4. αυτός που συµφωνεί µε την ορθή 
θρησκευτική πίστη, το ορθό δόγµα 5. (κατ' επέκτ.) αυτός που ακο-
λουθεί µε συνέπεια και χωρίς παρεκκλίσεις τις αρχές µιας ιδεολο-
γίας ή θεωρίας: ~ µαρξιστής | δηµοτικιστής · 6. αυτός που συµφωνεί 
µε τα καθιερωµένα, µε τα παραδεκτά: ~ πρακτική | µέθοδος ΑΝΤ. 
ανορθόδοξος. — ορθόδοξα κ. (λόγ.) ορθοδόξως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < όρθο- + -δοξος < δόξα, αρχική σηµ. «γνώµη, άποψη»]. 

ορθοδροµία (η) {ορθοδροµιών} ΝΑΥΤ. (για πλοίο) ο συντοµότερος 
πλους, που γίνεται πάνω σε τόξο τού µέγιστου κύκλου τής Γης ΑΝΤ. 
λοξοδροµία. — ορθοδροµικός, -ή, -ό, ορθοδροµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. orthodromic < αρχ. ορθοδροµώ < ορθός + 

-δροµώ < δρόµος]. ορθοέπεία (η) {χωρ. πληθ.} η σωστή γλωσσική 
διατύπωση, ο σωστός χειρισµός τού λόγου. — ορθοεπής, -ής, -ές 
[µτγν.], ορθοεπώς επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέπεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όρθο- + -έπεια < -επής < έπος, πβ. άµετρο-έπεια, 
καλ-λι-έπεια]. 

ορθοκεντρο (το) {ορθοκέντρ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. το σηµείο στο οποίο τέ-
µνονται µεταξύ τους τα τρία ύψη κάθε τριγώνου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orthocentre]. 

ορθοκέρατος, -η, -ο [µτγν.] (ζώο) που έχει όρθια, στητά κέρατα. 
ορθολογικός, -ή, -ό [1893] αυτός που συµφωνεί µε τον ορθό λόγο, 
λογικός: ~ εξήγηση | βάση | κατανοµή πόρων | λειτουργία υπηρεσίας | 
νόηµα ΣΥΝ. ορθολογιστικός, ρασιοναλιστικός ΑΝΤ. ανορθολογικός, 
ιρασιοναλιστικός. — ορθολογικ-ά | -ώς επίρρ., ορθολογικότητα (η). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός. 

ορθολογισµός (ο) [1852] 1.η σκέψη ή η κρίση σύµφωνα µε τους κα-
νόνες τής λογικής 2. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που υποστηρίζει ότι ο ορθός λό-
γος (δηλ. η λογική) αποτελεί την κύρια και ασφαλέστερη πηγή γνώ-
σεως, σε αντιδιαστολή προς τον εµπειρισµό, τη θεοκρατία τού Με-
σαίωνα ή την αναγωγή τής παράδοσης σε αυθεντία: κριτικός | ηθικός 
| θρησκευτικός - ΣΥΝ. ρασιοναλισµός ΑΝΤ. ανορθολογισµός, ιρασιο-
ναλισµός. — ορθολογιστής (ο) [1852], ορθολογίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Συνθ. εκ συνεκφοράς από τη φρ. ορθός λόγος, απόδ. τού γερµ. 
Rationalismus]. 

ορθολογιστικός, -ή, -ό [1868] αυτός που σχετίζεται µε τον ορθολο-
γισµό- ΦΡ. ορθολογιστική οργάνωση η αναδιοργάνωση επιχείρησης 
έτσι ώστε να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δυ-
νατότητες της. — ορθολογιστικά επίρρ. 

ορθοµαρµάρωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κά-
λυψη τής επιφάνειας τοίχου µε µαρµάρινες πλάκες. 

ορθοµετρικός, -ή, -ό (κρύσταλλο) τού οποίου οι άξονες τέµνονται 
κάθετα και σχηµατίζουν ορθές γωνίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. orthometric], 

ορθοµετωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κανονικός, φυσιολογικός σχη-
µατισµός τού µετώπου. 

ορθό(ν) (το) [αρχ.] 1. αυτό που είναι σωστό, πρέπον · 2. ΑΝΑΤ. το κα-
τώτατο τµήµα τού παχέος εντέρου, το οποίο καταλήγει στον πρωκτό 
ΣΥΝ.ευθύ, απευθυσµένο. 

ορθοπαιδική κ. (συχνή ορθ.) ορθοπεδική (η) ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός 
κλάδος, που ασχολείται µε την παθολογία και τη θεραπεία των 
βλαβών (µορφολογικών και λειτουργικών) τού οστεοµυϊκού κινητι-
κού συστήµατος τού ανθρώπινου σώµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. orthopédie]. 

ορθοπαιδικός, -ή, -ό [1898] κ. (συχνή ορθ.) ορθοπεδικός 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την ορθοπαιδική: ~ κλινική | πάθηση | παπούτσια | 
στρώµα 2. ορθοπαιδικός (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην ορ-
θοπαιδική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orthopédique]. 

ορθοπαιδική ή ορθοπεδική; Τον όρο ορθοπαιδική έπλασε το 1741 
ο Γάλλος γιατρός Nicolas Andry (1658-1742), καθηγητής στο Πανε-
πιστήµιο των Παρισίων, στο έργο του Traité d'orthopédie ou l'art 
de prévenir et corriger dans les enfants les difformités du corps 
(Πραγµατεία περί ορθοπαιδίας ή προλήψεως και θεραπείας των 
σωµατικών δυσπλασιών στα παιδιά). Ας σηµειωθεί ότι το γαλλ. é 
αποδίδει το ελλην. αν. pédagogie = παιδαγωγική, pédiatrique = 
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παιδιατρική, pederastie = παιδεραστία κ.ά. Το 1771 πλάστηκαν και 
οι όροι orthopédique (ορθοπαιδικός) και orthopédiste (ορθοπαι-
δικός γιατρός). Όπως είναι φανερό, ο όρος πλάστηκε από τον 
Andry, για να δηλώσει τη διόρθωση σωµατικών δυσπλασιών τού 
παιδιού: orthopédie < ορθό- + παιδ- + -ία. Όλο το έργο, άλλωστε;, 
τού Andry περιείχε γενικές οδηγίες και γνώσεις για «τροφούς» και 
«παιδαγωγούς». Κατ' επέκτασιν, ο όρος χρησιµοποιήθηκε εν συνε-
χεία και για ενηλίκους. Η ετυµολογία αυτή είναι ευρύτερα αποδε-
κτή, γι' αυτό και στην Αγγλική ο όρος orthopaedics (από το 
orthopédie) τείνει να επικρατήσει. Πώς, όµως, προήλθε ο όρος ορ-
θοπεδική µε -ε-; o όρος αυτός οφείλεται σε παρετυµολογική σύν-
δεση τής λέξης είτε µε το pes, pedis «πόδι» τής Λατινικής είτε µε 
το ελλην. πέδη (πβ. χειρο-πέδη, τροχο-πέδη), οπότε ορθοπεδική εί-
ναι το «να ορθώνεις (τα οστά) µε πέδες» (µε δεσµά | επίδεση | επι-
δέσµους κ.τ.ό.). Αρα η ετυµολογικά (σύµφωνα µε την προέλευση 
τής λέξης) ορθή γραφή είναι το ορθοπαιδική, όσο και αν η ορθο-
παιδική δεν είναι µόνο για παιδιά. Σε αυτήν προσκρούει η γραφή 
που εσφαλµένα επικράτησε, το ορθοπεδική. Ορθότερος και από 
τους δύο όρους θα ήταν το παιδορθωτική ή, έστω, το πεδορθωτι-
κή. Όπως και ο σωστός όρος θα ήταν οδοντορθωτική και όχι ορ-
θοδοντική! 
Ως προς τον όρο λογοπεδική, που άρχισε να χρησιµοποιείται τε-
λευταία αντί τού λογοθεραπεία, πρόκειται περί τερατογενέσεως, 
αφού σηµαίνει «χρησιµοποιώ πέδες ("δεσµά"), για να θεραπεύσω 
τον λόγο»! 

ορθοπεταλιά (η) ποδηλασία κατά την οποία ο ποδηλάτης δεν κάθεται 
στη σέλα, αλλά πατάει τα πετάλια όρθιος. ορθόπλωρος, -η, -ο [µεσν.] 
(πλοίο) που κινείται µε την πλώρη.  — 
ορθοπλωρίζω ρ. ορθοποδώ ρ. αµετβ. {ορθοποδείς... | ορθοπόδησα} 
(συνήθ. στον οικονοµικό τοµέα) αναλαµβάνω τις χαµένες µου 
δυνάµεις: χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος από την κρίση, για να 
µπορέσει η επιχείρηση να ορθοποδήσει ΣΥΝ. αποκαθίσταµαι. Επίσης 
ορθοποδίζω [ΕΤΥΜ. < µτγν. ορθοποδώ (-έω) < όρθο- + -ποδώ < -πόδης < 
πους, ποδός]. ορθοπραξια (η) {χωρ. πληθ.} η ορθή πράξη, το να 
πράττει κανείς ορθά: η ορθοδοξία είναι και ~. 
[ΕΤΥΜ. < ορθό- + -πραξία < πράξη, πβ. κ. µτγν. όρθοπραγία]. 
ορθοπτερο (το) {ορθοπτέρ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από τα έντοµα 
που ανήκουν στην ίδια τάξη µε την ακρίδα και τον γρύλο, των οποίων 
το µέγεθος ποικίλλει από λίγα χιλιοστά µέχρι αρκετά εκατοστά και 
φέρουν εξωτερικά ανεπτυγµένες πτέρυγες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. Orthopteron]. ορθοπτικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στη 
θεραπεία των παθήσεων, όπως ο στραβισµός, η ανεπάρκεια 
συγκλίσεως κ.λπ.: ~ ασκήσεις (για την ορθή επικέντρωση των 
οφθαλµικών αξόνων). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orthoptique]. ορθός, -ή, -ό 1. (αυτός που βρίσκεται) σε όρθια στάση 
(µε έµφαση και στο παράστηµα): στεκόταν ~ και µας µιλούσε ΣΥΝ. 
όρθιος · 2. (µτφ.) αυτός που είναι κατάλληλος για την περίσταση· 
σωστός: η απόφαση του ήταν ~|| ~ σκέψη | άποψη | ενέργεια | γραφή 
ANT. λανθασµένος, εσφαλµένος, ακατάλληλος·  ΦΡ. (α) ορθός λόγος 
ο ορθολογισµός (βλ.λ.) (β) πολιτικά ορθός αυτός που ενεργεί 
σύµφωνα µε τις αρχές τής πολιτικής ορθότητας (βλ. λ. πολιτικός) 3. 
ορθό(ν) (το) βλ.λ. 4. ΜΑΘ. ορθή γωνία γωνία ενενήντα µοιρών.   — 
ορθ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Fop0-Fóc (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -Ε- ) ετεροιωµ. 
βαθµ. τού I.E. *werdh- «µεγαλώνω, αυξάνω», πβ. σανσκρ. urdhwâ-
«ίσιος, ψηλός», vârdhati «υψώνω, σηκώνω», κ.ά. Η απουσία τού αρ-
χικού δίγαµµα από τη µυκ. γεν. o-to-wo-we-o (πιθ. *όρθΡώΡεος «αυτός 
που έχει τα αφτιά τεντωµένα [όρθια]»), έχει οδηγήσει στην εναλλα-
κτική υπόθεση ότι η λ. συνδ. µε το ρ. öp-νυ-µι «εγείρω, ορµώ» (βλ. λ. 
ορµή), αν και η ανοµοιωτική αποβολή τού -Ε- αποτελεί ικανή εξήγη-
ση. Βλ. κ. όρθρος. Η φρ. πολιτικά ορθός αποδίδει την αγγλ. politically 
correct]. ορθοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. 1. 
εξέταση τού µατιού µε ορθοσκοπικό φακό · 2. η εξέταση τού ορθού 
µε ορθο-σκόπιο. Επίσης ορθοσκοπία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. orthoscopy]. ορθοσκοπικός, -ή, -ό 1. (οπτικό όργανο) που 
έχει επίπεδο οπτικό πεδίο, ώστε να µην παραµορφώνει αναλογίες τού 
αντικειµένου που εικονίζεται σε αυτό: ~ φακός 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την ορθοσκόπηση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthoscopic]. ορθοσκόπιο (το) 
{ορθοσκοπί-ου | -ων) 1. ειδικό όργανο για την εξέταση τής 
εσωτερικής επιφάνειας τού ορθού 2. οπτικό όργανο για την εξέταση 
τού µατιού. 
[ΕΤΎΜ. < ορθό- + -σκόπιο < σκοπώ «εξετάζω, παρατηρώ προσεκτικά», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthoscope]. ορθοστασία (η) {χωρ. 
πληθ.} το να στέκεται κανείς όρθιος: πιάστηκαν τα πόδια µου από την 
πολλή ~. [ΕΤΥΜ. <ορθο- + -στασία < στάση]. ορθοστάτης (ο) 
{ορθοστατών} 1. κατακόρυφο στήριγµα, µε το οποίο συγκρατείται 
κάτι όρθιο: ~ βιβλίων 2. ΑΡΧΙΤ. (α) επιµεληµένος λίθος µεγαλύτερου 
ύψους από τους λίθους των λοιπών στρώσεων, που αποτελούν τη 
βάση των τοίχων αρχαίου κτηρίου (β) ξύλινη ή µεταλλική δοκός που 
τοποθετείται κατακόρυφα για στήριξη κατασκευών, π.χ. γεφυρών. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. <όρθο- + -στάτης < θ. στα-, πβ. κ. Γστα-µαι]. 
ορθοστατικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε την ορθοστα- 

σία: ~ υπόταση (βλ.λ.) | σύνδροµο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthostatic]. 

ορθόστηθος, -η, -ο (λογότ.) αυτός που έχει στητό στήθος: ~ κορίτσι. 
ορθοστοιχία (η) {ορθοστοιχιών} (συνήθ. για φυτά) η τοποθέτηση, 
διάταξη σε ευθεία σειρά. — ορθόστοιχος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthostichy]. 

ορθότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το να είναι (κάτι) ορθό, σωστό· ΦΡ. 
πολιτική ορθότητα βλ. λ. πολιτικός. 

ορθοτοµία (η) [µτγν.] {ορθοτοµιών} 1. η τοµή σε ευθεία γραµµή 2. 
ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή τού ορθού. 

ορθοτοµώ ρ. µετβ. {ορθοτοµείς... | ορθοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. τέµνω κάτι σε ευθεία γραµµή, ευθυγραµµίζω 2. ερµηνεύω ή 
διδάσκω σωστά: η Εκκλησία ορθοτοµεί τον λόγο τής αληθείας (πβ. 
όρθοτοµοϋντες τον λόγον τής αληθείας, Κ.∆. Β' Τιµόθ. 2, 15). [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ορθοτοµώ (-έω) < όρθο- + -τοµώ < τοµή]. 

ορθοτονώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ορθοτόνη-σα, -θηκα, -µένος) 
ΓΡΑΜΜ. τονίζω σωστά. — ορθοτόνηση (η) [µτγν.]. 

ορθοτροπίσµός (ο) BOT. η ανάπτυξη των φυτών µε κατακόρυφη δι-
εύθυνση. Επίσης ορθοτροπία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. orthotropisme]. 

ορθόφρων (ο/η) {ορθόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) (λόγ.-
σπάν.) αυτός που σκέπτεται λογικά, µε σύνεση ΣΥΝ. συνετός, σώ-
φρων, νουνεχής ANT. άφρων, άµυαλος. — ορθοφροσύνη (η), ορθο-
φρονώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, λογικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όρθο- + -φρων < φρην, φρενός (βλ.λ.), πβ. υψηλόφρων, 
σώ-φρων, ταπεινό-φρων]. 

ορθοφωνία (η) [1830] {χωρ. πληθ.} 1. η ορθή και ευκρινής άρθρωση 
και εκφορά τού λόγου 2. µέθοδος µε την οποία (α) διδάσκεται η ορ-
θή άρθρωση και εκφορά τού λόγου (β) ελαττώνονται ή θεραπεύονται 
οι φωνητικές παθήσεις (τραυλισµός κ.ά.). Επίσης ορθοφωνητική. — 
ορθοφωνητικός, -ή, -ό κ. ορθοφωνικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. orthophonie]. 

ορθρινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που συµβαίνει νωρίς το πρωί 
ΣΥΝ. εωθινός ΑΝΤ. εσπερινός, βραδινός 2. ΣΤΡΑΤ. ορθρινό (το) εγερτή-
ριο σάλπισµα· (ειδικότ.) το σάλπισµα που ακούγεται στους στρατώ-
νες, για να ξυπνήσουν οι στρατιώτες. 

όρθρος (ο) ΕΚΚΛΗΣ. η ακολουθία που ψάλλεται στους ναούς κατά 
την ανατολή τού ηλίου και προηγείται τής Θείας Λειτουργίας ΣΥΝ. 
εωθινός· ΦΡ. όρθρου βαθέως (όρθρου βαθέως, Κ.∆. Λουκ. 24, 1) ενώ 
ήταν ακόµη βαθιά χαράµατα ΑΝΤ. εσπερινός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < *Ρόρθ-ρος < ορθός (βλ.λ.), οπότε η λ. θα σήµαινε την 
έναρξη τής ηµέρας κατά την αυγή (δηλ. όταν η µέρα αρχίζει να 
µεγαλώνει και ο ήλιος να υψώνεται), πβ. αρχ. σλαβ. ranü «την αυγή» 
(< *wrödh-no-), σανσκρ. vârdhati «υψώνω, σηκώνω». Ωστόσο, η 
απουσία τ. µε αρχικό δίγαµµα καθιστά αξιοπρόσεκτη (όπως και στο 
επίθ. ορθός) την παλαιότερη άποψη περί αναγωγής στο ρ. δρ-νυ-µι 
«εγείρω, ορµώ» (βλ. λ. ορµή), πβ. λατ. orior «ανατέλλω, σηκώνοµαι», 
ortus «ανατολή»]. 

ορθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {όρθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στήνω, κτίζω 
(κυρ. κάτι που έχει µεγάλο ύψος): όρθωσαν ψηλά τείχη και πύργους 
|| (κ. µτφ.) η παρεξήγηση αυτή όρθωσε ένα τείχος ανάµεσα µας 2. 
στήνω (κάτι) όρθιο, το φέρνω σε όρθια θέση: ~ µνηµείο | οδόφραγµα 
ΣΥΝ. υψώνω· ΦΡ. ορθώνω το ανάστηµα µου υιοθετώ θαρραλέα συ-
µπεριφορά, επιδεικνύω τόλµη: στις κρίσιµες ώρες όρθωσε το ανά-
στηµα του απέναντι στους τυράννους 3. (µεσοπαθ. ορθώνοµαι) (α) 
στέκοµαι όρθιος: µπροστά µας ορθώνονταν οι ουρανοξύστες τής πό-
λης (β) (µτφ.) επαναστατώ, ανθίσταµαι: ~ κατά τής τυραννίας. — όρ-
θωση (η) [αρχ.], ορθωτικός, -ή, -ό [1809]. 

οριακός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο όριο: ~ πλειοψηφία (πλει-
οψηφία εξαιρετικά εύθραυστη και ασθενής µε πολύ λίγες ψήφους 
πάνω από το όριο που προβλέπεται κάθε φορά) || ~ αύξηση των πο-
σοστών | των κερδών || - σηµείο || «εξαιτίας τής ~ διαθεσιµότητας 
ιπτάµενου προσωπικού, η αεροπορική εταιρεία µαταίωσε την επόµενη 
πτήση» (εφηµ.) 2. (µτφ.) κρίσιµος: η οικονοµία τής χώρας | η υγεία του 
βρίσκεται σε - κατάσταση. — οριακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. marginal]. οριγανέλαιο (το) {οριγανελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. το 
αιθέριο έλαιο που παράγεται από τη ρίγανη ΣΥΝ. ριγανόλαδο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. origanum oil]. ορίγανο (το) (λόγ.) 
η ρίγανη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. όρίγανον | όρίγανος, ή, αγν. ετύµου, 
πιθ. δάνειο βορει-οαφρικανικής προελ., όπως και το φερώνυµο φυτό. Η 
λ. παρετυµολο-γήθηκε προς τα ουσ. δρος και γάνος «στολίδι, λάµψη» 
(βλ. κ. γανώνω)]. οριενταλισµός (ο) 1. (στη ζωγραφική) είδος που 
απεικονίζει τοπία, πρόσωπα ή σκηνές από την καθηµερινή ζωή τής 
Μέσης Ανατολής και τής Β. Αφρικής 2. η µελέτη τής ιστορίας και τού 
πολιτισµού των λαών τής Ανατολής, ειδικότ. τού ισλαµικού αραβικού 
κόσµου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. orientalisme < oriental 
«ανατολικός» < λατ. orientalis]. ορίζοντας (ο) {οριζόντων} 1. η νοητή 
γραµµή που φαίνεται να αποτελεί το όριο ανάµεσα στον ουρανό και 
στο έδαφος ή στην επιφάνεια τής θάλασσας: ένα πλοίο φάνηκε στον ~ 
|| στα βάθη των ~ (βλ. λ. βάθος) 2. (γενικότ.) οπτικό πεδίο, ό,τι µπορεί 
κανείς να αντικρίσει µε τα µάτια του: όλος του ο ~ ήταν µια απέραντη 
κοιλάδα· (µτφ., συνήθ. στον πληθ.) 3. τα όρια γνώσεων, 
ενδιαφερόντων, πνευµατικών ενασχολήσεων (κάποιου): διευρύνω 
τους ~ µου 4. ο βαθµός στον οποίο έχει κανείς ανοιχτό µυαλό: ευρείς 
~ 5. τα όρια των προοπτικών, οι δυνατότητες· ΦΡ. ανοίγω (νέους) 
ορίζοντες βλ. λ. ανοίγω 6. το σύνολο στοιχείων ή παραγόντων που 
συνθέτουν µια κατάσταση: οι 
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εξελίξεις διαγράφονται δυσοίωνες στον πολιτικό ~ || «δεν φαίνεται 
στον ~ υπαρκτή απειλή για την κυβέρνηση» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ορίζων (ενν. κύκλος), ουσιαστικοπ. µτχ. ενεστ. τού ρ. ορίζω. Η λ. 
πέρασε ως δάνειο σε πολλές γλώσσες, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. horizon, 
γερµ. Horizont κ.ά.]. 

οριζόντιος, -α, -ο [1766] 1. παράλληλος προς το έδαφος, αυτός που 
βρίσκεται σε επίπεδο παράλληλο προς τον ορίζοντα: τα µπουκάλια 
τού κρασιού τοποθετούνται στην κάβα σε ~ θέση (ξαπλωτά) || στο 
µονόζυγο ο αθλητής κρατιέται από την ~ δοκό 2. ΝΟΜ. οριζόντια ίδιο· 
κτησία ιδιαίτερη µορφή κυριότητας σε ακίνητο, η οποία αποτελείται 
από δύο στοιχεία: την αποκλειστική κυριότητα σε όροφο οικοδοµής 
ή σε διαµέρισµα του και την αναγκαστική συγκυριότητα στα κοινά 
µέρη τού όλου ακινήτου (οικόπεδο, θεµέλια, εξωτερικοί χώροι, κλι-
µακοστάσιο κ.λπ.) ΣΥΝ. οριζόντια συνιδιοκτησία, ιδιοκτησία κατ' 
ορόφους, οροφοκτησία 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που αναφέρεται στη σχέ-
ση µεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στα ίδια επίπεδα διαφορετικών 
ιεραρχικών κλιµάκων 4. αυτός που αναφέρεται στον ορίζοντα. — 
οριζόντια | οριζοντίως [1799] επίρρ., οριζοντιότητα (η) [1845]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. horizontal]. 

οριζοντιώνω ρ. µετβ. [1894] {οριζοντίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθε-
τώ σε οριζόντια θέση 2. (µεσοπαθ. οριζοντιώνοµαι) (µτφ.) πλαγιάζω, 
γέρνω ώστε να βρεθώ σε οριζόντια θέση: οριζοντιώθηκα µια βδοµάδα 
µε γρίπη || ο παίκτης οριζοντιώθηκε προς το έδαφος προσπαθώντας 
ν'αποκρούσει τη χαµηλή µπαλιά. — οριζοντίωση (η) [1887]. 

ορίζουσα (η) ΜΑΘ. αλγεβρικό άθροισµα που αποτελείται από ν2 αριθ-
µούς, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σε ν οριζόντιες γραµµές και ν 
κάθετες- χρησιµοποιείται για τη λύση συστηµάτων µε γραµµικές εξι-
σώσεις. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. τού ρ. ορίζω (ως απόδ. τού 
γαλλ. déterminant), που µεταφέρθηκε ως θηλ. κατ' επίδρ. τής λ. γραµ-
µή και για να αποφευχθεί 'η συσχέτιση µε τον (αρσ.) ορίζοντα (φαι-
νόµενο προφύλαξης)]. 

ορίζω ρ. µετβ. {όρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. αποφασίζω (τον 
χρόνο ή τον τόπο) στον οποίο θα γίνει (κάτι): ~ την ηµεροµηνία τού 
γάµου || ~ τον τόπο τελέσεως τού συνεδρίου || πρέπει να ορίσουµε τη 
µέρα και την ώρα τής συνάντησης ΣΥΝ. καθορίζω 2. θέτω τα όρια σε 
(κάτι): δύο ευθείες ορίζουν ένα επίπεδο || τα σύνορα τής επαρχίας ορί-
ζονται από τρεις οροσειρές || το κτήµα δυτικά ορίζεται από δηµόσιο 
δρόµο ΣΥΝ. προσδιορίζω 3. δίνω σε κάποιον (συγκεκριµένη ιδιότητα, 
σύµφωνα µε την οποία θα ενεργήσει, θα επιτελέσει ρόλο, θα εκτελέ-
σει καθήκοντα): τον όρισε εκπρόσωπο του στο συνέδριο || ορίστηκαν 
τα µέλη τής επιτροπής 4. αποφασίζω ή επιλέγω: ορίστηκαν οι διαιτη-
τές των αγώνων || ορίστηκε η ύλη των εξετάσεων || ορίστηκαν τα τεκ-
µήρια διαβίωσης · 5. επισηµαίνω τα βασικά χαρακτηριστικά (προ-
σώπου ή πράγµατος), δίνω τον ορισµό του: πώς θα ορίσουµε τον άν-
θρωπο; || ~ µια έννοια || τι ορίζεται ως «παιδεία»; 6. διατυπώνω µε σα-
φήνεια, καθορίζω: ο νόµος ορίζει ρητώς ότι... || οι ποινές που ορίζει ο 
νόµος · 7. (λαϊκ.) δίνω διαταγή, εκφράζω µε απόλυτο τρόπο µια επι-
θυµία: «όρισε ο κύρης της να παντρευτεί» || όπως ορίζετε θα γίνει! || 
τι ορίζει η αφεντιά σου; 8. έχω υπό την εξουσία µου: ο ληστής όριζε 
πενήντα νοµαταίους || τα παλιά χρόνια η οικογένεια του όριζε όλο τον 
κάµπο ΣΥΝ. εξουσιάζω, κυβερνώ · 9. φθάνω, έρχοµαι (σε προσφω-
νήσεις υποδοχής επισκέπτη, ταξιδιώτη κ.λπ.): καλώς όρισες! || καλώς 
ορίσατε! || καλώς να ορίσετε στο σπιτικό µας! 10. (η προστ. ορίστε) 
βλ.λ. 11. (η µτχ. ορισµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορίζω < ορός (βλ.λ.). Η λ. σήµαινε αρχικώς «προσδιορί-
ζω µε ακρίβεια την έκταση ενός χώρου, τα σύνορα του», άρα και 
«εντοπίζω το σηµασιολογικό πεδίο µιας λέξεως, ξεχωρίζοντας την 
από άλλες». Ήδη αρχ. η σηµ. «καθορίζω τις ενέργειες κάποιου, δια-
τάσσω»]. 

Ορινόκος (ο) ποταµός τού Β. τµήµατος τής Ν. Αµερικής που εκβάλ-
λει στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Orinoco < γλ. Γκουαρανί ori-noco «χώρος κωπηλα-
σίας»]. 

όριο (το) {ορί-ου | -ων} 1. το σηµείο πέρα από το οποίο δεν µπορεί να 
εκτείνεται ή να υπάρξει (κάτι), η µεγαλύτερη δυνατή έκταση, ο ανώ-
τατος δυνατός βαθµός: κατοικεί στα ~ τού δήµου Αθηναίων || δεν 
αντέχω άλλο, έχω φτάσει στα ~ µου! || έχει και η υποµονή τα ~ της! || 
το θράσος του δεν είχε ~ || σε όλα τα πράγµατα υπάρχει και ένα ~ || οι 
νόµοι καθορίζουν τα ~ τής δράσης µας σε κοινωνικό επίπεδο || «~ τού 
κόσµου µου είναι τα ~ τής γλώσσας µου» (Λ. Βιτγκενστάιν) || ξε-
πέρασες κάθε- || τα ανώτατα επιτρεπτά ~ ρύπανσης- ΦΡ. (α) εντός | 
εκτός των ορίων (+γεν.) κ. µέσα στα όρια (+γεν.) µέσα σε καθορι-
σµένο χώρο, µε προσδιορισµένα όρια: εντός των ορίων µιας χώρας | 
τής λογικής | τού εφικτού || µέσα στα όρια τού κόσµου µας (β) θέτω | 
βάζω ένα όριο (αε κάτι) βάζω φραγµό, καθορίζω ένα σηµείο, πέρα 
από το οποίο καθετί θεωρείται αυθαίρετο, ασύδοτο, παράνοµο κ.λπ.: 
πρέπει να θέσουµε ένα ~ στην ανεξέλεγκτη προβολή διαφηµίσεων || 
ποιος θα βάλει όρια στην ελευθερία τής έκφρασης; (γ) όριο ηλικίας 
βλ. λ. ηλικία (δ) µέχρις ενός ορίου (για την αξία τού µέτρου σε κάθε 
δραστηριότητα): επιτρέπονται τα πάντα, αλλά ~ (ε) το έσχατο όριο 
το τελευταίο επιτρεπτό ή ανεκτό σηµείο: έφτασε στο ~ τής υποµονής 
του- (ειδικότ.) (στ) βγαίνω από τα όρια βλ. λ. βγαίνω 2. το διαχωρι-
στικό σηµείο: το ~ µεταξύ µεγαλοφυίας και τρέλας || το ~ ανάµεσα σε 
δύο έννοιες || τα ~ µεταξύ Μεσαίωνα και Αναγέννησης είναι ασαφή 3. 
το σηµείο πέρα από το οποίο αρχίζει κάτι άλλο: έφτασε στα ~ τής 
τρέλας || το ανώτατο | κατώτατο ~ των µισθών || το πάθος του για 
εκείνη αγγίζει τα ~ τής µανίας 4. το σηµείο πέρα από το οποίο απο-
κτά κανείς συγκεκριµένο δικαίωµα: ο αθλητής ξεπέρασε το ~ για 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες || έπιασα το ~ για τη συµµετοχή στην κλή- 

ρωση 5. (ειδικότ.) το σηµείο που θεωρείται φραγµός, κάτι αξεπέρα-
στο: ο άλτης τού επί κοντώ ξεπέρασε το ~ των έξι µέτρων || ξέρω τα ~ 
µου, γι ' αυτό δεν κάνω υπερβολές 6. όρια (τα) οι φραγµοί (ηθικοί, κοι-
νωνικοί): αυτός ο άνθρωπος δεν έχει όρια! (για ενοχλητικό ή θρασύ 
άνθρωπο χωρίς αναστολές) 7. το σύνορο: ο Έβρος ποταµός αποτελεί 
ένα φυσικό ~ τής Ελλάδας προς τα ανατολικά || χαράζω τα ~ ενός οι-
κοπέδου 8. το ανώτατο επιτρεπτό σηµείο, µέγεθος κ.λπ.: το ~ ταχύτη-
τας σε αυτό τον δρόµο είναι τα εκατό χιλιόµετρα || παραβίασε το ~ 
ασφαλείας. — οριακός, -ή, -ό (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. δριον, υποκ. τού ουσ. ορός (βλ.λ.), χωρίς σµικρυντική 
σηµ.].     _ οριοθετώ ρ. µετβ. {οριοθετείς... | οριοθέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµέ-νος} προσδιορίζω σε κάτι τα όρια του: ~ πρόβληµα | 
επιστηµονικό πεδίο | την υφαλοκρηπίδα ΣΥΝ. καθορίζω. — οριοθέτηση 
(η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. οριοθετώ (-έω) < δριον + -θετώ, βλ. κ. θέτω]. 

οριοθετώ ή οροθετώ; Σήµερα έχει επικρατήσει στη χρήση ο τ. 
οριοθετώ (και οριοθέτηση), που µαρτυρείται ήδη από τον 2ο αι. 
µ.Χ. Παλαιότερα χρησιµοποιήθηκε περισσότερο η λ. ορο-θετώ 
(από τη λ. δρος, ό «όριο»), που είναι ήδη αρχαία (Ιου αι. µ.Χ.), ενώ 
η λ. ορο-θεσία, επίσης αρχαία, είναι ακόµη παλαιότερη (2ου αι. 
π.Χ.). Αρα και οι δύο λέξεις είναι σωστές (οριοθετώ και οροθετώ, 
οριοθέτηση και οροθέτηση), σηµαίνουν το ίδιο και δεν ευσταθεί 
ότι ορθότερο είναι το οροθετώ. Και οι δύο λέξεις όρος (ο) και 
όριο (το) χρησιµοποιήθηκαν στην Αρχαία µε την ίδια σηµασία, 
σήµερα δε το σύνθετο µε τη λ. όριο- (οριοθετώ) είναι ετυµολογικά 
και σηµασιολογικά περισσότερο διαφανές και κατανοητό από τον 
οµιλητή (η λ. όρος, ο είναι γνωστή σήµερα µε τη σηµ. «προϋπόθε-
ση»). 

όρισµα (το) {ορίσµ-ατος, | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. γενικός όρος στη σύ-
νταξη που χρησιµοποιείται για να δηλώσει τόσο το υποκείµενο όσο 
και τα συµπληρώµατα (αντικείµενα) τού ρήµατος· π.χ. στην πρόταση 
«ο Γιάννης έστειλε γράµµα τού αδελφού του» έχουµε τρία ορίσµατα, 
το υποκείµενο και δύο αντικείµενα· τα ορίσµατα προσδιορίζουν το 
σθένος (βλ.λ.) τού ρήµατος. 

ορισµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει οριστεί, που έχει αποφασιστεί µε 
ακρίβεια η λειτουργία του, η θέση, ο χρόνος τελέσεως κ.λπ.: οι όροι 
τού συµβολαίου είναι σαφώς ~ και απόλυτα δεσµευτικοί ΣΥΝ. καθο-
ρισµένος, διατυπωµένος 2. (εµφατ.) συγκεκριµένος: ένας ~ αριθµός 
ανθρώπων φώναζε 3. (στον πληθ. ορισµένοι, -ες, -α σε χρήση αόρι-
στης αντωνυµίας) κάποιοι, µερικοί: ~ φορές αισθάνοµαι σαν να βρί-
σκοµαι σε άλλη χώρα || ~ τραγούδια έχουν διασωθεί || ~ άνθρωποι δεν 
καταλαβαίνουν τι τους λες! || έχω ~ αµφιβολίες για την αξία του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώρισµένος, ουσιαστικοπ. µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ορί-
ζω]. 

ορισµένως επίρρ. (λόγ.-σπάν.) σίγουρα, χωρίς αµφιβολία ΣΥΝ. ασφα-
λώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

ορισµός (ο) 1. (α) η ακριβής και σαφής περιγραφή τής σηµασίας ή 
των σηµασιών µιας λέξης, όπως συνάγονται από τη χρήση | τις χρή-
σεις τής λέξης- ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
τής σηµασίας µιας λέξης, έτσι ώστε να διακρίνεται από κάθε άλλη: 
σαφής | καλός | επιτυχηµένος | ανακριβής | πρόχειρος ~ || ο ~ µιας δύ-
σκολης έννοιας- ΦΡ. εξ ορισµού για κάτι που είναι αυτονόητο, που 
προκύπτει από το ίδιο το περιεχόµενο µιας έννοιας: ο Θεός είναι ~ 
αγαθός (β) (ειδικότ.) το τµήµα λεξικογραφικού λήµµατος, στο οποίο 
δίνεται η σηµασία τής αντίστοιχης λέξης ΣΥΝ. ερµήνευµα 2. ΦΙΛΟΣ, η 
διατύπωση που αποσκοπεί στο να αποδώσει την ουσία µιας έννοιας, 
βασιζόµενη στο προσεχές γένος στο οποίο αυτή υπάγεται και στην 
ειδοποιό (βλ.λ.) διαφορά της από άλλες έννοιες που υπάγονται στο 
ίδιο γένος, π.χ. ο ορισµός τού ανθρώπου: «ζωον λόγον έχον» περι-
λαµβάνει το γένος («ζωον») και την ειδοποιό διαφορά από τα άλλα 
ζώα («λόγον έχον») ✈  3. (λαϊκ.) η επιθυµία ή διαταγή (κάποιου, συ-
νήθ. ανώτερου κοινωνικά(: Στους ~ σας! Ό,τι ζητήσετε, θα το έχετε! || 
«αν είν'ο - σας, Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ'αρχοντικό σας» 
(χριστουγεννιάτικα κάλαντα). [ΕΤΥΜ αρχ. < ορίζω (βλ.λ.)]. 

ορίστε προστ. τού ορίζω Λ. ως τυπική έκφραση, όταν απευθυνόµαστε 
σε κάποιον δίνοντας του κάτι: ~ τα ρέστα σας || ~ παρακαλώ, το ποτό 
που ζητήσατε || ~ το ψητό, ~ κι η σαλάτα 2. ως απάντηση, όταν µας 
απευθύνει τον λόγο κάποιος, κυρ. κάποιος στον οποίο οφείλουµε σε-
βασµό: -Κύριε Γιάννη! —! || -Γκαρσόν! —! ΣΥΝ. µάλιστα, παρακαλώ 
3. για περιπτώσεις στις οποίες απευθυνόµαστε σε κάποιον, ζητώντας 
του να κάνει ή να πει κάτι: ~, καθίστε! || ~, τι θέλετε; || ~, σας ακούω 
4. ως στερεότυπη έκφραση, µόλις σηκώσουµε το ακουστικό τού τη-
λεφώνου: ~, ποιος είναι; 5. σε ερώτηση, όταν δεν ακούσαµε κάτι κα-
λά: ~, δεν σας ακούω καλά 6. (για έντονη απορία, έκπληξη): ~; Άκου-
σα καλά ή µε γελούν τ' αφτιά µου; || ~; Συµβαίνουν τέτοια πράγµατα; 
7. να, ιδού (κυρ. µε αποδοκιµαστική διάθεση, ειρωνεία, έκπληξη): ~ 
κατάσταση! Τι άλλο θα δούµε ακόµη! || ~ πώς σε κατάντησε ο εγω-
ισµός σου! || (εµφατ.) ~ µας! Εσύ θα µου πεις τι θα κάνω; 

οριστική (η) ΓΛΩΣΣ. η έγκλιση που εκφράζει τη δέσµευση τού οµιλη-
τή ότι αυτό που λέει είναι αληθινό, πραγµατικό, βέβαιο (η οριστική 
µε ορισµένους δείκτες θα, να, ας µπορεί να δηλώνει και τροπικότητα· 
βλ. λ. τροπικότητα): η κόρη του διορίστηκε στο ∆ηµόσιο || ο ουρανός 
είναι γαλανός || κατά τη γνώµη µου, ο υποψήφιος αδικήθηκε από την 
επιτροπή (διατύπωση µειωµένης βεβαιότητας τού οµιλητή) || κλίνω 
ένα ρήµα στην ~ τού ενεστώτα || η ~ αορίστου τού «βρίσκω» είναι 
«βρήκα» και η υποτακτική «να βρω» || δυνητική ~ (βλ. λ. δυνητικός). 

οριστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η τελική διευθέτηση 
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ή ολοκλήρωση: η ~ τής συµφωνίας ειρήνευσης | τής ηµεροµηνίας τού 
γάµου | τής συνεργασίας δύο εταιρειών. — οριστικοποιώ ρ. [ΕΤΥΜ, 
Απόδ. τού αγγλ. finalisation]. 

οριστικός, -ή, -ό 1. τελικός, αυτός στον οποίο έχει καταλήξει κανείς 
µε απόλυτη βεβαιότητα, που δεν πρόκειται να αλλάξει: η ~ µου από-
φαση είναι αυτή || η θε'ση µου είναι ~ και αµετάκλητη || ελήφθησαν ~ 
µέτρα για τα αυθαίρετα κτίσµατα || ~ διακοπή τής συνεργασίας τους 
µε την εταιρεία 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που προσδιορίζει πρόσωπο ή 
πράγµα κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να το ξεχωρίζει από άλλα οµοειδή: 
~ άρθρο (το άρθρο ο, η, το) || ~ αντωνυµία (η αντωνυµία αυτός, -ή, -ό) 
|| ~ σύνθετο (βλ. λ. σύνθετος) (β) οριστική (η) βλ.λ. — οριστικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., οριστικότητα (η) [1845]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οριστικός < όριστός < ορίζω (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. εί-
ναι µτγν.]. 

όρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φάλαινα χρώµατος µαύρου µε µεγάλες λευκές 
κηλίδες στην κάτω επιφάνεια τού σώµατος της, που ζει από τον 
Αρκτικό Ωκεανό µέχρι την Ανταρκτική. Επίσης όρκη. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. orque < λατ. orca «είδος κήτους»]. 

ορκίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {όρκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον) να δώσει όρκο: τον όρκισε στην Παναγία να µην αποκαλύ-
ψει το µυστικό 2. (για προϊστάµενο υπηρεσίας, αξιωµατούχο κ.λπ.) 
απαγγέλλω τον όρκο σε κάποιους που συγκατατίθενται ή/και τον 
επαναλαµβάνουν κατά την τελετή τής επίσηµης ανάληψης των κα-
θηκόντων τους: ο αρχιεπίσκοπος ορκίζει τη νέα κυβέρνηση || ο πρύ-
τανης όρκισε τους πτυχιούχους τής Σχολής · 3. ζητώ από (κάποιον) 
παρακαλώντας θερµά, µε µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση: σε ορκί-
ζω σε ό,τι έχεις ιερό, µην πεις σε icavévav τίποτε! ΣΥΝ. ικετεύω· (µε-
σοπαθ. ορκίζοµαι) 4. διαβεβαιώνω µε όρκο: ~ ότι τον είδα στον τόπο 
τού εγκλήµατος || - να πω την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, χωρίς 
φόβο και πάθος || της ορκίστηκε αιώνια πίστη || ~ στο Ευαγγέλιο | 
στην ψυχή τής µάννας µου | στα παιδιά µου | σε ό,τι αγαπάω πιο πολύ 
| σε ό,τι έχω ιερό || -∆εν σε πιστεύω ό,τι κι αν λες! -Σε τι θες να σου 
ορκιστώ; || σου ~ στον Θεό και σ'όλους τους αγίους ότι σου λέω την 
αλήθεια! || νοµίζω ότι ήταν αυτός· αλλά δεν ~ κιόλας! || (κ. στην 
προστ.) -∆εν το έκανα εγώ. -Ορκίσου! ΣΥΝ. δίνω/παίρνω όρκο· ΦΡ. 
σου Τ' ορκίζοµαι ως έκφραση διαβεβαίωσης: αλήθεια λέω, ~! 5. δίνω 
όρκο σε επίσηµη τελετή ότι θα είµαι πιστός στα καθήκοντα που ανα-
λαµβάνω: αύριο ορκίζονται οι απόφοιτοι τής Σχολής Ευελπίδων 6. (η 
µτχ. ορκισµένος, -η, -ο) φανατικός, άσπονδος: είναι ~ εχθρός του 
στην πολιτική. — όρκιση (η). 

ορκίζοµαι - οµνύω. Και τα δύο είναι αρχαίες λέξεις και σηµαίνουν 
«παίρνω | δίνω όρκο». Στην Αρχαία χρησιµοποιούσαν κυρ. τη φρ. 
οµνύω (οµνυµι) ορκον, ενώ το ορκίζω το χρησιµοποιούσαν ως 
µεταβιβαστικό «βάζω/κάνω κάποιον να δώσει όρκο». Σε νεότερους 
χρόνους το ορκίζοµαι ήλθε να αποτελέσει το κύριο p., που δηλώ-
νει τη σηµ. «παίρνω, δίνω όρκο». Σήµερα το οµνύω είναι γνωστό 
κυρ. από το οµώνυµο ποίηµα τού Καβάφη και από τα λόγια τού 
Χριστού στο Ευαγγέλιο «Εγώ δέ λέγω ΰµϊν µη όµόσαι όλως- µήτε 
εν τω ούρανω, δτι θρόνος εστίν τού θεού, µήτε εν τη γη, ότι ύπο-
πόδιόν εστίν των ποδών αυτού- µήτε είς 'Ιεροσόλυµα, δτι πόλις 
εστίν τού µεγάλου βασιλέως- µήτε εν τη κεφαλή σου όµόσης, ότι ου 
δύνασαι µίαν τρίχα λευκήν ποιήσαι ή µέλαιναν» (Κ.∆. Ματθ. 5, 34-
36). Το οµνύω είναι γνωστό και από τα σύνθετα που σχηµα-
τίστηκαν µε αυτό (µε έκταση µάλιστα τού -ο- σε -ω-): ορκ-ωµοσία, 
συν-ωµότης (συν-ωµοτώ, συν-ωµοσία), εξ-ωµότης, αν-ωµοτί («χω-
ρίς όρκο»). Από το όρκος | ορκίζοµαι πλάστηκαν και χρησιµοποι-
ούνται τα: έν-ορκος (αρχική σηµ. «ορκισµένος, µε όρκο»), επί-ορ-
κος, ψευδ-ορκία, ευ-όρκως)«µε σεβασµό στον όρκο µου»), εξ-ορκί-
ζω (εξ-ορκιστής, εξ-ορκισµός), ορκωτός, ορκο-δοσία, ορκ-ωµοσία, 
ορκο-πάτης. 

ορκοδοσία (η) [1834] {ορκοδοσιών} το να δίνει κανείς όρκο, η ορκω-
µοσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. [ΕΤΥΜ. < όρκος + -δοσία < δότης]. 

ορκοδοτω ρ. αµετβ. {ορκοδοτείς... | ορκοδότησα} (επίσ.) δίνω ένορκη 
διαβεβαίωση, συνήθ. ενώπιον δικαστηρίου ή αρχής. [ΕΤΥΜ. < 
όρκος + -δοτώ < δότης]. 

ορκοληψια (η) [1833] {ορκοληψιών} (επίσ.) η όρκιση προσώπου ενώ-
πιον δικαστού ή άλλης αρµόδιας αρχής κατά την ανάληψη των κα-
θηκόντων του ως δηµόσιου λειτουργού. 

όρκος (ο) η διαβεβαίωση που δίνει κανείς για την αλήθεια ισχυρι-
σµού ή ότι θα κάνει αυτό που λέει, συχνά επικαλούµενος τον Θεό ή 
άγιο πρόσωπο ή γενικότ. κάτι απολύτως σεβαστό: δίνω | κάνω | παίρ-
νω - (ορκίζοµαι) || έδωσε ~ ενώπιον Θεού και ανθρώπων || τηρώ | πα-
τάω | καταπατώ τον ~ µου || δεν κρατάει τον ~ του || έδωσε ~ στη ζωή 
τής µάννας του || ~ συζυγικής πίστης | σιωπής | αγνείας | αιώνιας φι-
λίας- ΦΡ. (α) όρκος τού Ιπποκράτη βλ. λ. Ιπποκράτης (β) όρκος αίµα-
τος βλ. λ. αίµα (γ) ακαδηµαϊκός όρκος βλ. λ. ακαδηµαϊκός (δ) ΝΟΜ. 
δικαστικός όρκος ο όρκος που επιβάλλεται στον διάδικο µε πρωτο-
βουλία τού δικαστηρίου και όχι τού αντιδίκου του (επακτός όρκος). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ; όρκος, αβεβ. ετύµου. Η παλαιότερη εκδοχή συνδ. τη λ. 
µε το ουσ. ερκος «εµπόδιο, φραγµός» µε τη σηµ. τής ισχυρής δέ-
σµευσης (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου «ορκον δεσµοί, σφραγίδες»)-
ορισµένοι µελετητές µάλιστα ταύτισαν τη λ. µε τη µυθική Στύγα, στα 
νερά τής οποίας ορκίζονταν (και δεσµεύονταν) ακόµη και θεοί. Σύµ-
φωνα µε άλλη εκδοχή, αν η φρ. όµνύναι ορκον σηµαίνει «πιάνω τον 
όρκο» (βλ. λ. οµνύω), τότε η λ. ίσως δήλωνε το ιερό αντικείµενο που 
κρατούσε κανείς, προκειµένου να προσδώσει επισηµότητα στον όρκο 

του. Ωστόσο, η αναγωγή σε αµάρτυρο λατ. *sorcus «κλάδος» (πβ. 
υποκ. surculus) δεν είναι ευρύτερα αποδεκτή, αφού υποστηρίζεται 
συνήθ. ότι surculus < surus «κλάδος»]. 

ορκωµοσία (η) {ορκωµοσιών} το να δίνει κανείς επισήµως όρκο και 
συνεκδ. η επίσηµη τελετή στην οποία δίδεται όρκος (κατά την ανά-
ληψη καθηκόντων, την ολοκλήρωση σπουδών και την απονοµή τίτ-
λου κ.ά.): η ~ των πτυχιούχων τής Νοµικής | των νεοσύλλεκτων | τής 
νέας κυβέρνησης || η τελετή τής ~ || στην ~ παρέστησαν πολλοί επί-
σηµοι || η ~ θα µεταδοθεί τηλεοπτικώς. — ορκωµοτώ ρ. [αρχ.] {-
είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. ορκωµοσία < αρχ. ορκωµότης, συνθ. εκ συναρπαγής 
από τη φρ. ορκον όµόσαι (απρφ. αορ. τού ρ. οµνυµι, βλ. κ. οµνύω) µε 
επίθηµα -της και έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει (πβ. 
συν-ωµότης)]. 

ορκωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει δώσει όρκο 2. (α) ΝΟΜ. ορ-
κωτό δικαστήριο δικαστήριο που αποτελείται από ενόρκους (βλ.λ.) 
και τακτικούς δικαστές: µικτό ~ (β) ορκωτός λογιστής επαγγελµα-
τίας λογιστής αναγνωρισµένος από την πολιτεία και τις λογιστικές 
ενώσεις, ώστε να ασκεί αντικειµενικό έλεγχο σε επιχειρήσεις. — ορ-
κωτικός, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

Ορλεάνη (η) πόλη τής Κ. Γαλλίας στις όχθες τού Λίγηρα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Orléans < λατ. Aurelianum. H πόλη ονοµάστηκε 
έτσι προς τιµήν τού Ρωµαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου (λατ. 
Marcus Aurelius), όταν ξαναχτίστηκε τον 3ο αι. µ.Χ.]. 

ορλόν (το) {άκλ.} συνθετική ύλη για ύφανση, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από µεγάλη αντοχή και χρησιµοποιείται αναµεµιγµένη µε µαλλί 
ή άλλες υφάνσιµες ύλες (βλ. λ. ακρυλικός). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. orlon (κατά το nylon) < orle < δηµώδ. λατ. orula < λατ. 
ora «περιθώριο»]. 

ορµαθος (ο) (λόγ.) 1. σύνολο όµοιων πραγµάτων περασµένων σε 
σύρµα, σκοινί, µεταλλικό κρίκο κ.λπ.: - κλειδιών ΣΥΝ. (λαϊκ.) αρµαθιά 
2. (µτφ.) πλήθος όµοιων πραγµάτων: «η πρώην πρωθυπουργός κατη-
γορείται για ~ καταχρήσεων» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όρµαθός < όρµος «αλυσίδα, χορδή» + παραγ. επίθηµα -
αθος, πβ. κάλαθος. Το όρµος (ίσως άσχετο προς το επίσης αρχ. όρµος 
«αραξοβόλι, φυσικός λιµενίσκος», βλ.λ.), εµφανίζει την ετεροιωµ. 
βαθµ. τού ρ. εϊρω «συνδέω» (< *serjo, µε ψίλωση, βλ. λ. είρ-µός, έρ-
µα)]. 

ορµέµφυτος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από ένστικτο και όχι από 
λογική επεξεργασία- κυρ. το ουδ. ορµέµφυτο (το) [1805] ένστικτο. — 
ορµεµφύτως επίρρ. [1858]. [ΕΤΥΜ < ορµή + έµφυτος, απόδ. τού 
γαλλ. instinct (βλ. κ. ένστικτο)]. 

ορµή (η) 1. κίνηση προς τα εµπρός, που χαρακτηρίζεται από δύναµη, 
σφοδρότητα: έπεσε µε ~ πάνω του και τον τραυµάτισε || ρίχνω µια πέ-
τρα µε ~ || πετάγοµαι µε ~ || οι αθλητές ξεκίνησαν µε ~ || οι στρατιώτες 
ρίχτηκαν µε - εναντίον των εχθρών 2. (για φυσικά φαινόµενα) η 
σφοδρότητα, η ένταση: ο αέρας χτυπούσε µε - τα παντζούρια || τα 
κύµατα έσπαγαν µε ~ στην προβλήτα || η χιονοστιβάδα έπεσε µε ~ 
πάνω στην κατασκήνωση των εκδροµέων 3. ΦΥΣ. το φυσικό µέγεθος 
που ορίζεται ως το γινόµενο τής µάζας ενός αντικειµένου επί την τα-
χύτητα του 4. ΨΥΧΟΛ. σωµατική και ψυχική προδιάθεση τού ανθρώ-
που, που τον οδηγεί στην ικανοποίηση έντονων βιολογικών αναγκών: 
η σεξουαλική | γενετήσια ~ || η ~ προς ικανοποίηση τού αισθήµατος 
τής πείνας || ο έλεγχος των βιολογικών ~ είναι δυνατός για τον άν-
θρωπο 5. (ειδικότ.) ορµές (οι) η επιθυµία για σεξουαλική συνεύρεση: 
είναι όλο ορµές σ' αυτή την ηλικία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορµή < *όρ-σµά (µε πρόληψη τής δασύτητας) < ό'ρ-νυ-
µι «εγείρω, παροτρύνω» < I.E. *er- «θέτω σε κίνηση, ξεσηκώνω», πβ. 
σανσκρ. mòti, χεττ. armimi, ίσως και λατ. orior «ανατέλλω». ∆υσερ-
µήνευτος" παραµένει ο φωνηεντισµός σε όρ- ίσως, κατά µία άποψη, 
παρουσιάζεται ενεστωτική βράχυνση *ώρ-νυ-µι > öp-νυ-µι (πβ. 
*στώρ-νυ-µι > στόρ-νυ-µι, στρω-τός). Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το όρ-
εµφανίζει τη συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *er-, κάτι που όµως συνηθί-
ζεται µόνο σε αιολ. τύπους. Οµόρρ. Λα-έρ-της, ερ-εθ-ίζω (βλ.λ.)]. 

ορµήνεια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η καθοδήγηση, οι συµβουλές σε 
κάποιον για το πώς πρέπει να συµπεριφερθεί σε συγκεκριµένη περί-
σταση. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ορµηνεύω (βλ.λ.)]. 

ορµηνεύω ρ. µετβ. {ορµήν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) καθοδηγώ 
(κάποιον), συµβουλεύω (κάποιον) τι πρέπει να πει ή να κάνει σε συ-
γκεκριµένη περίσταση ΣΥΝ. νουθετώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ορµηνεύω < αρχ. ερµηνεύω, από τη συνεκφορά τής 
αντων. σου µε το ρ. ερµηνεύω: σου ερµηνεύω > σόρµηνεύω > ορµη-
νεύω]. 

ορµητήριο (το) [αρχ.] {ορµητηρί-ου | -ων} ο τόπος από τον οποίο ορ-
µά κανείς, από τον οποίο ξεκινά τις δραστηριότητες του· συνήθ. για 
παράνοµη δράση (πειρατών, ληστών κ.λπ.): η Μήλος υπήρξε ~ πειρα-
τών || (γενικότ.-µτφ.) το εξοχικό του σπίτι είναι το ~ για τις καλοκαι-
ρινές του εξορµήσεις. 

ορµητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που διαθέτει ορµή, που εκδηλώνεται µε 
ένταση και σφοδρότητα: τα ~ νερά τού χειµάρρου. — ορµητικ-ά /-ώς 
[αρχ.] επίρρ., ορµητικότητα (η) [1874]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

ορµιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το σκοινί στο οποίο δένουν το αγκί-
στρι. Επίσης ορµίδι κ. αρµίδι κ. αρµίθι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρµιά < όρµος «αλυσίδα, χορδή» (για το οποίο βλ. λ. 
όρµαθός)]. 

ορµίζω ρ. µετβ. [αρχ.} {όρµισ-α, -τηκα, -µένος} οδηγώ πλοίο σε όρµο, 
για να αγκυροβολήσει. — όρµιση (η) [µτγν.]. 

ορµίσκος (ο) [µτγν.] µικρός όρµος (βλ.λ.). 
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ορµόνη (η) {ορµονών} 1. ΒΙΟΛ. ουσία που παράγεται από ενδοκρινή αδένα ή 
από ειδικό νευρικό κύτταρο τού οργανισµού και που εκκρίνεται σε πολύ µικρές 
ποσότητες στην κυκλοφορία τού αίµατος ή διαχέεται µέσω των κυτταρικών 
µεµβρανών, ρυθµίζοντας τις φυσιολογικές λειτουργίες τού οργανισµού (λ.χ. τον 
µεταβολισµό ή την ανάπτυξη): αυξητική | ζωική | φυτική | γεννητική ~|| η 
ινσουλίνη, η θυροξίνη, η αδρεναλίνη είναι γνωστές ~ τού οργανισµού 2. ουσία 
που χρησιµοποιείται στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες για την τεχνητή 
αύξηση τού όγκου των ζώων ή των καρπών, καθώς και την ταχύτερη ωρίµαση 
των φυτών: κρέατα µε ορµόνες 3. ΦΥΣΙΟΛ. σωµατότροπος ορµόνη ορµόνη που 
εκκρίνεται από την υπόφυση και ρυθµίζει την ανάπτυξη τού σώµατος ΣΥΝ. 
σωµατοτροπίνη, αυξητική ορµόνη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. hormone < αρχ. 
όρµων, µτχ. ενεστ. τού ρ. ορµώ]. ορµονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις 
ορµόνες: ~ διαταραχές | ανωµαλία. — ορµονικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρος, < αγγλ. hormonic]. ορµονοθεραπεία (η) 
{ορµονοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η χρήση φυσικών ή συνθετικών ορµονών για 
θεραπευτικούς σκοπούς (λ.χ. η χορήγηση ινσουλίνης στον σακχαρώδη διαβήτη, 
θυροξίνης στην ανεπάρκεια τού θυρεοειδούς, αλλά και σε κακοήθη 
νεοπλάσµατα µαστού κλπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hormonotherapy]. όρµος (ο) κοίλωµα στη γραµµή τής ακτής, όπου η θάλασσα 
εισχωρεί στην ξηρά και είναι δυνατό το αγκυροβόληµα (πβ. λ. κόλπος). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρµος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Ανεπαρκής η αναγωγή στο ουσ. 
ορµή, αφού οι προτεινόµενες σηµ. «σηµείο αναχωρήσεως πλοίου», «τόπος όπου 
το πλοίο ταλαντεύεται στο κύµα, ενώ έχει αγκυροβολήσει» (πβ. σανσκρ. sârma- 
«κύµα») και «τόπος κατάλληλος για αγκυροβόληµα» δεν παρέχουν 
ικανοποιητική εξήγηση. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το ουσ. όρµος ανάγεται στο 
ρ. εϊρω «συνδέω» (βλ. λ. ειρµός), οπότε αποτελεί µετωνυµία τού αρχ. όρµος 
«αλυσίδα, χορδή» (βλ. λ. όρµαθός) µε τη σηµ. «αλυσίδα τής άγκυρας». Τέλος, 
έχει προταθεί η σύνδεση µε τη λ. έρµα (βλ.λ.), µε την προϋπόθεση ότι έρµα 
«πέτρα», οπότε το ουσ. όρµος θα δήλωνε τον πετρώδη τόπο, στον οποίο µπορεί 
να προσδεθεί το πλοίο]. ορµώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ορµάς... | όρµ-ησα, -ώµαι, -
άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. κινούµαι προς τα εµπρός µε ορµή: όρµησε µπροστά 
ασυγκράτητος || (µτφ.) το καΐκι όρµησε άφοβα µες στα αφρισµένα κύµατα 2. 
(καθηµ.) κινούµαι εναντίον (κάποιου) µε ορµή, επιτίθεµαι: ορµούν καταπάνω 
τους και τους τρέπουν σε φυγή || του όρµηξε και τον χτύπησε µε γροθιές || ένα 
σκυλί τού όρµηξε στον δρόµο- (µεσοπαθ. ορµώµαι) 3. ξεκινώ από κάτι (π.χ. ένα 
στοιχείο) ή παρακινούµαι από κάτι: από πού ορµήθηκες και έφθασες σ' αυτό το 
συµπέρασµα; 4. (λόγ.) κατάγοµαι: εκ Βόλου ορµηθείσα | ορµώµενη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

[ETYM. < αρχ. ορµώ (-άω) < ορµή (βλ.λ.)]. 
όρνεο (το) → όρνιο 
ορνεοσκοπια (η) {ορνεοσκοπιών} παρατήρηση τού πετάγµατος και των 

κραυγών των πτηνών για την πρόβλεψη τού µέλλοντος. — ορ-νεοσκόπος 
(ο/η) [µτγν.]. 

[ETYM. < µτγν. όρνεοσκόπος < ορνεον + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. όρνιθα (η) {ορνίθων} {αρχαιοπρ.} η κότα (βλ.λ.). 
Επίσης (λογιότ.) όρ-νις (η) [αρχ.]. 
[ΕΓΥΜ. < αρχ. όρνις, -ιθος (ό | ή)< θ. όρν-ι- (µε παρέκταση -θ- για τις ανάγκες 
τής κλίσεως) < I.E. *or-n- «αετός, µεγάλο πουλί», πβ. χετ.^Γ-aä, γότθ. ara, αρχ. 
γερµ. aro | aru, αρχ. αγγλ. earn, αρχ. σλαβ. orilü κ.ά. Οµόρρ. αρχ. öpv-εον. Η λ. 
όρνις αναφερόταν αρχικά σε κάθε είδους πτηνό, ενώ η λ. ορνεον περιοριζόταν 
στα αρπακτικά και η λ. οιωνός σε εκείνα που χρησίµευαν ως δείκτες τού 
µέλλοντος, ως προµηνύµατα. Αργότερα, η λ. Ορνις περιορίστηκε στα 
κατοικίδια πτηνά και, τελικά, δήλωσε αποκλειστικά την κότα]. ορνίθι (το) 
{ορνιθ-ιού | -ιών} το κοτόπουλο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όρνίθιον, υποκ. τού όρνις]. ορνιθόγαλο (το) ποώδες φυτό µε 
βολβό και λευκά, κίτρινα ή πράσινα άνθη. ορνιθοειδές (το) [µτγν.] κάθε πτηνό 
που ανήκει στην ειδική κατηγορία πτηνών που περιλαµβάνει την κότα, τον 
φασιανό, το παγώνι κ.ά. ΣΥΝ. ορνιθόµορφα. ορνιθοκλεπτης (ο) [µτγν.] 
{ορνιθοκλεπτών} (λόγ.) αυτός που κλέβει 

όρνιθες ΣΥΝ. (καθηµ.) κλεφτοκοτάς. ορνιθοκοµείο (το) [µεσν.] το 
ορνιθοτροφείο (βλ.λ.). ορνίθοκοµία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} η ορνιθοτροφία 
(βλ.λ.). — ορνι- 
θοκοµικός, -ή, -ό. ορνιθοκόµος (ο/η) ο ορνιθοτρόφος. [ΕΤΥΜ µτγν. < όρνιθο- 
+ -κόµος < κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. κ. -κοµία)]. ορνιθολογια (η) 
[1809] {χωρ. πληθ.) ΖΩΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης τα πτηνά.   — ορνιθολόγος (ο/η), ορνιθολογικός, -ή, -ό [1871]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ornithologie]. ορνιθόµορφος, -η, -ο 1. 
αυτός που έχει τη µορφή πτηνού 2. ΖΩΟΛ. ορνιθόµορφο (το) κάθε πτηνό που 
ανήκει στην ίδια τάξη, η οποία περιλαµβάνει είδη όπως η όρνιθα, ο φασιανός, η 
πέρδικα, το παγώνι, η γαλοπούλα κ.ά., τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους 
το βαρύ σώµα, τις κοντές στρογγυλεµένες φτερούγες, τα ισχυρά πόδια και το 
κοντό µε ελαφρά κάµψη προς τα κάτω ράµφος ΣΥΝ. ορνιθοειδές. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. Galliformes (νόθο συνθ.)]. ορνιθόµυαλος, -η, -ο 
(λόγ.) αυτός που έχει µυαλό όρνιθας, άµυαλος ή ελαφρόµυαλος ΣΥΝ. (καθηµ.) 
κοκορόµυαλος. 

ορνιθοπωλείο (το) [µτγν.] (λόγ.) το κατάστηµα όπου πωλούνται όρνιθες και 
γενικότ. πουλερικά ΣΥΝ. (καθηµ.) κοτοπουλάδικο. 

ορνιθοπώλης (ο) [µτγν.] {ορνιθοπωλών} (λόγ.) ο πωλητής ορνίθων, γενικότ. 
πουλερικών. 

ορνιθόρρυγχος (ο) [1848] αµφίβιο και ωοτόκο θηλαστικό µε πλατιά ουρά και 
στόµα που µοιάζει µε ράµφος: ο ~ τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. ornithorynque]. 

ορνιθοσκαλίσµατα (τα) {ορνιθοσκαλισµάτων} τα πολύ άσχηµα γράµµατα, οι 
κακογραφίες. 

ορνιθοτροφείο (το) [µτγν.] η ειδική εγκατάσταση για την εκτροφή πουλερικών 
ΣΥΝ. ορνιθοκοµείο. 

ορνιθοτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή πουλερικών σε ειδικές 
εγκαταστάσεις ΣΥΝ. ορνίθοκοµία. — ορνιθοτρόφος (ο/η) [µτγν.], 
ορνιθοτροφικός, -ή, -ό [1896]. 

ορνιθώνας (ο) [µτγν.] 1. το ορνιθοτροφείο 2. το κοτέτσι. 
όρνιο (το) 1. αρπακτικό πτηνό που µοιάζει µε γεράκι, ο γύπας 2. (υβριστ.) 

πρόσωπο ανόητο ή ανίδεο ΣΥΝ. βλάκας, αστοιχείωτος ANT. ξεφτέρι, σαΐνι. 
Επίσης (λόγ.) όρνεο [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. όρνιον < 
αρχ. ορνεον, βλ. λ. όρνιθα]. 

όρνις (ο/η) → όρνιθα 
ορντέβρ (το) (παλαιότ. ορθ. ορ ντ'εβρ) {άκλ.} έδεσµα που σερβίρεται πριν από 

το κυρίως φαγητό, για να ανοίγει την όρεξη ΣΥΝ. ορεκτικό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
hors-d œuvre «εκτός κυρίου γεύµατος» < hors «εκτός» + œuvre «έργο» (< 
λατ. opera)]. 

ορντινάντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. ο στρατιώτης που έχει αποσπαστεί 
στην προσωπική υπηρεσία αξιωµατικού 2. (γενικότ.) ο υποτακτικός, αυτός 
που εκτελεί εντολές. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ordinanza «εντολή, διαταγή» (από τη φρ. compagnia 
d'ordinanza «υπασπιστής») < ordinare «διατάσσω, τακτοποιώ» < λατ. ordino 
< ordo «τάξη, ευταξία»]. 

ορο- κ. ορεο- κ. ορεό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται µε το βουνό: ορο-πέδιο, ορο-σειρά, ορεο-γραφία, ορογένεση. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. όρο-πέδιον, όρεο-
βάτης, όρεο-φύλαξ), που προέρχεται από το αρχ. όρος και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. orogenèse]. 

ορο- κ. ορό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν το σύνορο, 
το όριο: ορο-θετώ, ορο-σήµανση, ορό-σηµο. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. όρο-ποτώ), που προέρχεται από το ουσ. ορός (βλ.λ.) και 
απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αγγλ. sero-positive «ορο-θετικός»]. 

οροαιµατώδης, -ης, -ες [1891] {οροαιµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. 
αυτός που αποτελείται από ορό, ο οποίος περιέχει αιµοσφαίρια: ~ υγρό | όγκος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sérosanguin]. 

οροαντίδραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. 1. βιολογική 
αντίδραση στον ορό τού αίµατος πάσχοντος ατόµου (π.χ. συγκόλληση, 
καθίζηση κ.ά.) 2. η ανίχνευση ουσιών στον ορό τού αίµατος για τη διάγνωση 
νοσηµάτων, καθώς και για τον προσδιορισµό τής οµάδας αίµατος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. séroréaction]. 

ορόγαλα (το) {ορογάλ-ατος | -ατα, -άτων} το υδαρές υπόλειµµα τού γάλακτος 
από την εξαγωγή τού βουτύρου και τού τυριού. [ΕΤΥΜ. < ορός + γάλα]. 

ορογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΕΩΛ. το σύνολο των κινήσεων 
τού φλοιού τής Γης που συντελούν στη δηµιουργία των οροσειρών. Επίσης 
ορογένεια. — ορογενετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orogenèse]. 

οροδιαγνωστική (η) [1896] ΙΑΤΡ. µέθοδος διαγνώσεως λοιµωδών και άλλων 
νοσηµάτων. Επίσης οροδιάννωση [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
sérodiagnostic (νόθο συνθ.)]. 

οροδιαγνωστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διάγνωση διαφόρων 
ασθενειών µε οροαντιδράσεις. 

οροθεραπεία (η) [1894] {οροθεραπειών} ΙΑΤΡ µέθοδος θεραπείας ή προλήψεως 
λοιµώξεων και δηλητηριάσεων, που στηρίζεται στη χρήση ανθρώπινων ή 
ζωικών ορών τού αίµατος ΣΥΝ. οροθεραπευτική. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. sérothérapie (νόθο συνθ.)]. 

ορο θεραπευτικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που αναφέρεται στην οροθεραπεία 2. 
οροθεραπευτική (η) η οροθεραπεία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
sérothérapique (νόθο συνθ.)]. 

οροθεσία (η) [µτγν.] {οροθεσιών} (λόγ.) ο προσδιορισµός των ορίων ΣΥΝ. 
οροθέτηση, οροσήµανση. 

οροθέσιο (το) [µτγν.] {οροθεσί-ου | -ων} οτιδήποτε χρησιµεύει ως δηλωτικό 
συνόρων (λ.χ. πέτρες, πάσσαλοι κ.λπ.) ΣΥΝ. ορόσηµο, όριο. 

οροθετικός1, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την οροθεσία-ΦΡ. 
οροθετική γραµµή η εδαφική γραµµή που αποτελεί σύνορο µεταξύ γειτονικών 
χώρων. οροθετικός2, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που στον ορό τού αίµατος του έχουν 
εντοπιστεί αντισώµατα έναντι συγκεκριµένων ιών: ~ για το A.I.D.S. ΣΥΝ. 
φορέας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. seropositive]. οροθετώ ρ. µετβ. 
{οροθετείς... | οροθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προσδιορίζω και 
χαράζω σύνορα (µεταξύ εδαφικών τµηµάτων, περιοχών, χωρών) 2. καθορίζω 
τα όρια που πλαισιώνουν (κάτι). — οροθέτηση (η) [1855]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οριοθετώ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οροθετώ (-έω) < όρος + -θετώ, βλ. λ. θέτω, τίθεµαι]. ορολογία 
(η) [1846] {ορολογιών} το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιµοποιούνται σε 
συγκεκριµένο γνωστικό ή επαγγελµατικό χώρο: ιατρική | τεχνική | νοµική | 
ναυτική ~. — ορολογιακός, -ή, -ό κ. ορολογικός. 
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[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. terminologie (νόθο συνθ.)]. 

ορολογιακός - ορολογικός - ωρολογιακός. Από τύπους σε -ία | -
εία, καθώς και από τύπους σε: -ιος | -ιο, σχηµατίζονται παράγωγα 
σε -ιακός (αντί -ιικός): επαρχ-ία - επαρχ-ιακός, µανία -µανιακός, 
εργασία - εργασιακός, περιουσία - περιουσιακός, συγκοινωνία - 
συγκοινωνιακός, ναυτιλία - ναυτιλιακός, κοιλία -κοιλιακός, 
περιφέρεια - περιφερειακός, οικογένεια - οικογενειακός, πολιτεία - 
πολιτειακός, επιφάνεια - επιφανειακός, ήλιος -ηλιακός, προνόµιο - 
προνοµιακός, κρανίο - κρανιακός, ηµερολόγιο - ηµερολογιακός 
κ.τ.ό. Αρα από το ορολογία θα σχηµατιστεί επίθ. ορολογιακός, 
όπως και από το ωρολόγιο θα σχηµατιστεί επίθ. ωρολογιακός. Ως 
εκ τούτου, ο τ. ορολογιακός είναι κανονικός. Ωστόσο, για λόγους 
προφύλαξης, επειδή το ορολογιακός συµπίπτει µε το ωρολογιακός, 
σχηµατίστηκε τ. ορολογικός που χρησιµοποιείται περισσότερο. 

ορονοσία (η) {ορονοσιών} ΙΑΤΡ. η νόσος που προέρχεται από ενέσεις 
ορού αίµατος για θεραπευτικούς σκοπούς και εκδηλώνεται µε δερ-
µατικό εξάνθηµα, οίδηµα τού προσώπου και των άκρων, πυρετό, πο-
νόκοιλο και ναυτία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. maladie du sérum]. 

οροπέδιο (το) {οροπεδί-ου | -ων} η πεδινή έκταση σε ορεινό σχηµα-
τισµό (βουνό ή λόφο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. όροπέδιον < όρος + πεδίον]. 

ορός κ. (εσφαλµ.) ορρός (ο) 1. ΒΙΟΛ. το κίτρινο υδατώδες υγρό που 
αποµένει ύστερα από την πήξη τού αίµατος και έχει µεγάλη περιε-
κτικότητα σε λευκώµατα 2. ΙΑΤΡ. (Θεραπευτικός) ορός (α) ο ορός 
(σηµ. ΐ) ανθρώπου ή ζώου που έχει ανοσοποιηθεί κατά µικροβίων 
διαφόρων λοιµωδών νοσηµάτων, ο οποίος χρησιµοποιείται θεραπευ-
τικά, προκειµένου να εισαχθούν στον οργανισµό τα αντισώµατα που 
περιέχει: αντιλυσσικός | αντιχετανικός | αντιδιφθεριτικός ~ (β) διά-
λυµα µεταλλικών αλάτων που χορηγείται ενδοφλεβίως για την αντι-
µετώπιση αιµορραγιών, αφυδατώσεως, δηλητηριάσεων κ.ά. (γ) (συ-
νεκδ.) το δοχείο που περιέχει το παραπάνω διάλυµα µαζί µε τα εξαρ-
τήµατα του: καθώς τον βγάζουν έξω για περίπατο, µια νοσοκόµα τού 
κρατάει τον -1| έσπασε ο - · 3. ορός τής αλήθειας φάρµακο που χο-
ρηγείται ενδοφλεβίως (πεντοθάλη) προκαλώντας ελαφρά νάρκωση, 
ώστε αυτός που βρίσκεται υπό την επήρεια του να µην ψεύδεται και 
να µην αποκρύπτει πράγµατα που δεν θα ήθελε να αποκαλύψει (πβ. 
ανιχνευτής ψεύδους, λ. ανιχνευτής) · 4. (λόγ.) το υδαρές υπόλειµµα 
γάλακτος που αποµένει ύστερα από την αφαίρεση τού βουτύρου και 
τής τυρίνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τυρόγαλο, υπόλειµµα γάλακτος µετά την 
πήξη του», ετεροιωµ. βαθµ. (µε ιων. ψίλωση) τού I.E. *ser- «ρέω, κυ-
λώ», πβ. σανσκρ. sarà- «ρέων», λατ. serum «ορός» κ.ά. Βλ. κ. έρπω, 
ρέω. Η γρ. ορρός, αν και απαντά ήδη σε βυζαντινά χειρόγραφα, οφεί-
λεται µάλλον σε εσφαλµ. ανάγνωση]. 

όρος (ο) 1. η προϋπόθεση µε δεσµευτικό περιεχόµενο: θέτω | υπαγο-
ρεύω τους ~ µου || απαράβατος | ρητός | πρωτεύων ~ || διατύπωση | 
επιβολή όρων || δυσβάστακτοι | σκληροί | ταπεινωτικοί ~ || παραβαί-
νω | τηρώ | παραβιάζω | πληρώ τους ~ τής συµφωνίας || «µε αυτούς 
τους ~, η σύγκρουση θα λάβει τη µορφή ενός νέου Ψυχρού Πολέµου» 
(εφηµ.)· ΦΡ. (α) υπό όρους µε προϋποθέσεις: τον άφησαν ελεύθερο ~ 
(β) υπό έναν όρο | υπό τον όρο (+ότι) υπό µία | την προϋπόθεση: θα 
σου δανείσω το αµάξι µου, υπό τον όρο ότι θα µου το φέρεις πίσω µέ-
χρι το βράδυ (γ) άνευ όρων βλ. λ. άνευ · 2. όροι (οι) η κατάσταση 
πραγµάτων, οι συνθήκες, τα δεδοµένα: οι ~ διαβίωσης | εργασίας | 
απασχόλησης | ασφαλείας ΦΡ. επί ίσοις όροις βλ. λ. ίσος 3. η λέξη ή 
φράση µε ειδικό περιεχόµενο, η οποία δηλώνει έννοια από συγκεκρι-
µένο χώρο (επιστήµες, καλές τέχνες, επαγγέλµατα κ.λπ.): η έκφραση 
«το κατά κεφαλήν εισόδηµα» είναι - τής οικονοµίας || ιατρικοί | νο-
µικοί | φιλολογικοί ~ · ΦΡ. (α) εφ' όρου ζωής βλ. λ. ζωή (β) µέσος 
όρος βλ. λ. µέσος · 4. (σε συντακτικές, µαθηµατικές ή λογικές δοµές) 
δοµικό, συστατικό στοιχείο: οι - τής πρότασης | αναλογίας | πολυω-
νύµου | συλλογισµού || ο δεύτερος - συγκρίσεως στη Ν. Ελληνική εκ-
φέρεται µε την πρόθεση «από» (βλ. λ. σύγκριση) ΦΡ. όροι (του) κλά-
σµατος ο αριθµητής και ο παρονοµαστής κλάσµατος: οι ~ του 315 εί-
ναι οι αριθµοί 3 και 5 · 5. ΑΡΧΑΙΟΛ. το ορόσηµο, µικρή στήλη που δη-
λώνει όριο: ~ τής αθηναϊκής αγοράς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυ-
µο, σύνθετος. — ορικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. όρος (ήδη µυκ. wo-wo) < *Fóp-Foc, που συνδ. µε λατ. 
urvus «αυλάκι.» (< *wr-wos), p. urvo «διανοίγω αυλάκι», πιθ. και µε το 
αρχ. ρ. έρύω «τραβώ, σύρω» (< *Εερύω). Φαίνεται πως η αρχική σηµ. 
τής λ. ήταν επίσης «αυλάκι», από όπου προήλθε η σηµ. «χαραγµένο 
όριο, σύνορο». Η φρ. υπό όρους αποδίδει το γαλλ. sous conditions]. 
όρος (το) {όρ-ους | -η, -έων} (λόγ.) το φυσικό ύψωµα που ξεπερνά κα-
τά προσέγγιση τα 500 µέτρα: το ~ Όλυµπος || το θεοβάδιστον ~ Σινά || 
το Αγιον ~ (ο Αθως) ΣΥΝ. βουνό' ΦΡ. (α) (εκφραστ.) στα όρη, στ' άγρια 
βουνά (ι) σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές (ii) ως τυπι-
κή φράση σε ξόρκι: να φύγει (ενν. το κακό) ~! (β) ΑΝΑΤ. όρος τής Α-
φροδίτης το εφηβαίο των γυναικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. ρηµατικό ουσ. τού δρ-νυ-µι «εγείρω, παροτρύνω» 
(βλ. κ. ορµή), που συνδ. µε σανσκρ. rsva- «ψηλός». Η λ. εµφανίζει αρ-
χικό ό- αντί τού αναµενόµενου έ- (*ερος, πβ. γένος, τέλος κ.ά.) προ-
φανώς κατ' αναλογίαν προς το ρ. δρνυµι, όρέσθαι (αόρ.). Στη Ν. Ελλη-
νικής η λ. απαντά a>ç α' συνθ. µε τις εξής µορφές: (α) όρο- (ήδη αρχ., 
πβ. όρο-πέδιον) (β) ορει-, από τη δοτ. ενικού ορει (ήδη αρχ., πβ. ορεί-
χαλκος) (γ) όρεσι-, από^ τη δοτ. πληθ. δρεσι (ήδη αρχ., πβ. όρεσί-βιος) 
(δ) όρεο-, από το επίθ. δρε)ι)ος < όρος (ήδη µτγν., πβ. όρεο-φύλαξ)]. 

οροσειρά (η) [1886] σειρά ορέων που συνιστούν µία συνεχή ενότητα: 
η ~ τής Πίνδου | των Ανδεων. 

οροσηµανση (η) [1879] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η τοπο-
θέτηση ορόσηµων για τον προσδιορισµό εκτάσεως ΣΥΝ. οροθέτηση. 

ορόσηµο (το) [1833] {οροσήµ-ου | -ων} 1. το σηµάδι που τοποθετείται, 
προκειµένου να προσδιορίσει τα όρια εκτάσεως στην ξηρά ή στη θά-
λασσα ΣΥΝ. οροθέσιο, σύνορο 2. (συνήθ. µτφ.) το χρονικό σηµείο ή το 
καθοριστικής σηµασίας γεγονός, που σηµατοδοτεί την έναρξη µιας 
νέας περιόδου: η Επανάσταση τού 1821 αποτελεί το πιο σηµαντικό ~ 
τής νεότερης ελληνικής ιστορίας ΣΥΝ. σταθµός. [ΕΤΥΜ. < όρος, ο + -
σηµο < σήµα, απόδ. τού γερµ. Markzeichen]. 

οροφή (η) 1. το εσωτερικό επιστέγασµα δωµατίου ΣΥΝ. ταβάνι 2. (συ-
νεκδ.) η σκεπή κτηρίου ΣΥΝ στέγη 3. το πάνω µέρος οχήµατος που 
σκεπάζει, καλύπτει το σαλόνι, τον χώρο όπου κάθονται ο οδηγός και 
οι επιβάτες: η ~ τού αυτοκινήτου 4. (µτφ.) το ανώτατο όριο, ο αριθµός 
που δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί: η διαµορφωµένη ~ των µισθών 
αµφισβητείται από την Α.∆.Ε.Α.Υ. ΣΥΝ. πλαφόν · 5. το ανώτατο ύψος 
στο οποίο µπορεί να πετάξει αεροπλάνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ερέφω «καλύπτω, σκεπάζω (για στέγες σπιτιών)», που 
συνδ. µε αρχ. γερµ. hirni-reba «κρανίο», πιθ. κ. αρχ. γερµ. rippa «πλευ-
ρά, µεριά», αρχ. αγγλ. ribb. Στη σηµ. «ανώτατο όριο» η λ. αποδίδε το 
γαλλ. plafond (βλ. κ. πλαφόν)]. 

οροφοδιαµερισµα (το) {οροφοδιαµερίσµ-ατος | -ατα,-άτων} το δια-
µέρισµα πολυκατοικίας που καταλαµβάνε ολόκληρο όροφο. 

όροφος (ο) {ορόφ-ου | -ων, -ους} 1.ο χώρος που περιλαµβάνεται ανά-
µεσα σε δύο διαδοχικά δάπεδα ενός οικοδοµήµατος και αποτελείται 
από ένα ή περισσότερα διαµερίσµατα: µένω στον δεύτερο -· ΦΡ. κα-
τά όροφο πολυκατοικία η πολυκατοικία, κάθε διαµέρισµα τής οποίας 
καταλαµβάνει ολόκληρο τον χώρο ανάµεσα σε δύο διαδοχικά δάπεδα 
2. (ειδικότ.) (α) κάθε όροφος (σηµ. 1) πάνω από το ισόγειο και τον 
ηµιώροφο, εφόσον υπάρχει: ανεβαίνω από το ισόγειο στον πρώτο -■ 
(β) ιδιοκτησία κατ' όροφο η οριζόντια ιδιοκτησία 3. καθένα από τα 
επίπεδα στα οποία χωρίζεται ένα πράγµα, µια κατασκευή: οι ~ γα-
µήλιας τούρτας · 4. το τµήµα που συγκροτεί το κύριο σώµα ενός πυ-
ραύλου και περιέχει το προωθητικό υλικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ερέφω «καλύπτω, σκεπάζω (για στέγες σπιτιών)». Βλ. λ. 
οροφή]. 

ορρός (ο) →ορός 
ορρωδώ ρ. αµετβ. (ορρωδείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) χάνω 
το θάρρος µου, λιποψυχώ ή διστάζω: δεν ~ προ ουδενός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. 
-ρρ~- 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορρωδώ (-έω) | άρρωδώ (ιων.), αβεβ. ετύµου. o Ησύχιος 
και άλλοι αρχαίοι λεξικογράφοι εξηγούσαν το ρ. ορρωδώ ως «ιδρώ-
νω από τον φόβο µου» και το συσχέτιζαν µε τις λ. ορρός «οπίσθια, 
γλουτοί», δέος, ίδίω «ιδρώνω» (πβ. ορρός- οί γαρ δεδοικότες ίδίουσι 
τόν δρρον, δ εστίν ίδροΰσιν), άποψη παρετυµολογική. Σύµφωνα µε 
διαφορετική εκδοχή, το ρ. ανάγεται σε επίθ. *ορρώδης «δειλός» (< 
ορρός), αλλά η σύνδεση δεν ερµηνεύει τον ιων. τ. άρρωδώ, ο οποίος 
µάλλον είναι αρχικός (οπότε ορρωδώ < άρρωδώ, µε προληπτική 
αφοµοίωση)]. 

όρσε επιφών. (λαϊκ.) να· όταν µουντζώνουµε κάποιον: ~ πέντε (µού-
ντζωµα µε τη µία παλάµη ανοιχτή) | δέκα (µε τις δύο παλάµες)- ΦΡ. 
όρσε γαµπρέ κουφέτα! κοροϊδευτικά ή επιτιµιτικά για κάποιον που 
δεν κατάφερε να κάνει κάτι από ανικανότητα ή κακή εκτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. < όρισε (µε συγκοπή), προστ. τού ρ. ορίζω]. 

Ορτανσία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Hortensie < λατ. 
Hortensia, θηλ. τού ρωµαϊκού Horten-sius (ονοµασία πάτριας), πιθ. < 
λατ. hortus «κήπος»]. 

ορτανσία (η) {ορτανσιών} καλλωπιστικό φυτό µε µεγάλα φύλλα σε 
σχήµα καρδιάς, σφαιρικές ταξιανθίες και πολλά λευκά, ροζ, κόκκι-
να, µοβ ή µπλε άνθη. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. hortensia, όνοµα που δόθηκε τον 18ο αι. προς τιµήν 
τής Hortense Lepaute, στην οποία αφιερώθηκε το άνθος]. 

όρτσα επιφών. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) στρέψε προς τον άνεµο: ~ τα πανιά! ΣΥΝ. 
(λόγ.) προσάγε! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. orza, αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο ολλ. lurts 
«προς τα αριστερά»]. 

ορτσάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {όρτσ-αρα κ. -άρισα, -αρισµένος} ΝΑΥΤ. 
(λαϊκ.) στρέφω το πλοίο προς τον άνεµο ΣΥΝ. προσάγοµαι ANT. ποδί-
ζω, επιδίδω. — ορτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. orzare < orza (βλ. 
λ. όρτσα)]. 

ορτύκι (το) {ορτυκ-ιού | -ιών) ορνιθόµορφο µικρόσωµο πουλί που ζει 
σε ψηλή ποώδη βλάστηση, σε ακαλλιέργητα βοσκοτόπια, αγρούς, λι-
βάδια και χέρσα εδάφη, τρέφεται δε µε σπόρους, προνύµφες εντόµων 
και σαλιγκάρια. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. δρτυξ, -υγος < *Ρόρτ-υξ (πβ. κόκκ-υξ, µε το ίδιο 
επίθηµα -υξ), που πιθ. συνδ. µε I.E. λ. για το ίδιο πτηνό, λ.χ. σανσκρ. 
vartaka-, βεδ. vartikä- (µε επιθήµατα -aka-, -ikä-)]. 

όρυγµα (το) {ορύγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µέρος τού εδάφους σκαµ-
µένο βαθιά ΣΥΝ. τάφρος, χαντάκι 2. ο βόθρος · 3. ΣΤΡΑΤ. η τάφρος που 
σκάφτηκε για οχυρωµατικό σκοπό, την προστασία δηλ. από τα εχθρι-
κά πυρά ΣΥΝ. χαράκωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ορύσσω (βλ.λ.)]. 

όρυζα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το ρύζι- ΦΡ. (σκωπτ.) βράσε όρυζα | ρύζι 
σε περιπτώσεις που αντιµετωπίζει κανείς δύσκολη κατάσταση χωρίς 
δυνατότητα βελτίωσης: αν έρθει κι άλλος λογαριασµός τώρα που 
ξέµεινα από λεφτά, ~! ΣΥΝ. άσ' τα να πάνε, καήκαµε. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
δάνειο από την Α. Περσία, πβ. πάστο vrizê (πληθ.), σανσκρ. vrlhi. Βλ. 
κ. ρύζι]. 
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ορυζάλευρο (το) {ορυζαλεύρ-ου | -ων} (λόγ.) το αλεύρι που προέρχεται από 
επεξεργασία αποφλοιωµένων σπερµάτων ρυζιού ΣΥΝ. ρυ-ζάλευρο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rice flour]. 

ορυζάµυλο (το) {ορυζαµύλ-ου | -ων} το άµυλο που προκύπτει από την 
κατεργασία τού ρυζιού και χρησιµοποιείται ως βασικό υλικό κατασκευής 
καλλυντικών (πούδρας κ.ά.). 

ορυζοκαλλιέργεια (η) {ορυζοκαλλιεργειών} 1. η καλλιέργεια ρυζιού 2. η 
έκταση όπου γίνεται η καλλιέργεια ρυζιού. 

ορυζόµυλος (ο) (λόγ.) {ορυζοµύλων} 1. το µηχάνηµα ή το σύνολο των 
µηχανηµάτων που χρησιµεύουν για την επεξεργασία τού ρυζιού 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο λειτουργούν τα παραπάνω µηχανήµατα. 

ορυζώνας (ο) [µεσν.] έκταση γης σπαρµένη µε ρύζι, φυτεία ρυζιού. 
ορυκτέλαιο (το) {ορυκτελαί-ου | -ων} λιπαντικό έλαιο που αποτελεί συνήθ. 

προϊόν τής κλασµατικής απόσταξης τού αργού πετρελαίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. mineral oil]. 

ορυκτό (το) φυσικό, συνήθ. στερεό, σώµα µε ορισµένη χηµική σύσταση και 
εσωτερική κρυσταλλική δοµή, που βρίσκεται στην επιφάνεια τής Γης ή στο 
υπέδαφος: ο σίδηρος, ο άργιλος, ο ασβεστόλιθος είναι ορυκτά || πολύτιµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρυκτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ορυκτός (βλ.λ.)]. 

ορυκτογεωλογία (η) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη µελέτη των ορυκτών.  — ορυκτογεωλογικός, -ή, -ό [1841]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. minéralogie géologique]. 

ορυκτογραφια (η) [1809] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τα είδη και τις παραλλαγές των ορυκτών. — ορυ-κτογραφικός, 
-ή, -ό. 

ορυκτολογία (η) [1766] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η επιστήµη που µελετά τα ορυκτά 
από πλευράς φυσικών ιδιοτήτων, χηµικής σύστασης, εσωτερικής δοµής, 
προέλευσης, εµφάνισης και κατανοµής τους στη φύση. — ορυκτολόγος (ο/η) 
[1802], ορυκτολογικός, -ή, -ό [1867]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
oryctologie]. 

ορυκτός, -ή, -ό 1. αυτός που εξορύσσεται από τη γη·  ΦΡ. ορυκτός πλούτος το 
σύνολο των ορυκτών που περιέχει το υπέδαφος µιας χώρας 2. ορυκτό (το) 
βλ.λ. 3. αυτός που έχει απολιθωθεί και διατηρείται στα πετρώµατα τού φλοιού 
τής Γης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ορύσσω (βλ.λ.)]. 

ορυκτοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής αναζήτησης και τής κατεργασίας 
ορυκτών. — ορυκτοτεχνικός, -ή, -ό. 

ορυµαγδός (ο) (λόγ.) 1. δυνατός θόρυβος από πολλούς διαφορετικούς ήχους, 
γενικευµένη αναστάτωση ΣΥΝ. πανδαιµόνιο, σαµατάς 2. (µτφ.) πλήθος 
(έντονων αντιδράσεων, εκδηλώσεων): ~ δηλώσεων | διαµαρτυριών | απειλών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. λ. (µε επίθηµα -δος, χαρακτηριστικό λέξεων που 
έχουν τη σηµ. «θόρυβος», λ.χ. κέλαδος, άραδος). Η «γλώσσα» τού Ησυχίου 
όρυγµάδες θόρυβοι ενισχύει την υπόθεση ότι ορυµαγδός < *όρυγ-αδ-µός (µε 
αντιµετάθεση) < όρυγάζω, που συνδ. µε τα συνώνυµα έρεύγ-οµαι «ρεύοµαι» 
και ώρύοµαι (βλ.λ.). Η «γλώσσα» όρυγµάδες αποτελεί µάλλον παρεκτεταµένο 
τ. τού αµάρτυρου *όρυγµός < θ. *όρυγ-]. 

ορύσσω κ. ορύττω ρ. αµετβ. {όρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} (αρχαιοπρ.) ανοίγω 
όρυγµα. — όρυξη [αρχ.] κ. ορυχή (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όρύχ-ίω < ό- προθεµ. + *rukh- (µε εκφραστ. δασύ), µη-
δενισµ. βαθµ. τού I.E. *reu-k- «σκάβω, γδέρνω», πβ. σανσκρ. luncati «µαδώ, 
γδέρνω», λατ. runco «σκαλίζω» (> ιταλ. roncare), ιρλ. rucht «χοίρος», γοτθ. 
raupjan «µαδώ, γδέρνω» κ.ά. Παράγ. δρυγ-µα, ορυκτός, δρυξις (-η), όρυχ-εϊο 
κ.ά.]. 

ορυχείο (το) [1867] ο τόπος στον οποίο γίνεται συστηµατική εξαγωγή ορυκτών 
από το υπέδαφος: το Λαύριο ήταν γνωστό στην αρχαιότητα για τα - αργύρου του 
(πβ. λ. µεταλλείο). 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. που αποσπάστηκε από αρχ. σύνθετα, λ.χ. χρυσ-ωρυ-χεϊον, 
άργυρ-ωρυχεϊον. o σχηµατισµός κατά το µτγν. όρυχή < αρχ. ορύσσω (βλ.λ.)]. 

ορφανεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ορφάνε-ψα, -µένος) (καθηµ.) µένω ορφανός, χάνω 
τους γονείς µου: ορφάνεψε από µικρός || (µτφ.) ορφάνεψε η χώρα µε τον χαµό 
τού µεγάλου ηγέτη. — ορφάνεµα (το) κ. (εκφραστ.) ορφάνια (η). 

ορφανίζω ρ. µετβ. [αρχ.] απορφανίζω (βλ.λ.). 
ορφανικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον ορφανό ή την ορφάνια. 
ορφανισµός (ο) [µεσν.] απορφανισµός (βλ.λ.). 
ορφανός, -ή, -ό αυτός που έχει χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς: ~ από 

µάννα || µένω ~|| τα~ τού πολέµου. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < *όρφος (+ παραγ. επίθηµα -ανός) < I.E. *orbho- «ορφανός», πβ. 
λατ. orbus «στερηµένος από κάτι, ορφανός» (αργότερα «τυφλός»), αρµ. orb 
«ορφανός», γοτθ. arbi «κληρονόµος», γερµ. erben «κληρονοµώ» κ.ά. Η λ. 
ορφανός δήλωνε αρχικώς τόσο τον στερούµενο γονέων όσο και εκείνον που 
δεν είχε παιδιά, περιορίστηκε όµως γρήγορα στην πρώτη σηµ.]. ορφανοτροφείο 
(το) [µτγν.] το ίδρυµα στο οποίο τρέφονται και κατοικούν ορφανά παιδιά. 
Ορφέας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. αοιδός, µουσικός και ποιητής, ιδρυτής µυστηριακών 
τελετών και ιερέας 2. ανδρικό όνοµα. 

[ETYM. < αρχ. Όρφεύς, -έως, πιθ. προελλην. κύρ. όν. ή, σύµφωνα µε 
άλλη εκδοχή, συνδ. µε το I.E. *orbho- «ορφανός» (βλ. κ. ορφανός), αν 
ληφθεί υπ' όψιν ότι ο Ορφέας είχε στερηθεί τη σύζυγο του Ευρυδίκη]. 
ορφικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ορφέα ή τον ορ- 

φισµό: ~ ύµνος || ~ µυστήρια 2. Ορφικά (τα) σύνολο ποιηµάτων που 
αποδίδονται στον Ορφέα 3. Ορφικοί (οι) (α) οι οπαδοί θρησκευτικής κίνησης 
που εµφανίστηκε κατά τον 6ο αι. π.Χ. και διαδόθηκε σε όλο τον ελληνικό 
κόσµο (β) οι ορφικοί ποιητές · 4. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
ζωγραφική τάση τού ορφισµού. 

ορφισµός (ο) [1812] 1. µυστηριακή θρησκεία τού 6ου αι. π.Χ., που διαδόθηκε 
σε όλο τον τότε ελληνικό κόσµο και επιδίωκε τον εν ζωή εξαγνισµό τής ψυχής 
τού ανθρώπου, ώστε αυτή να επιστρέψει στην πηγή της, δηλ. στον Θεό · 2. 
ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τάση τής κυβιστικής ζωγραφικής, που έδινε προβάδισµα στη 
διάταξη των χρωµάτων. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orphisme]. 

ορχεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τού ενός ή και των δύο όρχεων. 
Επίσης ορχεκτοµία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orchectomy]. 

ορχεοεπιδιδυµίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των όρχεων και των επιδιδυµίδων 
από βακτηρίδια ή άλλους µικροοργανισµούς. 

όρχηοη (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (αρχαιοπρ.) ο χορός. — ορχηστικός, 
-ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. δρχησις < όρχοϋµαι (βλ.λ.)]. 

ορχηστής (ο) [αρχ.], ορχηστρίδα (η) [αρχ.] {ορχηστρίδων} (αρχαιοπρ.) ο 
επαγγελµατίας χορευτής. 

ορχήστρα (η) {ορχηστρών} 1. η σχετικά µεγάλη οµάδα µουσικών οργάνων και 
εκτελεστών που συµµετέχουν στην εκτέλεση µουσικών έργων: φιλαρµονική | 
συµφωνική (βλ.λ.) ~ || ~ δωµατίου | εγχόρδων | τζαζ || την Ορχήστρα των 
Χρωµάτων διηύθυνε ο Μ. Χατζιδάκις 2. ο χώρος τού θεάτρου στον οποίο 
παίζουν οι µουσικοί και βρίσκεται ανάµεσα στη σκηνή και την πλατεία · 3. ο 
κυκλικός χώρος που βρισκόταν µπροστά από τη σκηνή τού αρχαιοελληνικού 
θεάτρου και στον οποίο εκινείτο και χόρευε ο δραµατικός χορός. — 
ορχηστρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χώρος (πλατεία) τού αρχαίου θεάτρου, προ-
ορισµένος για χορό», < όρχοϋµαι (πβ. απρφ. αορ. όρχήσ-θαι), βλ.λ. Στη σηµ. 1 
η λ. αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. orchestre]. 

ορχιαλγία (η) {ορχιαλγιών} ΙΑΤΡ. η νευραλγία των όρχεων, που οφείλεται σε 
ορχίτιδα. 
[ΕΤΥΜ. < όρχις + -αλγία < άλγος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orchialgia]. 

ορχιδέα (η) (δύσχρ. ορχιδέων} αγγειόσπερµο φυτό των θερµών κλιµάτων, τού 
οποίου τα άνθη αποτελούνται απο τρία σέπαλα και τρία πέταλα, εκ των 
οποίων το µεγαλύτερο έχει τρεις λοβούς- διακρίνεται για την πρωτοτυπία τού 
σχήµατος και την ποικιλία των χρωµάτων και των αποχρώσεων του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. orchidea < λατ. orchis «φυτό τού οποίου οι ρίζες 
έχουν σχήµα όρχεων» < αρχ. δρχις (βλ.λ.)]. 

όρχις (ο) {όρχ-εως, -ι | -εις, -εων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο γεννητικούς 
αδένες τού άνδρα και των αρσενικών ζώων, ο οποίος παράγει σπερµατοζωάρια 
ΣΥΝ. (!) αρχίδι. — ορχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *orghi- | *rghi- 
«όρχις», πβ. αλβ. herdhë, µέσ. ιρλ. uirgge, αρµ. orji-k', λιθ. erzilas 
«επιβήτορας» κ.ά.]. 

ορχίτιδα (η) [1896] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού όρχεως. — 
ορχιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orchite]. 

Ορχοµενός (ο) κωµόπολη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Ερχόµενος (µε αφοµοίωση), αβεβ. ετύµου. Στη Μυκηναϊκή 
µαρτυρούνται και οι δύο τύποι: e-ko-me-no και o-ko-me-no. Ως προς την 
ετυµ., η προφανής σύνδ. µε το ρ. έρχοµαι οδηγεί σε σηµα-σιολ. αδιέξοδο, ενώ 
η αναγωγή στο ουσ. ορχος «κήπος, σειρά φυτών, δενδροστοιχία» προκαλεί 
µορφολ. προβλήµατα, καθώς δεν αιτιολογεί το αρχικό ε- στον τ. Ερχόµενος]. 

άρχος (ο) ΣΤΡΑΤ. 1. στρατιωτικός σχηµατισµός που έχει ως αποστολή τον 
εφοδιασµό στρατιωτικής µονάδας µε τα κατάλληλα υλικά σε καιρό πολέµου 
2. ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται και συντηρούνται τα οχήµατα, τα άρµατα 
ή τα πυροβόλα στρατιωτικής µονάδας: ~ οχηµάτων | αρµάτων | πυροβόλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ως αρχική θεωρηθεί η σηµ. «φράχτης, 
περίβολος», τότε πιθ. η λ. συνδ. µε το ρ. εϊργω «περιφράσσω, εµποδίζω» (βλ. 
λ. είρκτή) και ανάγεται στην ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wer-g(h) «περιορίζω, 
περικλείω», πβ. αρχ. σκανδ. virgin «χορδή», µέσ. γερµ. erwergen, γερµ. 
erwürgen «πνίγω, στραγγαλίζω», πιθ. κ. αλβ. varg «αλυσίδα, στέµµα»]. 

ορχούµαι ρ. αµετβ. αποθ. (ορχείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 
χορεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρχοϋµαι (-έο-), αβεβ. ετύµου. Η υπόθεση ότι το ρ. αποτελεί 
επιτατικό τ. τού έρχοµαι δεν ικανοποιεί µορφολογικώς και ση-µασιολογικώς. 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. συνδ. µε σανσκρ. rghäyäti «τρέµω, µαίνοµαι» 
και ανάγεται σε I.E. *ergh- «τρέµω, σείω». Το ρ. όρχοϋµαι σήµαινε «χορεύω» 
κατ' αντιδιαστολή προς το ίδιο το ρ. χορεύω «σχηµατίζω χορό» και προς το ρ. 
σκιρτώ «πηδώ»]. 

ορω ρ. αµετβ. (οράς...· µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) βλέπω· (παλαιότ. στην 
προστ. όρα) βλέπε- ως υπόδειξη σε βιβλίο για παραποµπή: όρα σελ. 25. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορώ (-άω) < *Ρορ-άω < θ. *(s)wor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*wer- «παρατηρώ, προσέχω, φρουρώ», πβ. αρχ. γερµ. wara «προσοχή» (αγγλ. 
be-ware «προσέχω»), λατ. vereor «ευλαβούµαι, φοβούµαι» κ.ά. Παράγ. ορα-
σις (-η), όρα-τός, öpa-µα, -ωρός (β' συνθ., π.χ. θυρ-ωρός), -ουρός (β' συνθ., 
πβ. κηπ-ουρός) κ.ά.]. 

ορώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ορώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που µοιάζει µε 
ορό 2. ΙΑΤΡ. αυτός που περιέχει ορό: ~ εξίδρωµα | µηνιγγίτιδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 
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ος, η, ο αναφορική αντων. (αρχαιοπρ.) αυτός που, ο οποίος· στις ΦΡ. (α) εκ των 
ων ουκ άνευ βλ. λ. άνευ (β) ο περί ου ο λόγος (ό περί ου ό λόχος) αυτός για 
τον οποίο µιλούµε (γ) καθ' ο (καθ' ο) (ϊ) λόγω τού ότι (ii) ακριβώς όπως, 
σύµφωνα µε αυτό που (δ) δι' ο (δι' δ) για αυτό: ~ και εγένετο (ε) εξ ου | εξού 
(εξ ου) από το οποίο- κυρ. για να δηλωθεί η συνέπεια, αυτό που προέρχεται 
από κάτι: από µικρός αγαπούσε τη θάλασσα, ~ και η µανία του για οτιδήποτε 
έχει σχέση µε αυτήν (στ) ο µη γένοιτο (ο µή γένοιτο, ∆ηµοσθ. 381) πράγµα που 
µακάρι να µη συµβεί (λέγεται σε υπόθεση που διατυπώνει κανείς, ευχόµενος 
να µη συµβεί το περιεχόµενο της): αν, ~, µαθαίνατε ότι ο γυιος σας παίρνει 
ναρκωτικά, τι θα κάνατε; (ζ) ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος µη χωριζέτω 
βλ. λ. συζευγνύω. 

ίΕΤΥΜ. < αρχ. δς, ή, δ < I.E. *yos, *yâ, *yod, πβ. σανσκρ. yah, yä, yad, αρχ. 
σλαβ. ize, jaze, αβεστ. yö, yä, yat κ.ά. Παράγ. οίος, όσος, οποίος (βλ.λ.) κ.ά. Από 
την αντων. ός, ή, ο παράγονται και τα ενώ (έν-φ), αφού (από + ου)]. οσάκις 
επίρρ. (λόγ.) κάθε φορά που, όσες φορές: ~ του µιλάω για την πρώην γυναίκα 
του, αλλάζει θέµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οσάκις < όσος + παραγ. επίθηµα -άκις]. 
Ο.Σ.Ε. (ο) Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος. Οσετία (η) αυτόνοµη 
δηµοκρατία τής Ν∆. Ρωσίας στα σύνορα µε τη 
Γεωργία. οσετικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Οσέτους ή την Οσετία 
2. οσετική γλώσσα | Οσετική γλώσσα που ανήκει στην ιρανική οικογένεια 
γλωσσών, οµιλείται στην περιοχή τού Καυκάσου και διακρίνεται σε Ανατολική 
και σε ∆υτική Οσετική. Οσέτοι (οι) λαός τού Καυκάσου που κατοικεί στην 
περιοχή τής Γεωργίας και µιλά την οσετική γλώσσα. Επίσης Οσέτιοι. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Ossetes, αγν. ετύµου]. οσηµέραι επίρρ. (αρχαιοπρ.) από 
µέρα σε µέρα, µε τον καιρό: παρά την επανεκλογή του στη θέση τού προέδρου, η 
αµφισβήτηση του εντείνεται ~ και περισσότερο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οσηµέραι, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. δσαι ήµέ-ραι]. 
Οσιολονίότατος (ο) ως προσφώνηση λογίων ιεροµόναχων και µοναχών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. οσιοµάρτυρας (ο/η) {οσιοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. όσιος που 
µαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη. Επίσης (λόγ.) οσιοµάρτυς [µεσν.] {οσιο-
µάρτυρος}. όσιος, -ία, -ο 1. (σπάν.) αφοσιωµένος στο θείο, ιερός· ΦΡ. δεν έχω 
ούτε ιερό ούτε όσιο βλ. λ. ιερός 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ως προσωνυµία) ο µοναχός τού 
οποίου η µνήµη τιµάται από την Εκκλησία: ~ Λουκάς· ΦΡ. κάνω την οσ'ια 
(Μαρία) υποκρίνοµαι τον ευσεβή, τον σεµνό.  — οσιότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όσιος, αγν. ετύµου. ∆εν είναι επιτυχηµένη η αναγωγή σε 
αµάρτυρο τ. *άτιος (πβ. σανσκρ. satyâ- «αληθής») < I.E. *snt-ijo-, η οποία 
παρουσιάζει µορφολ. δυσχέρειες. Στην Ελληνική υπήρχε σαφής διάκριση 
µεταξύ των επιθ. όσιος, δίκαιος και ιερός. Ως όσιος χαρακτηριζόταν αυτός που 
υποτάσσεται στους θεϊκούς νόµους, που προσκολλάται πιστά στις θεϊκές 
απαιτήσεις, ενώ η λ. δίκαιος αναφέρεται κυρ. στους ανθρώπινους νόµους και 
δεν είχε αρχικώς θρησκ. χρήση, η δε λ. ιερός περιγράφει πράγµατα και χώρους 
που αρµόζουν στους θεούς]. Οσιότατος (ο) ως προσφώνηση ιεροµόναχων και 
µοναχών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. κληρικός. Όσιρις (ο) {Οσίρ-ιος κ. -εος κ. -ιδος) θεός τής αρχαίας Αιγύπτου, 
αδελφός και σύζυγος τής θεάς Ίσιδος· συµβολίζει την αιώνια αναγέννηση τής 
φύσης. Επίσης Όσιρης. 
[ΕΙΧΜ αρχ. < αιγυπτ. Usir, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. woser 
«ισχυρός»]. Ο.Σ.Κ. (ο) Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων. 
όσκαρ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜ. βραβείο τής Ακαδηµίας Τέχνης και Επιστηµών τού 
Κινηµατογράφου των Η.Π.Α., το οποίο απονέµεται στους παραγωγούς και τους 
συντελεστές κινηµατογραφικών ταινιών που κρίνονται επιτυχηµένες: ~ ξένης 
ταινίας | σκηνοθεσίας! α'ανδρικού ρόλου | β' γυναικείου ρόλου | σεναρίου || (κ. 
σκωπτ.) ~ βλακείας. [ΕΤΥΜ Από δηµοφιλές ανέκδοτο, σύµφωνα µε το οποίο το 
αγαλµατίδιο που προσφέρεται ως βραβείο έµοιαζε µε τον Oscar Pierce, κηπου-
ρό και συγγενή µέλους τής Ακαδηµίας που απονέµει τα βραβεία], Όσλο (το) η 
πρωτεύουσα τής Νορβηγίας. [ΕΤΥΜ. < νορβ. Oslo < αρχ. νορβ. os «εκβολή 
ποταµού» (πβ. λατ. os «στόµα»). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. παράγεται από 
το όνοµα As µιας σκανδ. θεότητας και το όνοµα τού ποταµού Lo, ενώ η µεσν. 
λατ. ονοµασία ήταν Ansloga. H πόλη ονοµαζόταν Christiana | Kristiania από το 
1624 έως το 1924 προς τιµήν τού βασιλιά Χριστιανού ∆']. οσµανικός, -ή, -ό 
οθωµανικός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < Οσµάν, βλ. λ. οθωµανός]. Οσµανλής (ο) {Οσµανλήδες} ο 
Οθωµανός (βλ.λ.). — οσµανλήδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. osmanli, βλ. λ. Οθωµανός]. οσµή (η) 1. οτιδήποτε διεγείρει 
το αισθητήριο τής όσφρησης, η µυρωδιά: ιδιάζουσα | βαριά | διαπεραστική | 
δυσάρεστη | ανυπόφορη ~ || ΤΟ αποσµητικό χώρου αναδίδει µια ευχάριστη ~ 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. φίλτρο οσµών συσκευή που χρησιµοποιείται για τον κλιµατισµό 
εσωτερικών χώρων και την απορρόφηση των διαφόρων οσµών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*όδ-σµά (µε αφοµοίωση τού -δ- και απλοποίηση τού συµπλέγµατος) < όζω 
(βλ.λ.) < *όδ-]ώ]. 

οσµή: συνώνυµα. Η ρίζα *od- έδωσε την κύρια λέξη για όλη τη ση-
µασιολογική οικογένεια, τη λ. *οδ-µή > οσµή (πβ. λατ. od-or, από 

όπου γαλλ. odeur, αγγλ. odor) και το αρχ. ρ. ό'ζω. Η οσµή δηλώνει τόσο την 
ευχάριστη όσο και τη δυσάρεστη µυρωδιά. Από την ίδια ρίζα οδ- προήλθε 
το παραγωγικό επίθηµα -ώδης, από σύνθετα όπως το ευ-ώδης (< *ευ-όδης, 
µε τροπή τού -ο- σε -ω- λόγω τής συνθέσεως· βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος). Το -
ώδης σήµαινε αρχικά «αυτός που µυρίζει», αργότερα δε έγινε απλό 
παραγωγικό επίθηµα επιθέτων (δηλητηρι-ώδης, στοιχει-ώδης κ.τ.ό.· πβ. 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ώδης). Από το -ώδης παράγονται τρία σύνθετα: το ευ-ώδης 
«αυτός που µυρίζει ωραία (ευ)», δυσ-ώδης «αυτός που µυρίζει άσχηµα 
(δυσ-(» και το αρχ. µυρ-ώδης (< µύρον + -ώδης) «αυτός που µυρίζει σαν 
το µύρο, που έχει ωραίο άρωµα», από όπου το µυρωδιά (< µυρωδιά) «η 
ευχάριστη ή δυσάρεστη οσµή» (από το αρχ. µύρον και το ρ. µυρ-ίζω, ήδη 
αρχαίο). Από την ίδια ρίζα ως παράγωγα αντίστοιχων επιθέτων (των κάκ-
οσµος και εύ-οσµος) προήλθαν τα κακοσµία «άσχηµη µυρωδιά» και 
ευοσµία «ωραία µυρωδιά». Ουδέτερη σηµασία (καλή και κακή) έχει το 
άπνοια «καλή και κακή µυρωδιά». Αντιθέτως, µόνο για κακή µυρωδιά 
χρησιµοποιούνται τα αποφορά, βρόµα και µπόχα (< *απόχα < αποχύνω- 
πβ. απόνερα) και για καλή η µοσχοβολιά | µοσχοβόληµα. 

οσµηρός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που αναδίδει συγκεκριµένη οσµή 
ΣΥΝ. οσµογόνος. — οσµηρότητα (η). 

οσµιδρωσια (η) {οσµιδρωσιών} ΙΑΤΡ. η έκκριση ιδρώτα που αποπνέει 
δυσάρεστη οσµή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmidrosis], 

οσµίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {οσµίστηκα} 1. µυρίζω, οσφραίνοµαι: η αστυνοµία 
χρησιµοποίησε λαγωνικά ειδικά εξασκηµένα στο να οσµί-ζονται ναρκωτικές 
ουσίες 2. (µτφ.) αντιλαµβάνοµαι εγκαίρως (συ-νήθ. κάτι αρνητικό): «έχει 
καταφέρει να βγει αλώβητος από περιπέτειες χάρις στο εξαιρετικό του προσόν 
να οσµίζεται τις κακοτοπιές» (εφηµ) ΣΥΝ. παίρνω µυρουδιά, µυρίζοµαι. 

όσµιο (το) [1812] (οσµίου) ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Os) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). — οσµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmium. Το στοιχείο οφείλει την 
ονοµασία του στη δυσάρεστη οσµή ορισµένων από τις χηµικές ενώσεις του]. 

οσµογόνος, -ος, -ο (λόγ.-σπάν.) οσµηρός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< οσµή + γόνος (βλ.λ.)]. 

οσµολογία (η) {χωρ. πληθ.} η σπουδή των διαφόρων οσµών και οσµη-ρών 
ουσιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmology]. 

οσµοµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προσδιορισµός τής 
οξύτητας τής όσφρησης. Επίσης οσµοµετρία. — οσµοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmometry]. 

οσµόµετρο (το) {οσµοµέτρ-ου | -ων} το όργανο µετρήσεως τής οξύτητας τού 
αισθητηρίου τής όσφρησης. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
osmometer]. 

όσµωση (η) → ώσµωση 
όσο επίρρ. 1. σε όποια ποσότητα, χρόνο, ένταση κ.λπ., στον βαθµό που: πιες ~ 

θέλεις || προσπάθησε ~ µπορείς || δες, ~ γίνεται, τι µπορείς να αλλάξεις || θα 
αντέξω ~ µπορώ περισσότερο || (ως απόδοση στο τόσο) θα δουλέψω τόσο, ~ 
µου επιτρέπουν οι δυνάµεις µου· ΦΡ. (α) (µε απόδοση το τόσο) όσο... τόσο 
(µεσν.) στην ίδια ποσότητα, ένταση κ.λπ., όσο και κάτι άλλο: ~ πιο πολύ 
καταπιέζονταν τόσο περισσότερο αντιδρούσαν (β) όσον αφορά σε σε σχέση µε: 
δεν έχω να προσθέσω τίποτε ~ αυτό το θέµα (γ) όσο για σε ό,τι αφορά, σε 
σχέση µε· χρησιµοποιείται συνήθ. προκειµένου να αναφερθεί στα 
προηγούµενα: οι άλλοι έχουν εξασφαλίσει το µέλλον τους, ~ µένα, ένας Θεός 
ξέρει τι θα γίνει || (µε επιθετική διάθεση) ~ σένα, θα δεις τι έχεις να πάθεις! (δ) 
όσο να 'ναι (i) οπωσδήποτε, όπως και να το κάνουµε: -Σκέφτοµαι να τον 
επισκεφτώ αυτές τις µέρες. -Καλά θα κάνεις γιατί ~, µόνος του ζει, γέρος είναι, 
έχει ανάγκη από παρέα (ii) ως µετριαστική καταφατική απάντηση (αντί τού 
σαφούς «ναι»): -Λες να τον πειράξει που δεν θα έρθω στη γιορτή; -Ε, ~! (iii) 
όσο κι αν κοστίζει: θα το αγοράσω ~ (ε) όσο-όσο σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή: 
τα πουλάει ~, γιατί έχει ανάγκη από χρήµατα (στ) όσο κι αν | και να (µεσν. 
σύνδ.) µολονότι: θα παντρευτούν, ~ δεν θέλουν οι γονείς τους 2. (ως χρον. 
σύνδ.) (α) µέχρι, έως ότου: ~ να φας το φαγητό σου, προλαβαίνω να ψωνίσω 
(β) κατά τον χρόνο που: ~ εσύ διαβάζεις, εγώ παίζω. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τής αρχ. αντων. όσος (βλ.λ.), τού οποίου η επιρρ. χρήση είναι 
ήδη αρχ. Η φρ. όσον αφορά σε... αποτελεί απόδ. τού γαλλ. en ce qui 
concerne...]. 

οσονούπω επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε λίγο, όπου να 'ναι: αναµένεται ~ η άφιξη τού 
πρωθυπουργού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όσον οϋπω < όσον (ουδ. τού επιθ. δσος) + οΰπω «όχι ακόµα, 
όχι µέχρι τώρα»]. 

όσος, -η, -ο αντων. 1. (για την εισαγωγή αναφορικών προτάσεων που δηλώνουν 
παραβολή) τόσος σε µέγεθος, ποσότητα, ένταση κ.λπ., όπως και κάποιος 
άλλος | κάτι άλλο: έχω τόσες γνώσεις όσες κι εσύ || θα πάρεις ακριβώς όσα 
ζήτησες || ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση τού έργου- 
ΦΡ. όσος... τόσος ίδιος στην ποσότητα, ένταση κ.λπ. µε κάποιον/κάτι άλλο: 
όσο ενθουσιασµό είχε στην αρχή, τόση η απογοήτευση του στο τέλος 2. (ως 
επιθετικός προσδιορισµός) καθένας, οποιοσδήποτε: ~ άνθρωποι ήταν 
παρόντες, µπορούν να σου το επιβεβαιώσουν 3. (+και να | κι αν) ανεξαρτήτως 
τού πόσος: θα του δώσουµε όσα και να ζητήσει || ~ φορές κι αν µε στενοχώ-
ρησε, εγώ πάντα τον συγχωρούσα 4. (στον πληθ.) όλοι: του έκλεψαν όσα είχε 
και δεν είχε 5. όσα (τα) το πλήθος αυτών που: (τα) ~ τράβηξα δεν λέγονται- 
ΦΡ. (α) όσα-όσα όσο-όσο (βλ. λ. όσο) (β) (παροιµ.) 



οσοσδήποτε 1282 οστέωση 
 

όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος γνωρίζει περισ-
σότερα αυτός που είναι πιο κοντά σε ένα ζήτηµα (γ) όαα πάνε κι όσα 
έρθουν για να εκφραστεί ανεµελιά, αδιαφορία (δ) όσα φέρνει η ώρα, 
δεν τα φέρνει ο χρόνος (όλος) ένα σοβαρό συµβάν (συνήθ. αρνητικό) 
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγµή (ε) µύρια όσα βλ. λ. µύριοι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. όσος < *öa-jog < αντων. δς, ή, ö (βλ.λ.) + επίθηµα -jo-
(βλ. λ. τόσος)]. 

οσοσδήποτε, οσηδήποτε, οσοδήποτε αντων. 1. τόσος όσος: µπορεί να 
πας σε οσαδήποτε καταστήµατα θέλεις· πουθενά δεν θα το βρεις 
φθηνότερα ΣΥΝ. όσος 2. (+κι αν) ανεξαρτήτως τού πόσος: οσηδήπο-
τε δύναµη κι αν βάλεις, δεν θα µπορέσεις να το ανοίξεις 3. οσοδή-
ποτε (ως επίρρ.) σε οποιαδήποτε ποσότητα, χρόνο, ένταση κ.λπ.: µπο-
ρείς να πάρεις ~ θέλεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οσοσδήποτε < δσος + αοριστολ. µόριο δήποτε «κάποτε» 
< δή + ποτέ], 

Ο.Σ.Π.Α. (η) Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας. 
οσποδάρος (ο) ΙΣΤ. τίτλος αρχόντων, κυρ. τής Βλαχίας και τής Μολ-

δαβίας, που ήταν υποτελείς στον σουλτάνο τής Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. hospodar < ουκραν. hospod' «κύριος, αφέντης» < αρχ. 
σλαβ. gospod]. 

όσπριο (το) {οσπρί-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) ο ξηρός, πλούσιος σε 
άµυλο, εδώδιµος καρπός φυτών µε σηµαντική θρεπτική αξία, όπως 
τα φασόλια, η φακή, τα ρεβίθια, ο αρακάς κ.ά. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
οσπριον, αγν. ετύµου. Οι συνδέσεις µε το ουσ. σπεΐρον «ένδυµα, 
κάλυµµα» ή µε το ρ. σπείρω οε\ ικανοποιούν µορφολογικούς, αφού 
δεν ερµηνεύουν το αρχικό ô-. H υπόθεση ότι πρόκειται για δάνειο 
παραµένει εξίσου µετέωρη]. 

οσπριοειδής, -ής, -ές {οσπριοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος µε 
όσπριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οσπριοφάνος, -ος, -ο [1845] αυτός που τρώει ή προτιµά να τρώει 
όσπρια. — οσπριοφαγία (η) [1897]. 

Όσσα (η) όρος τής Θεσσαλίας που χωρίζεται από τονΌλυµπο µε την 
κοιλάδα των Τεµπών αλλιώς Κίσσαβος (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
προελλην. τοπωνύµιο]. 

Οστάνδη (η) πόλη τού Ν∆. Βελγίου στη Βόρεια Θάλασσα. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά τού γαλλ. Ostend < ολλ. Oostende «ανατολικό άκρο», 
καθώς η πόλη βρίσκεται στο ανατολικό άκρο µιας µεγάλης 
παραλιακής περιοχής, στην απόληξη τής διώρυγας Γάνδης - Μπρυζ]. 

οστάριο (το) {οσταρί-ου | -ων) (λόγ.) 1. το µικρό οστό ΣΥΝ. κοκκαλά-
κι 2. ΑΝΑΤ. ακουστικά οστάρια βλ. λ. ακουστικός. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
όστάρισν, υποκ. τού αρχ. όστέον | όστοΰν]. 

οστεαλγια (η) {οστεαλγιών} ΙΑΤΡ. κάθε πόνος των οστών. [ΕΤΥΜ. < 
οστε)ο)- + -αλγία < άλγος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéalgie]. 

οστεαλευρο (το) {οστεαλεύρ-ου | -ων} λεπτή σκόνη που προκύπτει 
από άλεση οστών και χρησιµοποιείται στη διατροφή των ζώων, ως 
λίπασµα κ.λπ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bone meal]. 

οστεΐνη (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. αζωτούχος οργανική ένωση που 
αποτελεί την κύρια ουσία τού οστίτη ιστού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. ostein]. 

οστέινος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) κατασκευασµένος από οστά ΣΥΝ. ΚΟΚ-
κάλινος. 

οστεΐτιδα (η) →οστίτιδα 
οστεο- κ. οστεό- κ. οστε- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 

που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε τα οστά: 1. τού ανθρώπινου σώ-
µατος: οστεο-πόρωση, οστεο-πλαστική 2. των νεκρών: οστεο-φυλάκιο, 
οστεο-θήκη. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. όστεο-γενής, 
όστεο-λογία), που προέρχεται από το ουσ. όστοΰν | όστέον (βλ. λ. 
οστό) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. ostéo-
myélite, ostéo-phyte)]. 

οστεοαρθρικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τις αρθρώσεις 
των οστών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéoarthrique]. 

οστεοαρθρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρονία φλεγµονώδης 
ή εκφυλιστική πάθηση µιας άρθρωσης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. ostéoarthrite]. 

οστεοβλαστη (η) {οστεοβλαστών} ΒΙΟΛ. µεγάλο κυβικό κύτταρο που 
παράγει οστεΐνη και είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση των νέων οστών, 
τόσο κατά την αρχική τους δηµιουργία όσο και κατά τον µετασχη-
µατισµό τους. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + -βλάστη < βλαστάνω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ostéoblaste]. 

οστεογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) ΦΥΣΙΟΛ. Ο σχηµατι-
σµός οστού. Επίσης οστεογονία [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. Osteogenese]. 

οστεογενής, -ής, -ές {οστεογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που 
έγινε ή διαπλάστηκε από οστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < όστεο- + -γενής < γένος]. οστεογονία (η) → οστεογένεση 
οστεογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που συντελεί στην παραγωγή και 
διάπλαση οστών: ~ κύτταρο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
osteogene]. οστεοειδής, -ής, -ές {οστεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε οστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. osteoide]. οστεοθήκη (η) [µτγν.] {οστεοθηκών} το 
ξύλινο ή µετάλλινο κιβώτιο, µέσα στο οποίο αποτίθενται τα οστά των 
νεκρών, κυρ. µετά την εκτα- 

φή ΣΥΝ. λειψανοθήκη. οστεοκλασία (η) {οστεοκλασιών} ΙΑΤΡ. η 
χειρουργική επέµβαση, κατά την οποία θραύονται ορισµένα οστά για 
τη θεραπεία δυσµορφίας ή τη διόρθωση βλάβης µέλους τού σώµατος. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + -κλασία < αρχ. κλώ «σπάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ostéoclasie]. οστεόλιθος (ο) {οστεολίθ-ου | -ων, -ους} 1. το 
απολιθωµένο οστό 2. ΧΗΜ. ορυκτό φωσφορικό άλας τού ασβεστίου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osteolite]. οστεόλιπος (το) 
{οστεολίπ-ους | -η. -ών} ΧΗΜ. η λιπαρή µάζα που λαµβάνεται από τα 
οστά µε τις διαδικασίες τού βρασµού, τής εκχύλισης ή τής 
κατεργασίας µε υδρατµούς υπό πίεση και χρησιµοποιείται στη 
σαπωνοποιία. οστεολογία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής 
ανατοµίας 
που µελετά τα οστά. — οοτεολογικός, -ή, -ό. οστεόλυση (η) {-ης κ. -
ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) ΙΑΤΡ. η καταστροφή οστού µε εξαφάνιση τού 
πρωτεϊνικού στοιχείου και των αλάτων τού ασβεστίου από τον οστίτη 
ιστό, συχνότερα από µεταστάσεις νεοπλάσµατος: η ακτινογραφία 
έδειξε πολλαπλές ~ στη λεκάνη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Osteolyse]. οστεοµαλακία (η) [1849] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. νόσος που 
χαρακτηρίζεται από αφαλάτωση των οστών µε παράλληλη ελάττωση 
τού επιπέδου τού ασβεστίου και τού φωσφόρου στο αίµα. Επίσης 
οστεοµαλα-κυνσία κ. οστεοµαλάκυνση. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + -µαλακία < µαλακός, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
osteomalacic]. οστεοµετρία (η) {οστεοµετριών} η µέτρηση των 
διαστάσεων των οστών που σχηµατίζουν τον ανθρώπινο σκελετό. — 
οστεοµετρικός -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osteometry]. 
οστεόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει τη µορφή οστού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ossiform]. οστεοµυελίτιδα (η) 
[1881] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των οστών και τού οστικού 
µυελού. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéomyélite]. οστεοπάθεια (η) 
{οστεοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση των οστών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéopathie]. οστεοπλασία (η) 
{οστεοπλασιών} ο σχηµατισµός, η διάπλαση των οστών ΣΥΝ. 
οστέωση. — οστεοπλαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < οστεο- + -πλασία < 
πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osteoplasty]. οστεοπλαστική 
(η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση 
κατεστραµµένου οστού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ostéoplastique]. οστεοποίηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} η οστέωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ossification]. οστεοπόρωση (η) 
[1857] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νόσος που χαρακτηρίζεται 
από ανεπαρκή παραγωγή τού βασικού υλικού από το οποίο 
αναπτύσσεται ένα οστό ή από σηµαντική ελάττωση τής περιε-
κτικότητας του σε ασβέστιο· είναι συνήθης κυρίως στις γυναίκες µετά 
την εµµηνόπαυση ή την αφαίρεση των ωοθηκών και επιφέρει κίνδυνο 
καταγµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. osteoporosis]. οστεορραφία (η) [1895] {οστεορραφιών} ΙΑΤΡ. η 
επανασύνδεση τµηµάτων θραυσµένου οστού µε µεταλλικό σύρµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéorraphie]. οστεοσάρκωµα 
(το) [1857] {οστεοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος 
που προέρχεται από κύτταρα τού οστίτη ιστού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. ostéosarcome]. οστεοσκλήρυνση (η) [1889] {-ης κ. -
ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων) ΙΑΤΡ. η παθολογική πύκνωση τού οστίτη 
ιστού. Επίσης οστεοσκλήρωση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
osteoscleroses οστεοτρύπανο (το) {οστεοτρυπάν-ου | -ων} ΙΑΤΡ. 
χειρουργικό εργαλείο που χρησιµοποιείται στην οστεορραφία και την 
ανάτρηση οστών (λ.χ. κρανιοανάρτηση). οστεοφυλάκιο (το) [1889] 
(οστεοφυλακί-ου | -ων} ο χώρος νεκροταφείου στον οποίο 
φυλάσσονται οι λειψανοθήκες των νεκρών. οστεόφυτο (το) [1839] 
{οστεοφύτ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ανώµαλο οστέινο µόρφωµα που αποτελεί 
καλοήθη υπερπλασία, χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις εκφυλιστικών 
αρθροπαθειών και συνήθ. έχει τη µορφή ράµφους, κέρατος, αγκαθιού 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. osteophyte]. 
οστεοψαθύρωση (η) [1861] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 
κληρονοµική νόσος τής νηπιακής ηλικίας, που καθιστά τα οστά εύ-
θραυστα και εύθρυπτα. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + ψαθύρωση < ψαθυρός (βλ.λ.) «εύθρυπτος», ελλη-
νογενής ξέν. όρ., < γαλλ. osteopsathyroses οστεώδης, -ης, -ες [µτγν.] 
{οστεώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που µοιάζει µε οστό, που 
έχει τη µορφή οστού ΣΥΝ. οστεοειδής 2. αυτός που έχει ισχνή 
σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. κοκκαλιάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
οστεωµα (το) [1891] {οστεώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης 
όγκος, αποτελούµενος από οστίτη ιστό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. Osteome]. οστέων → οστό οστεώνω ρ. µετβ. 1. 
µεταβάλλω σε οστό 2. (µεσοπαθ. οστεώνοµαι) 

(για χόνδρο) µεταβάλλοµαι σε οστό. οστέωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣΙΟΛ. το σύ- 
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νολο των φαινοµένων που συντελούν στην παραγωγή οστίτη ιστού. 
όστια (η) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. Ο καθαγιασµένος άζυµος άρτος, ο οποίος 

προσφέρεται ως θεία κοινωνία στους πιστούς κατά τη ρωµαιοκαθολική 
λειτουργία (βλ. κ. λ. άζυµος). 
[ETYM. µεσν. < λατ. hostia «σφάγιο, θυσία» (< p. hostio «πλήττω, χτυπώ»), 
που οφείλεται στη διδασκαλία (τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλη-σίας) περί τής 
Θείας Ευχαριστίας ως θυσίας]. 

οστινάτο (το) ΜΟΥΣ. µουσικό θέµα ή ρυθµικό σχήµα που επαναλαµβάνεται 
επίµονα στη διάρκεια ενός µουσικού κοµµατιού ή περάσµατος και εµφανίζεται 
συνήθ. στα συνοδευτικά µέρη. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. ostinato «πείσµων, επίµονος» < 
ρ. ostinarsi «επιµένω, πεισµώνω» < λατ. obstinare]. 

όστις, ήτις, ό,τι αναφορική αντωνυµία τής Αρχαίας· εν χρήσει µόνο το ουδ. ό,τι 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όστις, ήτις, δ,τι, συνθ. από την αναφ. αντων. δς, ή, ο και το 
αοριστολ. τίς, που κλίνονται συγχρόνως σε όλες τις πτώσεις]. 

οστίτης (ο) [µτγν.] {οστιτών} ΒΙΟΛ. (ως επίθ.) 1, αυτός που αναφέρεται, ανήκει 
ή εµπεριέχεται στα οστά: ~ µυελός 2. οστίτης ιστός ο ερειστικός ιστός από 
τον οποίο σχηµατίζεται το οστό. 

οστίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού οστίτη ιστού, που προκαλείται από 
µικροβιακά, παρασιτικά ή χηµικά αίτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ostite], 

οστό (το) (λόγ.) καθένα από τα σκληρά τµήµατα τού σώµατος που αποτελούν 
τον σκελετό τού ανθρώπου και κάθε σπονδυλοζώου: εντοπίστηκε καρκίνος 
στα ~ ΣΥΝ. κόκκαλο· ΦΡ. (α) ιερό οστό | οστούν βλ. λ. ιερός (µτφ.) (β) παίρνω | 
λαµβάνω σάρκα και οστά γίνοµαι πραγµατικότητα, υλοποιούµαι: το όνειρο 
του πήρε σάρκα και οστά || η ιδέα για τη δηµιουργία χώρων πρασίνου παίρνει 
σάρκα και οστά µε την κατασκευή πάρκων ΣΥΝ. πραγµατοποιούµαι (γ) 
(εµφατ.) µε σάρκα και οστά (σάρκα και όστεα, Κ.∆. Λουκ. 24, 39) ο ίδιος 
αυτοπροσώπως (δ) (λόγ.) µέχρι µυελού οστέων (µέχρι µυελού όστέων, µεσν. 
φρ.) µέχρι το µεδούλι στο εσωτερικό τού κοκκάλου, εντελώς, στο έπακρο: 
είναι Α.Ε.Κ. ~. Επίσης (λόγ.) οστού ν {οστέων}. — οστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. όστεον | όστοϋν < I.E. *ost(h)- «κόκκαλο», πβ. σανσκρ. âsthi, αβεστ. ast-, 
xeri.haStai, ενώ το λατ. os, ossis, εµφανίζει ερµηνευτικές δυσκολίες. Οµόρρ. 
όστα-κός (> αστακός, βλ.λ.), δστ-ρ-ακο(ν), άστρά-γ-αλος κ.ά.]. 

Οστράβα (η) πόλη τής Α. Τσεχίας κοντά στα σύνορα µε την Πολωνία. [ΕΤΥΜ. 
< τσεχ. Ostrava, από τον ποταµό Ostravice (< ostrov «νησί»), καθώς η πόλη 
κείται στη συµβολή του µε τον Όντερ]. 

οστρακιά (η) ΙΑΤΡ. λοιµώδης παιδική ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από 
εξάνθηµα στο δέρµα και ενάνθηµα στο στόµα και στον φάρυγγα και, κατά την 
αποδροµή της, από απολέπιση τής επιδερµίδας ΣΥΝ. σκαρλατίνα. 

οστρακίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {οστράκισ-α, -θηκα, -µένος) εξοστρακίζω 
(βλ.λ.). — οστρακισµός (ο) [αρχ.]. 

όστρακο (το) {οστράκ-ου | -ων} 1. το σκληρό οστεώδες περίβληµα 
ασπόνδυλων ζώων (λ.χ. χελώνας, αστακού, κοχυλιών) ΣΥΝ. κέλυφος, καυκί, 
καύκαλο, καβούκι 2. (συνεκδ.) η ύλη που λαµβάνεται από οστεώδη 
περιβλήµατα όπως τα παραπάνω για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων · 
3. ΑΡΧΑΙΟΛ. θραύσµα πήλινου αντικειµένου (αγγείου ή κεραµιδιού)· (ειδικότ.) 
µικρή πήλινη πινακίδα ή θραύσµα πήλινου αγγείου, στο οποίο χάρασσε ο 
Αθηναίος πολίτης το όνοµα προσώπου που έκρινε ότι έπρεπε να 
εξοστρακιστεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οστρακον < θ. όστ- (τού ουσ. όστοϋν, βλ.λ.) µε 
παρέκταση -ρ- και παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό µε το ουσ. όστα-κός]. 

οστρακόδερµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει περίβληµα από όστρακο 2. 
ΖΩΟΛ. οστρακόδερµο (το) {οστρακοδέρµ-ου | -ων} κάθε υδρόβιο ζώο, το 
σώµα τού οποίου περιβάλλεται από όστρακο, π.χ. τα µαλάκια, τα καρκινοειδή 
κ.ά. ΣΥΝ. οστρακοειδές, οστρακώδες. 

οστρακοειδής, -ής, -ές [1896] {οστρακοειδ-ούς | -είς (ουδ -ή)} 1. αυτός που 
έχει τη µορφή οστράκου 2. ΖΩΟΛ. οστρακοειδές (το) το οστρακόδερµο 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οστρακολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 1. ΖΩΟΛ. κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τα όστρακα · 2. ΦΙΛΟΛ. κλάδος τής παπυρολογίας που 
ασχολείται επιστηµονικά µε τα γραπτά κείµενα, τα οποία διασώζονται 
χαραγµένα πάνω σε όστρακα (θραύσµατα πήλινων αγγείων). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostracologie]. οστρακοφόρος, -ος, -ο 

[1891] ΖΩΟΛ. αυτός που καλύπτεται από 
οστρακώδες περίβληµα. οστρακώδης, -ης, -ες [αρχ.] {οστρακώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που µοιάζει µε όστρακο ή έχει τα γνωρίσµατα τού 
οστράκου 2. ΖΩΟΛ. οστρακώδες (το) το οστρακόδερµο (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. οστρεοκαλλιέργεια (η) {οστρεοκαλλιεργειών} η οστρεοτροφία 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ostréiculture (νόθο συνθ.)]. οστρεοκοµία 
(η) [1894] {χωρ. πληθ.} η οστρεοτροφία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < οστρεο- (< αρχ. 
δστρε)ι)ον «στρείδι») + -κοµία < αρχ. κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. κ. -
κοµία)]. όστρεο(ν) (το) {οστρέ-ου | -ων} (λόγ.)το στρείδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. όστρεονΙ οστρειον<&. όστ-ρ- τού ουσ. όστεον | όστοϋν (βλ. λ. οστό) µε 
παρέκταση -ρ-. Βλ κ. στρείδι]. οστρεοτροφείο (το) [1885] χώρος στον οποίο 
εκτρέφονται στρείδια. οστρεοτροφία (η) [1885] {χωρ. πληθ.} η 
οστρεοκαλλιέργεια (βλ.λ.). — οστρεοτρόφος (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ. < οστρεο- (< 
αρχ. όστρε)ι)ον «στρείδι», βλ.λ.) + -τροφία < τρο- 
,φήΐ 

όστρια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο νότιος άνεµος (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 

ΣΥΝ. (επίσ.) νότος και (καθηµ.) νοτιάς. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ostro «νότος, νοτιάς» < λατ. auster]. 

οστριογάρµπης (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ 
νότιου και νοτιοδυτικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) λι- 
βόνοτος. 
[ΕΤΥΜ < όστρια + γαρµπής]. 

οστριοσιρόκος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ νότιου και 
νοτιοανατολικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) ευ-ρόνοτος. 
[ΕΤΥΜ. < όστρια + σιρόκος]. 

-οσύνη παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλυκών 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ιδιότητα: ντροπαλ-οσύνη, αγνωµ-οσύνη, 
µετριοφρ-οσύνη 2. (περιληπτ.) σύνολο προσώπων που χαρακτηρίζονται από 
ορισµένη ιδιότητα: ρωµι-οσύνη, χριστιαν-οσύνη. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τ. -συνα (< I.E. *-tunä) και 
απαντά αρχικώς σε παράγωγα επιθέτων ή ουσ. σε -ων ή -ος (λ.χ. σώφρων - 
σωφροσύνη, άγνώµων - άγνω-µοσύνη, άγιος - άγιωσύνη), από όπου 
επεκτάθηκε ως αυτοτελές µόρφηµα (λ.χ. αρχ. κλεπτ-οσύνη, µαντ-οσύνη)]. 

Ο.Σ.Υ.Π.Α. (η) Οµοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
Ο.Σ.Φ.Π. (ο) Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς. 
οσφραίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {οσφράνθηκα} (λόγ.) 1. αισθάνοµαι µε την 

όσφρηση µου ΣΥΝ. µυρίζω, οσµίζοµαι 2. (µτφ.) υποψιάζοµαι, διαισθάνοµαι ή 
προαισθάνοµαι: ~ παρατυπίες στη διανοµή των κερδών || ~ τον κίνδυνο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < *όδ-σ-φραίνοµαι < *όδ- (< I.E. *od- 
«µυρίζω, αναδίδω οσµή», για το οποίο βλ. λ. ό'ζω) + -φραίνοµαι < φρην, 
φρενός (βλ.λ.), πβ. κ. ευ-φραίνοµαι, εϋ-φρων]. 

οσφραντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την όσφρηση 2. αυτός 
που έχει ιδιαίτερα ανεπτυγµένη την αίσθηση τής όσφρησης. — 
οσφραντικότητα (η). 

όσφρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µία από τις πέντε αισθήσεις, µε 
την οποία αντιλαµβανόµαστε τις οσµές: οξεία | δυνατή ~ 2. (µτφ.) η ικανότητα 
να διαισθάνεται ή να προβλέπει κανείς. [ΕΤΥΜ. < αοχ. όσφρησις < 
οσφραίνοµαι (βλ.λ.)]. 

οσφρητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την όσφρηση: ~ όργανο. — 
οσφρητικότητα (η). 

οσφυαλγία (η) {οσφυαλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που εµφανίζεται στη µέση (στο 
κάτω µέρος τής ράχης και πάνω από τους γλουτούς), οφείλεται σε 
τραυµατισµό ή ερεθισµό των ιστών γύρω από τη σπονδυλική στήλη κυρ. 
ύστερα από κόπωση, απότοµη κίνηση, ανύψωση βάρους ή τοπική ψύξη. — 
οσφυαλγίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ apX· < όσφυ)ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

οσφυϊκός, -ή, -ό [1847] αυτός που σχετίζεται µε την οσφύ: ~ χώρα | σπόνδυλοι | 
παρακέντηση. 

οσφυοκάµπτης (ο) {οσφυοκαµπτών} (λόγ.-εκφραστ.) ο δουλοπρε-πής. — 
οσφυοκαµψία (η). [ΕΤΥΜ, < οσφύς, -ύος + -κάµπτης < κάµπτω]. 

οσφύς (η) {οσφύ-ος | -ες} ΑΝΑΤ. η οπίσθια χώρα των κοιλιακών τοιχωµάτων 
δεξιά και αριστερά τής σπονδυλικής στήλης, κάτω από τη βάση τού θώρακα 
και πάνω από τις λαγόνες ΣΥΝ. µέση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όσφΰς, -ύος, αγν. 
ετύµου. Η άποψη ότι πρόκειται για σύνθετη λ. από το θ. τής λ. όστοϋν και το 
θ. φυ- τού ρ. φύοµαι, δεν ευσταθεί µορφολογικώς. Οµοίως, παραµένει 
µετέωρη η ερµηνεία όσφΰς, όσφύος < *όσχ-Εος, που συνδ. µε αβεστ. ascu-]. 

όσχεο (το) {οσχέ-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. Ο σακοειδής θύλακος που περιέχει τους 
όρχεις 2. αναρτήρας οσχέοι/ βλ. λ. αναρτήρας. — οσχεϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δσχεον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ό'σχεος, πα-ράλλ. τ. 
τού ουσ. δσχη, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ό- προθεµ. + -σχη < θ. σχ-τού ρ. έχω (πβ. 
αόρ. β' ε-σχ-ον). Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. συνδ. µε µεσν. περσ. azg 
«κλάδος» (> σύγχρ. περσ. azay)]. 

οσχεοπλασία (η) {οσχεοπλασιών} ΙΑΤΡ. η πλαστική χειρουργική επέµβαση 
στον χώρο τού οσχέου. 
[ΕΤΥΜ. < όσχεο + -πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
oschéoplastie]. 

Ο.Τ.Α. (ο) Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
όταν σύνδ. 1. εισάγει χρονική πρόταση: ~ το αποφασίσω, θα σου το 

ανακοινώσω (αφού | µόλις το αποφασίσω) || ~ έφθασα στο σπίτι, δεν βρήκα 
κανέναν (τη στιγµή που) || - τρώνε, δεν µιλάνε (κατά τη διάρκεια, ενώ) 2. 
εισάγει χρονικοϋποθετική πρόταση: ~ πιστέψεις στις ικανότητες σου, θα 
επιτύχεις- (ειδικότ.) 3. (α) (για επανάληψη πράξης στο παρελθόν) κάθε φορά 
που: ~ µε έβλεπε, άλλαζε δρόµο (β) (για αόριστη επανάληψη πράξης στο 
παρόν και στο µέλλον) κάθε φορά που (θα), οσάκις: ~ κουράζεται, καταφεύγει 
στη µαγεία τής µουσικής 4. (απλώς χρονικός) τότε που, κατά τον χρόνο που, τη 
στιγµή που: ~ έµαθα την επιτυχία του στο πανεπιστήµιο, χάρηκα 5. (εκφραστ.) 
εισάγει πρόταση που δηλώνει αντίθεση ανάµεσα σε πράξεις που συµβαίνουν 
συγχρόνως: ~ εγώ σκοτωνόµουν στη δουλειά, αυτός καθόταν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
όταν < δτε (χρον. σύνδ.) + αν. Το δτε (ήδη µυκ. o-te) προέρχεται από το ουδ. δ 
(τής αντων. δς, η, δ) και το συνδ. µόριο τε (βλ.λ.)]. 

οτέ επίρρ. (αρχαιοπρ.) κάποτε· µόνο σε φρ. τού τ. οτέ µεν..., οτέ δε... άλλοτε 
µεν..., άλλοτε δε... 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ατέ (το σχήµα ότέ µεν... ότέ δε απαντά στον Αριστοτέλη) < 
ότε, µε καταβιβασµό τόνου (βλ. λ. όταν)]. 

Ο.Τ.Ε. (ο) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 
o tempora Ο mores! λατ. (φρ. τού Κικέρωνος· προφέρεται ο τέµ-πο-ρα ο 

µόρες) ελλην. ω καιροί! ω ήθη! ως αρνητικός σχολιασµός των 



-ότητα 1284 ουγκαριτικός 
 

σύγχρονων καιρών και ηθών. 
-ότητα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλυ-

κών ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ιδιότητα ή κατάσταση: εγκαρδι-
ότητα, δουλικ-ότητα, σφριγηλ-ότητα 2. (περιληπτ.) σύνολο προσώπων 
που χαρακτηρίζονται από ορισµένη ιδιότητα: ανθρωπ-ότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. -ότης, -ότητος, παραγ. επίθηµα που ανάγεται σε τ. -
τοτ- (< I.E. *-tät-) και απαντά κυρίως σε παράγ. επιθέτων σε -ος, -υς 
(λχ. νέος - νεότης, ταχύς - ταχύτης), από όπου αυτονοµήθηκε στη 
συνέχεια (λ.χ. έν-ότης, ποι-ότης)]. 

ότι σύνδ.· εισάγει ειδική πρόταση: µου είπε ~ µε πήρες τηλέφωνο ΣΥΝ. 
πως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ETYM. < αρχ. ότι, ουδ. τής αναφ. αντων. ό'στις (βλ.λ.), που χρησιµο-
ποιήθηκε ως ειδικός και αιτιολογικός σύνδ.]. 

ό,τι αντων. {µόνο σε εν. ονοµ. κ. αιτ.} 1. κάθε πράγµα που, αυτό που, 
όποιο πράγµα: δεν µπορείς να κάνεις ~ θέλεις || θα έχεις ~ ζητήσεις || 
ας το ξεχάσουµε- - έγινε, έγινε· ΦΡ. (α) ό,τι (κι) ό,τι για κάτι που δεν 
έχει υψηλή ποιότητα, δεν είναι προσεγµένο: εµείς πουλάµε υφάσµα-
τα πολυτελείας, όχι ~! (β) ...κι ό,τι να 'ναι για να δηλώσουµε ότι δεν 
έχουµε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ότι µας είναι ευπρόσδεκτο οτιδήποτε 
από αυτά που χρειαζόµαστε: Στην κατάσταση που βρεθήκαµε από 
τους σεισµούς ποιος νοιάζεται για πολυτέλειες; Ρούχα να 'ναι ~! || το 
θέµα είναι να έχεις να τρως· φαΐ να 'ναι ~! 2. (+ κι αν | και να) ανε-
ξαρτήτως τού ποιος, πόσος, ανεξαρτήτως τού είδους: ~ δρόµο και να 
πάρεις, θα φθάσεις || ~ βιβλίο κι αν του δώσεις, θα το διαβάσει 3. (ως 
επίθ.) όποιος, οποιοσδήποτε, όσος: δεν µπορώ ν'ακούω ~ ανοησία έρ-
θει στον καθένα || αύριο θα βάλω πλυντήριο- δώσε µου ~ άπλυτα έχεις 
|| ~ απορίες έχεις, θα τις συζητήσουµε µετά · 4. ό,τι (που) ακριβώς τη 
στιγµή που· λέγεται συνήθ. για (κάποιον/κάτι) που εµφανίζεται 
ακριβώς τη στιγµή που γίνεται λόγος για αυτό(ν): Καλώς τον Γιάννη! 
~ σε σκεφτόµουνα | λέγαµε για σένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ό,τι, ουδ. τής αναφ. αντων. όστις (βλ.λ.)]. 

ÓT! - ό,τι - οτιδήποτε. Το αοριστολογικό ό,τι (Ο,τι και να πεις, 
έχεις δίκιο) διακρίνεται κανονικά στη γραφή από τον ειδικό σύν-
δεσµο ÓT! (Είπε ότι συµφωνεί) µε τη χρήση τού κόµµατος µετά το 
ο- (ό,τι) ή -στον έντυπο λόγο παλαιότερα- µε τη µεσολάβηση ενός 
κενού διαστήµατος ανάµεσα στο ο- και το -τι (ό τι). Το αοριστο-
λογικό οτιδήποτε δεν χρειάζεται κόµµα, γιατί ως σύνθετο (µε το 
σηµασιολογικό -δήποτε) διακρίνεται αυτοµάτως από το ειδικό ότι. 

οτιδήποτε αντων. 1. οποιοδήποτε πράγµα, ό,τι κι αν: µπορείς να πε-
τύχεις ~, αρκεί να προσπαθήσεις || ~ (κι αν) του πω, θα φέρει αντιρ-
ρήσεις || ~ θέλεις, ζήτα το από µένα 2. (καταχρ. ως επίθ.) οποιοσδή-
ποτε: ~ πρόβληµα (κι αν) έχεις, µη διστάσεις να µου το πεις || ~ απο-
ρίες έχετε, θα τις λύσουµε µετά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οτιδήποτε < ό,τι (βλ.λ.) + αοριστολ. µόριο δήποτε (< δή 
+ πότε)]. 

Ο.Τ.Ο.Ε. (η) Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλά-
δος. 

οτοµοτρίς (το) {άκλ.} η αυτοκινητάµαξα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. automotrice, 
θηλ. τού automoteur < auto- «αυτόµατος» + moteur «µηχανή, 
κινητήρας»]. 

οτοστόπ (το) {άκλ.} το \α σταµατά πεζοπόρος διερχόµενο όχηµα, συ-
νήθ. µε τη διεθνώς καθιερωµένη χειρονοµία προτεταµένου αντίχειρα 
µε τα δάχτυλα κλεισµένα σε γροθιά και να ζητεί από τον οδηγό του 
να τον µεταφέρει, χωρίς να πληρώσει κόµιστρο. [ETYM. < γαλλ. 
auto-stop]. 

ότου στους τύπους µέχρις ότου, αφότου, έως ότου, που λειτουργούν 
ως σύνδεσµοι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ότου, αρχαϊκή γεν. τής αντων. Οστις 
(βλ.λ.)]. 

οτρηρός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) εργατικός, φιλόπονος, ακάµατος, δρα-
στήριος: ~ θεράπων τής επιστήµης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ότρ- (που απαντά και στο ρ. ότρύνω «ωθώ, προτρέ-
πω», βλ. λ. παροτρύνω) + παραγ. επίθηµα -ηρός (πβ. πον-ηρός, µοχθ-
ηρός). Το θ. ότρ- ανάγεται σε ό- προθεµ. + µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*twer- «ωθώ, προτρέπω», πβ. σανσκρ. tvârate «επείγοµαι, βιάζοµαι», 
αρχ. γερµ. dweran «γυρίζω ορµητικά, ταχέως» κ.ά.]. 

Οττάβα (η) η πρωτεύουσα τού Καναδά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Ottawa, από 
τον οµώνυµο ποταµό που διαρρέει την πόλη, < αλγκον. adawe «µεγάλος 
ποταµός» ή «έµπορος» (αβεβ. σηµ.). Η πόλη έλαβε αυτή την ονοµασία 
το 1854, ενώ µέχρι τότε ονοµαζόταν Bytown, από το όνοµα τού 
Βρετανού συνταγµατάρχη John By]. 

Ο.Τ.Υ. (η) Οµοσπονδία Ταχυδροµικών Υπαλλήλων. 
ou1 επιφών. (συνήθ. παρατεταµένο: ουουου) εκφράζει: 1. αποδοκιµα-

σία· και στη ΦΡ. OU να µου χαθείς! άντε χάσου! 2. θαυµασµό: ~! Τι 
ωραίο σπίτι! 3. επιβεβαίωση (αντί τού «βέβαια», «σίγουρα»): -Έφυ-
γε το καράβι; —, τώρα! || -Σου άρεσε το γλυκό; —, να 'χα κι άλλο! 
[ΕΤΥΜ. < Ηχοµιµητ. λ., πβ. µτγν. επιφών. ούαί, αρχ. αρνητ. µόριο ού(κ)]. 

OU^KTOUK (µπροστά από φωνήεν) µόρ. (αρχαιοπρ.) 1. µην για τον 
σκωπτικό σχηµατισµό γνωµικών κατ' αναλογίαν προς τις ∆έκα Εντο-
λές )... ου µοιχεύσεις, ού κλέψεις, ου φονεύσεις..., βλ. λ. εντολή, ΠΙΝ.) 
µε τα οποία εκφράζεται αποτροπή: ~ µπλέξεις! 2. όχι· κυρ. στις ΦΡ. 
(α) ναι ή ou; ναι ή όχι; (β) ου γαρ έρχεται µόνον (ού γαρ έρχεται µό-
νον) δεν έρχεται µόνο του (ενν. το γήρας)· για τα δεινά που συνοδεύ-
ουν τη γεροντική ηλικία π.χ. άνοια, βαρηκοΐα κ.λπ. (γ) ουκ ολίγοι, -
ες, -α πολλοί, -ές, -ά: για την αγορά ενός ακινήτου πρέπει να συ-
γκεντρωθούν ουκ ολίγα έγγραφα, ώστε να υπογραφεί το συµβόλαιο 
αγοραπωλησίας || ακούστηκαν ουκ ολίγες µεγαλοστοµίες στην εκδή-
λωση (δ) ουκ εν τω πολλώ το ευ (ουκ εν τφ πολλφ το ευ) το καλό, το 
αξιόλογο δεν βρίσκεται στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα (ε) ουκ 

αν λάβοις παρά τού µη έχοντος βλ. λ. λαµβάνω (στ) ου παντός πλειν 
ες Κόρινθον βλ. λ. Κόρινθος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αρνητ. µόριο, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. ud, 
γοτθ. Dt «εκτός - εξ ολοκλήρου», αρµ. oç «δεν», αρχ. σλαβ. u- (πβ. u-
bogü «φτωχός») κ.ά. Το µόριο ού εµφανίζεται ως ουκ προ φωνήεντος 
και ως ούχ προ δασέος φωνήεντος. Κατ' αντιδιαστολή προς το µόριο 
µή (βλ.λ.), το οποίο εξέφραζε υποκειµενική άρνηση, το ου δήλωσε την 
αντικειµενική και απόλυτη απόρριψη]. 

-ού παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. επάγγελµα: µυλων-ού, ψαρ-ού, αβγουλ-ού 2. ιδιότη-
τα (µεγεθ.): γλωσσ-ού, χειλ-ού 3. ανδρωνυµικό: Μιχαλ-ού, Νικολ-ού. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο οφείλε-
ται σε µεταπλασµό θηλ. ονοµάτων σε -ώ µε βάση την αιτ. -οϋν (λ.χ. 
αρχ. Ίώ, - Ίοϋν, άλωπώ - άλωποϋν → άλωποϋ | αλεπού), από όπου 
αυτονοµήθηκε στη συνέχεια]. 

ουά επιφών.· δηλώνει το κλάµα τού µωρού. 
[ΕΓΥΜ µτγν. επιφών., πβ. λατ. van]. 

ουαί επιφών. (αρχαιοπρ.) αλίµονο- ΦΡ. (α) ουαί και αλίµονο για κάτι 
οριακό, ακραίο ή απαράδεκτο, το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, 
αν συµβεί (εποµένως, πρέπει να αποτραπεί): ~ αν τα παιδιά δεν εµπι-
στεύονται τους γονείς τους (β) ουαί κι αλίµονο σου (ως απειλή): ~ αν 
δεν έχεις ετοιµάσει τα µαθήµατα σου εγκαίρως! (γ) ουαί τοις ηττη-
µένοις (ούαί τοις ήττηµένοις, λατ. vae victis) αλίµονο σε αυτούς που 
έχουν ηττηθεί, κυρ. επειδή είναι έρµαια τής βούλησης των νικητών 
τους (δ) ουαί υµ'ιν (Γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί) (ούαί ύµίν, 
Γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, Κ.∆. Ματθ. 23, 15) ως έντονη 
αποδοκιµασία προς πρόσωπα συνήθ. µε υψηλή κοινωνική θέση και 
υποκριτική συµπεριφορά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., που συνδ. µε τα συνώνυµα λατ. vae, αρµ. vay, γοτθ. wai, 
λετ. wai κ.ά. Το ρητό ούαί τοις ήττηµένοις αποτελεί λόγ. µετάφραση 
τού λατ. vae victis, που µαρτυρείται στον ιστορικό Τίτο Λίβιο]. 

Ουαλία (η) γεωγραφική και πολιτική διαίρεση και πριγκιπάτο τού 
Ηνωµένου Βασιλείου, που καταλαµβάνει το ∆. τµήµα τού νησιού τής 
Μ. Βρετανίας, µε πρωτεύουσα το Κάρντιφ, όπου ένα ποσοστό των κα-
τοίκων µιλά την Ουαλική. — Ουαλός (ο), Ουαλή (η), ουαλικός, -ή, -
ό, Ουαλικά (τα). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού αγγλ. Wales < αρχ. αγγλ. wain «ξένος», ονοµασία 
που δόθηκε στους ντόπιους Ουαλούς (Κέλτες) από τους Αγγλο-
σάξονες (γερµανογενείς) εποίκους λόγω τής διαφοράς τους στη 
γλώσσα και στον πολιτισµό. Το ουαλ. Cymru προέρχεται από τη λ. 
cymry «συµπατριώτες»]. 

Ουάσινγκτον (η) {άκλ.} η πρωτεύουσα των Η.Π.Α. [ETYM. H 
αµερικανική πρωτεύουσα οφείλει το όνοµα της στον πρώτο πρόεδρο των 
Η.Π.Α. George Washington (1732-1799). Το ίδιο το επώνυµο προέρχεται 
από την ονοµασία µιας µικρής πόλης και ερµηνεύεται ως 
«καταυλισµός των Wassa» (Wassa < αρχ. αγγλ. wäth «κυνηγώ» + sige 
«νίκη»)]. 

ουβερτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. αυτοτελές εισαγωγικό 
κοµµάτι σε ευρύτερη µουσική σύνθεση, σουίτα, µπαλλέτο, όπερα 
κ.λπ. ΣΥΝ. εισαγωγή, πρελούδιο 2. (συνεκδ.) συµφωνικό ποίηµα, σύν-
θεση για ορχήστρα στην οποία αποδίδεται µουσικά ένα δραµατικό 
περιεχόµενο: συµφωνική - «1812» τού Τσαϊκόφσκι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
ouverture «άνοιγµα, εισαγωγή» < ouvrir «ανοίγω» < δηµώδ. λατ. 
*operire < λατ. aperire «ανοίγω»]. 

ούγαινα (η) {ουγαινών} είδος ψαριού µε µυτερό ρύγχος, που µοιάζει 
µε σαργό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύαινα (βλ.λ.), µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- και προφορά 
τού ύ- ως [u] µέσω ορισµένων διαλέκτων (λ.χ. πβ. κυπρ. µούγια < αρχ. 
µυία, ποντ. κούνα < αρχ. κύων). Η σηµ. ψάρι (τού ύαινα) ήδη µτγν.]. 

ou γαρ έρχεται µόνον → ου2 
Ουγγαρία (η) (ουγγρ. Magyar Koztârsasâg = ∆ηµοκρατία τής Ουγγα-

ρίας) κράτος τής Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη, επίση-
µη γλώσσα την Ουγγρική και νόµισµα το φορίντ (φιορίνι). — Ούγ-
γρος κ. (καθηµ.) Ουγγαρέζος (ο), Ουγγαρέζα (η), Ουγγρικά κ. (λαϊκ.) 
Ουγγαρέζικα (τα), ουγγρικός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λαϊκ.) ουγγαρέζικος, 
-η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Hungaria, πιθ. από τον ρωσ. ποταµό Urga, Ν∆. τής Μό-
σχας, αν και ορισµένοι το συνδέουν µε τη λ. Hun, τίτλο των Μογγό-
λων αυτοκρατόρων (βλ. λ. χαν). Το ουγγρ. Magyar προέρχεται από το 
αρχ. ουγγρ. όνοµα Magy «άνθρωποι, λαοί»]. 

Ουγενότοι (οι) Γάλλοι διαµαρτυρόµενοι µε ιδιαίτερη πολιτικοστρα-
τιωτική οργάνωση, οι οποίοι ήρθαν σε σύγκρουση µε τους ρωµαιο-
καθολικούς σε θρησκευτικούς πολέµους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Huguenot < γερµ. (ελβετ.) eidgenot < γερµ. 
Eidgenossen «οµόσπονδοι», ενώ η σηµερινή γαλλ. γρ. οφείλεται στην 
επίδραση τού ονόµατος τού Ελβετού πολιτικού Bezanson Hugues, o 
οποίος ηγήθηκε κινήσεως για παροχή ανεξιθρησκίας µετά τις εκτε-
ταµένες σφαγές των Ουγενότων από τους ρωµαιοκαθολικούς]. 

θύγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθένα από τα κατά µήκος άκρα υφάσµα-
τος, όπου αποτυπώνεται συνήθ. η προέλευση και η σύσταση του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. οϋια < µτγν. ούα < αρχ. δα | ώα | ώα «πρόβεια, περι-
θώριο» (βλ. λ. ώα)]. 

Ουγκάντα (η) (αγγλ. Republic of Uganda = ∆ηµοκρατία τής Ουγκά-
ντας) κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Καµπάλα, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το σελίνι. — θυγκαντέζος (ο), Ου-
Υκαντέζα (η), ουγκαντέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Uganda < σουαχίλι Uganda «χώρα των Γκάντα» < u 
«χώρα, γη» + Ganda, ονοµασία ιθαγενών λαών, αγν. ετύµου]. 

ουγκαριτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη σφηνοειδή γραφή 
που ανακαλύφθηκε σε επιγραφές τής αρχαίας πόλης Ουγκαρίτ, στην 
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περιοχή τής σηµερινής Β. Συρίας. 
[ETYM. < αγγλ. Ugaritic < Ugarit, αρχαία πόλη τής Β. Συρίας, < σουµερ. 
ugäru «πεδιάδα»]. 

ουγκιά (η) µονάδα βάρους σε διάφορες χώρες, η οποία ισοδυναµεί µε 28,34 
γραµµάρια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ούγγία | ούγκία < λατ. uncia «δωδεκατηµόριο» < unus «ένας», 
πβ. γοτθ. unkja, αρχ. αγγλ. ynce, ιρλ. unga]. 

-ουδακι υποκοριστικό επίθηµα ουδέτερων ουσιαστικών: (σταυρός) σταυρ-
ονδάκι, (λαιµός) λαιµ-ουδάκι, (µωρό) µωρ-ουδάκι. [ΕΤΧΜ Υποκορ. επίθηµα 
τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα επιθήµατα -ούδι + -άκι]. 

ουδαµόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από κανένα µέρος, από πουθενά: ~ συνάγεται ότι 
ο κατηγορούµενος διέπραξε το έγκληµα ANT. πανταχόθεν, ολούθε, από παντού. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν-. [ETYM. αρχ. < ούδαµός «κανείς» + -θεν (βλ.λ.)]. 

ουδαµου επίρρ. (αρχαιοπρ.) πουθενά: ~ τής Γης φέρονται οι κυβερνώντες 
κατ'αυτόν τον τρόπο ΑΝΤ. πανταχού. 
[ETYM. < αρχ. ούδαµοϋ < ούδαµός «κανείς» (µόνο πληθ.) < ουδέ + *άµός 
«κάποιος». Το αοριστολ. *άµός, που µαρτυρείται µόνο στα συνθ. και σε 
επιρρ. εκφράσεις (λ.χ. άµώς, άµή), ανάγεται σε τ. *sm-os (βλ. λ. άµα) και 
συνδ. µε σανσκρ. sama-] 

ουδαµώς επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο: ~ αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο 
ΣΥΝ. καθόλου, διόλου, ποσώς, ούτε κατ' ελάχιστον. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ουδαµώς, 
βλ. λ. ούδαµοϋ] 

ουδέ σύνδ. (αρχαιοπρ.-διαλεκτ.) ούτε και ΣΥΝ. µηδέ. [ETYM. 
αρχ. < ου (βλ.λ.) + δε]. 

ουδείς, ουδεµία, ουδέν αντων. {ουδενός, ουδεµιάς | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 
ούτε ένας, κανένας ΑΝΤ. όλοι, πάντες· ΦΡ. (α) επ' ουδενί µε κανέναν τρόπο, σε 
καµιά περίπτωση (β) κατ' ουδένα τρόπο καθόλου, ουδόλως (γ) ουδείς 
αναντικατάστατος βλ. λ. αναντικατάστατος (δ) ουδείς εκών κακός κανείς δεν 
είναι κακός µε τη θέληση του (ε) ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν 
(ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύει ν, Κ.∆. Ματθ. 6, 24) κανείς δεν µπορεί 
να υπηρετεί δύο κυρίους (στ) ουδέν µονιµότερον τού προσωρινού τίποτε πιο 
µόνιµο από το προσωρινό, κάτι που ξεκινά ως προσωρινό καταλήγει να 
διατηρείται επ' αόριστον (ζ) ουδέν σχόλιον ως απάντηση που δείχνει ότι κά-
ποιος δεν επιθυµεί να δηλώσει ή να σχολιάσει κάτι: στην ερώτηση των 
δηµοσιογράφων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «~ !». [ETYM. αρχ. < 
ουδέ + εις, µία, εν. Από το ουδ. ουδέν (< ουδέ + εν) έχει προέλθει το αρνητ. 
µόριο δέν (βλ.λ.)]. 

ουδέποτε επίρρ. [αρχ.] ούτε µία φορά, ποτέ ΑΝΤ. πάντοτε. 
ουδετερόδυνος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. (για ηλεκτρονικό ενισχυτή ή ασύρµατο δέκτη) ο 

απαλλαγµένος από κυµάνσεις που µπορούν να παραχθούν δευτερογενώς µέσα 
στις ηλεκτρονικές λυχνίες τής ενίσχυσης. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
neutrodyne (νόθο συνθ.) < neutro-(< λατ. neuter) + -dyne < αρχ. δύναµις]. 

ουδετερόνιο (το) {ουδετερονί-ου | -ων} το νετρόνιο (βλ.λ.). [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neutron]. 

ουδετεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αναγνώριση καθεστώτος 
ουδετερότητας, η οποία συνεπάγεται την εξαίρεση από την πολεµική δράση 
υπηρεσιών, οργανισµών, περιοχών, πόλεων ή µνηµείων. —ουδετεροποιώ ρ. {-
είς...}. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neutralisation]. 

ουδέτερος, -η, -ο 1. αυτός που δεν παίρνει το µέρος ούτε τού ενός ούτε τού 
άλλου: έµεινε ~ στη διαφωνία µας 2. (συνεκδ.) αυτός που µένει αδρανής, που 
δεν συµµετέχει στη συλλογική δράση 3. αυτός που µεταξύ δύο εµπόλεµων 
πλευρών δεν παίρνει το µέρος καµιάς: η Σουηδία κράτησε ~ στάση στους δύο 
παγκόσµιους πολέµους || ~ χώρα- ΦΡ. ουδέτερη ζώνη (i) η λωρίδα εδάφους που 
περιλαµβάνεται µεταξύ των συνοριακών γραµµών δύο χωρών, χωρίς να 
ανήκει σε καµιά από τις δύο (ii) η εδαφική έκταση στην οποία απαγορεύονται 
στρατιωτικές επιχειρήσεις ύστερα από συµφωνία των εµπόλεµων δυνάµεων 4. 
(εκφραστ.-συνήθ. µειωτ.) αυτός που δεν έχει κανένα ισχυρό χαρακτηριστικό 
γνώρισµα: οι σχέσεις τους δεν ήταν ούτε καλές ούτε κακές: ήταν ουδέτερες 5. 
ΧΗΜ. αυτός που δεν ανήκει ούτε στα οξέα ούτε στα αλκάλια: ~ ένωση | άλας · 
6. ΓΛΩΣΣ. (α) ουδέτερο γένος το γραµµατικό γένος στο οποίο κατατάσσονται 
τα ονόµατα που δεν είναι ούτε αρσενικού ούτε θηλυκού γένους (β) ουδέτερο 
(όνοµα) όνοµα ουδετέρου γένους: τα ονόµατα που έχουν άρθρο «το» (π.χ. τρα-
πέζι, πιάτο, σπίτι) είναι ~ (γ) ουδέτερη διάθεση η διάθεση στην οποία ανήκουν 
τα ρήµατα, σύµφωνα µε τη σηµασία των οποίων το υποκείµενο ούτε ενεργεί 
ούτε δέχεται ενέργεια από άλλον, αλλά βρίσκεται σε µια κατάσταση (π.χ. 
κοιµάµαι, ζω, πεινώ κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ουδέ + έτερος, πβ. µηδ-έτερος]. 

ουδετερότητα (η) [1824] {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς ουδέτερος, να µη 
συµµετέχει σε διενέξεις: τηρώ στάση ουδετερότητας. Γ ETYM. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. neutralité]. 

ουδετερόφιλος, -η, -ο αυτός που προτιµά να µένει ουδέτερος. — ουδετεροφιλία 
(η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neutrophil (νόθο συνθ.)]. 

ουδετερώνω ρ. µετβ. [1837] {ουδετέρ-ωσα, -ώθηκα, -ωµένος} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. 
κάνω κάτι ουδέτερο: ~ χηµική ένωση | ηλεκτρικό αγωγό. — ου-δετέρωση (η) 
[1836]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. neutraliser]. 

-ούδι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών: νε-αρ-ούδι, 
αγγελ-ούδι, µαθητ-ούδι. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
µτγν. υποκ. επίθηµα -ούδιον, συνηρηµένων ουσιαστικών σε -ους, λ.χ. φλοϋς - 
φλούδιον, χνοϋς - χνούδιον]. 

ουδόλως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο, καθόλου, διόλου ΣΥΝ. 

ούτε κατ' ελάχιστον. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ουδέ + όλως < όλος]. 

ουδός (ο) ΦΥΣΙΟΛ. 1. η ελάχιστη τιµή τής ισχύος ενός ερεθίσµατος, που αρκεί 
για να προκαλέσει διέγερση ή συγκεκριµένο αίσθηµα (π.χ. η ελάχιστη ένταση 
ακουστικού ερεθίσµατος, που µπορεί να γίνει αντιληπτό από το αφτί) 2. το 
ποσό ουσίας που µπορεί να επαναρρο-φηθεί από τον νεφρό, πέρα από το 
οποίο η ουσία αποβάλλεται στα ούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ουδός | οδός < *όδΕός, αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η σύνδεση 
µε το αρχ. ουδας «έδαφος, δάπεδο» (το ου- φαίνεται ριζικό και όχι 
αποτέλεσµα συναιρέσεως *à-Foô-1 *ό-Εεδ-), ενώ ούτε η αναγωγή στις λ. 
οδός και έδαφος ικανοποιεί]. 

Ο.Υ.Ε.Τ. (η) Οµοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών. 
ΟΥΕΦΑ (η) (U.E.F.A. = αγγλ. Union of European Football Associations) 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών. 
ουζάδικο (το) το κατάστηµα στο οποίο σερβίρονται ούζο και ουζο-µεζέδες ΣΥΝ. 

ουζερί. 
ουζερί (το) {άκλ.} το ουζάδικο (βλ.λ.). ίΕΤΎΜ. < ούζο + -ερί, κατά 

τα γαλλ. pâtisserie, confissene]. 
Ουζµπεκιστάν (το) {άκλ.} (ουζµπεκ. Ozbekiston Respublikasi = ∆ηµοκρατία 

τού Ουζµπεκιστάν) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε 
πρωτεύουσα την Τασκένδη, επίσηµη γλώσσα την Ουζµπεκική και νόµισµα το 
σοµ Ουζµπεκιστάν. — Ουζµπέκος (ο), Ουζµπέκα (η), ουζµπεκικός, -ή, -ό, 
Ουζµπεκικά (τα). {ETYM. < ουζµπεκ. Ozbekiston «χώρα των Ουζµπέκων» 
(περσ. ostân «χώρα»). Οι Ουζµπέκοι οφείλουν το όνοµα τους στον Μογγόλο 
χαν Uzbek | Öz Beh (1282-1341)]. 

ούζο (το) 1. οινοπνευµατώδες ποτό ελληνικής κατασκευής, το οποίο 
παρασκευάζεται µε απλή ανάµειξη καθαρής αλκοόλης, νερού και µικρών 
ποσοτήτων αιθέριων ελαίων (αντί για γλυκάνισο και µάραθο που 
χρησιµοποιούνταν παλαιότερα) και συνήθ. πίνεται αραιωµένο µε νερό 2. (ως 
επιφών.) χλευασµός απευθυνόµενος σε µεθυσµένο. — (υποκ.) ουζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. από την ιταλ. φρ. uso Massalia, η οποία δήλωνε 
το ελληνικής παραγωγής ποτό, που προοριζόταν «για χρήση (εµπορική) τής 
Μασσαλίας». Κατ' άλλη άποψη, < τουρκ. üzüm «σταφύλι»]. 

ουζοµεζές (ο) {ουζοµεζέδες} οτιδήποτε προσφέρεται ως µεζές συνοδευτικά 
µαζί µε ούζο, κυρ. θαλασσινά. 

ουζοπότης (ο) [1896] {ουζοποτών}, ουζοπότισσα (η) {δύσχρ. ουζο-ποτισσών} 
πρόσωπο που πίνει συχνά ούζο. — ουζοποσία (η). 

ουζοπωλείο (το) (λόγ.) το ουζάδικο (βλ.λ.). 
ουζοπώλης (ο) {ουζοπωλών} (λόγ.) ο ιδιοκτήτης ουζοπωλείου. 
Ο.Υ.Θ. (ο) Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. 
ουίσκι (το) {άκλ.· σπάν. πληθ. -ια} οινοπνευµατώδες ποτό εξ αποστά-ξεως, που 

παράγεται από διάφορα σιτηρά. — (υποκ.) ουισκάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
whisky < ιρλ. uisce beatha ή < κελτ. (Σκωτίας) uisge beatha «νερό τής ζωής» 
(πβ. λατ. aqua vitae)]. 

ουκ jióp. → ου2 
ουκετι επίρρ. (αρχαιοπρ.) όχι πια, όχι στο εξής ΣΥΝ. µηκέτι. [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < ουκ (βλ. λ. ού) + έτι «ακόµη» (βλ.λ.)]. 
-ούκλα µεγεθυντικό παραγωγικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών: χερούκλα, 

ψαρ-ούκλα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. πανούκλα), 
που προέρχεται από το µτγν. λατ. -ucla, συγκεκοµµ. τ. τού υποκορ. λατ. -
(u)cula]. 

Ουκρανία (η) (ουκρ. Ukraïna) κράτος τής Α. Ευρώπης, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Κίεβο, επίσηµη γλώσσα την Ουκρανική και 
νόµισµα τη χρίβνα. — Ουκρανός (ο), Ουκρανή (η), ουκρανικός, -ή, -ό, 
Ουκρανικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ρωσ. Ukraina < αρχ. ρωσ. Oukraine «συνοριακή 
χώρα» < ou «δίπλα, προς» + kray «περιοχή», που ονοµάστηκε έτσι επειδή 
αποτελούσε τη συνοριακή γη τής µεσν. Ρωσίας κατά την επιδροµή των 
Τατάρων (13ος αι.)]. 

-ούλα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών θηλυκού 
γένους: καρδ-ούλα, γατ-ούλα, µικρ-ούλα, γυναικ-ούλα (βλ.λ.), παιδ-ούλα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προήλθε από το λατ. -ullai. 

-ουλάκι υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό κυρ. ουδέτερων 
ουσιαστικών: αβγ-ουλάκι, γατ-ουλάκι || (επίρρ.) λιγ-ουλάκι || (κ. επίθ.) µικρ-
ουλάκι. [ΕΤΥΜ. < -ούλι + -άκι (υποκ. επιθήµατα)]. 

ουλαµαγός (ο) [1841] ΣΤΡΑΤ. διοικητής ουλαµού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
ουλαµός + -αγός (< άγω), πβ. λοχαγός]. 

ουλαµός (ο) ΣΤΡΑΤ. τµήµα Όπλου ή Σώµατος τού Στρατού Ξηράς, αριθµητικώς 
µεγαλύτερο από τη διµοιρία, αλλά µικρότερο από τον λόχο: ~ παρελάσεως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρολαµός (το αρχικό ού- οφείλεται σε µετρική έκταση) < θ. 
*FoÌ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *Εελ- τού ρ. είλέω «συγκεντρώνω, 
συναθροίζω» (< *Εελ-ν-έω), για το οποίο βλ. λ. ίλη]. 

ουλάνος (ο) (παλαιότ.) ο λογχοφόρος ιππέας τού γερµανικού, αυστριακού, 
πολωνικού ή ρωσικού στρατού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. uhlan < πολ. ulan < τουρκ. oglan «αγώρι, 
υπηρέτης»]. 

ουλεµάς (ο) {ουλεµάδες} µουσουλµάνος θεολόγος και ερµηνευτής των νόµων 
ΣΥΝ. ιεροδίκης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ulema < αραβ. 'ulama, πληθ. τού 'alim «σοφός, γνώστης»]. 

Ούλεν (η) {άκλ.} (παλαιότ.) η εταιρεία παροχής πόσιµου νερού στο 
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λεκανοπέδιο Αττικής· (συνεκδ.) η παροχή πόσιµου νερού. [ΕΤΥΜ. Από την 
επωνυµία τής αµερικανικής εταιρείας Γιουλεν και Σία (µε επί κεφαλής τον Ερρ. 
Γιούλεν), η οποία το 1931 κατασκεύασε την τεχνητή λίµνη τού Μαραθώνα και 
το δίκτυο υδρεύσεως τού λεκανοπεδίου Αττικής], 

ουλή (η) το σηµάδι που αφήνει στο δέρµα τραύµα ή έλκος που θεραπεύτηκε: 
έχει µια βαθιά ~ στο πόδι του από µαχαιριά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρολ-σά ή *Εολ-
νά, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. volnus «τραύµα», ουαλ. gweli, αρχ. ιρλ. 
fuil «αίµα» (µέσ. ιρλ. fuili «αιµατηρά τραύµατα») κ.ά., αν και όλες οι 
συνδέσεις προσκρούουν σε µορφολογικές δυσχέρειες. Βλ. κ. άλίσκοµαι]. 

-ούλης παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών αρσενικού 
γένους: µικρ-ούλης, χαζ-ούλης, εαυτ-ούλης. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. -Ούλΐ]. 

-ούλι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών ουδετέρου 
γένους: σακ-ούλι, µικρ-ούλι. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. -ούλλιν < αρχ. -Ολλιον (λ.χ. δενδρ-ύλ-
λιον), ή, κατ' άλλη άποψη, < θηλ. -ούλα (βλ.λ.). Από το ουδ. σχηµατίστηκε το 
αρσ. -ούλης]. 

-ούλιακας (µειωτ.) παραγωγικό επίθηµα που δίνει µεγαλύτερη έµφαση, 
προσδίδει µειωτική, υβριστική διάθεση στην αρνητική ιδιότητα που δηλώνει το 
θέµα: χαζ-ούλιακας, µπεκρ-ούλιακας, στραβ-ού-λιακας. [ΕΤΥΜ. < -ούλι | -
ούλης + επίθηµα -άκος (βλ.λ.)]. 

ουλίτιδα (η) [1884] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ή χρονία φλεγµονή των ούλων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. gingivite]. 

ούλο (το) το σαρκώδες τµήµα τού σαγονιού, που περιβάλλει τις φατ-νιακές 
αποφύσεις των γνάθων και την οστέινη ουσία των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ούλον (κυρ. πληθ. ούλα), αβεβ. ετύµου. Η λ. συνήθ. αναλύεται ως *Ρόλ-σονή 
*Εόλ-νον, αλλά, εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν ικανοποιεί ούτε η σύνδεση µε το 
ρ. είλώ «συγκεντρώνω, πιέζω» (βλ. λ. ίλη) µε τη σηµ. τής συµπαγούς µάζας 
των ούλων ούτε η αναγωγή στο ρ. είλώ | ίλλω «κυλώ, περιστρέφω» (βλ. λ. 
ίλιγγος) µε αναφορά στο γεγονός ότι τα ούλα περικαλύπτουν τα δόντια]. 

ουλορραγία (η) {ουλορραγιών} ΙΑΤΡ. η τοπική αιµορραγία των ούλων, που 
οφείλεται κυρ. σε ουλίτιδα. 
[ΕΤΥΜ. < ούλο + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < 
αρχ. ρήγνυµι, πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην]. 

ούλος, -η, -ο (λαϊκότ.) όλος: σπίτι µε τα ~ του (δεν του λείπει τίποτα) || γυναίκ:α 
µε τα ~ της (έχει όλα τα χαρίσµατα). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ούλος < αρχ. δλος 
(βλ.λ.)]. 

-ουλός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων, που δηλώνουν 
αυτόν που µοιάζει µε κάποιον/κάτι, που πλησιάζει στο χαρακτηριστικό το 
οποίο δηλώνει το θέµα: παχ-ουλός, µακρ-ουλός. [ΕΤΥΜ Υποκ. επίθηµα τής 
Μεσν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στο ουδ. -ούλι < αρχ. -ύλλιον, βλ. 
κ. -ύλλιο]. 

ουλτιµάτουµ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) το τελεσίγραφο. [ΕΤΥΜ. < λατ. ultimatum 
«έσχατη ειδοποίηση» < λατ. ultimus «έσχατος, τελευταίος»]. 

ουλτραµαρίν (το) {άκλ.} το έντονο µπλε χρώµα· (κ. ως επίθ.): η ~ µπλούζα µου 
θέλει πλύσιµο. Επίσης ουλτραµαρίνα (η). 

. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ultramarin (λ.χ. une blouse ultramarine) < ultra «πλέον, 
επιπλέον» + marin «θαλάσσιος, αυτός που έχει το γαλάζιο χρώµα τής 
θάλασσας»]. 

ουλώδης, -ης, -ες {ουλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που θυµίζει ουλή 2. 
γεµάτος ουλές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ουµανισµός (ο) 1. ΙΣΤ. πνευµατική κίνηση που εµφανίστηκε στη ∆. Ευρώπη 
κατά την Αναγέννηση και χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να εξυψωθεί 
το ανθρώπινο πνεύµα στην κριτική και ορθολογική του διάσταση µε 
επιστροφή στις κλασικές πηγές τής ελληνορρωµαϊ-κής αρχαιότητας 2. ΦΙΛΟΣ, 
θεωρία και στάση ζωής που τοποθετεί τον άνθρωπο υπεράνω όλων των άλλων 
αξιών, που πιστεύει κυρ. στον πολιτισµένο, µορφωµένο άνθρωπο ως αξία: «Η 
θρησκεία τού µέλλοντος θα είναι ο καθαρός ~, δηλαδή η λατρεία όλων αυτών 
που προέρχονται από τον άνθρωπο» (Ε. Ρενάν). — ουµανιστής (ο), 
ουµανίστρια (η), ουµανιστικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. humanismus < humanus «ανθρώπινος» (< 
homo «άνθρωπος»)]. Ουµβρία (η) περιοχή τής Κ. Ιταλίας στα ΑπέννιναΌρη. 
Επίσης Ούµ-βρια. — ουµβρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. | λατ. Umbria < Umbro, όν. ποταµού, που πιθ. συνδ. µε το αρχ. 
δµβρος (βλ.λ.)]. -ούµενος, -η (κ. -ένη), -ο παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό µετοχής µεσοπαθητικού ενεστώτα: φοβ-ούµενος, απαιτ-ούµενος, 
(κ. ως ουσ.) φορολογ-ούµένος. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα µτχ. µέσου ενεστώτα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
αρχικώς απαντά σε συνηρηµένα ρ. τύπου -έ"ω | -όω (λ.χ. κατηγορώ - 
κατηγορούµενος, δικαιώ - δικαιούµενος), αργότερα δε γνώρισε -στη λαϊκή 
γλώσσα- περιορισµένη επέκταση και σε άλλα ρ. (λ.χ. µέλλω - µελλ-ούµενος, 
χρειάζοµαι - χρειαζ-ούµενος)]. U.N.E.S.C.O. (η) {άκλ.} (προφέρεται Ουνέσκο) 
(αγγλ. United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) 
οργάνωση τού Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που αποσκοπεί, µέσω ποικίλων 
διακρατικών προγραµµάτων, στη συνεργασία των κρατών-µελών στους τοµείς 
τής εκπαίδευσης, τής επιστήµης και τού πολιτισµού. Ουνία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΘΡΗΣΚ. το σύνολο των µελών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή και των αρχαίων 
ανατολικών Εκκλησιών (Αρµενικής, Κοπτικής, Συριακής κ.ά.) που 
αναγκάστηκαν να υπαχθούν στη δικαιοδοσία τού Πάπα, ιδιαίτερα στην Α. 
Πολωνία, ∆. Ουκρανία, Τραν- 

συλβανία, Σλοβακία, Συρία κ.λπ. υπό την πίεση των πολιτικών αρχών όσοι 
δέχθηκαν την υποταγή στη δικαιοσία τού Πάπα ονοµάστηκαν Ουνίτες ή 
Ουνιάτες, ενώ η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία τους 
απέδωσε την ονοµασία «Ελληνόρρυθµοι Καθολικοί». Επίσης ουνιτι- 
σµός (ο) [1882]. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. unia «ένωση» < λατ. unus «ένας»]. 

ουνιβερσαλισµός (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. θρησκευτική κίνηση που πρωτοεµφανίστηκε 
στα µέσα τού 18ου αι. στην Ευρώπη και αναπτύχθηκε στην Αµερική και η 
οποία υποστήριζε το δόγµα τής σωτηρίας των ψυχών όλων των ανθρώπων 
ύστερα από ορισµένη περίοδο εξαγνισµού κατά τη µεταθανάτια ζωή 2. ΦΙΛΟΣ, 
η θεωρία που υποστηρίζει την προτεραιότητα τού συνολικού έναντι τού 
µερικού καλού. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. universalisme < universel < 
λατ. universalis «καθολικός, γενικός» (< universus)]. 

ουνισόνο κ. ουνίσονο (το) ΜΟΥΣ. η ταυτοφωνία (βλ.λ.): οι δύο µπάσοι 
τραγουδούν ~ || έξι µελωδίες για πιάνο σε ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. unisono 
«ταυτόφωνος, οµόφωνος»]. 

ουνίτης (ο) [1830] {ουνιτών} το µέλος τής Ουνίας (βλ.λ.). — OUVITI-κός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. Uniti (πληθ.) «ενωµένοι, ενωτικοί» < λατ. unitus < ρ. unio 
«ενώνω» (< unus «ένας»)]. 

Ούννος (ο) 1. ΙΣΤ. το µέλος νοµαδικού ασιατικού λαού, που κατά τον 5ο αι. 
µ.Χ., µε αρχηγό τον Αττίλα, εξαπλώθηκε µε εκτεταµένες επιδροµές σε µεγάλο 
µέρος τής Κ. και Α. Ευρώπης και απείλησε να κατακτήσει τη Ρώµη 2. (µτφ.-
µειωτ.) Ούννοι (οι) πλήθος που προκαλεί καταστροφές, στίφη βαρβάρων 
(συνήθ. για τα πλήθη των τουριστών ή για τα γερµανικά στρατεύµατα 
κατοχής). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΎΜ < µεσν. Ούννοι < µτγν. λατ. 
Hunni, λ. µογγολ. προελ. που σηµαίνει απλώς «άνθρωπος, άνδρας»]. 

unus testis nullUS testis λατ. (προφέρεται ούνους τέστις νούλους τέ-στις) 
ελλην. ένας µάρτυς, κανένας µάρτυς- (κυρ. στα νοµικά) για να αποδειχθεί κάτι 
πρέπει να υπάρχει µαρτυρία περισσοτέρων τού ενός ατόµων. 

ούπα (το) {άκλ.} πλαστικό βύσµα που µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 
υλικό (τούβλο, ξύλο κ.λπ.) για την ασφαλέστερη στήριξη κάθε είδους βίδας. 

Ο.Υ.Π.Α.Ε. (η) Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων 
Ελλάδος. 

Ουπανισάδες (οι) ΘΡΗΣΚ. ινδουιστικά κείµενα που περιέχουν παραλλαγές των 
Βεδών (βλ. λ. Βέδες) σε στίχους ή σε πεζό λόγο. Επίσης Ουπανισάντ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ < σανσκρ. Upanisad, κυριολ. «το να κάθεται κανείς δίπλα σε κάτι» < 
upa «πλησίον» + ni «κάτω» + sîdati «κάθεται»]. 

ουρά (η) 1. (στα ζώα) η συνήθ. επιµήκης και ευκίνητη προέκταση τής 
σπονδυλικής στήλης πέρα από τον κορµό τού σώµατος ή οποιαδήποτε λεπτή 
σωµατική προέκταση ζώου, που µοιάζει µε τη δοµή αυτή: γάτα µε φουντωτή ~ 
|| η ~ τού αλόγου || η ~ τού πετεινού (τα φτερά) || η ~ τού παγωνιού | τού 
ψαριού' ΦΡ. (α) (ειρων.) µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου για κάτι που δεν είναι 
τόσο σηµαντικό όσο παρουσιάζεται (β) φάγαµε το βόδι | τον γάιδαρο, στην 
ουρά θα σταµατήσουµε | θα δυσκολευτούµε | θα κολλήσουµε; προκειµένου 
να προτρέψουµε κάποιον να ολοκληρώσει µια προσπάθεια τής οποίας το µε-
γαλύτερο ή δυσκολότερο µέρος έχει ήδη αντιµετωπίσει (γ) γάτα µε τις εννιά 
ουρές µαστίγιο που αποτελείται από εννέα σχοινιά ή λουριά συνδεδεµένα µε 
λαβή 2. (στον άνθρωπο) οι τελευταίοι σπόνδυλοι στο κάτω µέρος τής 
σπονδυλικής στήλης ΣΥΝ. κόκκυγας· ΦΡ. (α) χώνω παντού την ουρά µου 
αναµειγνύοµαι σε πολλά ζητήµατα, ανακατεύοµαι παντού (β) κουνάω την 
ουρά µου βλ. λ. κουνώ (γ) βάζω την ουρά στα σκέλια (κρύπτω την ουρά εις τα 
σκέλη, µεσν. φρ.) βλ. λ. σκέλια (δ) βγάζω την ουρά µου έξω 
αποστασιοποιούµαι από υπόθεση, αποποιούµαι ενδεχόµενες ευθύνες (ε) βάζει 
ο διάβολος την ουρά του βλ. λ. διάβολος (στ) βάζω | χώνω την ουρά µου 
(κάπου) αναµειγνύοµαι σε µια υπόθεση: όπου βάζει αυτός την ουρά του προκύ-
πτει πρόβληµα · 3. BOT. ο µίσχος καρπού ή φύλλου ΣΥΝ. κοτσάνι 4. (α) το πίσω 
άκρο πράγµατος ή σειράς: η - τής πορείας | τής διαδήλωσης | τής παράταξης | 
αεροπλάνου | κοµήτη | νυφικού (β) επίµηκες τµήµα που θυµίζει στο σχήµα 
ουρά (σηµ. 1): οι ~ στα µαλλιά (γ) ΜΟΥΣ. πιάνο µε ουρά το πιάνο που 
χρησιµοποιείται σε συναυλίες, οι χορδές τού οποίου είναι παράλληλες µε τα 
πλήκτρα σε αντίθεση µε το όρθιο πιάνο (πβ. όρθιο πιάνο, λ. πιάνο) 5. σειρά 
ατόµων που περιµένουν κάτι: περιµένω | µπαίνω στην ~ || φεύγω από την ~ || 
κάνω (σχηµατίζω) | πηδώ την ~ || µπροστά στα ταµεία σχηµατίζονται µεγάλες - 
6. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των στρατιωτών που ακολουθούν το κύριο σώµα 
στρατιωτικής φάλαγγας ΣΥΝ. οπισθοφυλακή ΑΝΤ. εµπροσθοφυλακή · ΦΡ. 
(α) µε (την) ουρά σε µεγάλη ποσότητα, αφθόνως: ψέµατα | λεφτά ~ (β) 
(παροιµ.) πίσω έχει η αχλάδα την ουρά βλ. λ. αχλάδα. — (υποκ.) ουρίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *όρσ-(ά, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ersä «ουρά», πβ. αρχ. 
γερµ. ars «οπίσθια», χεττ. arra§, αρµ. or κ.ά.]. 

ούρα (τα) (λόγ.) υγρό τού σώµατος που αποτελεί διάλυµα των άχρηστων 
προϊόντων τού µεταβολισµού και ορισµένων άλλων ουσιών, σχηµατίζεται στα 
νεφρά, καθώς οι ουσίες αυτές αποβάλλονται από το αίµα, αποθηκεύεται στην 
ουροδόχο κύστη και τελικά απεκκρίνεται από τον οργανισµό διά µέσου τής 
ουρήθρας: ανάλυση | εξέταση | έκκριση | απέκκριση | στάση | ακράτεια ούρων 
ΣΥΝ. (οικ.) κάτουρο, κατρουλιό, τσίσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ούρον (κυρ. πληθ.) < 
ουρώ (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

-ούρα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών: 1. 
αφηρηµένων, που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσµα ενέργειας: ανακατωσ-
ούρα, χαιρετ-ούρα, φαγ-ούρα, χασ-ούρα 2. µεγεθυντι- 
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κών, συνήθ. µε µειωτική σηµασία: λαϊκ-ούρα, µαλλ-ούρα. [ΕΤΎΜ. 
Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. σαβ-ού-ρα, µεσν. 
σκοτ-ούρα), που απαντά αρχικώς σε λατινογενείς λ. (λ.χ. µτγν. 
σαβούρα < λατ. saburra, µεσν. κλεισούρα < λατ. clausura), αργότερα δε 
επεκτάθηκε και σε ελληνικά θέµατα µε τη συµβολή και τού µεγεθ. 
επιθήµατος -ούρι (λ.χ. λασπ-ούρα, θολ-ούρα, χασ-ούρα, αγια-στ-ούρα 
κ.ά.)]. 

ουραγκοτάγκος κ. ουρακοτάγκος (ο) 1. µεγαλόσωµος ανθρωποειδής 
πίθηκος µε ιδιαίτερα µακριά χέρια και πυκνό, ακατάστατο, κα-
στανέρυθρο τρίχωµα, ο οποίος ζει αποκλειστικά στα δάση τού Βόρ-
νεο και τής Σουµάτρας (Ινδονησία) 2. (µτφ.-σκωπτ.) άσχηµος άνθρω-
πος µε άγριο παρουσιαστικό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ourangutan(g) < µαλαϊκ. orang hutan < 
orang «άνθρωπος» + hutan «δάσος»]. 

ουραγός (ο/η) 1. τελευταίος σε βαθµολογία, κατάταξη ή κλίµακα 
αξιολόγησης: στη βαθµολογία ο Πανσερραϊκός είναι ~ και απειλείται 
µε υποβιβασµό || η χώρα αυτή είναι - στην παγκόσµια κατάταξη των 
χωρών µε βάση το κατά κεφαλήν εισόδηµα των κατοίκων τους 2. 
ΣΤΡΑΤ. ο υπαξιωµατικός που τοποθετείται τελευταίος σε τµήµα που 
εκτελεί πορεία 3. ΝΑΥΤ. το πλοίο που βρίσκεται στο τέλος νηοποµπής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ουρά + -αγός < άγω]. 

ουραιµία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση στο αίµα µεγά-
λης ποσότητας ουρίας και άλλων ουσιών τού µεταβολισµού ως έν-
δειξη βαριάς νεφρικής ανεπάρκειας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. urémie]. 

ουραίος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την ουρά 2. αυτός που 
βρίσκεται στην ουρά: το ~ πτερύγιο των ψαριών 3. ΣΤΡΑΤ. ουραίο (το) 
το κινητό µέρος οπισθογεµούς τουφεκιού, που είναι προσαρµοσµένο 
στην ουρά τής κάννης και αποτελεί τµήµα τού κλείστρου. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ουραίος < ουρά]. 

Ουράλης (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης και τής ∆. Ασίας, που πηγάζει 
από τα Ουράλια Όρη και εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ρωσ. Ural, βλ. λ. Ουράλια]. 

Ουράλια (τα) {Ουραλίων} οροσειρά τής Β. Ρωσίας, η οποία αποτελεί 
φυσικό όριο µεταξύ τού ευρωπαϊκού και τού ασιατικού της τµήµα-
τος. — ουραλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Oural, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ταταρ. 
ural «σύνορο», ενώ, κατ' άλλη άποψη, από λ. τοπικών γλωσσών ur 
«βουνό» και ala «κορυφή, στέγη»]. 

ουραλοαλταϊκός, -ή, -ό [1894] 1. ΓΛΩΣΣ. ουραλοαλταϊκή γλώσσα 
καθεµιά από τις γλώσσες, οι οποίες ανήκουν στη µεγάλη γλωσσική 
οµάδα, που περιλαµβάνει τις φιννοουγγρικές γλώσσες (Φινλανδική, 
Ουγγρική κ.ά.), γλώσσες ορισµένων λαών τής Σιβηρίας, καθώς και 
τις αλταϊκές γλώσσες (Τουρκική, Μογγολική κ.λπ.) 2. αυτός που σχε-
τίζεται µε τα έθνη που µιλούν ουραλοαλταϊκές γλώσσες. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Ural-Altaic < Ural (βλ. λ. Ουράλια) + Altaic < 
Altai «Αλτάια όρη». Η ονοµασία Altai είναι αβεβ. ετύµου, έχει δε 
συνδεθεί από ορισµένους µε µογγολ. alt «χρυσός»]. 

ουρανής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ουρανού ΣΥΝ. γαλά-
ζιος, θαλασσής 2. ουρανί (το) το ίδιο το χρώµα τού ουρανού ΣΥΝ. γα-
λάζιο, θαλασσί. 

Ουρανία (η) 1. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα 
Μούσες, προστάτιδα τής αστρονοµίας 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ apX· κύρ. όν. < ουρανός 
(βλ.λ.)]. 

ουράνια (τα) [µτγν.] {ουρανίων} (λογοτ.) ο ουρανός- ΦΡ. (µτφ.) στα 
ουράνια σε κατάσταση υπέρτατης ευτυχίας: πετάω ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βράχος. 

ουρανικος, -ή, -ό [1881] ΓΛΩΣΣ. (φθογγική παραλλαγή συµφώνου) 
που προφέρεται, καθώς η επιφάνεια τής γλώσσας αγγίζει τον ουρα-
νίσκο, π.χ. το κ στο κήπος, το γ στο γέρος, το χ στο χέρι, το γκ στο 
έγκυρος (πβ. λ. υπερωικός). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
palatal]. 

ουράνιο (το) [1861] {ουρανίου} ΧΗΜ. το βαρύτερο ραδιενεργό στοι-
χείο (σύµβολο U), που περιέχεται στον στερεό φλοιό τής Γης και τού 
οποίου τα µεταλλεύµατα αποτελούν πηγές πυρηνικών καυσίµων (βλ. 
κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ.,< νεολατ. uranium (από το όνοµα τού 
πλανήτη Ουρανού, που είχε ανακαλυφθεί λίγο πριν από το χηµικό 
στοιχείο)]. 

ουράνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ουρανό, αυτός 
που βρίσκεται στον ουρανό ή προέρχεται από αυτόν: ~ σώµατα | φαι-
νόµενα- ΦΡ. (α) ουράνιο τόξο σειρά οµόκεντρων έγχρωµων φωτεινών 
τόξων στον ουρανό ως αποτέλεσµα τής διάθλασης και αντανάκλα-
σης των ηλιακών ακτινών από σταγονίδια νερού στην ατµόσφαιρα 
(συνήθ. µετά από βροχή) (βλ. κ. λ. ίριδα) (β) ουράνια σφαίρα η φα-
νταστική σφαίρα στην εσωτερική επιφάνεια τής οποίας έχουµε την 
ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται τα ουράνια σώµατα· έχει ακαθόριστη 
ακτίνα και το κέντρο της ταυτίζεται µε το κέντρο τής Γης (γ) ουρά-
νιος χάρτης ο χάρτης ενός τµήµατος ή ολόκληρου τού ουρανού 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. ουράνια µηχανική ο κλάδος που ερευνά την κίνηση των ου-
ρανίων σωµάτων τού κοσµικού διαστήµατος 3. (µτφ.) αυτός που σχε-
τίζεται µε το θείο, γενικότ. αυτός που λόγω τής εξαιρετικότητάς του 
ξεπερνά τα ανθρώπινα: ~ οµορφιά | λάµψη | Πατέρας (ο Θεός) ΣΥΝ. 
θείος. 

ουρανίσκος (ο) ΑΝΑΤ. το άνω τοίχωµα τής στοµατικής κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., υποκ. τού αρχ. ουρανός (βλ.λ.)]. 

ουρανισκόφωνος, -η, -ο [1836] ουρανικός (βλ.λ.). 
ουρανισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ανδρική παθητική οµοφυλοφιλία. — ουρα-
νιστής (ο). 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. uranism < γερµ. Uranismus < αρχ. Ουρανία 
(επίθ. τής θεάς Αφροδίτης)]. 

ουρανοβάµων, -ων, -ον {ουρανοβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (σπάν.) αυτός που βρίσκεται εκτός πραγµατικότητας, στον δικό 
του φανταστικό κόσµο ΣΥΝ. αιθεροβάµων, φαντασιοκόπος ANT. ρε-
αλιστής. — ουρανοβατώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ουρανό- + -βάµων< βαίνω (πβ. αιθερο-βάµων)]. 

ουρανοβάτης (ο) {ουρανοβατών} ο ουρανοβάµων. 
[ΕΤΥΜ. < ουρανός + -βάτης < βαίνω, πβ. υπνο-βάτης]. 

ουρανογνωσία (η) [1891] {χωρ. πληθ.) η γνώση και η έρευνα τού ου-
ρανού και των ουρανίων σωµάτων. 

ουρανογραφία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η µελέτη των σχετικών θέ-
σεων των αστέρων και τής αναγνώρισης τους στον ουρανό µε τη 
βοήθεια αστρονοµικών χαρτών 2. το σύνολο των βιβλίων και χαρτών 
που βοηθούν στην αναγνώριση των ουρανίων σωµάτων. 

ουρανογραφικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ου-
ρανογραφία 2. ΑΣΤΡΟΝ. (α) ουρανογραφική σφαίρα η απεικόνιση τής 
ουράνιας σφαίρας (β) ουρανογραφικές συντεταγµένες σύστηµα 
σφαιρικών συντεταγµένων, αντίστοιχο µε το σύστηµα γεωγραφικών 
συντεταγµένων. 

ουρανοθέµελα (τα) {χωρ. γεν.} (λογοτ.) τα θεµέλια τού ουρανού: 
σείστηκαν τα ~. 

ουρανοκατέβατος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σταλεί' από τον Θεό ή 
θεωρείται ότι έχει καθοριστεί από τη µοίρα ΣΥΝ. θεόπεµπτος, θεό-
σταλτος 2. αυτός που παρουσιάζεται αιφνιδίως, χωρίς να αναµένε-
ται: ~ τύχη | βοήθεια || ήρθε ~ ΣΥΝ. απρόοπτος, ανέλπιστος, ξαφνικός. 
— ουρανοκατέβατα επίρρ. 

ουρανόλιθος (ο) [1847] {ουρανολίθ-ου | -ων, -ους} η πέτρα που έπεσε 
από τον ουρανό, ο αερόλιθος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. uranolithe]. 

ουρανολογια (η) [1799] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική περιγραφή των 
αστερισµών, των ουρανίων σωµάτων και γενικά των ουρανίων φαι-
νοµένων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. uranologie]. 

ουρανοµήκης, -ης, -όµηκες [αρχ.] {ουρανοµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 
αυτός που εκτείνεται σε τόσο µεγάλο µήκος ή ύψος, ώστε να δίνει 
την εντύπωση ότι φθάνει µέχρι τον ουρανό: ~ φλόγες | κραυγές. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ουρανοξύστης (ο) {ουρανοξυστών} το πολύ ψηλό, πολυώροφο κτή-
ριο: οι - τής Ν. Υόρκης. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
skyscraper]. 

ουρανόπεµπτος, -η, -ο (σπάν.) 1. αυτός που έχει σταλεί από τον Θεό 
ΣΥΝ. θεόσταλτος, θεόπεµπτος 2. (συνεκδ.) ανέλπιστος: ~ ευκαιρία ΣΥΝ. 
θεόσταλτος, θεόπεµπτος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ούρανο- + -πέµπτος < 
πέµπω]. 

Ουρανός (ο) [αρχ.] 1. ΜΥΘΟΛ. Ο πατέρας τού Κρόνου και τής Ρέας 
και σύζυγος τής Γαίας 2. ΑΣΤΡΟΝ. ο τρίτος σε µέγεθος πλανήτης τού 
ηλιακού µας συστήµατος, µε χηµική σύσταση αντίστοιχη τού ∆ία 
και τού Κρόνου. 

ουρανός (ο) 1. ο ατµοσφαιρικός αέρας και το διάστηµα πέρα από 
αυτόν, όπως φαίνονται από τη Γη, µε τη µορφή ηµισφαιρικού θόλου 
που έχει ως βάση τον ορίζοντα: όταν η µέρα είναι καλή, ο ~ είναι γα-
λανός || µεταξύ ουρανού και γης || καθαρός | συννεφιασµένος | σκο-
τεινός | νεφοσκεπής | έναστρος ~ || (κ. σε πληθ.) άνοιξαν οι ~ (βρέχει 
καταρρακτωδώς) ΣΥΝ. στερέωµα, ουράνιος θόλος, ουράνια· ΦΡ. (α) 
(εκφραστ.) στον έβδοµο ουρανό σε κατάσταση υπέρτατης ευτυχίας 
(β) (παροιµ.) καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται βλ. λ. αστρα-
πή (γ) κινώ γη και ουρανό χρησιµοποιώ όλα τα διαθέσιµα µέσα, προ-
κειµένου να πετύχω κάτι (δ) στον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε 
βρήκα βλ. λ. γη 2. ΕΚΚΛΗΣ. (συνήθ. στον πληθ.) η κατοικία τού Θεού, 
των αγγέλων, των αγίων και των ουρανίων δυνάµεων, καθώς και ο 
τόπος στον οποίο πηγαίνουν οι ψυχές των νεκρών, ο παράδεισος: η 
βασιλεία των ~ || οι πύλες τού | των ~ || φωνή από τους ~ 3. το θολο-
ειδές επιστέγασµα: ~ κρεβατιού | θρόνου. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η παλαιότ. σύναψη τού θεωνυµίου Ουρα-
νός µε το αντίστοιχο σανσκρ. Vârunah, µε υποθ. τ. *ô-(F)opavoç (µε ό-
προθεµ.) δεν ευσταθεί φωνητικώς (το *òFo- παρουσιάζεται συνηρη-
µένο χωρίς ίχνος από δίγαµµα). Σύµφωνα µε την πιο πιθανή εκδοχή, 
ουρανός < *¥ορσ-ανός (για το επίθηµα, πβ. όρφ-ανός, ξό-α-νον κ.ά.), 
που συνδ. µε σανσκρ. varsâ- «βροχή» και ίσως µε το ρ. ουρώ (βλ.λ.), 
οπότε η λ. θα προσδιόριζε τον τόπο από τον οποίο προέρχεται η βροχή. 
Ορισµένοι προεκτείνουν αυτή την άποψη, προτείνοντας επίσης 
συνδέσεις µε λιθ. vir§ùs «υψηλότερη κορυφή» και µε σανσκρ. 
varsman- «ύψος». Τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για 
δάνειο αγν. ετύµου. Στο βιβλικό λεξιλόγιο ο ουρανός περιγράφεται 
συχνά ως η κατοικία τού Θεού, τού Χριστού και των αγγέλων (λ.χ. 
Κ.∆. Ιωάνν. 6,51: εγώ είµι ό άρτος ό ζών ό εκ τού ουρανού καταβάς). 
Η χρήση τής λ. στην αστρονοµία αποτελεί αντιδάν. από νεολατ. 
Uranus < αρχ. Ουρανός, θεωνύµιο]. ουρανόσταλτος, -η, -ο [1896] 
ουρανόπεµπτος (βλ.λ.). ουρανώνω ρ. µετβ. {ουράνω-σα, -θηκα, -
µένος} ΓΛΩΣΣ. προκαλώ ου-ράνωση. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. palataliser]. ουράνωση 
(η) ΓΛΩΣΣ. η µετατροπή συµφώνου σε ουρανικό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. palatalisation]. -ουργός 
παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, τα οποία 
δηλώνουν αυτόν που ασκεί συγκεκριµένο έργο: πυροτεχν-ουρ-γός, 
αµπελ-ουργός, σιδηρ-ουργός, µελισσ-ουργός.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χει-
ρουργός. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται 
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από σύνθετα µε συνδετικό φωνήεν -ο- και επίθηµα -εργός (< έργον), λ.χ. 
άµπελ-ο-εργός > αµπελουργός]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύνθετα µε β' συνθετικό το -εργός από το έργο ήδη 
στην Αρχαία σχηµατίστηκαν σε -ουργός, µε συναίρεση τού συνδε 
τικού φωνήεντος -ο- και τού -ε)ργός) σε -ου)ργός). Κατ' άλλη άπο 
ψη, το β' συνθετικό ήταν -οργός από το έρδω «ενεργώ, πράττω», 
οπότε -ο + -οργός > -ουργός. Στην πραγµατικότητα φαίνεται, όπως 
δείχνουν τα αρχαία αγαθοεργός (Ηρόδοτος) και γεωργός (< γη- 
οργός < γα-Έοργός) ή το µυκ. τοξοΡοργός, ότι και οι δύο πηγές 
(-εργός και -οργός) χρησιµοποιήθηκαν για τον σχηµατισµό των 
συνθέτων αυτών. Όπως είναι βέβαιο ότι τονίστηκαν όλα στη λή 
γουσα, µε εξαίρεση τα (αρχαία ήδη) κακούργος και πανούργος 
(ίσως το κακούργος, που ήταν αρχικά κακοεργός, να µεταπλάστη 
κε αναλογικά προς το πανούργος, µε το οποίο συνέπιπτε σηµασιο 
λογικά). Γι' αυτό και το χειρουργός (αρχαία ήδη λ.) και όχι το χει 
ρούργος είναι το σωστό (βλ. λ. χειρουργός). Παραδείγµατα: υπουρ 
γός, δηµιουργός, αµπελουργός, µεταλλουργός, ξυλουργός, ταχυδα 
κτυλουργός, µηχανουργός, πυροτεχνουργός, σιδηρουργός, µελισ 
σουργός, µουσουργός, δραµατουργός, θαυµατουργός, ταπητουργός, 
λειτουργός, υφαντουργός, πλαστουργός, αυτουργός, στιχουργός, 
θερµουργός, γενεσιουργός κ.ά. -+ χειρουργός 

ουρήθρα (η) {ουρηθρών} ο πόρος που εκτείνεται από την ουροδόχο κύστη ώς το 
έξω ουρηθρικό στόµιο και χρησιµεύει στην αποβολή των ούρων, στον άνδρα 
δε και στην έξοδο τού σπέρµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ούρ(ο)- + παραγ. επίθηµα -
ήθρα, πβ. κολυµβ-ήθρα, κηρήθρα κ.ά.]. 

ουρηθραλγία (η) [1889] {ουρηθραλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στην ουρήθρα. [ΕΤΥΜ. 
< ουρήθρα + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. 
uréthralgie]. 

ουρηθρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ουρήθρα: ~ στόµιο. Επίσης 
ουριθραίος, -α, -ο [1897]. 

ουρηθρίτιδα (η) [1895] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. βακτηριακή µόλυνση και 
φλεγµονή τής ουρήθρας: γονοκοκκική ~ (η βλενόρροια ή γονόρ-ροια) || 
σαπροφυτική ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν όρ., < γαλλ. uréthrite]. 

ουρηθρορραγία (η) [1889] ΙΑΤΡ. η αιµορραγία από τραυµατισµό ή βλάβη τής 
ουρήθρας. 
[ΕΤΥΜ. < ουρήθρα + -ρραγία (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
urethrorrhagia]. 

ουρηθροσκοπία (η) {ουρηθροσκοπιών} η ενδοσκοπική εξέταση τής ουρήθρας 
µε ειδικό όργανο. Επίσης ουρηθροσκόπηση [1895]. — ου-ρηθροσκοπικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ. < ουρήθρα + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελληνογενής 
ξέν1. όρ., < γαλλ. uréthroscopie]. 

ουρηθροσκόπιο (το) [1898] {ουρηθροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. το ιατρικό όργανο 
µε το οποίο γίνεται εξέταση τού εσωτερικού τής ουρήθρας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urethroscope]. 

ούρηµα (το) [αρχ.] {ουρήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΦΥΣΙΟΛ. το προϊόν τής 
ούρησης, τα ούρα. 

ούρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η διαδικασία 
αποβολής των ούρων από την ουροδόχο κύστη ΣΥΝ. κατούρηµα. 

ουρητήρας (ο) [αρχ.] ΑΝΑΤ. ο πόρος που οδηγεί τα ούρα από κάθε νεφρό στην 
ουροδόχο κύστη. 

ουρητήριο (το) [1864] {ουρητηρί-ου | -ων} χώρος για ούρηση: δηµόσια ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 

ουρητηριτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού ουρητήρα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ureteritis]. 

ουρητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τα ούρα ή την ούρηση. 
ουρί (το) [1851] {άκλ.} καθεµιά από τις ωραίες γυναίκες που, σύµφωνα µε τη 

µουσουλµανική θρησκεία, προορίζεται για την τέρψη των καλών 
µουσουλµάνων στον Παράδεισο- ΦΡ. ουρί (τού Παραδείσου) ως 
χαρακτηρισµός για πάρα πολύ όµορφη (συνήθ. νεαρή) γυναίκα. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. houri < περσ. hûri < apaß.hür, πληθ. τού haurä «(γυναίκα) µε µάτια 
αντιλόπης»]. 

ουρία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αζωτούχος ανθρακική ένωση που 
εµφανίζεται στα ούρα, στο γάλα, στη χολή, στο αίµα και στον ιδρώτα- είναι η 
πρώτη οργανική ένωση που συντέθηκε σε χηµικό εργαστήριο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. urée < urine < λατ. urina. Βλ. κ. ουρώ]. 

-ουριά παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών: 1. 
µεγεθυντικών µε µειωτική σηµασία: λασπ-ουριά 2. (περιληπτ.) που δηλώνουν 
σύνολο προσώπων µε κοινή ιδιότητα: κλεφτ-ουριά. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα 
τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα επιθήµατα -ούρα και -ιά]. 

ουρικός, -ή, -ό [1802] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ούρα 2. ΦΥΣΙΟΛ. (α) ουρικό 
οξύ το τελικό προϊόν τού µεταβολισµού ορισµένων πρωτεϊνών, το οποίο 
αποβάλλεται εν µέρει µε τα ούρα και εν µέρει µε τη χολή στο έντερο (β) 
ουρική αρθρίτιδα πάθηση που προκαλείται από παθολογικά αυξηµένο ουρικό 
οξύ ΣΥΝ. ποδάγρα (γ) ουρική διάθεση η οργανική τάση προς εκδήλωση 
νόσων που οφείλονται σε διαταραχές µεταβολισµού τού ουρικού οξέος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urinaire]. 

ουριοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ουριοδροµείς..." µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
ΝΑΥΤ. (για πλοίο) πλέω µε ούριο άνεµο, αρµενίζω πρίµα. — ου-ριοδροµία (η) 
[1872]. 

ούριος, -α, -ο (για άνεµο) αυτός που είναι ευνοϊκός για τα πλοία, πνέει δηλαδή 
µε κατεύθυνση από την πρύµνη προς την πλώρη ΣΥΝ. 

πρίµος ΑΝΤ. ενάντιος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ούρος «ευνοϊκός άνεµος», πιθ. < *opFoç, που συνδ. µε 
τα ρ. ορνυµαι «ορµώ, ξεκινώ», όρούω (βλ. λ. ορµή)]. 

ουρλιάζω ρ. αµετβ. {ούρλιαξα} 1. (για σκυλιά και άγρια ζώα) βγάζω άγρια και 
µακρόσυρτη κραυγή, χαρακτηριστική τού είδους µου: οι λύκοι | τα τσακάλια 
ουρλιάζουν τη νύχτα ΣΥΝ. σκούζω 2. (εκφραστ. για πρόσ.) βγάζω 
µακρόσυρτη, άγρια κραυγή: ~ από τους πόνους | από φρίκη ΣΥΝ. κραυγάζω, 
ωρύοµαι, σκούζω 3. (µτφ.-για στοιχεία τής φύσης) προκαλώ βοή, θόρυβο, που 
θυµίζει κραυγή: έξω ο άνεµος ούρλιαζε δαιµονισµένα ΣΥΝ. βουίζω. — 
ουρλιαχτό κ. (σπανιότ.) ούρλιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ούριάζω < αρχ. ωρύοµαι (βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -ιάζω. Το -λ- 
τού τ. ουρλιάζω οφείλεται στην επίδρ. τού συνωνύµου ιταλ. urlare]. 

ουρλιαχτό (το)1. (για σκυλιά και άγρια ζώα) η άγρια και µακρόσυρτη κραυγή: 
το ~ τού λύκου 2. (εκφραστ. για πρόσ.) (συνήθ. στον πληθ.) η άγρια και 
µακρόσυρτη κραυγή, στριγγλιά: τα ~ από τους θαλάµους βασανιστηρίων 3. 
(µτφ. για στοιχεία τής φύσης) η βοή, ο θόρυβος που θυµίζει κραυγή: το ~ τού 
ανέµου. 
[ΕΤΥΜ. < ουρλιάζω (θ. ουρλιακ-, πβ. αόρ. *ούρλιακ-σα > ούρλιαξα) + παραγ. 
επίθηµα -το]. 

ουρµπανίσµός (ο) 1. η αστυφιλία 2. η πολεοδοµία. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. urbanisme (< λατ. urbs «πόλη»)]. 

urbi et orbi λατ. (προφέρεται ούρµπι ετ όρµπι) ελλην. στην πόλη και στην 
οικουµένη, δηλ. παντού. 

Ουρντού (η/τα) γλώσσα ινδικής προελεύσεως, η οποία αποτελεί την επίσηµη 
γλώσσα τού Πακιστάν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Urdu < χίντι (zabän) urdü «(γλώσσα) 
των σκηνών»]. 

ουρογεννητικός, -ή, -ό [1816] ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που παράγει ούρα: ~ αύλακα 
ΣΥΝ. ουροποιητικός 2. αυτός που σχετίζεται µε το σύστηµα τής ούρησης και 
τής αναπαραγωγής: ~ όργανα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
urogenital]. 

ουρογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ακτινολογική εξέταση τού ου-
ροποιητικού συστήµατος, που γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς, κατά την 
οποία το σύστηµα σκιαγραφείται µε την ενδοφλέβια ένεση προϊόντος 
διαλυτού στο νερό, αλλά αδιαπέραστου από τις ακτίνες Χ, το οποίο τελικά 
απεκκρίνεται από τους νεφρούς ΣΥΝ. ενδοφλέβια πυε-λογραφία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urographie]. 

ουροδοχείο (το) [µτγν.] (λόγ.) δοχείο για ούρα ΣΥΝ. (οικ.) καθοίκι, γιογιό. 
Επίσης (σπανιότ.) ουροδόχη (η) [µτγν.]. 

ουροδόχος, -ος, -ο 1. ΑΝΑΤ. αυτός που δέχεται τα ούρα, που περιέχει ούρα 2. 
ουροδόχος κύστη όργανο τού σώµατος, που βρίσκεται στο κατώτερο τµήµα 
τής κοιλιακής χώρας και στο οποίο συγκεντρώνονται τα ούρα κατά την 
κάθοδο τους από τα νεφρά και πριν αποβληθούν από την ουρήθρα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ούρο- + -δόχος < δέχοµαι]. 

ουρολαγνία (η) η πρόκληση σεξουαλικής διέγερσης µε τα ούρα ή την ούρηση. 
— ουρολάγνος (ο). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. urolagnia]. 

ουρολιθίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο σχηµατισµός λίθων 
στις απαγωγούς ουροφόρους οδούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
urolithiasis]. 

ουρόλιθος (ο) [1839] {ουρολίθ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. σχηµατισµός από άλατα σε 
µορφή µικρού λίθου, που συσσωρεύονται στις ουροφόρους οδούς ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) πέτρα (νεφρού). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urolithe]. 

ουρολογία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής χειρουργικής που έχει ως 
αντικείµενο τις παθήσεις τού ουροποιητικού συστήµατος και στα δύο φύλα 
και επιπλέον τού γεννητικού συστήµατος στον άνδρα. — ουρολογικός, -ή, -ό 
[1893], ουρολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
urologie]. 

ουρολόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην ουρολογία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urologue]. 

ουρολοίµωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} ΙΑΤΡ. η λοίµωξη τού 
ουροποιητικού συστήµατος. 

ουροποίηση (η) {-ης | χωρ. πληθ.} η διαδικασία σχηµατισµού των ούρων. 
ουροποιητικός, -ή, -ό [1836] ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 

σχηµατισµό ούρων: ~ όργανα ΣΥΝ. ουρογεννητικός 2. ουροποιητικό σύστηµα 
το σύστηµα των οργάνων που συνεργάζονται για τον σχηµατισµό των ούρων 
και την ακόλουθη αποβολή τους από τον οργανισµό, δηλ. οι δύο νεφροί, οι 
νεφρικοί κάλυκες, η νεφρική πύελος, οι ουρητήρες, η ουροδόχος κύστη και η 
ουρήθρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. uropoiétique]. 

ουροποιογεννητικός, -ή, -ό [1891] ΦΥΣΙΟΛ. σχετικός µε τα ουροποιητικά και τα 
γεννητικά όργανα: ~ σύστηµα ΣΥΝ. ουρογεννητικός. 

ουροσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οπτική εξέταση, η επισκόπηση των ούρων 
για διαγνωστικούς σκοπούς. — ουροσκοπικός, -ή, -ό, ου-ροσκοπικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; < ουρο- + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. uroscopy]. 

Ουρουγουάη (η) (ισπ. Republica Oriental del Uruguay = Ανατολική 
∆ηµοκρατία τής Ουρουγουάης) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το 
Μοντεβίδεο, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το πέσο 
Ουρουγουάης. — Ουρουγουανός (ο), θυρουγουανή (η), ου-ρουγουανός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Uruguay (από τον οµώνυµο ποταµό, που σχηµατίζει τα δυτικά 
φυσικά σύνορα τής χώρας) < ινδιάν. uru «πουλί» + guay «ουρά»]. 



ουροφόρος 1289 ουσιώδης 
 

ουροφόρος, -ος, -ο ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που διοχετεύει ή µεταφέρει τα ούρα: 
~ σωληνάριο | οδοί (το σύστηµα που αποµακρύνε τα ούρα από τους 
νεφρούς). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urinifère]. 

Ουρσουλίνα (η) [1895] {Ουρσουλινών} 1. µέλος γυναικείου µοναχι-
κού τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας που είναι αφιερωµέ-
νο στην Αγία Ούρσουλα 2. (στον πληθ.) σχολείο που διευθύνεται από 
µέλη τού παραπάνω µοναχικού τάγµατος και όπου διδάσκεται ως κύ-
ρια γλώσσα η Γαλλική. 

ουρώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ουρείς... | ούρησα} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) απο-
βάλλω τα ούρα διά τής φυσικής οδού ΣΥΝ. (οικ.) κατουρώ, (ευφηµ.) 
κάνω το νερό µου ♦ 2. (µετβ.) αποβάλλω µαζί µε τα ούρα: ~ αίµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ουρώ (-έω) < *Fopa-éco, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wers-
« βρέχω - δροσιά», πβ. σανσκρ. vârsati «βρέχει», ιρλ. frass «βροχή». 
Οµόρρ. έρσ-η «δροσιά» (βλ. κύρ. όν. Έρση), πιθ. ουρανός (< *Fopo-
ανός). Το ρ. ουρώ χρησιµοποιήθηκε ως ευφηµιστικό υποκατάστατο 
τού ρ. όµείχω «κατουρώ» (βλ. λ. µοιχός)]. 

ους (το) {ωτ-ός | ώτ-α, -ων} (αρχαιοπρ.) το αφτί (βλ.λ.): µιλώ | απευ-
θύνοµαι | διαµαρτύροµαι εις ώτα µη ακουόντων (δηλ. προς ανθρώ-
πους που δεν έχουν διάθεση να µε προσέξουν, να µε λάβουν υπ' 
όψιν)· ΦΡ. (α) τείνω το ους προσπαθώ να ακούσω, στρέφω την προ-
σοχή µου, για να ακούσω (β) τείνω ευήκοον ους ακούω µε ευνοϊκή 
διάθεση, είµαι πρόθυµος να ακούσω και να εισακούσω (γ) ο έχων 
ώτα ακουειν ακουέτω (ο έχων ώτα άκούειν άκουέτω, Κ.∆. Ματθ. 11, 
15, Λουκ. 14, 35) αυτός που είναι ικανός να αντιληφθεί κάτι, ας το 
αντιληφθεί: εγώ ό,τι είχα να πω το είπα· ~! ΣΥΝ. ο νοών νοείτω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ούς | ώς < *ο)Ε)ος < *ούσ-ος (µε σίγηση τού ενδοφωνη-
εντικού -σ- και συµφωνική αντιπροσώπευση τού -Ε- προ φωνήεντος). 
Η παρουσία φωνηεντισµού ο- στην αρχή τής λ., καθότι δεν µαρτυ-
ρείται σε άλλες συνώνυµες λ. των I.E. γλωσσών, ερµηνεύεται ως προϊ-
όν αναλογίας προς τις λ. όµµα, οφθαλµός, ό'ψις κ.τ.ό. Η λ. ανάγεται 
σε I.E. *aus-os «αφτί», πβ. αρχ. σλαβ. uxo, λατ. auris (< *aus-is), γαλλ. 
oreille, ισπ. oreja (< λατ. auricula, υποκ. τού auris), γοτθ. auso, γερµ. 
Ohr, αγγλ. ear κ.ά. Οµόρρ. αισθάνοµαι (βλ.λ.). Βλ. κ. παρειά, αφτί]. 

-ούσα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν: 1. ενέργεια: χαµηλοβλεπ-ούσα 2. ιδιότητα: σαρα-
νταποδαρούσα, ξανθοµαλλ-ούσα. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από θηλ. µτχ. ενεστώτα συνηρηµένων ρ. (βλ. λ. -ων, -ούσα, -ούν), και 
επεκτάθηκε σε µη συνηρηµένα ρ. και σε άλλα παράγωγα (λ.χ. λαλώ - 
λαλούσα, ελεώ - ελεούσα, οπότε και βροµ-ούσα, λεχ-ούσα, ξανθο-
µαλλ-ούσα) µε πιθανή επίδρ. τού αρχ. επιθήµατος -ούσσα | -όεσσα 
(θηλ. τού -όεις) διαφόρων τοπωνυµίων (λ.χ. Φαρµακ-ούσσα, ∆ρυµ-
οϋσσα), που προέρχεται από τ. *ο-Εεντ-ς (< I.E. *-went-)]. 

ουσάρος (ο) (παλαιότ.) ο στρατιωτικός που ανήκε σε σώµα ελαφρού 
ιππικού, αρχικά στην Ουγγαρία και αργότερα στη Γαλλία, την Πο-
λωνία και σε άλλες χώρες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ουγγρ. huszar, αβεβ. ετύµου, ίσως < husz «είκο-
σι», επειδή σε κάθε είκοσι στρατευσίµους αναλογούσε ένας που προ-
οριζόταν για το ιππικό. Κατ' άλλη άποψη, η οποία σήµερα τείνει να 
γίνει περισσότερο αποδεκτή, huszar < σερβοκρ. husär «πειρατής» < 
µεσν. λατ. cursarius (βλ. κ. κουρσάρος)]. 

ουσία (η) {ουσιών} 1. (α) υλικό στοιχείο, φυσικό σώµα, συνήθ. σε ρευ-
στή κατάσταση: βλαβερές | λιπαρές | χρωστικές | θρεπτικές | δηλητη-
ριώδεις | χηµικές | ναρκωτικές ~ ΣΥΝ. ύλη (β) ΑΝΑΤ. φαιά ουσία βλ. λ. 
φαιός 2. η πραγµατική υπόσταση ενός πράγµατος, το είναι του, το σύ-
νολο των βασικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται 3. (κατ' επέκτ.) 
το βάθος, ο πυρήνας, το κεντρικό σηµείο: οι συνοµιλίες δεν εισήλθαν 
| έφθασαν ακόµη στην ~ τού θέµατος | τού προβλήµατος ΣΥΝ. επίκε-
ντρο, καρδιά 4. (γενικότ.) το πραγµατικό περιεχόµενο ή το σηµαντι-
κότερο στοιχείο, ό,τι έχει πραγµατική σηµασία, σπουδαιότητα: ο 
ανταποκριτής δεν απέδωσε πιστά την ~ τής συζήτησης || κρατούν µόνο 
τους τύπους και αδιαφορούν για την ~ || αντιλαµβάνοµαι | ανα-
καλύπτω την ~ των πραγµάτων | τής ζωής | των ανθρώπινων σχέσεων 
|| προσέξτε µε, γιατί αυτό που λέω έχει ~ || λόγια µε ~ ΣΥΝ. νόηµα, βά-
θος- ΦΡ. (α) κατ' ουσίαν | στην ουσία στην πραγµατικότητα, κατά βά-
θος: το πρόβληµα έχει - λυθεί- αποµένει να ρυθµιστούν µερικές λε-
πτοµέρειες ΣΥΝ. τυπικά (β) επί τής ουσίας όσον αφορά στο περιεχό-
µενο, το νόηµα, όχι στον τύπο: συζήτηση ~ (γ) η ουσία είναι... το βα-
σικότερο πράγµα είναι... : ~ να µπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία 5. δι-
καστήριο τής ουσίας κάθε δικαστήριο που κρίνει την ουσία τής υπο-
θέσεως, όλες τις αποδείξεις - όχι τους τύπους, τις προθεσµίες κ.λπ. 6. 
(ειδικότ.-µτφ.) το θρεπτικότερο µέρος τής τροφής: χωρίς λάδι και αλά-
τι το φαγητό δεν έχει -1| στον ζωµό βρίσκεται όλη η ~ τού κρέατος 7. 
ΦΙΛΟΣ, (α) το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τη σταθερή φύση 
των πραγµάτων, ανεξαρτήτως των αλλαγών που µπορεί να υφίστα-
νται ή τής πολλαπλότητας των µορφών µε τις οποίες µπορεί να εµ-
φανίζονται (β) (στην αριστοτελική φιλοσοφία) η σπουδαιότερη από 
τις δέκα κατηγορίες, που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες εννέα, οι 
οποίες εκφράζουν απλώς «συµβεβηκότα»· ΦΡ. ουσίες δεύτερες ποιό-
τητες δεύτερες, βλ. λ. ποιότητα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ούσα, θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. ειµί (ών, οντος), θ. οντ- + 
επίθηµα -ya > *ôvrya > *όνσα > ούσα + -ία > ουσία. Η λ. είχε αρχι-
κώς τη σηµ. «περιουσία» (που διατηρήθηκε ώς τον Μεσαίωνα), χρη-
σιµοποιήθηκε δε αµέσως στη φιλοσοφία εναλλασσόµενη µε τη λ. φύ-
σις στη σηµ. «σταθερή, αµετάβλητη πραγµατικότητα». Η σηµερινή 
βασική σηµ. πρωτοαπαντά στον Αριστοτέλη]. ουσιαστικά επίρρ. 1. 
κατ' ουσίαν, στην πραγµατικότητα: δεν µου το είπε ακριβώς έτσι, αλλά 
~ αυτό εννοούσε || ~ αυτή είναι ο αρχηγός τής οικογένειας! ΣΥΝ. 
πραγµατικά 2. µε ουσιαστικό τρόπο: θέλω να 

συνεργαστούµε ~ οι δυό µας. Επίσης (λόγ.) ουσιαστικώς [1805]. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. substantiellement]. 

ουσιαστικά - ουσιωδώς. Οι δύο λέξεις συγχέονται στη χρήση, ενώ 
διαφέρουν σηµασιολογικά µεταξύ τους. Το ουσιαστικά σηµαίνει 
(α) «κατ' ουσίαν, στην πραγµατικότητα», λειτουργώντας ως προ-
τασιακό επίρρηµα (Ουσιαστικά, τα δύο κράτη έχουν συµφωνήσει 
και µένει να υπογραφεί η σχετική συµφωνία) και (β) «µε ουσια-
στικό τρόπο, σε βάθος, όχι τυπικά ή επιφανειακά» (Πρέπει να κα-
τανοηθούν ουσιαστικά τα προβλήµατα που χωρίζουν τους δύο λα-
ούς, για να αντιµετωπιστούν και σωστά). Το ουσιωδώς σηµαίνει 
«κατά πολύ, σε σηµαντικό βαθµό» (Οι δύο προτάσεις που υπέβαλε 
η εταιρεία, διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους· ουσιαστικά, είναι 
αντίθετες). 

ουσιαστικοποιώ ρ. µετβ. [1889] {ουσιαστικοποιείς... | ουσιαστικο-ποί-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ΓΛΩΣΣ. χρησιµοποιώ (λέξη) ως ου-
σιαστικό· εύχρ. η µτχ. ουσιαστικοποιηµένος, -η, -ο: η λέξη «φυσική» 
είναι ~ επίθετο. — ουσιαστικοποίηση (η) [I860]. [ΕΤΥΜ. < 
ουσιαστικοποίηση, απόδ. τού γερµ. Substantivierung]. 

ουσιαστικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που αναφέρεται στην ουσία των 
πραγµάτων, στο κύριο περιεχόµενο (πβ. κ. λ. ουσιώδης): θα συµµετά-
σχω µόνο σε συνοµιλίες µε ~ χαρακτήρα και όχι σε εθιµοτυπικές συ-
ναντήσεις || ~ εγγυήσεις | ανάγκες | βοήθεια | µέτρο | έλεγχος | συζή-
τηση | διαφορά | µεταβολή | επίδραση | υποχώρηση ΑΝΤ. ανούσιος, 
κενός 2. ΓΛΩΣΣ. ουσιαστικό (το) [1796] κάθε όνοµα που ανήκει σε µέ-
ρος τού λόγου, το οποίο δηλώνω πρόσωπο, ζώο, πράγµα ή αφηρηµέ-
νη έννοια- στην Ελληνική έχει δικό του γένος, αριθµό και πτώση, δηλ. 
συνήθ. κλίνεται και (µέσα στην πρόταση) µπορεί να συνοδεύεται από 
άρθρο, π.χ. (ο) άνδρας, (το) παιδί, (η) γάτα, (η) αγάπη, (η) ειρήνη, (η) 
φωνή, (η) οµόνοια, (η) ευσυνειδησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιώδης. 
[ΕΤΥΜ. < ουσία (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. substantiel. H λ. αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. substantif στη σηµ. 2. Σε µτγν. κείµενο απαντά «άπαξ» το 
επίθ. ουσιαστικός, αλλά η σηµ. του είναι άγνωστη]. 

ουσιαστικό - υπόσταση - όνοµα - επίθετο. Έχει ιδιαίτερο γλωσ-
σικό ενδιαφέρον η προέλευση και εµφάνιση τού επιθ. ουσιαστικός 
και τού ονόµατος ουσιαστικό ως γραµµατικού όρου σε σχέση και 
µε τους συναφείς γραµµατικούς όρους (όνοµα και επίθετο). Στην 
Αρχαία Ελληνική χρησιµοποιήθηκε σε ευρεία έκταση η λ. ουσία 
τόσο στη φιλοσοφία, την επιστήµη και στα γράµµατα όσο (µε τη 
σηµ. «περιουσία») και στην καθηµερινή γλώσσα. Η λ. ουσία χρη-
σιµοποιήθηκε επίσης από τη φιλοσοφία στη γραµµατική, για να 
δηλώσει τα όντα (πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα} στα οποία αναφέρο-
νται τα ονόµατα. Η λ. ουσιαστικός και ο όρος ουσιαστικό είναι 
άγνωστα στους αρχαίους (το ουσιαστικός απαντά άπαξ σε κείµενο 
τής µεταγενέστερης Ελληνικής µε αµφίβολη σηµασία), o «ιδρυτής» 
τής Γραµµατικής, ο ∆ιονύσιος ο Θραξ (1ος αι. π.Χ.), χρησιµοποιεί 
(και καθιερώνει) τον όρο όνοµα τόσο για τα µετέπειτα 
αποκληθέντα ουσιαστικά όσο και γι' αυτά που «τίθενται επ' αυ-
τών», τα επίθετα (όνοµα = 1. ουσιαστικό 2. επίθετο). Έως τον 18ο 
αιώνα τόσο το επίθ. ουσιαστικός όσο και ο γραµµατικός όρος ου-
σιαστικό δεν είναι γνωστά. Το 1796 ο Κοραής (στη Γραµµατική τής 
κοινής ελληνικής γλώσσης) χρησιµοποιεί τη λ. ουσιαστικό ως 
γραµµατικό όρο, για να αποδώσει το ξένο (γαλλ.) substantif, ενώ το 
ουσιαστικός εµφανίζεται από το 1890 ως απόδοση τού γαλλ. 
substantiel. 
Όπως µαρτυρεί ο συνεχιστής τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του 
Ευσεβίου, ο Σωκράτης (380-440 µ.Χ.), «οί νεώτεροι των φιλοσόφων 
αντί τής ουσίας τή λέξει τής υποστάσεως εχρήσαντο» (Σωκρ., 
Εκκλησ. Ιστ. 3.7). Στους µεταγενέστερους δηλ. χρόνους η λ. υπό-
σταση (< υφ-ίσταµαι) «ό,τι υπόκειται, η υποδοµή, η ύλη για να 
υπάρξει κάτι», άρα «η ουσία, η ύπαρξη» χρησιµοποιήθηκε αντί 
τού γενικότερου όρου ουσία. Το υπόστασις µεταφράστηκε από 
τους Ρωµαίους ως substantia, από όπου το substantivum και το 
substantialis, καθώς και τα νεότ. (substance) substantif και sub-
stantiel. Αυτά µεταφράστηκαν αργότερα στην Ελληνική ως ουσια-
στικό και ουσιαστικός. 
Είναι εξόχως χαρακτηριστικά όσα γράφει ο Στέφ. Κουµανούδης 
(Συναγωγή Νέων Λέξεων...) για τη λ. ουσιαστικό: «θαύµα µ' έσχε 
µέγα, ότι άναζητήσας τή 21 Ίαν. 1888 εν τοις Λεξικοϊς τού Άνθ. 
Γαζή, τού Riemer και τού Άθ. Σακελλαρίου δέν ευρον ταύτην την 
λέξιν, την τόσον κατατετριµµένην παρ' ηµών παίδων όντων. ∆εν 
τήν έχει δε, ώς είδα ύστερον, ούτε à Θησαυρός τού Έρ. Στεφάνου. 
Πότε δ' εγεννήθη ή ευλογηµένη;» o ίδιος παραδίδει ότι ο µέγας 
φιλόλογος Κωνσταντίνος κόντος ψέγει τη χρήση τής λ., παρατη-
ρώντας συγχρόνως «άλλα κατέστη ούτω σύνηθες τοις νέοις γραµ-
µατικοϊς, ώστε ουδαµώς εγώ άξιώ να επιτίµηση τις τφ Ίω. Πα-
νταζίδη, ποιησαµένω αυτού [ενν. τής λ. ουσιαστικόν] χρήσιν». 

ουσιοεξάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εξάρτηση από νό-
µιµες ή παράνοµες ουσίες. 

ουσιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ουσιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών ουσιωδέ-
στ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός που έχει βαρύνουσα σηµασία, σηµα-
ντικός (πβ. λ. ουσιαστικός): δεν υπάρχει - διαφορά από χθες στην 
κατάσταση τού αρρώστου || ~ διαφορά | ρόλος | θέµα | παράγοντας | 
παράλειψη | βήµα | ερώτηµα ΣΥΝ. βασικός, κεφαλαιώδης, θεµελιώ-
δης ΑΝΤ. επουσιώδης, ασήµαντος 2. ουσιώδες (το) το πιο σηµαντικό 
στοιχείο: το - αυτής τής υπόθεσης είναι ότι εξασφάλισες µόνιµη 
απασχόληση. — ουσιωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικά, 
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-ης, -ης, -ες. 

ουσιώδης - ουσιαστικός. Παρότι οι δύο λέξεις εναλλάσσονται στον 
καθηµερινό λόγο αδιακρίτως, ο προοπτικός οµιλητής χρησιµοποιεί το 
ουσιαστικός όταν αναφέρεται σε κάτι επί τής ουσίας (το ουσιαστικό 
περιεχόµενο µιας δήλωσης, η ουσιαστική διαφορά δύο θεωριών), ενώ το 
ουσιώδης όταν µιλά για κάτι σηµαντικό, που έχει βαρύτητα (πρόκειται για 
ουσιώδες λάθος στον χειρισµό του θέµατος, η συµβολή του στην επίλυση τού 
προβλήµατος υπήρξε ουσιώδης). 

usus norma loquendi λατ. (προφέρεται ούζους νόρµα λοκβέντι) η χρήση 
είναι ο κανόνας τού λόγου (η χρήση καθιερώνει το σωστό και το λάθος 
στην οµιλία). 

ουστ επιφών. (λαϊκ.) χρησιµοποιείται για να διώξουµε σκύλο και κατ' επέκτ. 
ενοχλητικό ή δυσάρεστο άνθρωπο: ~! ∆ρόµο από 'δώ! ΣΥΝ. ξουτ, φύγε, 
ξεκουµπίσου. [ΕΤΥΜ < τουρκ. u§t]. 

ούτε σύνδ. 1. (ως συµπλεκτικός σύνδ.) συνδέει παρατακτικώς αρνητικές 
προτάσεις ή δύο αρνητικά σκέλη προτάσεων: δεν ξέρω ~ θέλω να µάθω || 
(εµφατ.) άνθρωπος σαν κι αυτόν δεν βρέθηκε και ~ πρόκειται να βρεθεί ποτέ || 
δεν ήλθε ~ ο ένας ~ ο άλλος ΣΥΝ. µήτε, ουδέ, µηδέ 2. (επαναλαµβανόµενος, 
δύο ή περισσότερες φορές) συνδέει παρατακτικώς προτάσεις, φράσεις ή λέξεις 
και δηλώνει άρνηση για καθεµιά από αυτές: ~ µπορώ ~ θέλω να σε 
εξυπηρετήσω || ~ σπίτι του πήγα ~ του τηλεφώνησα || ~ εγώ ~ εσύ τραγουδάµε 
σωστά - δεν τραγουδάµε σωστά ~ εγώ - εσύ ΣΥΝ. µήτε, ουδέ, µηδέ- ΦΡ. (α) 
ούτε λίγο ούτε πολύ βλ. λ. λίγο (β) ούτε φωνή ούτε ακρόαση βλ. λ. φωνή (γ) 
ούτε γάτα ούτε ζηµιά βλ. λ. γάτα (δ) ούτε κρύο ούτε ζέστη βλ. λ. ζέστη 3. (ως 
µόριο, συχνά + καν) δηλώνει έντονη, εµφατική άρνηση σε αυτό που 
ακολουθεί, αποκλείοντας το παρά τα αναµενόµενα: ~ λέξη για όλα αυτά στην 
αδελφή σου! || µη χάσεις το παιδί - στιγµή από τα µάτια σου || δεν έµεινε ~ 
ψίχουλο στο τραπέζι || στην κηδεία του δεν πήγε ~ καν η αδελφή του || απ' τον 
φόβο του δεν µπορούσε ~ να µιλήσει || ούτε τού παππάί (ενν. να µην το πεις, 
δηλ. να κρατηθεί τελείως µυστικό)· ΦΡ. (α) ούτε συζήτηση δεν υπάρχει 
αµφιβολία, δεν το συζητούµε καν: Πιστεύεις ότι λέει αλήθεια; —! Ξέρω πόσο 
τίµιος είναι (β) ούτε κατά διάνοια(ν) σε καµία περίπτωση, πέρα από κάθε 
σκέψη (γ) ούτε ψύλλος στον κόρφο σου βλ. λ. ψύλλος (δ) και ούτε 
(ελλειπτικά) για να δηλωθεί ότι δεν ισχύει καν αυτό που έχει µόλις ειπωθεί: 
στο πάρτι ήταν είκοσι άτοµα ~ (λιγότερα από είκοσι άτοµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άρνηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. συµπλεκτικός σύνδ. (συνδέει αρνητικές έννοιες, εν αντιθέσει µε 
το τε, που συνδέει θετικές) < ου (βλ.λ.) αρνητ. µόριο + τε. Το εγκλιτικό µόριο 
τε (ήδη µυκ. qe) ανάγεται σε I.E. *kwe, πβ. σανσκρ. -ca, λατ. -que (λ.χ. ne-que 
«ούτε»), γοτθ. -h (λ.χ. ni-h «ούτε») κ.ά. Απαντά συχνά ως β' συνθ. σε µόρια 
και συνδέσµους, λ.χ. µή-τε, εϊ-τε]. 

ούτι (το) (χωρ. γεν.} λαϊκό έγχορδο µουσικό όργανο, που µοιάζει µε λαούτο και 
παίζεται µε πένα· έχει µεγάλο ηχείο σε σχήµα αχλαδιού και φαρδύ µπράτσο 
χωρίς τάστα µε κεφαλή που σχηµατίζει ορθή γωνία· φέρει πέντε ζεύγη χορδών 
καθώς και µία µονή χορδή. [ΕΤΥΜ < τουρκ. ut < αραβ. al ud, βλ. κ. λαούτο]. 

ουτιδανός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) ανάξιος λόγου, αυτός που δεν διαθέτει κύρος ή 
σπουδαιότητα ΣΥΝ. τιποτένιος, µηδαµινός, ποταπός. — ου-τιδανότητα (η) 
[1782]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ούτις (< ου, αρνητ. µόριο + τίς) + παραγ. επίθηµα -ανός. Το 
παρεµβαλλόµενο -δ- (ού-τιδ-ανός) ίσως οφείλεται στο ουδ. *τίδ τής 
αντωνυµίας τίς (πβ. λατ. qui-d), όπου το -δ- δεν διατηρήθηκε ως τελικό 
σύµφωνο (*τίδ > τί, πβ. κ. άλλοδ-απός)]. 

ουτοπία (η) [1874] {ουτοπιών} 1. κάθε ιδέα, θεωρία ή επιδίωξη που βρίσκεται 
τελείως εκτός πραγµατικότητας, που δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο στη 
φαντασία: η ~ µιας ανθρωπότητας ευτυχισµένης, χωρίς πολέµους και µίση || 
έχασε τη ζωή του κυνηγώντας µιαν ~ ΣΥΝ. χίµαιρα, φαντασιοκοπία 2. (ειδικότ.) 
η συγκεκριµένη και λεπτοµερειακή περιγραφή ιδανικής κοινωνίας ή 
κοινότητας ανθρώπων, συ-νήθ. σε συγκεκριµένο λογοτεχνικό έργο (π.χ. στην 
Πολιτεία τού Πλάτωνος, στο οµώνυµο έργο τού Τόµας Mop κλπ.). [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < µεσν. λατ. Utopia < αρνητ. µόριο ου- + -τοπία < τόπος. Η λ. 
πλάστηκε από τον Αγγλο φιλόσοφο Sir Thomas More το 1516, ο οποίος 
τιτλοφόρησε ένα έργο του ως De insula Utopia}. 

ουτοπικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που έχει τον χαρακτήρα και τις ιδιότητες τής 
ουτοπίας, που δεν πραγµατοποιήθηκε ούτε µπορεί να πραγµατοποιηθεί ποτέ: 
~ όραµα | σχέδιο | πολιτική ΣΥΝ. χιµαιρικός, απραγµατοποίητος, 
ανεφάρµοστος ΑΝΤ. ρεαλιστικός, πραγµατιστικός, πραγµατοποιήσιµος, 
εφαρµόσιµος, εφικτός, κατορθωτός 2. ουτοπικός σοσιαλισµός ο οραµατισµός 
για µια δίκαιη και ευτυχισµένη κοινωνία και γενικότ. για τη βελτίωση τού 
ανθρώπου βάσει των αρχών τού σοσιαλισµού, όπως αναπτύχθηκε στις αρχές 
τού 19ου αι. από τους Φουριέ, Σαιν-Σιµόν, Όουεν κ.ά.· σε αντιδιαστολή προς 
τον επιστηµονικό σοσιαλισµό των Μαρξ-'Ενγκελς. — ουτοπικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. utopie]. 

ουτοπισµός (ο) [1892] κάθε ιδέα ή θεωρία που αποτελεί ουτοπία, που δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. utoçism]. 

ουτοπιστής (ο) [1893], ουτοπίστρια (η) {ουτοπιστριών} πρόσωπο τού οποίου 
οι ιδέες ή οι επιδιώξεις βρίσκονται εκτός πραγµατικότη-ας και δεν µπορούν 
να υπάρξουν παρά µόνο στη φαντασία ΑΝΤ. ρεαλιστής. — ουτοπιστικός, -ή, -
ό, ουτοπιοτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ούτος, αύτη, τούτο αντων. {τούτου (θηλ. ταύτης) | ούτοι (θηλ. αύται, ουδ. 
ταύτα), τούτων} (αρχαιοπρ.) αυτός, τούτος· στις ΦΡ. (α) διά ταύ- 

τα (δια ταύτα, αρχ. φρ.) γι' αυτό τον λόγο, εξαιτίας αυτού | αυτών: ~ φρονώ 
ότι... ΣΥΝ. όθεν (β) (ως ουσ.) διά ταύτα (το) το συµπέρασµα: σωστές οι 
διαπιστώσεις, αλλά προχωρήστε και στο ~ (γ) µετά ταύτα (µετά ταύτα, αρχ. 
φρ.) µετά από αυτά, κατόπιν ΣΥΝ. έπειτα (δ) κατά ταύτα (κατά τούτο, αρχ. 
φρ.) σύµφωνα µε αυτά, όπως ελέχθη προηγουµένως (ε) προς τούτο (προς 
τούτο, αρχ. φρ.) γι' αυτό τον λόγο, µε αυτό τον σκοπό (στ) επί τούτω (επί 
τούτοις, αρχ. φρ.) µε πρόθεση, επίτηδες (βλ. κ. ad hoc) (ζ) προς τούτοις (προς 
τούτοις, αρχ. φρ.) εκτός από αυτά, ακόµη, επιπλέον ΣΥΝ. προσέτι, συν τοις 
άλλοις (η) ως εκ τούτου κατά συνέπεια, εποµένως (θ) εντούτοις ωστόσο, 
όµως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ούτος, αύτη, τούτο. Η αντωνυµία περιλαµβάνει ως α' 
συνθ. το θ. τού άρθρου ο, ή (α), τό µε παρέκταση -υ | -F (οπότε ου-, αύ-, του-). 
Το β' συνθ. -το | -τα προέρχεται από I.E. *to- | *ta- (για το οποίο βλ. λ. 
τόσος)]. 

Ουτρέχτη (η) ιστορική πόλη και περιοχή τής Κ. Ολλανδίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ολλ. Utrecht, που προέρχεται από την ονοµασία τού ρωµαϊκού οικισµού 
Trajectum ad Rhenum «πέρασµα στον Ρήνο» µε συνεπίδραση τού αρχ. γερµ. 
µορίου ût «έξω»]. 

-ούτσικος, -η/-ια, -ο υποκοριστικό επίθηµα επιθέτων: µεγαλ-ούτσι-κος, αλµυρ-
ούτσικος. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. καλ-ού-
τσικος, µικρ-ούτσικος), που ανάγεται στο µεσν. επίθηµα -ούτσης (< ιταλ. -
uccio, λ.χ. µεσν. άδελφ-ούτσης) + -ικός]. 

ούτω κ. ούτως (προ φωνήεντος) επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) κατ' αυτό τον τρόπο, 
έτσι ΑΝΤ. άλλως· στις ΦΡ. (α) ούτως ή άλλως βλ. λ. άλλως (β) ούτως εχόντων 
των πραγµάτων (ούτως εχόντων των πραγµάτων, αρχ. φρ.) όπως έχουν τα 
πράγµατα, µε αυτά τα δεδοµένα, υπό αυτές τις συνθήκες ΣΥΝ. εν τοιαύτη 
περιπτώσει (γ) ούτως ειπείν (ούτως ειπείν, αρχ. φρ.) σαν να λέµε, κατά 
κάποιον τρόπο, που λέει ο λόγος ΣΥΝ. τρόπον τινά (δ) και ούτω καθεξής βλ. 
λ. καθεξής. 

ουφ επιφών. 1. εκφράζει δυσαρέσκεια, δυσφορία: ~, µε σκότισες πρωί-πρωίΐ 2. 
εκφράζει ανυποµονησία: ~, µ ' έσκασες πια! 3. εκφράζει ανακούφιση: ~, 
τελείωσα επιτέλους! 4. αποδίδει γραπτώς (π.χ. σε κόµικς) το λαχάνιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ουφ | οφ, ονοµατοποιηµένη λ. από τον ήχο τού ανα-
στεναγµού]. 

ουφάδικο (το) (λαϊκ.) µαγαζί µε ηλεκτρονικά παιχνίδια («ούφο», βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< ούφο + παραγ. επίθηµα -άδικο (βλ.λ.)]. 

ούφο (το) (οικ.) 1. το άγνωστης ταυτότητας ιπτάµενο αντικείµενο (Α.Τ.Ι.Α.), 
π.χ. ένας ιπτάµενος δίσκος, το οποίο πιστεύουν πολλοί ότι προέρχεται από 
εξωγήινο πολιτισµό 2. (σκωπτ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα ή που η εµφάνιση, η συµπεριφορά του κ.λπ. είναι αλλόκοτη, 
περίεργη ή γενικότ. προσφέρεται για διακωµώδηση ΣΥΝ. άσχετος, χαζός · 3. 
το ηλεκτρονικό παιγνίδι. [ΕΤΥΜ Οπτικό δάνειο από τα αρχικά U.F.O. τής 
αγγλ. φρ. Unidentified Flying Object «άγνωστης ταυτότητας ιπτάµενο 
αντικείµενο»]. 

ουφολόγος (ο) (ειρων.) πρόσωπο που ασχολείται µε την ύπαρξη των ούφο. 
[ΕΤΥΜ < ούφο + -λόγος (βλ.λ.)]. 

ουχ ήττον -> ήσσων 
-ουχος, -ος, -ο (λόγ.) λεξικό επίθηµα το οποίο δηλώνει ότι κάποιος κατέχει ή 

περιέχει κάτι: τροπαι-ούχος, ανθρακ-ούχος. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. έχω, αρχικώς έπειτα από 
συναίρεση, λ.χ. ραβδ-οϋχος, τα-λαντ-οϋχος κ.ά.]. 

Ουψάλα (η) πόλη τής Α. Σουηδίας, παγκοσµίως γνωστή για το γεω-δυναµικό 
της ινστιτούτο. 
[ΕΤΥΜ < σουηδ. Uppsala «άνω Sala» < upp «άνω» + Sala, χωριό που υπήρχε 
στην περιοχή]. 

οφ επιφών.· δηλώνει δυσφορία, λύπη, στενοχώρια: ~, τι έπαθα! || (επι-τατ.) «~ 
αµάν, γίνηκα µπεκρής» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ <ουφ, ηχοµιµητ. λ.]. 

οφ-δι-ρέκορντ χωρίς να καταγραφεί (κάτι), ανεπισήµως: σε ~ συνοµιλία, ο 
υπουργός φέρεται να έχει πει ότι οδεύουµε προς εκλογές. [ΕΤΥΜ < αγγλ. off 
the record]. 

οφειλέτης (ο) [αρχ.] {οφειλετών}, οφειλέτρια (η) {οφειλετριών} 1. το 
πρόσωπο που οφείλει, που χρωστά σε άλλον χρήµατα ή άλλη παροχή: 
κακόπιστος ~ ΣΥΝ. χρεώστης, χρεωφειλέτης 2. ΝΟΜ. το πρόσωπο το οποίο 
υποχρεούται απέναντι σε κάποιον άλλον (δανειστή) σε ορισµένη παροχή 
(πράξη ή παράλειψη). Επίσης (λόγ.) οφειλέτις (η) [αρχ.] {οφειλέτιδος}. 

οφειλή (η) [αρχ.] 1. οτιδήποτε χρωστά κανείς, κυρ. προκειµένου για υλικό 
αγαθό (χρήµατα ή άλλο σχετικό): παλαιές ~ προς το ∆ηµόσιο || η ∆.Ε.Η. 
προτίθεται να διακόψει την παροχή ρεύµατος στους δήµους που δεν θα 
καταβάλουν αµέσως τις ~ τους προς αυτήν ΣΥΝ. χρέος 2. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε ισχύει ως υποχρέωση: γαµήλια ~ ΣΥΝ. καθήκον 3. (ειδικότ.) ΝΟΜ. 
η υποχρέωση για παροχή. 

οφείλω ρ. µετβ. {όφειλα} 1. είµαι υποχρεωµένος να δώσω, συνήθ. να 
ανταποδώσω (σε κάποιον κάτι): του ~ τις 100.000 που µου δάνεισε συν τους 
τόκους || οφείλει µεγάλα ποσά στο ∆ηµόσιο ΣΥΝ. χρωστώ 2. (κατ' επέκτ.) 
αναγνωρίζω (ηθική οφειλή): του οφείλω αιώνια ευγνωµοσύνη για το καλό που 
µου έκανε ΣΥΝ. χρωστώ 3. (+να) είµαι ή αισθάνοµαι υποχρεωµένος, έχω 
καθήκον: τα παιδιά οφείλουν να σέβονται τους γονείς τους || η αντιπολίτευση 
οφείλει να λάβει θέση επί τού ζητήµατος · 4. (µεσοπαθ. οφείλοµαι) έχω την 
αιτία µου, πρέπει να αποδοθώ σε (κάτι): η καθυστέρηση οφείλεται σε ατύχηµα || 
οι εσωκοµµατικές συγκρούσεις οφείλονται στις προσωπικές φιλοδοξίες 
ορισµένων στελεχών 5. (η µτχ. οφειλόµενος, -η, -ο) (α) αυτός τον οποίο 
χρωστά κανείς: το ~ ποσόν || ο ~ σεβασµός || η ~ ευγνωµοσύνη 
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ΣΥΝ. χρ(ε)ωστούµενος (β) οφειλόµενο (το) το χρέος ΣΥΝ. οφειλή · ΦΡ. (λόγ.) 
ως µη ώφειλε | ως µη ώφελε (ώς µη ώφελε) που δεν θα έπρεπε-για κάτι που θα 
έπρεπε να µην είχε γίνει: διατύπωσε κρίσεις, ~, για υποθέσεις που αγνοούσε. ·✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οφείλω | όφέλλω (ήδη µυκ. o-
pe-ro-te: όφείλοντες) < *όφέλ-νω | *όφέλ-ω, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. 
όφέλλω «αυξάνω, µεγαλώνω» (βλ. λ. όφελος)]. όφελος (το) (οφέλ-ους | -η, -ων} 
(λόγ.) οτιδήποτε έχει τον χαρακτήρα υλικής ή ηθικής απολαβής: το επάγγελµα 
µας είναι λειτούργηµα και η άσκηση του δεν αποβλέπει µόνο σε υλικά ~ ΣΥΝ. 
ωφέλεια, κέρδος ΑΝΤ. ζηµία· ΦΡ. (α) προς όφελος (κάποιου) για το καλό, υπέρ 
(+γεν.): οι επιστηµονικές ανακαλύψεις πρέπει να χρησιµοποιούνται ~ τής 
προστασίας τού περιβάλλοντος (β) ποιο το όφελος; | τι το όφελος; για ποιον 
ουσιαστικά λόγο, τι καλό πρόκειται να αποφέρει (π.χ. µια ενέργεια);: Κι αν 
δείξω κατανόηση, ~; Αυτός δεν πρόκειται ν'αλλάξει µυαλά! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < όφέλλω «αυξάνω, µεγαλώνω» < *όφέλ-jω < I.E. *obhel-
«αυξάνω», πβ. αρµ. awel-i «περισσότερο», y-awel-um «αυξάνω, προσθέτω» 
κ.ά. Αν η σύνδεση µε το µυκ. o-pe-ro «χρέος, έλλειµµα» είναι έγκυρη, τότε η 
λ. ò-φείλω εντάσσεται στην ίδια λεξιλογική οικογένεια. Βλ. κ. ωφελώ]. 

όφελος - ωφέλεια, οφείλω - ωφελώ. Οι λέξεις συνδέονται ετυµολογικά. 
Από το αρχ. όφέλλω «αυξάνω, µεγαλώνω» προήλθε το όφελος 
«πλεονέκτηµα, κέρδος, ωφέλεια» (πληθ. οφέλη). Ως σύνθετο το όφελος 
έδωσε τα αν-ωφελής, επ-ωφελής κ.ά. (το -ω- λόγω τής συνθέσεως· βλ. λ. 
σύνθετος), από όπου τα ωφελώ, ωφέλεια. Εποµένως, τα όφελος - ωφέλεια, 
µολονότι οµόρριζα και συνώνυµα, διαφέρουν ορθογραφικώς. Οµοίως, το 
αρχ. οφείλω, παράλληλος τύπος τού αρχ. όφέλλω, γράφεται µε ο-, ενώ το 
ωφελώ µε ω- (από τα σύνθετα αν-ωφελής κ.τ.ό.). Ήτοι: όφέλλω > όφελος > 
αν-ωφελής > ωφελώ | ωφέλεια. 
• οφειλέτης (όχι οφελέτης), οφειλήµατα (όχι οφελήµατα). Στην Κυριακή 
Προσευχή (Πάτερ ηµών, ...), συχνά στη φρ. «και αφες ήµϊν τα οφειλήµατα 
ηµών, ώς και ηµείς άφίεµεν τοις όφειλέταις ηµών», αντί τού οφειλήµατα 
(οφειλώ > οφείληµα «οφειλή») και τού οφειλέταις (οφείλω > οφειλέτης) 
ακούγονται εσφαλµένως (από παρασύνδεση µε τα ωφελώ, όφελος) οι τ. 
«οφελήµατα» και «οφε-λέταις». 
• ως µη ώφελε/ώφελον σηµαίνει «που δεν θα έπρεπε» (Παρά την 
αντίδραση τού κόσµου επιχείρησε, ως µη ώφελε, να καλύψει το σκάνδαλο µε 
νοµοθετική ρύθµιση). Η φρ. είναι αρχαία (το ώφελον είναι αόριστος β' τού 
οφείλω | όφέλλω) και τη χρησιµοποιούσαν θετικά για κάτι που εύχονταν να 
γίνει και αρνητικά για κάτι που απεύχονταν. Χρησιµοποιείται επίσης και 
στον παρατατικό (ως µη ώφελλε | ώφελλον) και στον α' αόριστο (ως µη 
ώφειλε | ώφειλαν). 
• εξοφλώ. Οµόρριζο τού οφείλω (θ. οφελ-, µηδένισα, βαθµίδα τού θέµατος 
οφλ-) είναι το αρχ. όφλώ (από τον αόρ. β' ωφλον τού αρχ. όφλισκάνω 
«οφείλω, χρωστώ»), που ως σύνθετο εξ-οφλώ χρησιµοποιείται και σήµερα 
µε τη σηµ. «αποπληρώνω, ξεπληρώνω» (χρέος, οφειλή κ.λπ.). 

οφθαλµαλγία (η) [1847] (οφθαλµαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τού µατιού ΣΥΝ. 
(καθηµ.) πονόµατος. 
[ΕΤΥΜ. < οφθαλµ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ophthalmalgia]. 

οφθαλµαπάτη (η) [1887] [οφθαλµαπατών] 1.η κατάσταση κατά την οποία 
νοµίζει κανείς ότι βλέπει πράγµατα ανύπαρκτα ΣΥΝ. ψευδαίσθηση 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε νοµίζει κανείς ότι βλέπει, χωρίς να υπάρχει πραγµατικά: 
οι ταξιδιώτες στην έρηµο έχουν συχνά οφθαλµαπάτες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. optical illusion]. 

οφθαλµία (η) [αρχ.] [οφθαλµιών] ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε φλεγµονώδης πάθηση τού 
µατιού ΣΥΝ. οφθαλµοπάθεια. 

οφθαλµιατρείο (το) [1853] το δηµόσιο ή ιδιωτικό ιατρείο ή θεραπευτήριο για 
τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των οφθαλµών. 

οφθαλµιατρικός, -ή, -ό [1880] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ιατρική των 
µατιών: ~ κλινική ΣΥΝ. οφθαλµολογικός 2. (ειδικότ.) οφθαλµιατρική (η) 
κλάδος τής ιατρικής που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη τής λειτουργίας τού 
µατιού και τη θεραπεία των παθήσεων του ΣΥΝ. οφθαλµολογία. 

οφθαλµίατρος (ο/η) [1889] (οφθαλµιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός ειδικευµένος 
στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των µατιών ΣΥΝ. οφθαλµολόγος. 
«·- ΣΧΟΛΙΟ λ. οδοντίατρος. 

οφθαλµικός, -ή, -ό [µτγν.] (επιστηµ.) 1. ο σχετικός µε το µάτι: ~ αρτηρία | 
φλέβα | νεύρο | βολβός || ~ νόσηµα | πάθηση 2. ΑΝΑΤ. οφθαλµικός κόγχος η 
κοιλότητα τού κρανίου, µέσα στην οποία βρίσκεται ο βολβός τού οφθαλµού. 

οφθαλµολογία (η) [1871] [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη µελέτη τής ανατοµίας, τής φυσιολογίας και των παθήσεων 
τού µατιού και των σχετικών οργάνων, δηλ. των βλεφάρων, των δακρυϊκών 
αδένων και των δακρυϊκών οδών ΣΥΝ. οφθαλµιατρική. — οφθαλµολόγος (ο/η) 
[1867], οφθαλµολογικός, -ή, -ό, οφθαλµολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Ophthalmologie]. 

οφθαλµοπάθεια (η) [1884] (οφθαλµοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση τού 
οφθαλµού και των προσαρτηµάτων του (βλεφάρων, δακρυϊκών αδένων κ.ά.) 
ΣΥΝ. οφθαλµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ophthalmopathies 

οφθαλµοπορνεία (η) (χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ερωτική ικανοποίηση που αντλείται 
από την παρατήρηση τού ερωτικού αντικειµένου ΣΥΝ. ηδονοβλεψία, (λαϊκ.) 
µπανιστήρι, µάτι. — οφθαλµοπόρνος (ο) [1892], οφθαλµοπόρνη (η). 

οφθαλµός (ο) (λόγ.) 1. (επιστηµ.) το αισθητήριο όργανο τής όρασης, το µάτι 
ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) όµµα· ΦΡ. (α) διό γυµνού οφθαλµού | µε γυµνό οφθαλµό µόνο 
µε το µάτι, χωρίς τη βοήθεια οπτικών οργάνων: αστέρας ορατός ~ ΣΥΝ. µε 
γυµνό µάτι (β) ως κόρην οφθαλµού ως κάτι εξαιρετικά πολύτιµο και ευπαθές, 
για κάτι που προσέχω πολύ και φροντίζω (γ) χάρµα οφθαλµών (ως 
χαρακτηρισµός) για κάτι ωραίο, κοµψό, γοητευτικό: ο κήπος αυτή την εποχή 
είναι ~ (δ) αποστρέφω τους οφθαλµούς αποµακρύνω το βλέµµα (από πρόσωπο 
ή πράγµα) (ε) (µτφ.) εν ριπή οφθαλµού (εν ριπή οφθαλµού, Κ.∆. Α' Κορινθ. 
15,52) πάρα πολύ γρήγορα, στη στιγµή, ακαριαία ΣΥΝ. αµέσως, πάραυτα (στ) 
οφθαλµόν αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος (όφθαλµόν αντί οφθαλµού 
και οδόντα αντί οδόντος, Π.∆. Έξοδ. 21, 24) (ως δόγµα) για να εκφραστεί η 
επιθυµία τής αντεκδικήσεως, τής ανταποδό-σεως των ίσων στην αντίληψη 
αυτή αντιτίθεται η χριστιανική περί συγχωρήσεως των εχθρών ή όσων µας 
αδικούν (ζ) έστιν ∆ίκης οφθαλµός (ος τα πάνθ' ορά) (εστίν ∆ίκης οφθαλµός ος 
τα πάνθ' όρά, Μενάνδρου Μονόστιχοι 179) (υπάρχει το µάτι τής ∆ικαιοσύνης, 
το οποίο βλέπει τα πάντα) καµία αδικία δεν µένει για πάντα ατιµώρητη 2. BOT. 
όργανο τού φυτού σε σχήµα µικρού εξογκώµατος πάνω στον βλαστό, από το 
οποίο εκφύεται νέος βλαστός ή άνθος ΣΥΝ. µάτι • 3. ΤΥΠΟΓΡ. η άνω 
επιφάνεια τού τυπογραφικού στοιχείου, που µελανώνεται και τυπώνει στο 
χαρτί · 4. ΝΑΥΤ. καθεµία από τις δύο οπές στις πλευρές τής πλώρης πλοίου, 
µέσα από τις οποίες διέρχεται η αλυσίδα τής άγκυρας ΣΥΝ. (λαϊκ.) όκιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όφθ-άλ-jοµαι (πβ. ίνδάλλοµαι - 'ίνδαλµα) < *όφθ-, µε 
εκφραστ. δασέα σύµφωνα αντί των αναµενόµενων *όπτ- (πβ. οπτικός) και 
επίθηµα -αλ-. Το θ. *όφθ- < *όπτ- ανάγεται σε I.E. *okw-(οπ-), για το οποίο 
βλ. λ. όµµα, δψις (-η). Η φρ. διά γυµνού οφθαλµού αποδίδει τη γαλλ. à œil nu]. 

οφθαλµός: οµόρριζα. Από τη ρίζα *οπ- (I.E. *okw-, πβ. λατ. oculus «µάτι» -
από όπου γαλλ. œil «µάτι», ιταλ. occhio, ισπ. ojo-, αγγλ. eye, γερµ. Auge) 
παρήχθησαν τόσο το αρχ. όµµα (< *οπ-µα), από όπου το οµµάτ-ιον > µάτι, 
όσο και το οφθαλµός (< *οπ-θαλ-µός). Από το οφθαλµός (που σήµερα 
χρησιµοποιείται µόνο ως ιατρικός όρος) έχουµε τα επίθ. οφθαλµο-φανής 
και εξ-όφθαλµος (όχι εξώ-φθαλµοςί ∆εν συνδέεται µε το εξω-, αλλά µε το 
εξ + οφθαλµός). Και τα δύο σηµαίνουν «ολοφάνερος», αλλά το εξ-
όφθαλµος χρησιµοποιείται συχνά και µε τη σηµασιολ. απόχρωση τού 
«βγάζει µάτι», άρα τού «φανερός», που λέγεται από τον οµιλητή µε υπο-
νοούµενη επίπληξη («δεν το βλέπεις...»): εξόφθαλµη αδικία, εξόφθαλµη 
παρανοµία, εξόφθαλµο πέναλτι κ.λπ. Επίσης από το οφθαλµός προέρχεται 
το εν-οφθαλµίζω «µπολιάζω» (για φυτά) και το επ-οφθαλµιώ «έχω τα 
µάτια µου καρφωµένα σε κάτι, επιζητώ, επιδιώκω». 

οφθαλµοσκόπηση (η) [1895] (-ης κ. -ήσεως | -ήσενς, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η 
εξέταση τού βυθού τού οφθαλµού µε ειδικό όργανο (οφθαλµοσκόπιο) 
για τη διάγνωση πιθανών παθήσεων. Επίσης οφθαλµοσκόπια [1891]. 
— οφθαλµοσκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ophthalmoscopic]. 

οφθαλµοσκόπιο (το) [1891] (οφθαλµοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. η ειδική 
συσκευή που χρησιµοποιείται κατά την οφθαλµοσκόπηση και απο-
τελείται από κοίλο κάτοπτρο, το οποίο διοχετεύει το φως λυχνίας 
στον βυθό τού οφθαλµού τού εξεταζοµένου και φέρει στο κέντρο του 
οπή, για να παρατηρεί µέσα από αυτήν ο εξεταστής ιατρός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ophthalmoscope]. 

οφθαλµοφανής, -ής, -ές {οφθαλµοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· οφθαλµο-
φανέστ-ερος, -ατός) (λόγ.) αυτός που διακρίνεται πολύ εύκολα, που 
γίνεται αµέσως αντιληπτός, που δεν µπορεί να κρυφτεί: είναι ~ ότι 
οδηγούµαστε σε πρόωρες εκλογές || ~ αδικία | λάθος ΣΥΝ. εξόφθαλ-
µος, καταφανής, ολοφάνερος, πασιφανής, προφανής, πασίδηλος ΑΝΤ. 
αφανής, αδιόρατος. — οφθαλµοφανώς επίρρ. [µτγν.]. *- ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οφθαλµό- + -φανής < φαίνοµαι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-
ην\. 

οφικιάλιος (ο) [οφικιαλί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) αξιωµα-
τούχος τού κράτους ή τής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. officialis < officium «υπηρεσία, έργο» < officio 
«υπηρετώ, υπουργώ» (< ob- + facio «κάνω, πράττω»)]. 

οφίκιο κ. οφίτσιο (το) [οφικί-ου | -ων} 1. το κρατικό ή εκκλησιαστι-
κό αξίωµα: πατριαρχικό ~ 2. η ανώτερη θέση που καταλαµβάνει κα-
νείς, κυρ. στη διοίκηση: πολλοί είναι οι πολιτικοί που αγωνίζονται 
για τα ~ και όχι για το κοινό καλό ΣΥΝ. αξίωµα, τίτλος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. όφ(φ)ίκιον < λατ. officium «υπηρεσία, έργο» < officio «υπηρετώ, 
υπουργώ» (< ob- + facio «κάνω, πράττω»)]. 

οφικλείδα (η) χάλκινο πνευστό µουσικό όργανο. [ΕΤΥΜ. < όφις + 
κλείδα, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ophicléide]. 

οφιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (οφιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
τού οποίου το σχήµα ελίσσεται σχηµατίζοντας κύµατα: ~ δρόµος | 
ποταµός ΣΥΝ. φιδωτός, ελικοειδής, κυµατοειδής ΑΝΤ. ευθύγραµµος, 
ευθύς. — οφιοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οφιολατρία (η) [1879] (χωρ. πληθ.} η λατρεία τού φιδιού, το να απο-
δίδονται στα φίδια ή γενικότ. στα ερπετά θεϊκές τιµές. — οφιολά-
τρης (ο), οφιολάτρις (η) {-ιδος}. 

οφιούχος (ο) ευµεγέθης αστερισµός που εκτείνεται προς τις δύο 
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πλευρές τού ουράνιου Ισηµερινού και περιβάλλεται από τους αστε-
ρισµούς τού Ηρακλή, τού Όφεως, τού Ζυγού, τού Σκορπιού, τού Τοξότη 
και τής Ασπίδας· µερικοί τον θεωρούν ως το δέκατο τρίτο ζώδιο. 
{ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Ophiuchus]. 

οφίς (το) {άκλ.} µακρόστενος χώρος | διάδροµος για πρόσβαση στα 
δωµάτια διαµερίσµατος ή χώρων υπηρεσίας στα ξενοδοχεία ή κτή-
ρια επιχειρήσεων, υπηρεσιών κ.λπ. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. office (κατά τη σηµασιολ. πορεία τού αγγλ. office), αρ-
χική σηµ. «αξίωµα, λειτούργηµα», < λατ. officium]. 

όφις (ο) {όφ-εως, -ιν | -εις, -εων} 1. (αρχαιοπρ.) το φίδι- ΦΡ. (α) γίνεσθε 
φρόνιµοι ως όφεις (γίνεσθε φρόνιµοι ώς όφεις, Κ.∆. Ματθ. 10, 16) 
(προτροπή να είναι κανείς συνετός, αλλά και γρήγορος στις αντι-
δράσεις του, όπως το φίδι) (β) ο όφις µε ηπάτησε (ό όφις ηπάτησέ µε, 
Π.∆. Γένεσις 3, 13) (συχνά ειρων.) λέγεται όταν θέλουµε να ρίξουµε 
αλλού τις ευθύνες µας 2. σύµβολο ή ενσάρκωση δαίµονα, συνήθ. 
αγαθού, σε διάφορες θρησκείες 3. (στην Αγία Γραφή) ο µεταµορφω-
µένος σε φίδι Σατανάς, που παραπλάνησε τους Πρωτοπλάστους. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *ogwhi- «ερπετό, φίδι», πβ. σανσκρ. ahi-, αβεστ. 
azi-, αρµ. iz. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ονόµατα εντόµων και ερπετών 
συχνά αποτελούσαν γλωσσικά «ταµπού» και έτσι ερµηνεύεται η ποι-
κίλη αντιπροσώπευση τού I.E. θ. ∆εν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η 
σύνδεση τής λ. µε το ουσ. εχις (ίδια σηµ.), για το οποίο βλ. λ. έχιδνα]. 

οφίτσιο (το) → οφίκιο 
όφου επιφών.· δηλώνει δυσφορία, λύπη, αγανάκτηση, στενοχώρια: ~, 

τι πάθαµε! || ~ ! ∆εν µπορώ να σε ακούω πια. [ΕΤΥΜ. < οχ (βλ.λ.) µε 
την επίδρ. τού ουφ]. 

οφρύς (η) {οφρύ-ος | -ες, -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το φρύδι 2. ΤΟΠΟΓΡ. η χα-
ρακτηριστική γραµµή υψώµατος, που χωρίζει την ανώτερη επιφάνεια 
του (την κορυφή) από τον κορµό 3. ΣΤΡΑΤ. Ο γεωµετρικός τόπος που 
αποτελείται από σηµεία των πλαγιών υψώµατος, από τα οποία απο-
καλύπτεται στα µάτια τού παρατηρητή όλο το έδαφος µπροστά, µέ-
χρι τις υπώρειες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όφρϋς, -ύος, βλ. λ. φρύδι]. 

οφσάιντ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) 1. η αντικανονική θέση 
παίκτη (που δεχόµενος τη µπάλα δεν καλύπτεται από αντίπαλο αµυ-
ντικό), από την οποία οποιαδήποτε ενέργεια του θεωρείται άκυρη: το 
γκολ ακυρώθηκε, γιατί ο επιθετικός ήταν (σε θέση) ~ 2. (συνεκδ.) η 
ενέργεια παίκτη που γίνεται από θέση την οποία δεν επιτρέπουν οι 
κανονισµοί: το γκολ ακυρώθηκε ως ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. offside «έξω από την προκαθορισµένη | επιτρεπόµενη 
γραµµή ή περιοχή»]. 

όφσετ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. σύγχρονη µηχανική µέθοδος εκτυπώσεως 
που βασίζεται στην αλληλαπώθηση νερού και λίπους και αντικατέ-
στησε την παλαιότερη λιθογραφία, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα 
εκτυπώσεως, κυρίως πολύχρωµων φωτογραφιών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
offset]. 

οφφίκιο (το) → οφίκιο 
οχ επιφών.· δηλώνει πόνο (σωµατικό και ψυχικό), δυσφορία, στενοχώ-

ρια, έκπληξη κ.ά.: ~, µε πόνεσες! || ~, εσύ είσαι; ∆εν σε γνώρισα! || 
(επιτατ.) ~ αµάν! || ~, θεέ µου! Τι συµφορά! [ΕΤΥΜ µεσν., ηχοµιµητ. 
λ., από τον ήχο τού αναστεναγµού]. 

οχαδερφισµός (ο) (εκφραστ.) το να αποφεύγει κανείς να αναλάβει τις 
ευθύνες του, να κάνει το καθήκον του, η παθητική στάση. — οχα-
δερφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. οχ αδερφέ, που δηλώνει αδια-
φορία και αναλγησία ως προς τα γενικότερα προβλήµατα, + παραγ. 
επίθηµα -ισµός]. 

οχεία (η) → οχεύω 
όχεντρα (η) {οχεντρών} (λαϊκ.) 1. η οχιά ΣΥΝ. (λόγ.) έχιδνα 2. (µτφ.) η 

γυναίκα που συµπεριφέρεται µε κακία, που είναι γεµάτη κακοβουλία 
και µοχθηρία ΣΥΝ. στρίγγλα, µέγαιρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εχεντρα (το αρχικό ό- υπό την επίδρ. τού όφις) < αρχ. 
έχιδνα, πιθ. υπό την επίδρ. τού ουσ. σκολόπ-εντρα]. 

οχετός (ο) 1. αυλάκι ή υπόγεια σήραγγα, µε την οποία διοχετεύεται το 
νερό στο επιθυµητό σηµείο: µεταγωγή υδάτων µε ~ || σωλήνας οχετού 
ΣΥΝ. ρείθρο 2. (ειδικότ.) υπόγειος αγωγός ή σήραγγα, που δέχεται τα 
νερά τής βροχής, καθώς επίσης και τις ακαθαρσίες, τα απόβλητα 
των οικηµάτων και τα διοχετεύει στη θάλασσα ή στις εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισµού ΣΥΝ. υπόνοµος 3. µεγάλος κτιστός λάκκος, 
σκαµµένος στο υπέδαφος οικήµατος, στον οποίο διοχετεύονται οι 
ακαθαρσίες και τα απόβλητα των ενοίκων ΣΥΝ. βόθρος 4. (µτφ.) 
οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από απρέπειες: το στόµα του είναι ~ (χρη-
σιµοποιεί συνέχεια απρεπείς λέξεις). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < οχώ (-έω) «κρατώ, βαστάζω - φέρω» (πβ. µεσοπαθ. 
όχοϋµαι «µεταφέροµαι µε όχηµα»), ετεροιωµ. βαθµ. τού σπάνιου ρ. 
έχω «µεταφέρω», για το οποίο βλ. λ. όχηµα]. 

οχεύω ρ. µετβ. {όχευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ. για αρσενικά ζώα) έρ-
χοµαι σε συνουσία µε (το θηλυκό) ΣΥΝ. (λαϊκ.) βατεύω, µαρκαλίζω. 
— οχευτής (ο) [µτγν.], οχεία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆εν ικανοποιεί µορφολογικώς και σηµα-
σιολογικούς η παλαιότ. σύνδεση µε το ρ. όχοϋµαι «µεταφέροµαι µε 
όχηµα». Ίσως η λ. συνδ. µε το ρ. έχω µε τη σηµ. «υποτάσσω, εξου-
σιάζω», ενώ, κατ' άλλους, ετυµολογικά συγγενής είναι η «γλώσσα» 
τού Ησυχίου όχώµαν πηδώ (βλ. λ. όχηµα). Τέλος, έχει διατυπωθεί η 
υποθ. ότι το ρ. όχευω ανάγεται στο αρχ. ουσ. όχεύς «µοχλός που 
εφαρµόζει σε τρύπα τού κασώµατος τής πόρτας (συρτής) ή που "θη-
λυκώνει" τη ζώνη» (< έχω) µε µεταφορική σηµασιολ. εξέλιξη]. 

όχηµα (το) {οχήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οποιαδήποτε µηχανική 
κατασκευή φέρει τροχούς και χρησιµοποιείται ως µεταφορικό µέσο, 
π.χ. η άµαξα, το αυτοκίνητο, η µοτοσυκλέτα, το βαγόνι τού σιδηρο- 

δρόµου κ.ά.: δεν επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων || πυρκαγιά εκδη-
λώθηκε στο πρώτο ~ τής ταχείας || επιβατηγό | φορτηγό | ρυµουλκό | 
σιδηροδροµικό | πυροσβεστικό | τεθωρακισµένο | ιππήλατο | δίτροχο | 
αµφίβιο ~ 2. (µτφ.) το µέσο διά τού οποίου γίνεται κάτι: «η εταιρεία 
αυτή αποτελεί το αποκλειστικό ~ των Βρετανών για την ανάπτυξη 
πολλαπλών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη χώρα µας» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όχώ (-έω) «κρατώ, βαστάζω - φέρω» (πβ. µεσοπαθ. 
όχοϋµαι «µεταφέροµαι µε όχηµα»), ετεροιωµ. βαθµ. τού σπάνιου ρ. 
έχω «µεταφέρω» < I.E. *wegh- «κινώ, µεταφέρω», πβ. σανσκρ. vâhati, 
λατ. veho, vehiculum «όχηµα» (> γαλλ. véhicule, ισπ. vehiculo), γερµ. 
Weg «οδός», αγγλ. way κ.ά. Παράγ. όχε-τός, πιθ. κ. όχ-λος (βλ.λ.)]. 

οχηµαταγωγό (το) (επίσ.) 1. το πλοίο που µεταφέρει οχήµατα (φορ-
τηγά και επιβατηγά) ΣΥΝ. (αγγλ.) φεριµπότ 2. ΣΤΡΑΤ. πολεµικό πλοίο 
που είναι σε θέση να µεταφέρει αυτοκίνητα, άρµατα µάχης και στρα-
τεύµατα και αποτελεί αποβατική µονάδα τού στόλου. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. car ferry]. 

όχθη (η) {σπάν. οχθών} 1. η ζώνη τής ξηράς που βρίσκεται πολύ κο-
ντά στην επιφάνεια τού νερού λίµνης ή ποταµού: η γέφυρα ενώνει 
τις δύο ~ τού ποταµού || πέρασε στην αντίπερα ~ τού ποταµού ΣΥΝ. 
όχθος, ακροποταµιά, ακρολιµνιά 2. (κατ' επέκτ.) πλευρά, παράταξη: 
αποστάτησε από το κόµµα και πέρασε στην αντίπερα ~ (στην άλλη 
παράταξη). 
[ΕΤΥΜ °φχ·> αγν· ετύµου. Η λ. φέρει επίθηµα -θη, που απαντά σε λ. 
Οπως µόχ-θος, βρόχ-θος, ρόχ-θος κ.ά. Ως προς την ετυµ., η αναγωγή 
στην ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. εχω δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς]. 

όχι επίρρ. 1. ως αρνητική απάντηση, για την απόρριψη πρότασης, αι-
τήµατος κ.λπ. ή για την έκφραση διαφωνίας: Θέλεις καφέ; —, ευχα-
ριστώ! || -Είσαι έτοιµος; -~ ακόµα! || Νοµίζω τη «Ρωµιοσύνη» την 
έγραψε ο Ελύτης. -~, την έγραψε ο Ρίτσος! ANT. ναι 2. όχι (το) (α) η 
άρνηση, η αρνητική απάντηση (β) (µε κεφ.) η ιστορική άρνηση τής 
Ελλάδας να επιτρέψει τη διέλευση ιταλικών στρατευµάτων από το 
έδαφος της κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο (28 Οκτωβρίου 1940), 
πράγµα που σήµανε την κήρυξη πολέµου εναντίον της από την Ιτα-
λία: η επέτειος τού ~ 3. (γενικότ.) δηλώνει άρνηση τού περιεχοµένου 
τής φράσης που ακολουθεί: εµείς, και ~ αυτός, φταίµε για ό,τι συνέβη 
|| στους µεγάλους πρέπει να λες «εσείς» και ~ «εσύ» || Αυτή είναι 
τυρόπιτα! ~ σαν την άλλη, που φάγαµε χτες! || τον χτύπησα, ~ για να 
τον πονέσω, αλλά για να τον φοβίσω || (σε συνθήµατα) ~ στον πόλε-
µο! 4. για άρνηση τής σηµασίας επιθέτου ή επιρρήµατος, χωρίς όµως 
να ισχύει το αντίθετο: -Πώς περάσατε χθες; - ~ άσχηµα (δεν περά-
σαµε άσχηµα, αλλά ούτε και πολύ ωραία) || (+ότι) η κατάσταση που 
επικρατούσε στην εταιρεία προ πενταετίας ήταν απελπιστική· ~ ότι 
τώρα είναι όλα ρόδινα 5. (α) για την κλιµάκωση τής άρνησης: αν σε 
ξαναδώ µπροστά µου, ~ ο πατέρας σου, ~ η αστυνοµία, ούτε ο Θεός ο 
ίδιος δεν σε σώζει! (β) στην έναρξη ή σε κατακλείδα αποφατικής 
πρότασης, για να εξάρει την αρνητική της χροιά: ~, δεν θα σ'αφήσω 
να το κάνεις αυτό 6. δηλώνει απαγόρευση: ~, µην πας εκεί, είναι επι-
κίνδυνο! 7. (ελλειπτικά) δηλώνει άρνηση στη θέση πλήρους αρνητι-
κής πρότασης: -Πιστεύεις ότι ο Στάθης είναι πλούσιος; -Νοµίζω πως 
~ 8. (+να) αντί: καιρός να βρεις µια δική σου δουλειά, ~ να ζητάς απ' 
τον πατέρα σου λεφτά κάθε λίγο και λιγάκι! 9. πολύ περισσότερο | λι-
γότερο: εδώ δεν µπορούσα να το σηκώσω, όταν ήµουν νέος, ~ τώρα 
που έχω γεράσει! 10. (ως επιφών.) εκφράζει απογοήτευση, δυσάρεστη 
έκπληξη, ξαφνική και έντονη δυσαρέσκεια: -Άκουσα ότι ο ∆ηµήτρης 
έχασε τη δουλειά του —! Είναι τροµερό! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρνηση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ουχί, επιτατ. τ. τού αρνητ. επιρρ. ουκ | ούχ (βλ. λ. ού). Το 
αρχικό ό- τού τ. όχι οφείλεται σε έκκρουση των φωνηέντων στη φρ. 
εγώ ουχί > έγώχι > έγ' όχι, όπου το ισχυρότερο φωνήεν [ο] θεωρήθηκε 
αρχικό]. 

οχιά (η) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ερπετό) 1. δηλητηριώ-
δες φίδι που ζει στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανα-
τολή, µε τριγωνικό κεφάλι και χρώµα γκρίζο, καφέ ή κοκκινωπό και 
µε χαρακτηριστική σκούρα, τεθλασµένη ταινία στη ράχη ΣΥΝ. όχε-
ντρα, (λόγ.) έχιδνα 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που ενεργεί µε κακία και 
δολιότητα, κυρ. η γεµάτη κακοβουλία και µοχθηρία γυναίκα ΣΥΝ. φί-
δι ANT. άγγελος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εχις «ερπετό, φίδι» (βλ. λ. έχιδνα), µε την επίδρ. τού 
ουσ. όφις]. 

οχλαβοή (η) -> οχλοβοή 
οχλαγωγία (η) {οχλαγωγιών} ο θόρυβος που προέρχεται από πλήθος 

ανθρώπων, από πολλές, δυνατές φωνές, που µπερδεύονται µεταξύ 
τους: δεν µπορούσα να τον ακούσω µέσα στην ~ ΣΥΝ. οχλοβοή, χλα-
λωή. — οχλαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.], οχλαγωγώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ }ΐτγν. < όχλαγωγός < όχλος + αγωγός < άγω]. 

οχληρος, -ή/-ά, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί ενόχληση ή δυσαρέ-
σκεια: - υπόθεση | ζήτηµα | εργασία || ~ επισκέπτης ΣΥΝ. ενοχλητικός, 
φορτικός ΑΝΤ. ευχάριστος. — οχληρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., οχληρό-
τητα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < όχλώ (-έω) «ενοχλώ, αναστατώνω» (αρχική σηµ. «θέτω 
σε κίνηση, ανακατεύω») < όχλος (βλ.λ.)]. 

όχληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η πρόκληση δυ-
σαρέσκειας, η ενόχληση 2. ΝΟΜ. η πρόσκληση τού δανειστή προς τον 
οφειλέτη να εκπληρώσει την παροχή. [ΕΤΥΜ < αρχ. δχλησις < όχλώ 
(-έω) < όχλος]. οχλοβοή κ. (λαϊκότ.) οχλαβοή (η) (λόγ.) η βοή που 
προέρχεται από πολλούς ανθρώπους συγκεντρωµένους, ο θόρυβος τού 
πλήθους, τού όχλου ΣΥΝ. οχλαγωγία. 
[ΕΤΥΜ. < όχλος + βοή. Ο τ. οχλαβοή οφείλεται στην επίδρ. τού συνω-
νύµου οχλαγωγία]. οχλοκρατία (η) [µτγν.] {οχλοκρατιών} 1. η 
πολιτική κατάσταση κα- 



οχλοκρατουµαι 1293 όψιµος 
 

τά την οποία επικρατεί ο όχλος, η κυριαρχία τού πλήθους ως παρεκτροπή ή 
εκφυλισµός τής δηµοκρατίας 2. (κατ' επέκτ.) η απουσία κυβέρνησης ή 
διοίκησης σε οργανωµένη κοινωνία, η αναρχία. — οχλο-κρατικός, -ή, -ό 
[1843], οχλοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. 

οχλοκρατουµαι ρ. αµετβ. αποθ. {οχλοκρατείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) κυβερνώµαι από τον όχλο, άγοµαι και φέροµαι από το πλήθος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

όχλος (ο) (µειωτ.) 1. το άτακτο και ανεξέλεγκτο πλήθος, που εµφανίζει συχνά 
τάσεις αναταραχής, πρόκλησης καταστροφών κ.λπ. 2. ΠΟΛΙΤ. το σύνολο 
ατόµων που συσπειρώνονται και δρουν υπό την επίδραση συναισθηµατικών 
παρορµήσεων, χωρίς πολιτική ωριµότητα και αυτοέλεγχο ΣΥΝ. µάζα 3. ο 
πολύς λαός, τα κοινωνικά στρώµατα που θωρούνται κατώτερα ή χυδαία ΣΥΝ. 
συρφετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., τής οποίας η αρχική σηµ. είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί. Αν θεωρηθεί ότι ανήκει σε λεξιλογική οικογένεια που δηλώνει 
«κίνηση, αναταραχή», τότε πιθ. όχλος < *Έόχ-λος, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*wegh- «κινώ, µεταφέρω», πβ. σανσκρ. vahas- «όχηµα», λατ. vexo «σείω, 
ταράζω» (> γαλλ. vexer), αρχ. γερµ. wagon «όχηµα», γερµ. Wagen, αγγλ. 
wagon κ.ά. Οµόρρ. πιθ. όχη-µα (βλ.λ.). Παράγ. όχ-λώ, όχλ-ηρός, όχλ-εύς κ.ά.]. 

Ο.Χ.Ο.Α. (ο) Οργανισµός Χρηµατοδότησης Οικονοµικής Ανάπτυξης. 
όχου επιφών.· δηλώνει δυσφορία, λύπη, στενοχώρια, αγανάκτηση: ~! Τι κακό 

µας βρήκε! || ~! ∆εν µπορώ να σε αντέξω άλλο! (βλ. κ. λ. όφου). [ΕΤΥΜ. < οχ, 
κατά το όφου]. 

Οχρίδα (η) η Αχρίδα (βλ.λ.). 
οχτάβα (η) → οκτάβα 
οχταγωνικός, -ή, -ό → οκταγωνικός 
οχτάγωνος, -η, -ο → οκτάγωνος 
οχτάδα (η) → οκτάδα 
οχτάεδρος, -η, -ο → οκτάεδρος 
οχταετία (η) → οκταετία 
οχτακοσαριά κ. οκτακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά οχτα-κοσαριά 

περίπου οχτακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ETYM. < οχτακόσια + 
παραγ. επίθηµα -αριά]. 

οχτακόσια (το) → οκτακόσια 
οχτακόσιοι, -ιες, -ια → οκτακόσιοι 
οχτακοσιοστός, -ή, -ό → οκτακοσιοστός 
οχταπλάσιος, -α, -ο → οκταπλάσιος 
οχτάπλευρος, -η, -ο → οκτάπλευρος 
οχτάστηλος, -η, -ο → οκτάστηλος 
οχτάστιχος, -η, -ο → οκτάστιχος 
οχτάωρος, -η, -ο → οκτάωρος 
όχτρητα (η) → έχθρητα 
οχτρός (ο) -> εχθρός 
οχτώ (το) → οκτώ 
Οχτώβρης (ο) → Οκτώβριος 
οχτωβριανός, -ή, -ό → οκτωβριανός 
οχυρό (το) 1. η αµυντική τοποθεσία (συνήθ. σε φυσικό ύψωµα) που έχει 

ενισχυθεί µε κατάλληλα έργα, ώστε να διασφαλίζεται η περιφρούρηση τής 
γύρω περιοχής, η απόκρουση εχθρικών επιθέσεων: κυριεύω | καταλαµβάνω ~ 
|| απόρθητο - 2. (µτφ.) (α) ο χώρος στον οποίο µια εξουσία, παράταξη κ.λπ. 
έχει πολύ µεγάλη ισχύ: η πολιτεία τού Τέξας αποτελεί ~ των Ρεπουµπλικάνων 
ΣΥΝ. κάστρο, προµαχώνας, προπύργιο (β) σύνολο ανθρώπων που υποστηρίζει 
µια ιδέα, κίνηση κ.λπ.· ΦΡ. τελευταίο οχυρό οι τελευταίοι άνθρωποι που 
υποστηρίζουν κάτι, η περιοχή όπου διατηρείται ακόµη κάτι το οποίο έχει 
εκλείψει παντού: η Νότια Αφρική ήταν µέχρι πρόσφατα το τελευταίο ~ των 
φυλετικών διακρίσεων. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. οχυρός]. 

οχυρός, -ή, -ό 1. (για χώρους ή τοποθεσίες) αυτός που βρίσκεται σε ασφαλές 
σηµείο, που αποτελεί ισχυρή αµυντική θέση και δεν µπορεί να κυριευθεί 
εύκολα από τον εχθρό: ~ θέση | πόλη | φρούριο ΣΥΝ. δυ-σπρόσβλητος ANT. 
ανοχύρωτος 2. (ειδικότ.) οχυρό (το) βλ.λ. — οχυ-ρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού επιθ. εχυρός «σταθερός, ισχυρός», τού οποίου το 
θ. έχ- ανάγεται σε I.E. *segh-, από όπου και το ρ. έχω (βλ.λ.). Το επίθ. εχυρός 
συνδ. επίσης µε σανσκρ. sâhuri «ισχυρός, νικηφόρος», sâhas- «ισχύς, νίκη», 
πιθ. κ. αρχ. γερµ. sigu- «νίκη»]. 

οχυρωµα (το) [αρχ.] {οχυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θέση που διαθέτει 
φυσική ή/και τεχνητή οχύρωση και καταλαµβάνεται δύσκολα ΣΥΝ. οχυρό, 
φρούριο 2. (κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε τεχνικό έργο έχει ως σκοπό να 
αναχαιτίζει και συγχρόνως να προφυλάσσει: κατασκεύασαν µε χώµα ένα 
πρόχειρο ~, για να προφυλαχθούν από τα νερά. 

οχυρωµατικός, -ή, -ό [1845] ΣΤΡΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την οχύρωση, µε 
τα οχυρώµατα, που αποσκοπεί στην οχύρωση: ~ έργα. 

οχυρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {οχύρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (θέση, 
τοποθεσία κ.λπ.) οχυρή, ενισχύω µε αµυντικά έργα, την κάνω δυ-σπρόσβλητη 
από τον εχθρό: ο νέος ηγεµόνας ανήγειρε τείχη, για να οχυρώσει την πόλη 
ΣΥΝ. ταµπουρώνω 2. (µεσοπαθ. οχυρώνοµαι) (α) (κυριολ.) καταλαµβάνω ή 
δηµιουργώ οχυρή θέση, για να προφυλαχθώ από επίθεση: οι στρατιώτες 
οχυρώθηκαν µέσα στο χωριό, απ' όπου απέκρουαν τις επιθέσεις τού εχθρού (β) 
(µτφ. ~ πίσω από κάτι) καταφεύγω σε (κάτι): οχυρώνεται πίσω από τους 
τύπους και αποφεύγει να απαντήσει επί τής ουσίας ΣΥΝ. προφασίζοµαι. 

οχύρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να οχυρώνεται 
θέση, τοποθεσία, περιοχή κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εκ-σκαφικών, 
οικοδοµικών ή άλλων έργων, που εκτελούνται µε σκοπό την αµυντική 
ενίσχυση θέσης, τοποθεσίας, περιοχής. 

οχυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ο σχετικός µε την οχύρωση ΣΥΝ. οχυ- 

ρωµατικός 2. ΣΤΡΑΤ. οχυρωτική (η) ο κλάδος τής στρατιωτικής τέχνης και 
επιστήµης, που µελετά και εφαρµόζει τρόπους ενισχύσεως τής αµυντικής 
ικανότητας στρατιωτικών θέσεων έτσι, ώστε να ανθίστανται σε εχθρικές 
επιθέσεις. 

οψέποτε επίρρ. (λόγ.-σπάν.) κάποτε ή οποτεδήποτε στο µέλλον: ~µε χρειαστείς, 
θα είµαι στη διάθεση σου || ~ γίνει, θα επιφέρει πολλές δυσκολίες. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. φρ. όψέ ποτέ | όψέ (βλ. λ. όψιµος) + ποτέ]. 

όψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το πώς φαίνεται (κάποιος/κάτι), η εξωτερική 
εµφάνιση: µε το βάψιµο το σπίτι άλλαξε ~|| η νυχτερινή ~ τού λιµανιού || (κ. 
µτφ.) ο έρωτας δίνει στη ζωή άλλη ~ 2. το εξωτερικό µέρος πράγµατος, αυτό 
που κατεξοχήν φαίνεται: θέλω να δω την ~ τού υφάσµατος (την επιφάνεια που 
φαίνεται, όχι την ανάποδη) || (µτφ.) η άλλη - τού προβλήµατος ΦΡ. (µτφ.) η 
άλλη όψη τού νοµίσµατος βλ. λ. νόµισµα 3. (ειδικότ.-για πρόσ.) το πρόσωπο 
και το ύφος, η έκφραση: είχε ~ σοβαρή και µετρηµένη || από την ~ του 
κατάλαβα ότι ήταν κουρασµένος || γελαστή | καλοκάγαθη ~ ΣΥΝ. θωριά, φυσιο-
γνωµία· ΦΡ. εξ όψεως | κατ' όψιν από πλευράς µορφής, αναγνωρίζοντας µόνο 
τη µορφή, χωρίς προσωπική γνωριµία: τον γνωρίζω µόνο κατ' όψιν δεν ξέρω τι 
είδους άνθρωπος είναι || εξ όψεως δεν µπορείς να βγάζεις συµπεράσµατα για 
έναν άνθρωπο 4. (σπάν.) το βλέµµα: «Σε γνωρίζω από την ~ | που µε βια 
µετράει τη γη» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. µατιά· ΦΡ. (λόγ.) εκ πρώτης όψεως µε την 
πρώτη εντύπωση, χωρίς ουσιαστικότερη εξέταση: -µου φάνηκε καλός 
άνθρωπος 5. (µτφ.) η οπτική γωνία, η θεωρητική σκοπιά: όταν ήµουν νέος, 
έβλεπα τα πράγµατα από την ευχάριστη ~ τους ΣΥΝ. άποψη, πλευρά- ΦΡ. (α) 
υπ' όψιν | υπόψη (i) (ως υπόµνηση, για να τονιστεί κάτι) να µην ξεχάσεις | 
ξεχάσετε: ~ ότι αύριο δεν θα κυκλοφορούν τα µονά αυτοκίνητα || δεν πρόκειται 
να ξανασχοληθώ εγώ µ'αυτά, ~! (ii) ως σηµείωση σε φάκελο, φαξ, επιστολή, 
που δηλώνει ποιος θα ασχοληθεί µε αυτό: «τα δικαιολογητικά πρέπει να 
κατατεθούν σε φάκελο στη Γραµµατεία τής Σχολής (~ κυρίας Παπαδοπούλου)» 
(εφηµ.) (β) λαµβάνω υπ' όψιν (µου) υπολογίζω, δεν ξεχνώ: πριν αποφασίσεις, 
πρέπει να λάβεις υπ' όψιν όλα τα δεδοµένα (γ) έχω υπ' όψιν (µου) έχω στον νου 
µου: ήταν φυσικό ότι, όταν µιλούσε για άνθρωπο εργατικό και ικανό, είχε εσένα 
υπ' όψιν του || ~ τη δυσκολία αυτού που ζητώ, δεν υπάρχει όµως άλλη λύση (δ) 
στα υπ' όψιν σε αυτά που πρέπει να έχει κανείς στον νου του, που δεν πρέπει 
να ξεχαστούν: δεν προλαβαίνουµε να επιλύσουµε τώρα αυτό το πρόβληµα- 
σηµείωσε το ~ (ε) εν όψει | ενόψει (+γεν.) (i) για κάτι που γίνεται επειδή 
επίκειται κάτι άλλο να συµβεί: αναµένονται πολιτικές εξελίξεις - τής εκλογής 
νέου προέδρου ∆ηµοκρατίας (ii) πριν, έχοντας χρονικά µπροστά µας ένα 
γεγονός: βρισκόµαστε ~ εκλογών (iii) µπροστά στα µάτια µου, για κάτι που έχει 
ήδη φανεί: εχθρός ~! 6. ΟΙΚΟΝ. λογαριασµός όψεως λογαριασµός για τη 
διεκπεραίωση χρηµατικών συναλλαγών µε επιταγές και εµβάσµατα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. όψις < *όπ-σις < θ. *όπ-, για το οποίο βλ. λ. οπή. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. εξ όψεως (< de vue), εν όψει (< en vue 
de...), εκ πρώτης όψεως (< à première vue) κ.ά.]. 

un' όψιν - υπόψη, εν όψει | ενόψει. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται η 
φράση λαµβάνω | έχω υπ' όψιν µε την εµπρόθετη παγιωµένη έκφραση υπ' 
όψιν αντί τού υπόψη (λαµβάνω υπόψη), το οποίο παροδηγεί (µπορεί να 
εκληφθεί σαν η υπόψη, τής υπόψης...). Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι η 
επιρρ. φράση ενόψει (ή εν όψει) χρησιµοποιείται για µελλοντικά γεγονότα, 
για κάτι που πρόκειται να γίνει: Ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν 
µετά από 14 µήνες, οι πολιτικοί αµιλλώνται σε υποσχέσεις και παροχές. ∆εν 
είναι σωστό να πούµε: Ενόψει τού τραγικού δυστυχήµατος που έλαβε χώρα 
στην εθνική οδό, ο υπουργός συνεκάλεσε σε σύσκεψη τον αρχηγό και 
ανώτατους αξιωµατικούς τής Τροχαίας (!). 

οψιανός (ο) → οψιδιανός 
οψιγενής, -ής, -ές {οψιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που γεννήθηκε µετά τον 

θάνατο τού πατέρα του 2. αυτός που γίνεται ή εκδηλώνεται καθυστερηµένα 
και παράκαιρα: ~ ενδιαφέρον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όψι- (βλ. λ. οψέ) + -γενής (< γίγνοµαι), πβ. αόρ. β' έ-γεν-
όµην]. 

οψιδιανός κ. οψιανός (ο) OPYKT. σκληρό ηφαιστειογενές πέτρωµα µε υαλώδη 
µορφή και στιλπνό, µαύρο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. obsidianus (lapis), εσφαλµ. τ. τού obsianus (> 
µτγν. όψιανός), από το όνοµα τού Obsius, ο οποίος (σύµφωνα µε τον Πλίνιο) 
ανακάλυψε το εν λόγω πέτρωµα στην Αιθιοπία]. 

οψιµαθής, -ής, -ές {οψιµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυτός που έµαθε 
κάτι αργά. — οψιµαθώς επίρρ. [µτγν.], οψιµάθεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όψι- (< όψέ, βλ.λ.) + -µαθής (< µαθαίνω), πβ. αόρ. β' έ-µαθ-
ον]. 

όψιµος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται αργά, µετά το κατάλληλο ή αναµενόµενο 
χρονικό διάστηµα: ~ βροχή | οµολογία | καταγγελία || ~ άνοιξη | χειµώνας 
ΣΥΝ. καθυστερηµένος ΑΝΤ. πρώιµος, πρόωρος 2. αυτός που εκδηλώνεται 
καθυστερηµένα: ~ ενδιαφέρον | ζήλος | πάθος ΑΝΤ. πρόωρος 3. (συνήθ. 
µειωτ. για πρόσ. ή φαινόµενα) αυτός που εµφανίζεται, ενεργεί ή 
δραστηριοποιείται µε καθυστέρηση: το κόµµα πρέπει να στηριχθεί στα παλιά 
και δοκιµασµένα του στελέχη και όχι σε ~ υποστηρικτές || ~ µιµητής | ζηλωτής || 
~ άνοιξη | χειµώνας ΑΝΤ. πρώιµος 4. (για γεωργικά προϊόντα) αυτός που 
αναπτύσσεται ή ωριµάζει αργότερα από το κανονικό: τα καρπούζια που 
εµφανίζονται στην αγορά τον χειµώνα είναι ~ || ~ σοδιά | καρπός ΑΝΤ πρώιµος 
5. όψιµα (τα) οι τελευταίοι καρποί και γενικότ. τα φυτά των οποίων η 
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σπορά και συγκοµιδή γίνεται αργά. — όψιµα | οψίµως [µτγν.] επίρρ., 
οψιµότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όψέ, πβ. κ. πρώ-ιµος. Το αρχ. επίρρ. όψέ έχει τελικό -ε 
δυσερµήνευτο, ενώ ο αιολ. τ. οψι έχει µάλλον αποσπαστεί από τα 
συνθ. (πβ. όψι-µαθής, όψι-γενής). Το θ. όψ- (< όπ-σ-) συνδ. µε τις λατ. 
προθ. ορ, ob, καθώς και µε το ελλην. όπι- (ετεροιωµ. βαθµ. τού επί, βλ. 
λ. δπι-σθεν)]. 

οψιόν (η) {άκλ.} 1. ΟΙΚΟΝ. η παραχώρηση τού δικαιώµατος να αποδε-
χθεί ή όχι κάποιος µια συναλλαγή στο πλαίσιο των όρων που του 
προτείνονται ΣΥΝ. προαίρεση 2. (στο χρηµατιστήριο) συµφωνία αγο-
ράς ή πώλησης µετοχών σε καθορισµένη τιµή για συγκεκριµένη προ-
θεσµία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. option < λατ. optio, -onis]. 

οψιφανής, -ής, -ές {οψιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φάνηκε 

αργά, µε καθυστέρηση. — οψιφανώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όψι- (βλ. λ. όψε) + -φανής (< φαίνοµαι), πβ. παθητ. αορ. 
β' έ-φάν-ην]. όψοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (αρχαιοπρ.) θα δω· στις ΦΡ. (α) 
οψόµεθα (ες Φιλίππους) (οψόµεθα ές Φιλίππους, Πλουτ. Βρούτος 36) 
(i) θα δούµε (ενν. τι µας επιφυλάσσει το µέλλον, ποιες θα είναι οι 
εξελίξεις): Ποιος ξέρει πού θα οδηγηθούµε µε αυτή την πολιτική; ~ (ii) 
θα έρθει η ώρα τού ξεκαθαρίσµατος των λογαριασµών (β) ας όψεται 
(+ουσ.) (υµείς οψεσθε, Κ.∆. Ματθ. 27, 24) για κάποιον που θεωρείται 
ο φταίχτης, ο υπαίτιος για δυσάρεστη κατάσταση: το νησί µας είναι 
παρατηµένο στη µοίρα του- ας όψονται οι βουλευτές µας, που µας 
θυµούνται µόνο στις εκλογές! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
µέλλ. τού ρ. ορώ «βλέπω», που προέρχεται από το ίδιο θ. µε το ουσ. 
όψις (βλ.λ.)]. 



 

Π, π: πει ή πι, το δέκατο έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Το γράµµα αυτό τόσο στην Αρχαία όσο και στη Ν. Ελληνική αποδίδει το 
κλειστό άηχο χειλικό σύµφωνο [ρ]. Αρχικά, η δεξιά κεραία τού γράµµατος ήταν πολύ µικρή, πράγµα που οδήγησε στη µορφή τού κλειστού 
στο επάνω άκρο του πει (Ρ), µορφή που ξεκίνησε στο δυτικό ελληνικό αλφάβητο, για να επεκταθεί αργότερα στο (ελληνικής προελεύσεως) 
λατινικό αλφάβητο. Βαθµηδόν, η δεξιά κεραία τού γράµµατος, σύµφωνα µε την αρχή τής συµµετρίας που ίσχυσε στη µορφή των γραµµάτων, 
προεκτάθηκε προς τα κάτω και εξισώθηκε προς την αριστερή κεραία (Π). Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα το ίδιο συλλαβόγραµµα, 
συµβατικά το Π, χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει και τα τρία είδη χειλικών συµφώνων (το συλλαβόγραµµα πα δήλωσε και τα βα - φα, το πε 
και τα βε - φε, το πο και τα βο - φο κ.ο.κ.). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν τη µορφή και την ονοµασία τού γράµµατος πει στο 
βορειοσηµιτικό γράµµα pë, που σήµαινε «το στόµα». Από αυτό προήλθε ακροφωνικώς (p-ë) το γράµµα π, το οποίο αποδόθηκε στην 
Ελληνική ως πεϊ, επηρεάζοντας και τη µορφή των γραµµάτων ξεϊ, φεϊ, χεΤ και ψεΤ. Αργότερα στην Αρχαία Ελληνική µε τον ιωτακισµό, το 
πει κατέληξε σε πϊ (οµοίως και φι, χι, ψΐ και ξι), από όπου η σηµερινή ορθογραφία τού γράµµατος πι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Π, π πει κ. πι· το δέκατο έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. πει, αριθµός). Π ΜΑΘ. διεθνές σύµβολο τού πραγµατικού 
αριθµού (βλ. λ. πραγµατικός, σηµ. 3), που εκφράζει τη σχέση µεταξύ 
µιας περιφέρειας και τής διαµέτρου της· ο αριθµός αυτός είναι 
υπερβατικός (µία κατά προσέγγιση τιµή του είναι 3,14). [ΕΤΥΜ. Από 
το πρώτο γράµµα τής λ. περιφέρεια]. Π. συντοµ. για ιερέα, πατήρ: ο π. 
Ιωάννης. 
πα1 επιφών: επαναλαµβανόµενο πα πα πα δηλώνει: 1. άρνηση: α ~, 

δεν πρόκειται να πάω! 2. έκπληξη, κυρ. δυσάρεστη: ~, τι ανυπόµονος 
άνθρωπος! 

[ΕΤΥΜ. Ονοµατοποιηµένη λ.]. πα2 (το) {άκλ.} φθόγγος τής 
βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο ρε τής 
ευρωπαϊκής. 
[ΕΤΥΜ. Οι νότες τής βυζαντινής µουσικής ονοµάστηκαν µε βάση τα 
πρώτα επτά γράµµατα τού αλφαβήτου, στα οποία προστέθηκαν κατά 
περίπτωση σύµφωνα ή φωνήεντα για τη διευκόλυνση τής ανάγνωσης: 
π Α, Βου, Γα, ∆ε, κΕ, Ζω, vH\. Πα' ρ. → πηγαίνω 
Π.Α. 1. (η) Πολεµική Αεροπορία 2. (το) Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
παγαίνω ρ. → πηγαίνω 
παγάκι (το) {χωρ. γεν.} κυβοειδές µικρό κοµµάτι πάγου, που σχηµατί-
ζεται µέσα σε ειδικές παγοθήκες και χρησιµοποιείται συνήθ. για να 
διατηρηθεί κάτι παγωµένο ή να αραιωθεί µε κρύο νερό (συνήθ. στον 
πληθ.(: πίνω το ουίσκι µου σκέτο, χωρίς παγάκια || φτειάχνω παγάκια 
στην κατάψυξη. παγόνια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η καταδίωξη, η 
ανίχνευση και η σύλληψη (ζώου ή ανθρώπου)- κυρ. στη ΦΡ. βγαίνω 
παγανιά αρχίζω να ψάχνω, να καταδιώκω (κάποιον): «ο Χάρος βγήκε 
παγανιά, µες στη δική µου γειτονιά» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης παγάνα 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. παγανέα | παγάνα < παγανεύω (υποχωρητ.) < 
λατ. paganus «χωρικός, κάτοικος αγροτικής περιοχής» (< pagus «κώµη, 
χωριό»). ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε το σλαβ. pogonja]. παγανισµός (ο) 
η ειδωλολατρία, ο πολυθεϊσµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
paganisme < pagan < λατ. paganus (> µτγν. παγανός) «ειδωλολάτρης» 
(αρχική σηµ. «χωρικός»), επειδή στα χωριά διατηρήθηκαν 
περισσότερο τα ειδωλολατρικά έθιµα, < λατ. pagus «χωριό»]. 
παγανιστής (ο), παγανίστρια (η) {παγανιστριών} ο ειδωλολάτρης ή 
πολυθεϊστής. — παγανιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
paganiste. Βλ. λ. παγανισµός}. παγανός (ο) (λαϊκ.) καλικάντζαρος, 
ξωτικό. Επίσης παγάνα (το). [ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «χωρικός, 
κάτοικος αγροτικής περιοχής» (επειδή εκεί διατηρήθηκαν περισσότερο 
τα ειδωλολατρικά έθιµα), < λατ. paganus (για το οποίο βλ. λ. 
παγανισµός)]. Παγασιτικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής Α. Θεσσαλίας 
στον νοµό Μαγνησίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παγασίτης (κόλπος) < Παγασαί, λιµάνι των Φερών, από 
το οποίο ξεκίνησε η Αργοναυτική Εκστρατεία]. Παγγαια (η) ΓΕΩΛ. η 
υποθετική πρωτοήπειρος που κάλυπτε τη µισή περίπου Γη και 
περιβαλλόταν από έναν παγκόσµιο ωκεανό και από την οποία, 
σύµφωνα µε τη θεωρία τής µετατόπισης των ηπείρων, προήλθαν οι 
σηµερινές ήπειροι. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., πβ. αγγλ. Pangaea < παγ- (< παν-) + γαία (βλ. λ. γη)]. 
Παγγαίο (το) όρος τής Α. Μακεδονίας στον νοµό Καβάλας. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Παγγαϊον (όρος) < *Πάγ-γαιον (µε καταβιβασµό τόνου κατά τις 
πλάγιες πτώσεις) < παγ- (< παν) + -γαιον < γαία | γή]. παγ γένεση (η) 
{-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. θεωρία η οποία διατυπώθηκε το 
1868 από τον Κ. ∆αρβίνο, σύµφωνα µε την οποία κάθε κύτταρο τού 
οργανισµού αντιπροσωπεύεται από ένα µικρό εκβλά-στηµα, το 
γεµµύλιο (παγγόνο κατά τον ντε Βρις), το οποίο συσσω- 

ρεύεται µαζί µε όλα τα όµοια του στα ωάρια και στα σπερµατοζωά-
ρια και µεταβιβάζει τους ιδιαίτερους χαρακτήρες τού προγόνου στον 
µεταγενέστερο οργανισµό. Επίσης παγγενεοία [ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-
) + γένεση, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pangenesis]. 

παγγερµανΐσµός (ο) [1879] πολιτική ιδεολογία και εθνικιστική κί-
νηση, που επεδίωκε τη συνένωση όλων των λαών γερµανικής κατα-
γωγής και την υπαγωγή τους σε ενιαία πολιτική εξουσία (πβ. παν-
σλαβισµός)· αναπτύχθηκε κατά τον 19ο αι. και επηρέασε σε µεγάλο 
βαθµό τον εθνικοσοσιαλισµό (βλ.λ.) τού Α. Χίτλερ. — παγγερµανι-
στής (ο) [1898], παγγερµανίστρια (η), παγγερµανιστικός, -ή, -ό [1890]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pangermanisme]. 

παγγνωσία (η) [1890] {χωρ. πληθ.) ΘΕΟΛ. η ιδιότητα τού Θεού να γνω-
ρίζει τα πάντα ΣΥΝ. παντογνωσία. [ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + -
γνωσία < γνώση]. 

παγγόνο (το) ΒΙΟΛ. µικρό εκβλάστηµα που αντιστοιχεί σε κάθε κύτ-
ταρο τού οργανισµού κατά τη θεωρία τής παγγένεσης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + -γόνο < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pançene]. 

πογεα (η) {παγεών} κουπί που έχει σχήµα φτυαριού και βυθίζεται 
κάθετα στο νερό· χρησιµοποιείται στις πιρόγες και στα κανό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pagaie < µαλαϊκ. pengajoeh]. 

παγερός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι ψυχρός σαν πάγος, πάρα πολύ 
κρύος: ~ άνεµος | νύχτα || (µτφ.) η ~ ησυχία τού νεκροταφείου | τού 
ερηµόσπιτου ΣΥΝ. παγωµένος ANT. καυτός 2. (µτφ.) αυτός που δεν εκ-
δηλώνει θέρµη και εγκαρδιότητα, που χαρακτηρίζεται από ψυχρότη-
τα και αυστηρότητα, σχεδόν εχθρικός: ~ υποδοχή | συµπεριφορά | 
τρόπος ΣΥΝ. ψυχρός ANT. ζεστός, θερµός, εγκάρδιος, ένθερµος 3. αυ-
τός που δεν εκδηλώνεται µε προθυµία, που γίνεται ή εκδηλώνεται για 
τους τύπους: ~ χειροκρότηµα | ενδιαφέρον ΣΥΝ. τυπικός ΑΝΤ. πρόθυ-
µος, θερµός. — παγερ-ά | -ώς επίρρ., παγερότητα (η) [1883]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πάγος (βλ.λ.) + -ερός, πβ. κ. φοβ-ερός]. 

πογέτες (οι) {δύσχρ. παγετών} αστραφτερά µικρά και λεπτά φύλλα 
πλαστικού, µετάλλου, γυαλιού κ.λπ., που ράβονται πάνω σε κοστού-
µια καλλιτεχνών ή σε βραδινά φορέµατα. 
[ΕΤΥΜ.< γαλλ. pailletés, πληθ. τού paillette, υποκορ. τού paille «άχυρο, 
καλαµάκι» < λατ. palea]. 

παγετός (ο) ΜΕΤΕΩΡ. 1. το καιρικό φαινόµενο, κατά το οποίο επικρα-
τούν στην ατµόσφαιρα θερµοκρασίες χαµηλότερες από το σηµείο πή-
ξεως τού νερού (0CC), οπότε κάθε υγρό τού φυσικού περιβάλλοντος 
µετατρέπεται σε πάγο και συχνά στερεοποιούνται οι χυµοί των φυ-
τών, µε συνέπεια µεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες ΑΝΤ. καύ-
σωνας, κάψα, λάβρα 2. η απευθείας κρυστάλλωση τής ατµοσφαιρι-
κής υγρασίας (χωρίς δηλ. να µεταβληθεί προηγουµένως σε βροχή) 
και η απόθεση της στο έδαφος ΣΥΝ. πάχνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. παγ- (τού ρ. πήγ-νυ-µι, βλ. λ. πάγος) + παραγ. επίθηµα 
-ετός, πβ. όχ-ετός, σκελ-ετός]. 

παγετώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παγετώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
(α) αυτός που είναι ψυχρός σαν πάγος, που έχει ή προκαλεί χαµηλή 
θερµοκρασία: ~ αέρας (β) ΓΕΩΛ. παγετώδης εποχή καθεµιά από τις 
γεωλογικές περιόδους κατά τις οποίες τεράστιοι παγετώνες κάλυ-
πταν µεγάλες εκτάσεις 2. ΙΑΤΡ. παγετώδης κατάσταση η παθολογική 
κατάσταση που παρατηρείται σε βαριές µορφές λοιµωδών νοσηµά-
των και χαρακτηρίζεται από ψύξη των άκρων, αίσθηµα έντονου ψύ-
χους και τάση προς κατάρρευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Παγετώνας (ο) [1879] ΓΕΩΛ. 1. µεγάλη µάζα πάγου, η οποία σχηµατί-
ζεται από τη συνεχή ανακρυστάλλωση τού χιονιού στις περιοχές 
όπου οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την τήξη του κατά τη 
διάρκεια τού καλοκαιριού (δηλ. στους πόλους και στις πολύ υψηλές 
ορεινές περιοχές) και η οποία επεκτείνεται ή κινείται αργά προς τα 
κάτω 2. περίοδοι των παγετώνων χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες 

Π 
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µεγάλες εκτάσεις τής Γης (και όχι µόνο οι πολικές περιοχές), καλύπτονταν από 
πάγο. — παγετωνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < παγετός + -ών, -ώνος, απόδ. τού γαλλ. 
glacier]. 

παγιασόν (το) {άκλ.} ψάθινο καπέλο µε µικρό γύρο, ψαθάκι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
paillasson < paillasse «σάκκος» < paille «άχυρο, καλαµάκι» < λατ. palea]. 

παγίδα (η) 1. κάθε όργανο ή κατασκευή (π.χ. δόκανο, λάκκος, ξόβερ-γες), που 
χρησιµεύει στη σύλληψη θηράµατος ή στην εξόντωση ζώου: ο λαγός πιάστηκε 
στην ~ || στήνω ~· (µτφ.) 2. κάθε φυσικό εµπόδιο ή κατασκευή που µπορεί να 
προκαλέσει ατύχηµα, να βλάψει: οι ανοιχτές λακκούβες στους δρόµους 
αποτελούν ~ για τους πεζούς και για τα διερχόµενα οχήµατα 3. (α) το τέχνασµα 
που αποσκοπεί στο να ξεγελάσει ή να παρασύρει (κάποιον): έπεσε ο ίδιος στην 
~ που έστησε για τους άλλους || κάθε ερώτηση τού ανακριτή έκρυβε και µία ~ || 
αποφεύγω την ~ ΣΥΝ. ενέδρα, δόλος, απάτη, τέχνασµα (β) οτιδήποτε µπορεί 
να παροδηγήσει: τέτοιου είδους ειδήσεις αποτελούν ~ παραπληροφόρησης για 
το κοινό 4. (ειδικότ. σε εξετάσεις) το ζήτηµα που είναι έτσι διατυπωµένο, 
ώστε να µπορεί να παραπλανήσει τον εξεταζόµενο· παραπειστική ερώτηση | 
θέµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παγίς, -ίδος < πάγη «παγίδα, θηρευτικό δίχτυ» < θ. παγ-τού ρ. 
πήγ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-πάγ-ην (βλ. λ. πήζω)]. 

παγιδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {παγίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
συλλαµβάνω χρησιµοποιώντας παγίδα: οι κυνηγοί άνοιξαν λάκκο, για να 
παγιδεύσουν το αγρίµι (µτφ.) 2. ακινητοποιώ, αποκλείω (κάποιον/κάτι) 
στερώντας κάθε δυνατότητα διαφυγής: τα υποστηρίγµατα τής στοάς 
κατέρρευσαν και παγίδευσαν τον άτυχο µεταλλωρύχο || η χιονοθύελλα παγίδευσε 
χιλιάδες τροχοφόρα στην εθνική οδό || τουλάχιστον άλλα είκοσι άτοµα 
βρίσκονται παγιδευµένα κάτω από τα ερείπια ΑΝΤ. ελευθερώνω 3. (α) φέρνω 
σε δυσχερή θέση χρησιµοποιώντας τέχνασµα: ο ανακριτής παγίδευσε τον 
ύποπτο µε τις ερωτήσεις του, αναγκάζοντας τον να πέσει σε αντιφάσεις (β) (για 
το τηλέφωνο κάποιου) τοποθετώ στο τηλέφωνο (κάποιου) µηχανισµό πα-
ρακολούθησης των συνδιαλέξεων (γ) (για το αυτοκίνητο κάποιου) τοποθετώ 
εκρηκτικό µηχανισµό στο αυτοκίνητο κάποιου 4. (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
παγιδεύοµαι) καταλήγω σε δυσάρεστη ή επιβλαβή κατάσταση από την οποία 
αδυνατώ να ξεφύγω: «ολοένα και περισσότεροι νέοι παγιδεύονται στον 
ερεβώδη κόσµο των ναρκωτικών» (εφηµ.). — παγίδευση (η), παγιδευτικός, -ή, 
-ό [µεσν.]. 

παγιοποιώ ρ. µετβ. {παγιοποιείς... | παγιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καθιστώ (κάτι) µόνιµο, σταθερό, παγιώνω (µια κατάσταση). — παγιοποίηση 
(η) [1890]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. consolider]. 

πάγιος, -α, -ο 1. αυτός που δεν υπόκειται σε µεταβολές, που δεν αλλάζει 
εύκολα φύση, θέση, κατάσταση κλπ., που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα 
και µονιµότητα: ~ αποδοχές | δαπάνη | θέση | αρχή | κατάσταση | αίτηµα | 
τακτική || τα ~ περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας ΣΥΝ. σταθερός, µόνιµος, 
αµετακίνητος, αµετάβλητος ANT. µεταβαλλόµενος 2. πάγιο (το) {παγί-ου | -
ων} το ποσό που προστίθεται σταθερά σε λογαριασµό (π.χ. τής ∆.Ε.Η., τής 
Ε.Υ∆Α.Π. ή τού Ο.Τ.Ε. ή κινητής τηλεφωνίας) ανεξαρτήτως τής 
καταναλώσεως ή των τηλεφωνικών µονάδων που χρεώνονται στον 
συνδροµητή. — πάγια | παγίως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. παγ- τού ρ. πήγ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-πάγ-ην, βλ. λ. 
πάγος, πήζω]. 

παγιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {παγίω-σα, -θηκα, -µένος) καθιστώ (κάτι) πάγιο, 
µόνιµο: οι τιµές θα παγιωθούν στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι || παγιώνεται η 
αντίληψη αυτή στην κοινή γνώµη ΣΥΝ. παγιοποιώ, σταθεροποιώ, µονιµοποιώ 
ΑΝΤ. µεταβάλλω, αλλάζω. — παγίωση (η) [µτγν.]. 

παγκάκι (το) {χωρ. γεν.} το συνήθ. ξύλινο σταθερό κάθισµα για τρία ή 
περισσότερα άτοµα σε ανοικτούς, δηµόσιους χώρους (κατά µήκος των 
πεζοδροµίων, σε στάσεις, πάρκα, πλατείες κλπ.). [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. 
πάγκος (βλ.λ.)]. 

πάγκακιστος, -η, -ο 1. εντελώς κακός, γεµάτος κακία ΣΥΝ. σατανικός, 
πανούργος 2. παγκάκιστος (ο) ο ∆ιάβολος, ως έκφραση τού απόλυτου κακού. 
[ΕΓΥΜ µεσν. < παγ- (< παν-) + κάκιστος]. 

πάγκακος, -η, -ο πάρα πολύ κακός, γεµάτος κακία. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< παγ- (< παν-) + κακός]. 

πάγκαλος, -η, -ο (σπάν.-λόγ.) αυτός που έχει κάθε οµορφιά, πάρα πολύ 
όµορφος ΣΥΝ πανέµορφος, ωραιότατος. —παγκόλως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παγ- (< παν-) + καλός]. 

παγκάρι (το) {παγκαρ-ιού | -ιών} εκκλησιαστικό έπιπλο που στήνεται (συνήθ. 
δεξιά από τη δυτική είσοδο τού ναού) για την πώληση κεριών στους πιστούς. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παγκάριον, υποκ. τού ουσ. πάγκος (βλ.λ.)]. 

πάγκοινος, -η, -ο αυτός που είναι κοινός σε όλους, που είναι κτήµα όλων (κατ' 
επέκτ.) αυτός που αναφέρεται σε όλους: η πολιτικολογία είναι ~ 
χαρακτηριστικό των Ελλήνων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παγ- (< παν-) + κοινός]. 

παγκοίνως επίρρ. [µτγν.] κυρ. στη ΦΡ. είναι παγκοίνως γνωστό ότι... είναι 
γνωστό σε όλους ότι... 

παγκορασίδες (οι) η κατώτερη ηλικιακή οµάδα κοριτσιών για αγώνες στίβου: 
χειµερινοί αγώνες εφήβων, νεανίδων [...], παγκορασίδων. [ΕΤΥΜ < παν- (βλ.λ.) 
+ κορασίδες, κατ" αναλογίαν προς το αντίστοιχο παµπαίδες]. 

πάγκος κ. (λαϊκ.) µπάγκος (ο) 1. (α) επιµήκης ξύλινη κατασκευή, 
αποτελούµενη από µακριά σανίδα και υποστηρίγµατα σε καθεµιά από τις δύο 
άκρες της, που χρησιµοποιείται ως πρόχειρο κάθισµα πολλών ατόµων: οι 
θεατές τής υπαίθριας παράστασης κάθονταν σε 

πάγκους || ο ~ των αναπληρωµατικών παικτών µιας οµάδας στο γήπεδο (β) 
(ειδικότ.) ο χώρος για τον προπονητή και τους αναπληρωµατικούς παίκτες 
µιας οµάδας: τα σφυρίγµατα τού διαιτητή προκάλεσαν ένταση στους ~ των δύο 
οµάδων || όλη την προηγούµενη σεζόν γυάλιζε τον ~ τής οµάδας του (ήταν 
αναπληρωµατικός) || µετά τον τραυµατισµό του κάθισε στον ~ για το υπόλοιπο 
τού αγώνα (βγήκε από το παιχνίδι) 2. ξύλινη κατασκευή σε µορφή 
µακρόστενου τραπεζιού, που χρησιµοποιείται σε εργαστήρια για την 
τοποθέτηση εργαλείων, συσκευών κ.ά. κατά τη διάρκεια εργασίας: ο ~ του 
ξυλουργού | τού τσαγκάρη 3. (α) (σε καταστήµατα) το επίµηκες έπιπλο ή κατα-
σκευή, πίσω από την οποία βρίσκεται ο πωλητής ή (προκειµένου για µπαρ) ο 
σερβιτόρος (β) η κατασκευή που χρησιµοποιούν οι µικροπωλητές για να 
τοποθετούν το εµπόρευµα τους: ~ τού εφηµεριδοπώλη | τού ανθοπώλη 4. η 
σανίδα πάνω στην οποία κάθονται οι κωπηλάτες· ΦΡ. κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του βλ. λ. κατεργάρης · 5. (λαϊκ.) µεγάλης εκτάσεως αµµώδης ή 
βραχώδης προεξοχή τού βυθού λίγο κάτω από την επιφάνεια τού νερού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < µεσν. (µ)πάγκος < ιταλ. banco (µε την επίδρ. τού 
συνωνύµου panca) < γερµ. Bank | διαλεκτ. Pank (ίδια σηµ.)]. 

παγκοσµιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η δηµιουργία µιας 
παγκόσµιας οικονοµικής ζώνης, µιας παγκόσµιας αγοράς, όπου τα προϊόντα 
θα κινούνται ελεύθερα· η µετατροπή τής οικουµένης σε µια ενιαία 
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια 2. (κατ' επέκτ.) η 
οικουµενική διεύρυνση κατάστασης, θεσµού, ιδέας κ.τ.ό.: η ~ τής εκπαίδευσης 
| τής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΣΥΝ. διεθνοποίηση, 
οικουµενικότητα. [ΕΓΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. globalisation]. 

παγκοσµιοποιώ ρ. µετβ. {παγκοσµιοποιείς... | παγκοσµιοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω κάτι παγκόσµιο, να ισχύει | σε παγκόσµια κλίµακα, ιδ. 
στο πλαίσιο τής διαδικασίας παγκοσµιοποίησης τής αγοράς: (συνήθ. 
µεσοπαθ.) η πληροφόρηση έχει παγκοσµιο-ποιηθεί || το αµερικανικό πρότυπο 
αγοράς παγκοσµιοποιείται || (κυρ. η µτχ. παγκοσµιοποιηµένος, -η, -ο): ~ 
αγορά | κοινωνία | πλανήτης | κουλτούρα || «στους διεθνείς οργανισµούς 
παίζεται η τύχη τής πα-γκοσµιοποιηµένης πλέον οικονοµίας και η τύχη 
ολόκληρων λαών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. globalise]. 

παγκόσµιος, -α, -ο 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρο τον κόσµο, µε κάθε 
έθνος, µε κάθε κράτος τής Γης: ~ ασφάλεια | ειρήνη | σύρραξη | ενδιαφέρον | 
ακτινοβολία | αποδοχή | πρόβληµα | αγορά | εξελίξεις | ύφεση ΣΥΝ. διεθνής, 
οικουµενικός (β) παγκόσµιος πόλεµος ο πόλεµος στον οποίο εµπλέκονται όλα 
ή σχεδόν όλα τα ισχυρά κράτη τού κόσµου- (ειδικότ.) καθένας από τους δύο 
µεγάλους πολέµους τού 20ού αι.: πρώτος ~ (1914-18) || δεύτερος ~ (1939-45) 
(γ) ΑΘΛ. παγκόσµιο ρεκόρ επίδοση αθλητή η οποία ξεπερνά κάθε 
προηγούµενη καταγεγραµµένη επίδοση στον κόσµο: κάνω ~ || σπάω το ~ (δ) 
παγκόσµιο χωριό ο κόσµος, όπως εξελίχθηκε στο τέλος τού 20ού αι. χάρη 
στην τεχνολογία, κυρ. στις τηλεπικοινωνίες και στη µεταφορά πληροφοριών 
µέσω δικτύων έτσι, ώστε να δίνει την εντύπωση ενός «χωριού», όπου οι 
αποστάσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώση, εικόνες, 
αλλά και προϊόντα και παροχή υπηρεσιών, θα έχουν εκµηδενιστεί 2. ΦΥΣ. 
παγκόσµια έλξη η ιδιότητα των ουράνιων σωµάτων (πλανητών) να 
αναπτύσσουν αµοιβαία έλξη µεταξύ τους 3. ΠΛΗΡΟΦ. Παγκόσµιος Ιστός 
(συντοµ. www) το σύνολο των (ηλεκτρονικών) ιστοσελίδων που είναι 
τοποθετηµένες στο ∆ιαδίκτυο και προσπελάζονται µέσω των φυλλοµετρητών. 
— παγκόσµια | παγκοσµίως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οικουµενικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παγ- (< παν- ) + -κόσµιος < κόσµος, o όρος παγκόσµιο χωριό 
(αγγλ. world village) πλάστηκε από τον Αµερικανό επικοινω-νιολόγο 
Marshall McLuhan (1960). o όρ. παγκόσµιος ιστός αποδίδει τον αγγλ. 
Worldwide Web]. 

παγκοσµιότητα (η) [1869] (χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού παγκοσµίου, το να είναι 
κάτι παγκόσµιο: η ~ τής χριστιανικής διδασκαλίας ΣΥΝ. οικουµενικότητα. 

παγκρατιστής (ο) [αρχ.] αθλητής τού παγκρατίου (βλ.λ.). 
παγκράτιο (το) {παγκρατίου} µικτό αρχαιοελληνικό αγώνισµα, που συνδύαζε 

πάλη και πυγµαχία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παγκράτιον < παγκρατής «πανίσχυρος, κυρίαρχος» < παγ- (< 
παν-) + -κρατής< κρατώ]. 

πάγκρεας (το) {παγκρέατος | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. µεγάλος, σύνθετος αδένας που 
βρίσκεται πίσω από το στοµάχι και εκκρίνει ένζυµα στο έντερο και ινσουλίνη 
στο αίµα. — παγκρεατικός, -ή, -ό [1843]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παγ- (< παν-) + 
κρέας]. 

παγκρεατίνη (η) [1886] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. προϊόν που λαµβάνεται από το 
νωπό πάγκρεας ζώων (κυρ. χοίρου) και χορηγείται για φαρµακευτική χρήση 
σε περιπτώσεις λοιµώξεων και παθήσεων λόγω των υδρολυτικών ενζύµων 
που περιέχει. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pancreatine]. 

παγκρεατίτιδα (η) [1861] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρονία ή οξεία φλεγµονή τού 
παγκρέατος. [ΕΤΎΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pancreatite]. 

παγκρήτιος, -α (λόγ. -ος), -ο [1896] αυτός που αναφέρεται σε όλη την Κρήτη ή 
σε όλους τους Κρήτες. [ΕΤΥΜ. < παγ- (βλ. λ. παν-) + -κρήτιος < Κρήτη]. 

παγκύπριος, -α, -ο [1886] αυτός που σχετίζεται µε όλη την Κύπρο ή όλους τους 
Κυπρίους: Παγκύπριο Γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + κύπριος]. 

παγκυτοπενία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική ελάττωση των ερυθρών και 
λευκών αιµοσφαιρίων και των αιµοπεταλίων τού αίµατος. Επίσης 
παγκυτταροπενία. 
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[ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + κυτο- (< κύτος- για τη σύγχυση µεταξύ των λ. 
κύτταρο και κύτος βλ. λ. κύτταρο-, α' συνθ.) + πενία, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. pancytopenia]. 

παγόβουνο (το) [1897] 1. τεράστια, πλωτή µάζα πάγου, η οποία έχει αποκοπεί 
από το άκρο παγετώνα και επιπλέει στις ανοικτές θάλασσες, κυρ. τής 
Ανταρκτικής και τής Γροιλανδίας: ο Τιτανικός βυθίστηκε ύστερα από τη 
σύγκρουση του µε ~· ΦΡ. η κορυφή του παγόβουνου (i) το τµήµα τού 
παγόβουνου που εξέχει από την επιφάνεια τής θάλασσας και αντιστοιχεί στο 
ένα δέκατο τού συνολικού του ύψους (ii) (µτφ.) κάθε στοιχείο µιας σοβαρής 
υπόθεσης, το οποίο έρχεται στην επιφάνεια, σε σχέση µε τα υπόλοιπα, που 
είναι σοβαρότερα και τα οποία δεν είναι φανερά ή γνωστά: οι µέχρι τώρα 
αποκαλύψεις για το σκάνδαλο δεν είναι παρά µόνο ~ 2. (µτφ.) ο ψυχρός 
άνθρωπος, που δεν εκδηλώνει τα συναισθήµατα του ΣΥΝ. παγοκολονα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. iceberg (πβ. φρ. the tip of the iceberg «η 
κορυφή τού παγόβουνου»)]. 

παγόδα (η) [1866] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ναός ή ιερό κτήριο τής Απω Ανατολής, 
συνήθ. πυργοειδούς κατασκευής µε πολλούς ορόφους, των οποίων οι στέγες 
έχουν προεξοχές µε χαρακτηριστικά γυρίσµατα προς τα πάνω 2. (συνεκδ.) 
µικρό µεταλλικό ή πορσελάνινο ειδώλιο, που λατρεύεται στους βουδιστικούς 
ναούς · 3. χρυσό ινδικό νόµισµα · 4. ξύλινο γυναικείο πέδιλο 5. µανίκι 
γυναικείας ρόµπας, που φαρδαίνει από το ύψος τού αγκώνα και κάτω. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. pagoda < χίντι pagoda < πρακριτ. bhagodî < σανσκρ. 
bhagavatï «ιερός, ευλογηµένος, άγιος»]. 

παγοδροµία (η) [1871] {παγοδροµιών} 1.η κίνηση, η ολίσθηση πάνω σε πάγο 
µε παγοπέδιλα ΣΥΝ. πατινάζ 2. αγώνας µε παγοπέδιλα: νίκησε στις ~ ΣΥΝ. 
πατινάζ. — παγοδροµικός. -ή, -ό [1892]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Eislaufen]. 

παγοδρόµιο (το) [1887] {παγοδροµί-ου | -ων} 1. αθλητική εγκατάσταση µε 
ειδικά διαµορφωµένη και συντηρούµενη πίστα, που έχει λεία παγωµένη 
επιφάνεια για παγοδροµίες 2. φυσικός χώρος κατάλληλος για παγοδροµίες 
(στις βόρειες χώρες, η παγωµένη, λεία επιφάνεια αβαθούς λίµνης). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Eisbahn]. 

παγοδρόµος (ο/η) [1887] αθλητής που µετέχει σε παγοδροµίες ΣΥΝ. πατινέρ. 
—παγοδροµώ ρ. [1864] {-είς...}. 

παγοθήκη (η) [1862] {παγοθηκών} θήκη µέσα στην οποία βάζει κανείς νερό, 
για να γίνει πάγος (κυρ. για να σχηµατιστούν παγάκια). 

παγοθραύστης (ο) {παγοθραυστών} 1. όργανο που τοποθετείται στην πλώρη 
παγοθραυστικού για τη θραύση των πάγων και τη διάνοιξη οδών ναυσιπλοΐας 
στις παγωµένες θάλασσες 2. (συνεκδ.) το παγοθραυστικό. 

παγοθραυστικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τη θραύση των 
πάγων, που σπάει τους πάγους: ~ εξοπλισµός/ µηχανή 2. παγοθραυστικό (το) 
πλοίο κατασκευασµένο ειδικά για τον θρυµµατισµό των πάγων στις βόρειες 
θάλασσες και τη διάνοιξη και συντήρηση περασµάτων για τη ναυσιπλοΐα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ice-breaker]. 

παγοκολονα (η) {παγοκολονών} 1. τεµάχιο πάγου ορθογώνιου πα-
ραλληλεπίπεδου σχήµατος (κυρ. για τη συντήρηση τροφίµων κατ' οίκον πριν 
από τη διάδοση των ηλεκτρικών ψυγείων) 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται ψυχρά, χωρίς να εκδηλώνει συναισθήµατα ΣΥΝ. παγόβουνο. 

παγοκόφτης κ. (λόγ.) παγοκόπτης (ο) {παγοκοφτών} εργαλείο ή µηχάνηµα για 
τον τεµαχισµό τού πάγου σε µικρά κοµµάτια. 

παγοκρύσταλλος (ο) {παγοκρυστάλλ-ου | -ων, -ους} 1. κρύσταλλος που έχει 
σχηµατιστεί κατά την πήξη τού νερού 2. κάθε κρυσταλλική µικροσκοπικών 
διαστάσεων µορφή πάγου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ice crystal]. 

παγοκύστη (η) {-ης κ. -ύστεως | -ύστεις, -ύστεων} 1. ο ελαστικός σάκος που 
γεµίζει µε πάγο και χρησιµοποιείται σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, 
λ.χ. κεφαλαλγίες, περιπτώσεις διάσεισης κ.λπ., για να ελαττώσει την αίσθηση 
τού πόνου, τής ζάλης κ.λπ. 2. η παγοθήκη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. ice bag]. 

παγοκυψέλη (η) (παγοκυψελών} καθεµία από τις κυψέλες στις οποίες είναι 
χωρισµένη µια µικρή σακούλα µιας χρήσεως, οι οποίες επικοινωνούν µεταξύ 
τους, γεµίζουν µε νερό από στενό στόµιο, το οποίο δένεται κόµπο σφιχτά, και 
στη συνέχεια καταψύχονται, ώστε να σχηµατιστούν παγάκια. 

παγόνι (το) → παγώνι 
παγοπέδιλο (το) [1871] {παγοπεδίλ-ου | -ων} υπόδηµα ειδικού τύπου, 

εφοδιασµένο µε µεταλλική λεπίδα, µε την οποία γλιστρά στον πάγο, 
κατάλληλο για παγοδροµίες. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. patin à glace]. 

παγόπληκτος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει δεχτεί την καταστροφική επίδραση 
τού παγετού, (γενικότ.) τής επικράτησης χαµηλών θερµοκρασιών: -
καλλιέργειες. 

παγοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση νοσηρών οργανικών συµπτωµάτων 
λόγω τού ψύχους ή τής εκτεταµένης έκθεσης στον πάγο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
πάγος + -πληξία < πλήττω]. 

παγόπλοιο (το) {παγοπλοί-ου | -ων} έλκηθρο µε πανιά, που κινείται µε τη 
δύναµη τού ανέµου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. iceboat]. 

παγοποιία (η) [1898] {παγοποιιων} 1. η βιοµηχανική παραγωγή τεχνητού 
πάγου 2. η βιοµηχανία παραγωγής πάγου µε τεχνικά µέσα. — παγοποιείο (το) 
[1833], παγοποιός (ο) [1880], παγοποιητικός, -ή, -ό. παγοποιώ ρ. {-είς...}. 

παγοπωλείo (το) [1896] (παλαιότ.) το κατάστηµα πώλησης πάγου. 

παγοπώλης (ο) {παγοπωλών} (παλαιότ.) ο έµπορος ή πωλητής πάγου 
(συνήθ. για τα ψυγεία που λειτουργούσαν µε παγοκολόνες). πάγος (ο) 1. η 
στερεά µορφή τού νερού ύστερα από την ψύξη του (σε θερµοκρασίες κάτω των 
0° Κελσίου): το ψυγείο χρειάζεται απόψυξη, γιατί µαζεύει ~ || ξηρός ~ (ψυκτικό 
µέσο) || τράπεζα πάγου (τεράστια, επιπλέουσα µάζα πάγου προσκολληµένη στην 
ξηρά, προέκταση παγετώνα) 2. η παγωµένη επιφάνεια υδάτινου όγκου: ο 
πατινέρ γλιστρούσε µε χάρη στον ~ || χορός στον ~ (αγώνισµα καλλιτεχνικού πα-
τινάζ) 3. µάζα πάγου: βάζω το κρέας στον ~, για να διατηρηθεί || ουίσκι µε ~· ΦΡ. 
(µτφ.) (α) σπάω τον πάγο ξεπερνώ την αρχική αµηχανία ή τυπικότητα, 
δηµιουργώ ατµόσφαιρα άνεσης και οικειότητας: στην αρχή είπε δυο-τρία αστεία, 
για να σπάσει τον πάγο (β) βάζω (κάποιον) στον πάγο αφήνω σκόπιµα σε 
αχρηστία, στερώ από (κάποιον) τη δυνατότητα δράσεως: το νέο καθεστώς έβαλε 
τους αντιπάλους του στον πάγο (γ) (αργκό) βάζω (σε κάποιον) πάγο επιπλήττω: 
ο προϊστάµενος του βαλε πάγο, γιατί έρχεται συνεχώς στη δουλειά 
καθυστερηµένος 4. (µτφ.) οτιδήποτε γίνεται αισθητό ως εξαιρετικά κρύο ή 
προκαλεί ψύξη: η θάλασσα είναι ~, µη διανοηθείς να βουτήξεις! ΣΥΝ. (για νερό) 
µπούζι 5. ο παγετός, η επικράτηση χαµηλών θερµοκρασιών, το έντονο ψύχος: ο 
~ κατέστρεψε τη σοδειά ΣΥΝ. παγωνιά 6. (µτφ. για πρόσ.) ο ψυχρός άνθρωπος, 
ο τυπικά ή ελάχιστα εγκάρδιος, φιλικός: ~ σκέτος αυτή η γυναίκα, ούτε ίχνος 
αυθορµητισµού δεν έχει! ΣΥΝ. παγόβουνο, παγοκολονα · 7. Αρειος Πάνος βλ.λ. 
— (υποκ.) παγάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «καθετί στερεωµένο, σκληρό, βράχος» (πβ. κ. "Αρειος Πάγος), συνεσταλµ. 
βαθµ. τού θ. παγ- (ρ. πήγ-νυ-µι) < I.E. *pâg- | *pâk- «σταθεροποιώ, στερεώνω», 
πβ. λατ. pan-g-o «πήζω, στερεώνω», pag-ina «σελίδα» (> ισπ. pàgina), pactum 
«συνθήκη» (δηλ. «εδραιωµένη συµφωνία»), pax «ειρήνη» (> γαλλ. paix, ισπ. 
paz), αρχ. γερµ. fâhan «παγιδεύω, συλλαµβάνω» (< *fa-n-h-an), γερµ. fangen 
κ.ά. Οµόρρ. παγ-ίς (-ίδα), παγ-ερός, παγ-ετός, πάσσαλος (< *πάκ-)άλος), πηκ-
τός, πάχνη (< *pâk-snâ), ä-παξ (βλ.λ.), πάγ-ιος κ.ά. Μετάφρ. δάνειο αποτελεί η 
φρ. σπάω τον πάγο (< γαλλ. briser la glace)]. 
παγούρι (το) (παγουρ-ιού | -ιών) φορητό δοχείο νερού, κυρ. για εκδροµείς, 

στρατιώτες, πεζοπόρους κ.λπ. ΣΥΝ. φλασκί. — (υποκ.) πα-γουράκι (το), 
(µεγεθ.) παγούρα (η). 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. παγούριον, υποκ. τού αρχ. πάγουρος «κάβουρας» (< πάγος + 
ουρά, δηλ. «αυτός που έχει σκληρή ουρά»), πιθ. από το αρχικό σχήµα τού 
δοχείου]. 

πάγουρος (ο) 1. (λαϊκ.) ο κάβουρας 2. ΖΩΟΛ. είδος δεκάποδων καρκινοειδών 
τής θάλασσας, που εγκαθίστανται και ζουν µέσα σε άδεια όστρακα µαλακίων. 
Επίσης πάγουρας. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. παγούρι]. 

παγχρονία (η) (χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η συνδυαστική εξέταση των γλωσσικών 
φαινοµένων τόσο σε διαχρονική όσο και σε συγχρονική διάσταση. — 
παγχρονικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός. [ΕΤΥΜ_. < παγ- (< παν-) + -
χρονία < χρόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panchronie]. 

πάγω κ. πάω ρ. —> πηγαίνω 
πάγωµα (το) [µεσν.] {παγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στερεοποίηση υγρού ή 

ρευστού σε θερµοκρασίες κάτω των 0°C: το ~ τού νερού ΑΝΤ. ξεπάγωµα 2. η 
µείωση τής θερµοκρασίας ενός σώµατος πέρα από τα φυσιολογικά επίπεδα, η 
ψύξη του: το ~ τού κρέατος στο ψυγείο για τη συντήρηση του || το ~ των άκρων 
µπορεί να έχει παθολογικά αίτια ANT. ζέσταµα, θέρµανση 3. (για κινούµενη 
εικόνα) η ακινητοποίηση: το καινούργιο βίντεο έχει τέλειο ~ τής εικόνας ΣΥΝ. 
παύση-(µτφ.) 4. η πρόκληση ψυχρότητας ή εντονότατης αµηχανίας µεταξύ 
ανθρώπων: το - τής κοινής γνώµης από τις αποκαλύψεις 5. (µτφ.) η προσωρινή 
διακοπή, η αναστολή διαδικασίας, προδιαγεγραµµένης εξέλιξης: το ~ των 
διαπραγµατεύσεων | των προσλήψεων | τής έρευνας || οι δύο χώρες 
συµφώνησαν το ~ των εξοπλισµών ΑΝΤ. επιτάχυνση 6. η σταθεροποίηση, η 
καθήλωση σε συγκεκριµένα επίπεδα χωρίς µεταβολές: ~ των ηµεροµισθίων | 
των πιστώσεων | των δανείων | των τιµών | των ενοικίων | των δαπανών ANT. 
αύξηση 7. η δέσµευση (τραπεζικών καταθέσεων). 

π~γωµάρα (η) [χωρ. πληθ.} η αίσθηση έντονης αµηχανίας που προκαλείται από 
ένα απροσδόκητα δυσάρεστο γεγονός: τα πρώτα εκλογικά αποτελέσµατα 
προκάλεσαν - στους οπαδούς τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ < πάγωµα + παραγ. 
επίθηµα -άρα, πβ. κ. τροµ-άρα]. 

παγωµένος, -η, -ο → παγώνω 
Παγώνα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ, 

< παγώνι]. 
παγώνι (το) {παγων-ιού | -ιών} ορνιθόµορφο πτηνό, το αρσενικό τού οποίου 

φηµίζεται για τη µεγάλη, φανταχτερή ουρά του, που τα φτερά της έχουν 
πλούσιο ιριδίζοντα χρωµατισµό, κυκλικά µοτίβα (µάτια) και ανοίγουν σαν 
βεντάλια προς εντυπωσιασµό τού θηλυκού ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) ταώς· ΦΡ. 
φουσκώνω σαν (το) παγώνι περπατώ ή στήνοµαι µε έπαρση: µια καλή 
κουβέντα να του πεις κι αµέσως φουσκώνει σαν το παγώνι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < παώνιον (µε ανάπτυξη ενδοφωνηεντικού -γ- χάριν ευ-φωνίας), 
υποκ. τού µτγν. πάων < λατ. pavo, βλ. κ. ταώς]. 

παγωνιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο κρύος καιρός: το βράδυ έχει ~, ντύσου χοντρά! 
|| η ~ κατέστρεψε τις καλλιέργειες ΣΥΝ. κρύο, ψύχος. 

παγωνιέρα (η) (δύσχρ. παγωνιερών} 1. µικρών διαστάσεων ψυγείο πάγου, 
είδος µονωµένου κιβωτίου µε ειδικό τµήµα για την τοποθέτηση πάγου, που 
χρησιµοποιείται για τη συντήρηση ή την ψύξη ποτών και τροφίµων 2. ειδικά 
διαµορφωµένη θήκη για την ψύξη τού νερού σε οµοιόµορφα, ξεχωριστά 
κοµµάτια· θήκη για τα παγάκια. [ΕΤΥΜ < παγώνω + παραγ. επίθηµα -ιέρα 
(βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. glacière]. 



παγώνω 1298 -παθής 
 

παγώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πάγω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. στερεοποιώ 
(υγρό ή ρευστό) εκθέτοντας το σε θερµοκρασίες κάτω των 0° Κελσί-
ου ΣΥΝ. καταψύχω 2. προκαλώ την κατακόρυφη πτώση τής θερµο-
κρασίας (κάποιου): ο βοριάς πάγωνε τα πάντα στο πέρασµα του || να 
παγώσετε τη σαµπάνια πριν από το σερβίρισµα || τα τζάµια ήταν πα-
γωµένα από τον πρωινό παγετό· (µτφ.) 3. προκαλώ (σε κάποιον) έντονη 
αµηχανία ή δυσάρεστο συναίσθηµα (φόβο, δυσαρέσκεια κ.λπ.), 
ώστε να µη µπορεί να αντιδράσει: το σκοτεινό του βλέµµα σε πάγωνε 
αµέσως 4. σταµατώ ή αναστέλλω (την εξέλιξη διαδικασίας): η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να παγώσει τους διορισµούς µέχρι τις εκλογές || 
έχουν παγώσει όλες τις διαπραγµατεύσεις 5. καθηλώνω, διατηρώ σε 
σταθερά επίπεδα, εµποδίζοντας µεταβολές, αυξήσεις: λόγω τής λιτό-
τητας έχουν παγώσει τους µισθούς και τις συντάξεις || δάνεια µε πα-
γωµένες πιστώσεις 6. δεσµεύω (τραπεζικές καταθέσεις για καθορι-
σµένο χρονικό διάστηµα): µε τα οµόλογα παγώνεις τα λεφτά σου για 
έναν χρόνο τουλάχιστον ♦ (αµετβ.) 7. (για υγρά ή ρευστά) στερεο-
ποιούµαι (σε θερµοκρασίες κάτω των 0° Κελσίου): το νερό παγώνει 
στους 0° Κελσίου || η τούρτα πρέπει πρώτα να παγώσει και µετά να 
κοπεί || η λίµνη πάγωσε από το κρύο || Βόρειος Παγωµένος Ωκεανός 8. 
γίνοµαι κρύος, κρυώνω: πάγωσαν τα χέρια µου από το κρύο || πίνει 
πάντα παγωµένη τη µπίρα του 9. αισθάνοµαι έντονο κρύο: θα παγώ-
σεις, αν κάνεις µπάνιο µε τόσο κρύο νερό || (µτφ.) παγώσαµε! (ειρω-
νικά για αστείο που κρίνεται «κρύο»)· (µτφ.) 10. αδυνατώ να αντι-
δράσω από αµηχανία ή έντονη αρνητική φόρτιση (φόβο, απογοήτευ-
ση κ.λπ.): πάγωσε µπροστά στο φρικτό θέαµα || είχε παγώσει το αίµα 
του (είχε τροµοκρατηθεί) || το χαµόγελο πάγωσε στα χείλη του ΣΥΝ. 
παραλύω, µουδιάζω 11. καθηλώνοµαι, σταθεροποιούµαι σε συγκε-
κριµένα επίπεδα: οι µισθοί παγώνουν επί δύο τουλάχιστον έτη στο 
πλαίσιο τού σταθεροποιητικού προγράµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότη-
τα, εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. παγώ (-όω) < αρχ. πάγος]. παγα>τατζής (ο) 

{παγωτατζήδες} ο υπαίθριος πωλητής παγωτών. 
[ΕΤΥΜ. < παγωτό + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. χωρατ-ατζής]. 
παγωτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} συσκευή για την παρασκευή παγω-
τού. * 
[ΕΤΥΜ. < παγωτό + παραγ. επίθηµα -ιέρα (βλ.λ.)]. παγωτό (το) 
παγωµένο γλύκυσµα που παρασκευάζεται από κρέµα ή γάλα, ζάχαρη, 
αρωµατικές ουσίες, χηµικά πρόσθετα (όπως ζελατίνη, που βελτιώνουν 
την υφή τού προϊόντος) και (συχνά) αβγά: ~ βανίλια | σοκολάτα | 
φράουλα | ανάµικτο (µε περισσότερες από µία γεύσεις) || ~ ξυλάκι | 
οικογενειακό (σε οικογενειακή, µεγάλη συσκευασία) | πύραυλος | 
χωνάκι. — (υποκ.) παγωτάκι (το), παγωτίνι (το). [ΕΤΥΜ. < πάγος + 
παραγ. επίθηµα -ωτό, πβ. ζαχαρ-ωτό, αµυγδαλ-ωτό, µετάφρ. δάνειο από 
ιταλ. gelato], Πάδοβα (η) πόλη τής ΒΑ. Ιταλίας. Επίσης (παλαιότ.) 
Πάδουα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Padova | Padua < λατ. Patavium < κελτ. padi 
«πεύκα», καθώς περιβαλλόταν από πλούσια πευκοδάση]. Πάδος (ο) 
ποταµός τής Β. Ιταλίας που πηγάζει από τις Αλπεις και εκβάλλει στην 
Αδριατική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Padus (> ιταλ. Po) < κελτ. padi «πεύκα», καθώς περιβαλ-
λόταν από πλούσια πευκοδάση]. Π.Α.Ε. (η) 1. Πανελλήνια Αθλητική 
Ένωση 2. Ποδοσφαιρική Ανώνυµος Εταιρεία. παέλια (η) (προφέρεται 
κ. παέγια) ρύζι µαγειρεµένο συνήθ. µε θαλασσινά και αρωµατισµένο 
µε σαφράν. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. paella < λατ'. patella «πιατάκι, λεκανάκι», υποκ. τού 
patera «πιάτο, φιάλη»]. παζάρεµα (το) {παζαρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(καθηµ.) 1. το να παζαρεύει κανείς (κάτι) 2. (µτφ.-µειωτ.) οι (συνήθ. 
παρασκηνιακές) διαπραγµατεύσεις: άρχισαν τα ~ µεταξύ των 
κοµµάτων για τη συµφωνία σε υποψήφιο κοινής αποδοχής || (και για 
αθέµιτη συναλλαγή): άρχισαν το ~ για εθνικές υποχωρήσεις. 
παζαρευτής (ο) (λαϊκ.) αυτός που θέλει να παζαρεύει στις αγορές· 
που είναι καλός στο παζάρεµα. παζαρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{παζάρεψα} (καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. διαπραγµατεύοµαι (κατά την αγορά 
αντικειµένου) µε σκοπό όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη τιµή: το 
παζάρευε καιρό το διαµέρισµα, αλλά τελικά δεν τα βρήκε µε τον 
ιδιοκτήτη ΣΥΝ. διαπραγµατεύοµαι 2. (µτφ.-µειωτ.) προβαίνω σε 
ηθικά απαράδεκτη συναλλαγή, διαπραγµατεύοµαι κάτι µη 
διαπραγµατεύσιµο: δεν επιτρέπεται µια κυβέρνηση να παζαρεύει τα 
εθνικά µας δίκαια ♦ 3. (αµετβ.) κάνω παζάρι, διαπραγµατεύοµαι µε 
παζάρεµα: δεν ξέρει να παζαρεύει και θα τον πιάσουν κορόιδο. 
παζαρήσιος, -ια, -ιο αυτός που πωλείται στο παζάρι, στη λαϊκή αγο-
ρά- (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει ευτελή ποιότητα ΣΥΝ. πανηγυριώτι-
κος. Επίσης παζαριάτικος, -η, -ο. παζάρι (το) {παζαρ-ιού | -ιών} 1. η 
δηµόσια συγκέντρωση εµπόρων, κυρ. µικροπωλητών, σε συγκεκριµένο 
χώρο για την πώληση των προϊόντων τους (κυρ. σε χώρες τής 
Ανατολής): στο - βρίσκεις πολλές ευκαιρίες ΣΥΝ. λαϊκή αγορά 2. η 
αγορά που οργανώνεται κατά τη διάρκεια τοπικού εορτασµού, 
πανηγυριού: στο ~ έρχονται να ψωνίσουν απ' όλα τα γύρω χωριά 3. 
(συνεκδ.) ο καθιερωµένος δηµόσιος χώρος για αγοραπωλησίες όπως 
οι παραπάνω, η δηµόσια αγορά: πέρασε κι απ' το ~, να χαζέψει τον 
κόσµο' ΦΡ. (α) (παροιµ.) τι θέλει | γυρεύει η αλεπού στο παζάρι βλ. λ. 
αλεπού (β) κίνησε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι κι ήταν)ε) (ηµέρα) 
Σάββατο βλ. λ. Σάββατο 4. το παζάρεµα: είναι έµπειρος στις πωλήσεις 
και δεν τον πιάνεις στο ~ || (κ. στον πληθ.) άρχισε τα ~ γι'αυτό το παλιό 
γραφείο, αλλά ο παλαιοπώλης δεν ήθελε να το πουλήσει || δεν κάνω 
παζάρια (δεν παζαρεύω) || (κ. µτφ.) παζάρια µε τη συνείδηση µου εγώ 
δεν κάνω (δεν κάνω υποχωρήσεις και 

συµβιβασµούς). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παζάριον < τουρκ. pazar < περσ. bäzär «αγορά»]. 

παζαριώτης [µεσν.] κ. παζαρίτης (ο) {παζαριωτών} 1. µικροπωλητής 
που µετέχει σε παζάρι ΣΥΝ. έµπορος 2. (µε κεφ.) (επί Τουρκοκρατίας) 
ο κάτοικος τής Αθήνας. 

παζλ (το) {άκλ.} 1. παιχνίδι που αποτελείται από χάρτινα ή ξύλινα 
κοµµάτια, τα οποία πρέπει να συνδυαστούν µεταξύ τους, ώστε να 
σχηµατίσουν µια εικόνα- (µτφ.) 2. σύνολο στοιχείων τα οποία συν-
δυαζόµενα οδηγούν σε συµπεράσµατα και ολοκληρώνουν την εικόνα 
που έχουµε για µια κατάσταση κ.λπ.: τώρα που τα κοµµάτια τού παζλ 
µπαίνουν σιγά-σιγά στη θέση τους, αρχίζω να καταλαβαίνω τι 
πραγµατικά συνέβη 3. οτιδήποτε φαίνεται δυσερµήνευτο, αλλά προ-
σπαθούµε να το αναπαραστήσουµε συνολικά µε τη σύνθεση των λε-
πτοµερειών του: η αστυνοµία συνθέτει τώρα τα κοµµάτια τού παζλ 
αυτής τής υπόθεσης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. puzzle, αγν. ετύµου]. 

παθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπαθα} ♦ (µετβ.) 1. υφίσταµαι, µου συµ-
βαίνει (βλάβη, αρνητική εξέλιξη κ.λπ.): ~ ατύχηµα | ζηµιά | κατα-
στροφή | σοκ | µεγάλο κάζο | συµφορά | κακό || βγήκαν όλοι σώοι, χωρίς 
να πάθουν το παραµικρό || από λίγο κρασάκι δεν έπαθε κανείς τίποτα 
|| αυτά παθαίνει κανείς, όταν δεν προσέχει. || (και για τρόφιµα, 
µηχανές κ.λπ.) το τυρί δεν παθαίνει τίποτε, αν το βάλεις στο ψυγείο 
(δεν χαλάει) || το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη || κάτι παθαίνει ώρες-ώρες 
η τηλεόραση και χάνεται η εικόνα- ΦΡ. (α) καλά να (τα) πάθεις! (µεσν. 
φρ.) (ως χαιρέκακο σχόλιο) για την έκφραση τής ικανοποίησης από 
κάτι δυσάρεστο που συνέβη σε κάποιον, επειδή έτσι τιµωρείται: σου 
'λεγα να φορέσεις κάτι ζεστό να µην κρυώσεις και δεν µ' άκουσες· 
τώρα αρρώστησες, ~! (β) τι έπαθες);) τι σου συµβαίνει, τι σε απασχο-
λεί: ~ και είσαι στενοχωρηµένος; || ~ και γελάς; ΣΥΝ. τι τρέχει; (γ) την 
παθαίνω (µεσν. φρ.) υφίσταµαι ατυχία, πέφτω θύµα απάτης, δόλου 
κ.λπ.: πρόσεχε µην την ξαναπάθεις! || την πάθαµε όλοι µε τις ψεύτικες 
υποσχέσεις του για µεγάλα κέρδη || την πάθαµε σαν αγράµµατοι (µας 
κορόιδεψαν) ΣΥΝ. την πατάω (δ) θα δεις τι θα πάθεις! ως απειλή ότι 
κάποιος θα τιµωρηθεί γι' αυτά που κάνει: όταν έρθει ο πατέρας σου, 
~! || αν ξαναπείς βροµόλογα, ~! (ε) βρε τι πάθαµε! | βρε τι έχουµε πάθει 
ως σχόλιο που δηλώνει ήπια ενόχληση ή αγανάκτηση από κατα-
στάσεις που µας φαίνονται παράλογες, ευτράπελες, περίεργες ή στις 
οποίες δοκιµάζονται τα νεύρα µας: Βρε τι έχουµε πάθει µ' αυτό τον 
άνθρωπο! ∆εν τολµάς να του πεις ένα αστείο κι αµέσως αρπάζεται! || 
Βρε τι πάθαµε! Θα σταµατήσεις επιτέλους να κλαις και να µου πεις τι 
σου συνέβη; (στ) παθαίνω πλάκα βλ. λ. πλάκα ♦ (αµετβ.) 2. υφίσταµαι 
κάτι αρνητικό: αν δεν πάθεις, δεν θα µάθεις! 3. αποκτώ πρόβληµα 
(κυρ. υγείας): θα πάθουν τα µάτια σου µ ' αυτό το φως || έπαθε η υγεία 
του σ'αυτό το υπόγειο- ΦΡ. είδα κι έπαθα κατέβαλα πολύ µεγάλη προ-
σπάθεια, απηύδησα: ~ να φτάσω στη δουλειά µ ' αυτό το µποτιλιάρι-
σµα || ~ να λύσω την άσκηση | να καταλάβω τις ασυναρτησίες του 4. 
βιώνω έντονο πάθος: ~ για σένα! || ~ όταν ακούω αυτό το τραγούδι 
ΣΥΝ. αναστατώνοµαι 5. (αργκό) εκπλήσσοµαι, χάνω τα λογικά µου: 
Έπαθα! ∆εν περίµενα ν' ακούσω τέτοιο πράγµα! || µόλις άνοιξε την 
πόρτα και µε είδε εκεί, έπαθε! ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, (οικ.) µένω 6. (µεσο-
παθ. παθαίνοµαι) (οικ.) απορροφώµαι πλήρως, κυριεύοµαι από πά-
θος: παθαίνεται µε τα ποδοσφαιρικά κι όλο τσακώνεται || παθαίνεται 
µε οτιδήποτε καταπιάνεται ΣΥΝ. παθιάζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., από τον αόρ. β' επαθον τού αρχ. πάσχω (βλ.λ.), κατά το 
σχήµα εµαθον - µανθάνω - µαθαίνω, ετυχον - τυγχάνω - τυχαίνω. 
∆ιαφορετικό το µτγν. παθαίνω «εµποτίζω µε πάθος» (< πάθος)]. 

-πάθεΐα λεξικό επίθηµα ουσιαστικών που δηλώνει: 1. πάθηση: νεφρο-
πάθεια, καρδιο-πάθεια 2. πάθος ή έντονη τάση για κάτι: ωραιο-πά-
θεια, µυστικο-πάθεια, ηττο-πάθεια 3. την ορισµένου είδους στάση 
των άλλων απέναντι σε κάτι/κάποιον: συµ-πάθεια, αντι-πάθεια 4. τον 
βαθµό τής ψυχικής διάθεσης κάποιου απέναντι σε κάτι/κάποιον: µε-
τριο-πάθεια, εµ-πάθεια 5. τον βαθµό στον οποίο είναι δυνατόν κάποιος 
να υποστεί βλάβη: ευ-πάθεια. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον) και αρχικώς 
προσδιόριζε τον βαθµό και το είδος τού πάθους, τής ψυχικής ορµής 
(λ.χ. άντι-πάθεια, µετριο-πάθεια, ήδυ-πάθεια). Μέσω νεολατ. όρων 
(καθώς και άλλων ευρωπ. γλωσσών) το β' συνθ. -pathia | -pathie | -
pathy επανήλθε στην Ελληνική, δηλώνοντας είδη χρονιών ασθενειών 
(λ.χ. γαλλ. cardio-pathie, αγγλ. osteo-pathy κ.ά.)]. πάθηµα (το) [αρχ.] 
{παθήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε δυσάρεστο συµβαίνει σε 
(κάποιον), η αρνητική εµπειρία: τα ~ τής Ελλάδας από τον Εµφύλιο || 
το τελευταίο τους - φαίνεται πως τους συνέτισε λίγο-ΦΡ. (παροιµ.) το 
πάθηµα (γίνεται) µάθηµα βλ. λ. µάθηµα. — (υποκ.) παθηµατάκι (το). -
παθής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει: 1. ότι κάποιος 
έχει πληγεί από κάτι: σεισµο-παθής, πληµυρο-παθής 2. τον βαθµό 
στον οποίο κάποιος µπορεί να υποστεί βλάβη: ευ-παθής 3. ότι κάποιος 
έχει ορισµένη πάθηση: καρδιο-παθής, νεφρο-παθής, ψυχο-πα-θής 4. 
ότι κάποιος έχει πάθος µε κάτι ή έντονη τάση για κάτι: ωραιο-παθής, 
εγω-παθής, µυστικο-παθής, ηττο-παθής 5. ότι κάποιος προκαλεί 
ορισµένου είδους στάση των άλλων απέναντι του: συµ-παθής, αντι-
παθής 6. ότι κάποιος έχει ορισµένου βαθµού ψυχική διάθεση απέναντι 
σε κάτι/κάποιον: µετριο-παθής, εµ-παθής, περι-παθής. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το θ. παθ- τού 
ρ. πάσχω (παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον) και αρχικώς προσδιόριζε τον βαθµό 
και το είδος τού πάθους, τής ψυχικής ορµής που χαρακτηρίζουν 
κάποιον (λ.χ. άντι-παθής, µετριο-παθής, ήδυ-παθής). Μέσω νεολατ. 
όρων (καθώς και άλλων ευρωπ. γλωσσών) το β' συνθ. -pathe επανήλθε 
στην Ελληνική δηλώνοντας είδη χρονιών ασθενειών 
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(λ.χ. cardio-pathe, osteo-pathe κ.ά.)]. 
πάθηση (η) [αρχ.] {-η κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µη φυσιολογική η 

προσωρινά διαταραγµένη κατάσταση τού οργανισµού ή οργάνου του: ~ των 
νεφρών | τής καρδιάς | τού εγκεφάλου | των µατιών || χρόνια | οξεία - ΣΥΝ. 
νόσος, ασθένεια, αρρώστια. 

παθητικό (το) 1. ο λογαριασµός που εµφανίζει έλλειµµα ή είναι ζηµιογόνος: το 
~ τής επιχείρησης ανέρχεται σε 5 δις || η επιχείρηση εµφανίζει - ANT. 
ενεργητικό 2. το σύνολο των οικονοµικών υποχρεώσεων εταιρείας ή 
µεµονωµένου ατόµου: ~ βραχυπρόθεσµο (υποχρεώσεις που λήγουν σε 
λιγότερο από έναν χρόνο) || ~ µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο (που λήγουν 
µετά από έναν χρόνο) || ~ εικονικ:ό (για ανύπαρκτες υποχρεώσεις) || ~ 
ληξιπρόθεσµο (υποχρεώσεις απαιτητές από τους δικαιούχους) || - πραγµατικό 
(υποχρεώσεις προς τρίτους) ΑΝΤ. ενεργητικό 3. (µτφ.) οτιδήποτε υπάρχει εις 
βάρος κάποιου: η οµάδα έχει µέχρι στιγµής 15 γκολ στο ~ της || ως υπουργός 
έχει στο ~ του δύο αποτυχηµένες µεταρρυθµίσεις. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. passif]. 

παθητικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από απουσία ενεργητικότητας, 
που δεν ανταποκρίνεται, δεν αντιδρά: η δηµοκρατία δεν πραγµατώνεται µε την 
~ υποταγή στην εξουσία, αλλά µε τον συνεχή έλεγχο της || ~ στάση ! 
συµπεριφορά | αποδοχή || ο τηλεθεατής είναι ~ δέκτης µηνυµάτων ANT. 
ενεργητικός· ΦΡ. (α) παθητική αντίσταση | διαµαρτυρία η αντίθεση (π.χ. σε 
κυβέρνηση, κυβερνητική απόφαση ή νόµο) που εκδηλώνεται µε την άρνηση 
συµµορφώσεως και συνεργασίας ή µε άλλες ειρηνικές µεθόδους, χωρίς τη 
χρήση βίας: η καθιστική διαµαρτυρία και η απεργία πείνας αποτελούν µορφές 
παθητικής αντίστασης (β) παθητικό κάπνισµα (συνήθ. σε κλειστό χώρο) η 
εισπνοή από κάποιον που δεν καπνίζει τού καπνού από τσιγάρο, πούρο ή πίπα 
άλλου (παθητικός καπνιστής) (γ) παθητική ασφάλεια η ασφάλεια στην 
οδήγηση αυτοκινήτου, που εξασφαλίζεται από την ενισχυµένη κατασκευή του 
για τη µείωση των συνεπειών σε περίπτωση σύγκρουσης ΑΝΤ. ενεργητική 
ασφάλεια (δ) παθητικός οµοφυλόφιλος ο οµοφυλόφιλος άνδρας που κατά τη 
σεξουαλική πράξη αναλαµβάνει τον ρόλο τού θηλυκού (ε) παθητικό 
αδυνάτισµα το αδυνάτισµα που επιτυγχάνεται µε ειδικές θεραπείες και 
δίαιτες, χωρίς σωµατική άσκηση (στ) παθητική απεργία η λευκή απεργία (βλ. 
λ. λευκός) (ζ) παθητική τετραδιευθυνση η ταυτόχρονη στροφή και των 
τεσσάρων τροχών, ώστε να γίνεται πιο εύκολο το παρκάρισµα 2. αυτός που 
εκφράζει έντονα συναισθήµατα, κυρ. ερωτικά, που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση: ~ µατιά | µουσική | φωνή | τραγούδι | 
αγκάλιασµα || (µε κεφ.) η ~ Συµφωνία τού Τσαϊκόφσκι ΣΥΝ. παθιάρικος, 
παθιασµένος 3. παθητικό (το) βλ.λ. · 4. ΓΛΩΣΣ. (α) παθητική φωνή η 
κατηγορία ρηµατικών τύπων που έχουν στο πρώτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα την κατάληξη -µαι, π.χ. εργάζοµαι, κοιµάµαι, χτυπιέµαι (β) παθητική 
διάθεση η κατηγορία ρηµάτων που δηλώνουν ενέργεια την οποία δέχεται το 
υποκείµενο, κανονικά µε µεταβατικά ρήµατα ενεργητικής διάθεσης, π.χ. ο τύ-
πος «ταχυδροµήθηκε» στην πρόταση «το γράµµα ταχυδροµήθηκε από την 
υπάλληλο» (πβ. λ. ενεργητική διάθεση, λ. ενεργητικός - µέση διάθεση, λ. µέσος - 
ουδέτερη διάθεση, λ. ουδέτεροςΥ η παθητική διάθεση χρησιµοποιείται, κατά 
κανόνα, από τον οµιλητή, όταν ενδιαφέρεται να εξειδικεύσει ή να προβάλει 
στον λόγο του τον αποδέκτη (το αντικείµενο) και όχι τον δράστη (το 
υποκείµενο) τής ενέργειας τού ρήµατος (γ) αυτός που σχετίζεται µε: (i) την 
παθητική φωνή: ~ κλίση (ii) την παθητική διάθεση: ~ σύνταξη | ρήµα. — 
παθητικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., παθητικότητα (η) [1821]. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < παθητός < πάθος, κατά τα ρηµατικά επίθ. σε -τός. Αρχική 
σηµ. τής λ. ήταν «γεµάτος πάθος, συναισθηµατική ορµή», µε αποτέλεσµα να 
δηλώσει (στον Αριστοτέλη) και αυτόν που δεν ανθίστα-ται στα πάθη, ως εκ 
τούτου τον µη ενεργητικό, τον αδρανή, o γραµµ. όρ. είναι µτγν., ενώ η σηµ. 3 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. passif, καθώς και ορισµένες φρ., λ.χ. παθητική 
αντίσταση (< αγγλ. passive resistance), παθητικό κάπνισµα (< αγγλ. passive 
smoking) κ.ά.]. 

παθιάζω ρ. µετβ. {παθιάσ-τηκα, -µένος} κάνω κάποιον να ενεργεί µε πάθος, µε 
µεγάλο ζήλο και ορµή: θέλουν να παθιάσουν τους οπαδούς τους εν όψει των 
εκλογών ΣΥΝ. φανατίζω ■ (κυρ. µεσοπαθ. παθιάζοµαι) δίνοµαι, αφοσιώνοµαι 
σε κάτι µε πάθος, ψυχή τε και σώµατι: παθιάζεται µε ό,τι καταπιαστεί || είναι 
παθιασµένος µε την επιστήµη του. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πάθος]. παθιάρης, -α, -
ικο {παθιάρηδες} (εκφραστ.) αυτός που είναι παθιασµένος, που αποπνέει ή 
διακατέχεται από πάθος: ~ γυναίκα | φωνή ΣΥΝ. λάγνος, παθιάρικος. 
[ΕΤΥΜ. < πάθος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αγαθ-ιάρης]. παθιάρικος, -η, -
ο (εκφραστ.) γεµάτος πάθος: ~ αγκάλιασµα | τραγούδι | /ορός | χάδι ΣΥΝ. 
παθιασµένος, λάγνος. — παθιάρικα επίρρ. παθογένεια (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. η µελέτη των αιτίων και των µηχανισµών τής πρόκλησης και ανάπτυξης 
των διαφόρων νοσηµάτων. Επίσης παθογένεση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pathogénie]. παθογενής, -ής, -ές [1891] 
{παθογεν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} παθογόνος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < πάθος + -γενής, θ. γεν- τού αρχ. ρ. γίγνοµαι (αόρ. β' ε-γεν-όµην, πβ κ. 
γένος). Η λ. αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. pathogène]. παθογόνος, -ος, 
-ο [1885] ΙΑΤΡ. αυτός που µπορεί να προκαλέσει πάθηση, που συµβάλλει στην 
πρόκληση νόσου: ~ αίτιο | µικροοργανισµός | παράγοντας | δράση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pathogène]. παθολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. 
Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης τα αίτια, τη φύση και 
τα στάδια εξελίξεως 

των νόσων, κυρ. των εσωτερικών οργάνων, σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας: γενική | κυτταρική | συγκριτική (µεταξύ νόσων ανθρώπων και 
ζώων) | πειραµατική (µε σκόπιµη πρόκληση νόσου χάριν τής επιστηµονικής 
έρευνας) ~ 2. τα συµπτώµατα και τα στάδια εξελίξεως µιας νόσου: η ~ τού 
καρκίνου 3. το σύνολο των προβληµατικών στοιχείων σε συγκεκριµένο χώρο 
ή σύστηµα: η ~ τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος || κοινωνική ~ (βία, 
ναρκωτικά, συγκρούσεις κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pathologie, άσχετο προς το µτγν. 
παθολογία «υ,ελέτη των παθών»]. 

παθολογικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παθολογία ή τον 
παθολόγο: ~ ανατοµία (παθολογοανατοµία) || ~ εξέταση | όροι 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την πάθηση, τα συµπτώµατα και τα στάδια εξελίξεως της: ~ 
κατάσταση | όγκος | ανάπτυξη ΑΝΤ. φυσιολογικός · 3. (κ. για πρόσ.) αυτός που 
υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια, που φθάνει στο πάθος, στην εµµονή: ~ 
ψεύτης | καπνιστής | ζήλια || η ~ αγάπη της προς το παιδί της. — παθολογικ-ά | 
-ώς επίρρ. 

παθολογοανατοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά τις µεταβολές 
νοσούντων ιστών και οργάνων. Επίσης παθολογική ανατοµία. — 
παθολογοανατοµικός, -ή, -ό. 

παθολογοανατόµος (ο/η) γιατρός µε ειδίκευση στην παθολογοανατοµία. 
παθολόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην παθολογία· ειδι-κότ. γιατρός 

που κάνει διάγνωση ασθενειών και ενδεχοµένως παραπέµπει τον ασθενή σε 
γιατρό µε σχετική ειδίκευση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pathologiste]. 

παθός (ο) {εύχρ. κυρ. στην ονοµ. εν.} (λαϊκ.) αυτός που έχει εµπειρία από 
δυσάρεστη κατάσταση, που έχει βιώσει τα επακόλουθα της: είµαι κι εγώ ~ και 
σε καταλαβαίνω ΣΥΝ. παθών ΦΡ. (παροιµ.) (α) ο πα-θός (γίνεται) µαθός 
αυτός που έχει πάθει, έχει µάθει· για κάποιον που του έγινε µάθηµα το 
πάθηµα (β) ο παθός γιατρός για να δηλωθεί ότι ο πιο κατάλληλος για να 
συναισθανθεί τον πόνο κάποιου και να του συµπαρασταθεί, είναι αυτός που 
έχει πάθει κάτι ανάλογο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παθών (µτχ. αορ. β' τού ρ. πάσχω), 
κατά το σχήµα µαθών - µαθός, δράκων - δράκος κ.ά.]. 

πάθος (το) {πάθ-ους | -η, -ών} 1. η µεγάλη και διαρκής ένταση των συ-
ναισθηµάτων, σε βαθµό που να µην ελέγχει η κρίση τη συµπεριφορά τού 
ατόµου: αγαπά και µισεί µε ~ || τον έχει κυριεύσει το ~ || οι µεσογειακοί λαοί 
φηµίζονται για το - τους || έγκληµα πάθους 2. (α) η εντονότατη επιθυµία για 
κάτι, που επιζητεί συνεχή ικανοποίηση και επιφέρει εξάρτηση από το 
αντικείµενο τής επιθυµίας: το ~ τού ποτού | τής χαρτοπαιξίας | τής εξουσίας | 
τού χρήµατος || τον κατέστρεψε το ~ του για τον ιππόδροµο (β) το να αρέσει σε 
κάποιον πάρα πολύ κάτι, η συστηµατική και ολόψυχη ενασχόληση µε κάτι: 
έχει - µε τον χορό | τη µουσική | την ποίηση 3. (α) ο ενθουσιώδης ζήλος, η 
ολόψυχη συµµετοχή: αγωνίζεται µε - για τη νίκη | για τη δηµοκρατία (β) η γε-
µάτη συναισθηµατική φόρτιση έκφραση, εκδήλωση: χορεύει | φιλά µε ~ || 
αυτός ο ηθοποιός έχει πολύ ~ στο παίξιµο του || µέγα πλήθος, µέγα ~ 
χαρακτήριζε την προεκλογική συγκέντρωση 4. η κορύφωση τής ερωτικής 
επιθυµίας: ήταν η εποχή τού µεγάλου τους - || τον τύφλωσε το ~ του για εκείνη 
5. (κ. στον πληθ.) η εµπάθεια, το µίσος: ας πάψουν επιτέλους τα πολιτικά ~ || 
αναµοχλεύω | καλλιεργώ | κατασι-γάζω τα εµφυλιοπολεµικά ~ τού λαού 6. 
(συνεκδ.) το αντικείµενο που εµπνέει ή προς το οποίο διοχετεύεται η έντονη 
επιθυµία, ο ενθουσιώδης ζήλος: το µεγάλο του ~ ήταν αυτή η γυναίκα || το ~ 
του είναι το ποδόσφαιρο | η τζαζ · 7. πάθη (τα) (α) οι ταλαιπωρίες, κυρ. ψυχι-
κές, που έχει κανείς υποστεί, ό,τι τον έχει κάνει να υποφέρει: διηγείται τα - των 
προσφύγων (β) (ειδικότ. µε κεφ.) τα µαρτύρια που υπέστη ο Χριστός µέχρι τον 
θάνατο του στον σταυρό· ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. Εβδοµάδα των Παθών η 
Μεγάλη Εβδοµάδα (βλ. λ. µεγάλος, εβδοµάδα) (β) (τραβάω) τα πάθη του 
λιναριού | τού Χριστού ή (τραβάω) των παθών µου τον τάραχο (υφίσταµαι) 
κάθε είδους ψυχική ή σωµατική ταλαιπωρία: τού λιναριού τα πάθη τράβηξε ο 
χριστιανός, µέχρι να του δώσουν το επίδοµα πολυτέκνων · 8. ΓΛΩΣΣ. µεταβολή 
θεµατικού ή καταληκτικού φθόγγου λέξεως κατά την εκφορά σε συνεχή λόγο: 
ένα από τα ~ των φωνηέντων είναι η έκθλιψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίσθηµα, αγάπη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάσχω (βλ.λ.) < *πάθ-σκω]. 

πάθω (να/θα) ρ. → παθαίνω 
παθών (ο) {παθ-όντος, -όντα | -όντες, -όντων}, παθούσα (η) {παθ-ού-σης | -

ουσών} το πρόσωπο που έχει υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις πράξης (κυρ. 
αξιόποινης) ή κατάστασης που έχει προκαλέσει άλλος: κατέβαλε στον 
παθόντα αποζηµίωση 3.000.000 δρχ. ΣΥΝ. θύµα. Επίσης παθόντας (ο). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. αορ. β' (ε-παθ-ον) τού αρχ. ρ. πάσχω]. 

παιάνας (ο) 1. (κατά την ελληνική αρχαιότητα) (α) θρησκευτικό, χορικό άσµα, 
ωδή ή ύµνος προς τον Απόλλωνα (ή την Αρτέµιδα) ως ευχαριστήρια έκφραση 
για την αποσόβηση κακού, τη λύτρωση από συµφορά (β) πολεµικό άσµα 
(εµβατήριο) που τραγουδούσαν οι στρατιώτες πριν και κατά τη διάρκεια τής 
µάχης (γ) είδος µέτρου (µε τρεις βραχείες και µία µακρά συλλαβή) 2. 
επινίκιος ύµνος ή άσµα θριαµβικού, δοξαστικού χαρακτήρα 3. (κατ' επέκτ.) 
έντονη θριαµβολογία, επινίκιος πανηγυρισµός: οι ηττηµένοι θα πρέπει να 
συνηθίσουν τους εχθρικούς ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παιάν, -άνος < *παιάΡων (πβ. µυκ. δοτ. pa-ja-vvo-ne), αβεβ. 
ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το ρ. παίω «χτυπώ» µέσω αµάρτυρου 
ουσ. *παΡιά «χτύπηµα», υποθέτοντας ότι ο Απόλλων (τού οποίου η λ. Παιάν | 
Παιήων αποτελούσε τίτλο) θεράπευε τις ασθένειες µε ένα «θεϊκό» χτύπηµα. 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το ρ. παύω, ενώ δεν µπορεί να 
αποκλειστεί η αναγωγή σε λ. τού προ- 



παιανίζω 1300 παιδί 
 

ελλην. υποστρώµατος ή να πρόκειται για δάνειο]. 
παιανίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {παιάνισα} (κυρ. για ορχήστρες, µπάντες) 

εκτελώ (µουσική σύνθεση, κυρ. θριαµβικού χαρακτήρα, π.χ. ύµνους, 
εµβατήρια κ.λπ.): η µπάντα τού δήµου παιάνιζε εορταστικά εµβατή-
ρια σε όλη τη διάρκεια τής παρέλασης. 

παιγµένος, -η, -ο (αργκό) αυτός που βρίσκεται σε πολύ άσχηµη ψυ-
χολογική κατάσταση ή δείχνει πολύ κουρασµένος ή συµπεριφέρεται 
µε περίεργο τρόπο. 

παιγνίδι (το) → παιχνίδι 
παίγνιο κ. (λαϊκ.) µπαίγνιο (το) (σηµ. 2) {παιγνί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το 

παιχνίδι· κυρ. στις ΦΡ. (α) τυχερά παίγνια η χαρτοπαιξία (βλ. κ. τυχε-
ρά παιχνίδια, λ. τυχερός) (β) ΣΤΡΑΤ. πολεµικό παίγνιο άσκηση τακτι-
κής επί χάρτου για τους αξιωµατικούς των Ενόπλου ∆υνάµεων 2. 
πρόσωπο ή πράγµα που βρίσκεται στην απόλυτη διάθεση (κάποιου): 
~ στα χέρια των ισχυρών ΣΥΝ. άθυρµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παίγνιον | παίχνιον (ιων.) < *παίδ-ν-ιον < θ. παιδ- (τού 
ρ. παίζω, βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -(ν)ιον. Το δασύ -χ- στον ιων. τ. παί-
χνιον οφείλεται σε εκφραστ. λόγους]. 

παιγνιόχαρτο (το) [1833] {παιγνιοχάρτ-ου | -ων} (λόγ.) το τραπουλό-
χαρτο (βλ.λ.). 

παιγνιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παιγνιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που λειτουργεί ως αστείο, που έχει τον φαιδρό χαρακτήρα παι-
χνιδιού: ~ φύση | χαρακτήρας | σχόλιο | ύφος | διάθεση ΣΥΝ. παιχνι-
διάρικος, (αρχαιοπρ.) φιλοπαίγµων. — παιγνιωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

παιδαγώγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (σπάν.) η δια-
παιδαγώγηση ΣΥΝ. εκπαίδευση, παιδαγωγία. 

παιδαγωγία (η) [αρχ.] {παιδαγωγιών} (σπάν.) η διαπαιδαγώγηση, η 
παροχή γνώσεων και αρχών σε παιδί µέσω τής διδασκαλίας ΣΥΝ. 
παιδαγώγηση, εκπαίδευση. 

παιδαγωγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την παι-
δαγωγική, τον παιδαγωγό ή το εκπαιδευτικό σύστηµα: ~ τµήµα | έρ-
γο | προσφορά || ένα άρτιο από - πλευράς βιβλίο ΣΥΝ. εκπαιδευτικός 
(β) παιδαγωγική (επιστήµη) η επιστήµη που εξετάζει τη διδασκαλία, 
την εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο τόσο θεωρητικών αρχών 
όσο και εκπαιδευτικών µεθόδων (γ) Παιδαγωγική Σχολή | (παλαιότ.) 
Ακαδηµία η ανώτατη σχολή από την οποία αποφοιτούν όσοι πρόκει-
ται να εργαστούν ως δάσκαλοι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δ) 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δηµόσια υπηρεσία που έχει ως αντικείµενο 
την επιστηµονική έρευνα των εκπαιδευτικών ζητηµάτων, την επιµόρ-
φωση τού προσωπικού τής δηµόσιας εκπαίδευσης και την εποπτεία 
τής λειτουργίας των σχολείων όλων των τύπων · 2. αυτός που συµ-
βάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ΑΝΤ. αντιπαιδαγωγικός. 
— παιδαγωγικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

παιδαγωγός (ο/η) 1. το πρόσωπο που αναλαµβάνει υπεύθυνα τη δια-
παιδαγώγηση παιδιού ή παιδιών: στην αρχαία Ρώµη οι ~ ήταν συχνά 
Έλληνες αιχµάλωτοι, που ασκούσαν και χρέη ελληνοδιδασκάλου || οι 
νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα σχολεία και στα πα-
νεπιστήµια είναι ~ 2. πρόσωπο που µε την προσφορά του ασκεί ση-
µαντική επίδραση στο σύνολο, διαµορφώνοντας αντιλήψεις και 
εµπνέοντας τους άλλους αποτελώντας γι' αυτούς πρότυπο: ο Όµηρος 
υπήρξε ~ όλων των Ελλήνων τής αρχαιότητας · 3. επιστήµονας ειδι-
κευµένος στην παιδαγωγική. [ΕΤΥΜ αρχ. < παιδ(ο)- + αγωγός < 
άγω]. 

παιδαγωγό) ρ. µετβ. [αρχ.] {παιδαγωγείς... | παιδαγώγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (σπάν.) διαπαιδαγωγώ (βλ.λ.). 

παιδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µικρό παιδί: πέντε χρονών ~ || 
ωραίο ~ η Στέλλα || (ως οικ. προσφώνηση) Τι λες, ~ µου; Είσαι καλά; 
2. (µειωτ.) ο πολύ αφελής, εύπιστος και άπειρος άνθρωπος: τι να ξέ-
ρει το ~ από οικονοµικά! [ΕΤΥΜ; < µτγν. παιδάκιον, υποκ. τού αρχ. 
παιδίον (βλ. λ. παιδί)]. 

παϊδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό πλευρό ζώου, κυρ. σφαγίου 2. παϊδά-
κια (τα) ψηµένα παίδια, κυρ. από αρνί ή κατσίκι. [ΕΤΥΜ Υποκ. τού 
ουσ. παίδι (βλ.λ.)]. 

παίδαρος (ο) → παίδαρος 
παιδαρέλλι (το) {χωρ. γεν.} (µειωτ.) το µικρό παιδί ή ο χωρίς κρίση 

και ωριµότητα νέος ΣΥΝ. παιδάριο. [ΕΤΥΜ. < παιδάριο + υποκ. 
επίθηµα -έλλι, πβ. κ. κρικ-έλλι]. 

παιδάριο (το) {παιδαρί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το µικρό παιδί ΣΥΝ. παιδάκι, 
παιδαρέλλι 2. (µειωτ.) άνθρωπος χωρίς ανεπτυγµένη κρίση, ο 
ανόητος νέος. [ΕΤΥΜ. < οφχ. παίδαρων, υποκ. τού παις, παιδός]. 

παιδαριώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παιδαριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (κα-
κόσ.) αυτός που ταιριάζει ή δικαιολογείται µόνο σε µικρό παιδί (ως 
δείγµα αφέλειας, ανωριµότητας, επιπολαιότητας): ~ ερωτήµατα | συ-
µπεριφορά | αντίδραση ΣΥΝ. παιδιάστικος. — παιδαριωδώς επίρρ. 
[µτγν.], παιδαριωδία (η) [1845]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ανόητος. 

παίδαρος (ο) (εκφραστ.) 1. (α) το ανεπτυγµένο, γερό παιδί (β) το εύ-
ρωστο βρέφος, µωρό: γέννησε έναν ~ τεσσεράµισι κιλά! 2. ο ωραίος 
γεροδεµένος νέος µε αρρενωπή εµφάνιση: όταν µεγαλώσει αυτός, θα 
γίνει ένας ~! ΣΥΝ. κούκλος, παλληκάρι, (εκφραστ.) µαννάρι. Επίσης 
(λαϊκ.) παιδαράς (σηµ. 2). 

παιδεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική παροχή γνώσεων, η διαδι-
κασία αγωγής που στοχεύει στην άνοδο τού πνευµατικού επιπέδου 
(κάποιου): η ~ των νε'ων είναι σοβαρή υπόθεση || µε ποιοτικές εκπο-
µπές η κρατική τηλεόραση επιδιώκει να γίνει φορέας παιδείας || δω-
ρεάν | υποχρεωτική ~ ΣΥΝ. εκπαίδευση, µόρφωση- ΦΡ. ανθρωπιστική 
παιδεία βλ. λ. ανθρωπιστικός 2. ό,τι έχει αποκοµίσει κανείς ως απο-
τέλεσµα µάθησης, οι ποικίλες πνευµατικές επιδράσεις που έχει δε-
χθεί: άνθρωπος µε µουσική | γαλλική | κλασική ~ ΣΥΝ. µόρφωση, καλ- 

λιέργεια, κουλτούρα 3. (γενικότ.) η ποιότητα τής ανατροφής (κά-
ποιου), η πνευµατική και ηθική του αγωγή: ακόµη και το πώς τρώει 
κανείς είναι ζήτηµα παιδείας 4. το συνήθ. δηµόσιο σύστηµα µαζικής 
ισότιµης παροχής γνώσεων στα µέλη ενός συνόλου, το κρατικό εκ-
παιδευτικό σύστηµα: µικρότερο από κάθε άλλη φορά το ποσοστό τού 
προϋπολογισµού για την ~ || οι απεργοί καθηγητές ζητούν την ανα-
βάθµιση τής κρατικής ~ για την αντιµετώπιση τής παραπαιδείας || (µε 
κεφ.) Υπουργείο Εθνικής ~ και Θρησκευµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυ-
κλοπαίδεια, παρώνυµο. 
fjîTYM αρχ. < παιδεύω (βλ.λ.). Η λ. δήλωνε εξαρχής την εκπαιδευτική 
διαδικασία ανατροφής ενός παιδιού, τη διανοητική του καλλιέργεια, 
όπως παρέχεται από ένα ίδρυµα]. 

παιδεία: συνώνυµα. Η καλλιέργεια των νοητικών, των ψυχικών και 
των σωµατικών δυνάµεων των νέων µέσα από ένα γενικό και προ-
καθορισµένο από κάθε χώρα σύστηµα αποτελεί το εκπαιδευτικό 
(σχολικό) σύστηµα µιας χώρας. Σκοπός ενός τέτοιου συστήµατος 
είναι να παράσχει παιδεία. Η λ. παιδεία στην Αρχαία σήµαινε ό,τι 
περίπου η σηµερινή λ. κουλτούρα, δηλ. τη γενικότερη πνευµατική 
και ψυχική καλλιέργεια τού ανθρώπου και µαζί τον πολιτισµό. Σή-
µερα µε τη σηµασιολογική αντίθεση τεχνικού | υλικού πολιτισµού 
(civilisation) και καλλιέργειας | κουλτούρας (culture), το παιδεία 
δηλώνει µόνο την καλλιέργεια, κυρ. µέσα από τη σχολική εκπαί-
δευση, αλλά και εκτός αυτής µε γενικότερη έννοια. Η λ. εκπαί-
δευση αναφέρεται κυρ. στην παιδεία που παρέχει το σχολικό σύ-
στηµα (προσχολική - πρωτοβάθµια | στοιχειώδης - δευτεροβάθµια 
| µέση - τριτοβάθµια | ανώτατη εκπαίδευση), στο ίδιο το σύστηµα 
(εκπαιδευτικό σύστηµα) και στους λειτουργούς του (εκπαιδευτι-
κούς). Ωστόσο, το σχολείο και η εκπαίδευση γενικότερα αποβλέ-
πουν όχι µόνο στην παροχή γνώσεων και στην καλλιέργεια τής 
νόησης των µαθητών, αλλά και στη µόρφωση, τη διαµόρφωση τής 
προσωπικότητας, στη διάπλαση τού χαρακτήρα τους και στην εν 
γένει διαπαιδαγώγηση τους. Η ανάπτυξη τού ψυχικού κόσµου τού 
µαθητή, τού ήθους, των µορφών συµπεριφοράς του και γενικότ. η 
ανάπτυξη και άσκηση όλων των πλευρών τής προσωπικότητας τού 
µαθητή που δεν έχουν σχέση µε τη γνώση, συνιστούν ό,τι αποκα-
λούµε αγωγή. 

παιδεµός (ο) Ιµεσν.] (λαϊκ.) η ταλαιπωρία: τέρµα δεν έχει ο ~ του! 
ΣΥΝ. παίδεψη. Επίσης παίδεµα (το) [µεσν.] κ. παίδεψη (η) [µεσν.]. 

παιδεραστής (ο) [αρχ.], παιδεράστρια (η) [µτγν.] {παιδερα-στριών} 
το ενήλικο άτοµο που αναπτύσσει σεξουαλική σχέση µε ανήλικο 
άτοµο (παιδί ή έφηβο) ΣΥΝ. παιδόφιλος. 

παιδεραστία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ερωτική σχέση που αναπτύσ-
σω ενήλικος µε ανήλικο ΣΥΝ. παιδοφιλία. — παιδεραστικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

παίδευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µέθοδος, το σύ-
στηµα διαπαιδαγώγησης, µεταβίβασης γνώσεων: η ~ των πολιτών στη 
δηµοκρατία πρέπει να ξεκινά από το σχολείο ΣΥΝ. παιδεία, αγωγή 2. 
η µόρφωση (κάποιου), το σύνολο των γνώσεων, η συνολική καλ-
λιέργεια που έχει αποκτήσει. 

παιδευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την παίδευση, τη 
διαπαιδαγώγηση: η τιµωρία που του επέβαλε ο δάσκαλος έχει - χα-
ρακτήρα || ~ διαδικασία | αξία | ρόλος ΣΥΝ. εκπαιδευτικός, µορφωτι-
κός. — παιδευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

παιδεύω ρ. µετβ. {παίδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος (λόγ. πεπαιδευµένος)} 1. 
υποβάλλω σε ταλαιπωρία: αυτό το παιδί είναι άτακτο και µε παιδεύει 
όλη µέρα || (κ. µεσοπαθ.) ο καηµένος παιδεύτηκε στα τελευταία του 
απ'αυτή την αρρώστια ΣΥΝ. ταλαιπωρώ, βασανίζω, τυραννώ- ΦΡ. (α) 
ον αγαπά Κύριος παιδεύει (δν αγαπά Κύριος παιδεύει, Π.∆. Πα-ροιµ. 
3,12) για τα οφέλη που µπορεί τελικά να αποκοµίζει κανείς µετά από 
συνεχείς δοκιµασίες, ταλαιπωρίες (β) αµαρτίαι γονέων παι-δεύουσι 
τέκνα βλ. λ. αµαρτία (γ) άκουε γέρου συµβουλή και παιδε-µένου 
γνώµη βλ. λ. γέρος 2. καταβάλλω πολύ κόπο και προσπάθεια για τη 
διερεύνηση θέµατος, ζητήµατος, προβλήµατος ή την επισκευή 
µηχανήµατος: µην το παιδεύεις άλλο το µηχάνηµα, θα το δώσουµε 
στον µάστορα · 3. (λόγ.-σπάν.) παιδαγωγό», διαµορφώνω την πνευµα-
τική και ηθική ανάπτυξη (κάποιου): σ'αυτές τις χώρες ο λαός δεν είχε 
παιδευθεί στη δηµοκρατία, καθώς βρισκόταν διαρκώς υπό απολυ-
ταρχικά καθεστώτα ΣΥΝ. εκπαιδεύω, µορφώνω 4. (µεσοπαθ. παιδεύο-
µαι) ταλαιπωρούµαι, βασανίζοµαι προσπαθώντας να επιτύχω κάτι: 
παιδεύτηκα µ' αυτή την άσκηση || µην παιδεύεσαι άλλο, βρήκα τι θα 
κάνουµε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εκπαιδεύω, ανατρέφω», < παις, παιδός. 
Αργότερα η λ. προσέλαβε και τη σηµ. «διορθώνω, επιβάλλω ποινή», 
εξαιτίας των πειθαρχικών τιµωριών που συνόδευαν την ανατροφή 
των παιδιών]. 

παίδεψη (η) -+ παιδεµός 
παιδί (το) {παιδ-ιού | -ιών} 1. το µικρής ηλικίας άτοµο, κυρ. το άτοµο 

που βρίσκεται µεταξύ βρεφικής και εφηβικής ηλικίας: σε όλα τα ~ 
αρέσουν τα παραµύθια, τα παιχνίδια, τα γλυκά || δεν είσαι πια ~, σε 
λίγο κλείνεις τα 15! || τώρα είσαι µεγάλο ~· δεν κάνει να κλαις! || ~ 
ακόµα, πήγαινα στο χωράφι και βοηθούσα τον πατέρα µου στις δου-
λειές || καλό | κακό | άτακτο | ζωηρό | κακοµαθηµένο | κακοαναθρεµ-
µένο | ανάγωγο | ατίθασο | υπάκουο | χαριτωµένο ~ || παιδιά µε ειδι-
κές ανάγκες 2. (γενικότ.) το µικρής ηλικίας άτοµο, τού οποίου η σω-
µατική και πνευµατική ανάπτυξη δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί: τα ~ 
τού Γυµνασίου και τού Λυκείου || δεν είσαι πια ~· είσαι άντρας µε ευ-
θύνες || «µικρό ~ σαν ήµουνα και πήγαινα σχολείο» (τραγ.)· ΦΡ. παι-
δί πράµα βλ. λ. πράγµα 3. (ειδικότ.) το άτοµο που δεν έχει φθάσει 
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ακόµη στο ορισµένο από τον νόµο όριο τής ενηλικίωσης ή γενικότ. στην 
απαιτούµενη ωριµότητα, το νεαρό άτοµο: είναι ανεπίτρεπτο να βλέπουν τα ~ 
σκηνές βίας στην τηλεόραση || είναι απαγορευµένο να πωλούνται αλκοολούχα 
ποτά σε παιδιά- ΦΡ. (α) από παιδί από την παιδική ηλικία: τον ξέρω ~· µαζί 
µεγαλώσαµε || ~ µπήκα στη βιοπάλη ΣΥΝ. εξ απαλών ονύχων (β) παιδί-θαύµα 
το µικρής ηλικίας άτοµο που είναι προικισµένο µε εξαιρετικό ταλέντο, µε 
ικανότητες εξαιρετικά ασυνήθιστες για την ηλικία του: ο Μότσαρτ υπήρξε ~· 
σε ηλικία 5 ετών έγραφε µενουέτα και σε ηλικία 13 ετών συνέθετε όπερες (γ) το 
τροµερό παιδί το συνήθ. νεαρής ηλικίας άτοµο που ξεχωρίζει στον χώρο του 
για το έντονα δηµιουργικό, ανανεωτικό πνεύµα του: »7 Φρ. Σαγκάν 
χαρακτηρίστηκε ~ τής γαλλικής λογοτεχνίας (δ) (σκωπτ.) η ώρα του παιδιού η 
δραστηριότητα που δεν παίρνει κανείς στα σοβαρά, η κατάσταση στην οποία 
κυριαρχεί η παιγνιώδης διάθεση: (κυρ. στο σχολείο) όταν ο καθηγητής δεν 
επιβάλλεται στην τάξη, το µάθηµα γίνεται ~ (ε) παιδί τού δρόµου το αλητάκι 
(στ) παιδιά των φαναριών νεαρής ηλικίας άτοµα που επαιτούν από οδηγούς 
οχηµάτων γύρω από τα φανάρια των δρόµων 4. νεαρό άτοµο, ως προς το πόσο 
εµφανίσιµο και ερωτικά ελκυστικό είναι: ωραίο ~ ο Στέλιος | η Άννα 5. ο 
γόνος, ο γυιος ή η κόρη (κάποιου): η περιουσία του θα µείνει στα ~ του || το ~ 
µου είναι δικηγόρος || κάνω παιδιά (τεκνοποιώ, αποκτώ απογόνους) || περιµένω 
- (είµαι έγκυος) || ρίχνω το παιδί βλ. λ. ρίχνω || µεγαλώνω ! ανατρέφω τα ~ µου 
|| νόθο ~ ΣΥΝ. τέκνο· ΦΡ. (α) παιδί του πατέρα | τής µητέρας αυτό που µοιάζει 
στον πατέρα | στη µητέρα του ως προς την εµφάνιση ή τη συµπεριφορά, που 
ακολουθεί έντονα, πιστά το πρότυπο ενός γονέα (β) (µειωτ.) παιδί τής µαµµάς 
το µαµµόθρεφτο, αυτό που έχει προσκολληθεί στη µητρική προστασία (γ) 
(παροιµ.) τού παιδιού µου το παιδί είναι δυο φορές παιδί µου για την 
αδυναµία που δείχνουν ο παππούς και η γιαγιά στα εγγόνια τους (δ) (εκφραστ.) 
παιδί του λαού το διακεκριµένο πρόσωπο που έχει λαϊκή καταγωγή, κυρ. αυτό 
που εκφράζει τον λαό µέσα από το έργο του (π.χ. λαϊκός τραγουδιστής, 
ηθοποιός που έχει ερµηνεύσει ρόλους, οι οποίοι συγκινούν τον απλό λαό 
κ.λπ.): «ταινία µε το ~, τον Ν. Ξανθό-πουλο» (εφηµ.) (ε) χάνει η µάννα το 
παιδί και το παιδί τη µάννα για περιστάσεις, συνθήκες µεγάλης αναστάτωσης, 
σύγχυσης (στ) κάνε παιδί να δεις καλό! σχόλιο γονέα ο οποίος δυσαρεστήθηκε 
από τη συµπεριφορά τού παιδιού του απέναντι του 6. (για ζώα) το νεογνό, ο νε-
οσσός, το µικρό ενός ζώου: η γάτα θηλάζει τα ~ της 7. (παλαιότ.-λαϊκ.) το 
αγώρι, σε αντιδιαστολή προς το κορίτσι: απ' την πρώτη του γυναίκα είχε δύο ~ 
κι ένα κορίτσι ΣΥΝ. αγώρι 8. ο απόγονος: πόσο αισθάνονται οι σηµερινοί 
Έλληνες ~ τού Πλάτωνα και τού Περικλή; 9. (µτφ.) (+γεν.) (ως χαρακτηρισµός) 
το πρόσωπο που έχει διαµορφωθεί υπό την καθηµερινή επίδραση 
συγκεκριµένων παραγόντων, γέννηµα θρέµµα (συγκεκριµένης κατάστασης, 
εποχής): ~ τής Κατοχής | τού Εµφυλίου | τής εποχής του | τού ∆ιαφωτισµού· ΦΡ. 
παιδιά των λουλουδιών βλ. λ. λουλούδι 10. (α) υπάλληλος µικρής ηλικίας, κυρ. 
για βοηθητικές, δευτερεύουσες εργασίες: στείλε το - στο περίπτερο, να κάνει 
ψιλά (β) (ειδικότ.) ο µικρής ηλικίας σερβιτόρος: ~! Φέρε τον λογαριασµό' 
(µτφ.) 11. (α) (συχνά µειωτ.) ο άνθρωπος που παρουσιάζει δείγµατα 
ανωριµότητας, συµπεριφοράς που δεν ταιριάζουν σε ενήλικο: Μη γίνεσαι ~! 
Άσε τα πείσµατα και σκέψου λογικά! (β) (χαϊδευτ.) ο ενήλικος που παρουσιάζει 
χαριτωµένα χαρακτηριστικά τής παιδικής ηλικίας (π.χ. αθωότητα, ζωντάνια, 
χάρη κ.λπ.): κατά βάθος είναι ένα µεγάλο ~· ΦΡ. ξαναγίνοµαι παιδί ξαναγυρίζω 
στην παιδική µου ηλικία ή συµπεριφέροµαι σαν παιδί ή χαίροµαι µε παιδικά 
πράγµατα: «τα καταστήµατα παιδικών και νεανικών ειδών είναι τόσο πλούσια 
σε είδη, σχέδια και φαντασία, που πολύ ενήλικοι θέλουν να ξαναγίνουν παιδιά ή 
να αποκτήσουν παιδιά για να τους τα αγοράσουν» (εφηµ.) || όταν παρακολουθεί 
ποδόσφαιρο ξαναγίνεται παιδί 12. (κλητ. παιδιά) (α) (ως οικεία προσφώνηση 
σε παρέα, σε οµάδα προσώπων): ~, σας φέρνω νέα! || βρε, καλώς τα ~! (β) (για 
να αναφερθεί κανείς σε οµάδα οικείων προσώπων): -Είχες καθόλου νέα απ' τα 
~; (π.χ. τον Χρίστο και την Ελένη)· -Ναι, συνεχίζουν το γαµήλιο ταξίδι τους || 
χαιρετισµούς στα ~! · ΦΡ. παιδί µου | παιδάκι µου (ως οικεία προσφώνηση): τι 
σου συµβαίνει, ~, και είσαι έτσι; || κάτσε, βρε ~, να τα συζητήσουµε! || αµάν, βρε 
παιδάκι µου, ούτε ένα αστείο δεν µπορούµε να κάνουµε; — (υποκ.) παιδάκι (το) 
[µεσν.] (βλ.λ.), (µεγεθ.) παίδαρος (βλ.λ.) κ. παιδαράς (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος, 
ανόητος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παιδίον, υποκ. τού ουσ. παις (δ/ή) < *παΕ-ί-δ-ς < θ. *παΡ- < 
*pau-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *pew- | *pow- «µικρός, λίγος», πβ. σανσκρ. 
putrâ- «γυιος», λατ. puer «γυιος, αγώρι», pau-per «φτωχός», γοτθ. fula 
«πουλάρι», αγγλ. foal κ.ά. Παράγ. παιδ-εΰω, παίζω (βλ.λ.), παίγ-νιο(ν), παίκ-της 
κ.ά.]. παΐδι (το) {παϊδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πλευρό ανθρώπου ή ζώου (το οστό 
και οι σάρκες): τον κλότσησε και του 'σπάσε τα ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παγίδιον (µε 
σίγηση τού ενδοφωνητικού -γ-), υποκ. τού αρχ. παγίς]. παίδια (η) {παιδι-ών} 
(αρχαιοπρ.) 1. παιχνίδι για οµάδα παιδιών: αθλητική ~ (αθλοπαιδιά) 2. το 
ανάλαφρο, περιπαικτικό αστείο, ο χα-ριεντισµός- κυρ. στις ΦΡ. (α) χάριν 
παιδιάς για κάτι που λέγεται ως αστείο, προκειµένου να προκαλέσει γέλιο, να 
φαιδρύνει την ατµόσφαιρα: ελέχθη ~ και το εξής... (β) εντός | εκτός παιδιάς 
εντός | εκτός παιχνιδιού (κυρ. στα οµαδικά αθλήµατα) κατά τη διάρκεια | πέραν 
τής καθορισµένης διάρκειας ή τού επίσηµου χρόνου τού κανονικού παιχνιδιού. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, αρχ. < παίζω (βλ.λ.)]. παιδιακησια επίρρ. → 
παιδιάστικος παιδιακησιος, -ια, -ιο → παιδιάστικος παιδιακίζω ρ. αµετβ. 
{µόνο σε ενεστ.} κάνω σαν παιδί, συµπεριφέρο- 

µαι µε παιδιάστικο τρόπο ΣΥΝ. παιδιαρίζω. 
[ETYM. < παιδιακήσιος < παιδί + -άκι (υποκ.) + -ίζω, ίσως κατά το 
παιδιαρίζω]. 

παιδιακίστικα επίρρ. → παιδιάστικος 
παιδιακίστικος, -η, -ο → παιδιάστικος 
παιδιαρίζω ρ. αµετβ. (παιδιάρισα} (για ενηλίκους) υιοθετώ συνήθειες, 

συµπεριφορά παιδιού, έχω παιδιάστικες εκδηλώσεις αταίριαστες µε την ηλικία 
µου ΣΥΝ. παιδιακίζω. [ΕΤΥΜ < παιδί + -(αρ)ίζω, πβ. σαχλαµαρίζω, 
σαλιαρίζω]. 

παιδιαρίσµατα (τα) {παιδιαρισµάτων} εκδηλώσεις που ταιριάζουν ή 
δικαιολογούνται µόνο σε παιδί, παιδαριώδεις πράξεις: άσε τα ~ και 
σοβαρέψου! 

παιδιάστικος, -η, -ο αυτός που δεν ταιριάζει στη συµπεριφορά ώριµου 
ενηλίκου, που δικαιολογείται µόνο σε παιδί: ~ καµώµατα | φόβοι | 
δικαιολογίες ΣΥΝ. παιδικός. Επίσης παιδιακήσιος, -ια, -ιο κ. παιδια-κίστικος, -
η, -ο. — παιδιάστικα κ. παιδιακησια κ. παιδιακίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
παιδίστικος, κατά τα ρ. σε -ιάζω]. 

παιδιατρική (η) [1888] ΙΑΤΡ. ο ιατρικός κλάδος που ασχολείται µε την 
ανάπτυξη, τη φροντίδα και τις ασθένειες (διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία) 
βρεφών και παιδιών (ώς το 14ο έτος τής ηλικίας τους). — παιδιατρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pédiatrie]. 

παιδίατρος (ο/η) [1886] {παιδιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός ειδικευµένος στην 
παιδιατρική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδοντίατρος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pédiatre]. 

παιδικάτα (τα) (καθηµ.) η παιδική ηλικία (κάποιου): στα ~ του έτρεχε στις 
αλάνες κι έπαιζε µπάλα. [ΕΤΥΜ; < παιδικός, πβ. κ. µικράτα, νιάτα]. 

παιδικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το παιδί: ~ ηλικία/ ανάπτυξη | 
συνήθεια | θέατρο | γιορτή | λογοτεχνία | τροφή | εργασία | βιβλίο | ταινία 
/παιχνίδι | ρούχο | φίλος || ~ αρρώστια (που εµφανίζεται συνήθ. από την 
εµβρυϊκή ώς την εφηβική ηλικία) || θυµήθηκε τα ~ µας χρόνια, πόσο ανέµελα 
ήταν! || στο βιβλίο του ξαναγυρίζει στην εποχή τής - αθωότητας || ~ δικαστήρια 
(για την εκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων)· ΦΡ. (α) παιδικός σταθµός δηµόσιο ή 
ιδιωτικό ίδρυµα που αναλαµβάνει µε ειδικευµένο προσωπικό την καθηµερινή 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία µικρών παιδιών (βρεφών και νηπίων) 
(β) παιδική χαρά (i) ειδικά διαµορφωµένη περιοχή για το υπαίθριο παιχνίδι 
των παιδιών µε ανάλογο εξοπλισµό, π.χ. κούνιες, τσουλήθρες κ.λπ. (ii) (µτφ.) 
ο χώρος από τον οποίο απουσιάζει η τάξη, όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει: 
κατάντησαν το γραφείο ~! 2. (µτφ.) εξαιρετικά απλός, εύκολος: είχε ~ απορίες 
|| δείχνει - αφέλεια ώρες-ώρες ΣΥΝ. απλοϊκός, παιδιάστικος. — παιδικά επίρρ. 

παιδικότητα (η) [1868] {χωρ. πληθ.} σύνολο χαρακτηριστικών που ταιριάζουν 
σε παιδί, κυρ. η αθωότητα: το πρόσωπο της είχε µια -, που δεν συµβάδιζε µε 
την ηλικία της. 

παιδιόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από την παιδική ηλικία, από µικρό παιδί ήδη: 
επέδειξε ~ έντονη κλίση στις τέχνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. µτγν. < παιδίον 
+ -θεν (βλ.λ.)]. 

παιδίσκη (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) η νεαρής ηλικίας γυναίκα, το 
µικρό κορίτσι: αθώα ~ ΣΥΝ. κορασίδα, παιδούλα. 

παιδισµός (ο) η παθολογική διατήρηση σε ενήλικα άτοµα ψυχοσωµατικών 
χαρακτηριστικών τής παιδικής ηλικίας µε αντίστοιχη απουσία των 
χαρακτηριστικών ενηλίκου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. infantilisme]. 

παιδο- κ. παιδό- κ. παιδ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κά-τι 
σχετίζεται µε παιδί: παιδο-κόµος, παιδό-τοπος, παιδο-χειρουργός, παιδ-
αγωγός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το θ. τού 
αρχ. ουσ. παις, παιδ-ός (λ.χ. παιδο-κτόνος, παιδο-νόµος, παιδό-φι-λος, παιδ-
αγωγός), ενώ εµφανίζεται και σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. péd-
iatre)]. 

παιδοβούβαλος (ο) ως χαρακτηρισµός για πολύ χοντρό παιδί ή χοντρό και 
µαλθακό άντρα. Επίσης παιδοβούβαλο (το). 

παιδόγγονα (τα) [µεσν.] (λαϊκ.) παιδιά και εγγόνια µαζί. 
παιδογένεση (η) [1889] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η αναπαραγωγή 
από ζώα που βρίσκονται σε στάδιο προνύµφης ή γενικά σε πολύ πρώιµο στάδιο 
ανάπτυξης ΣΥΝ. παιδογονία (βλ. κ. λ. νεοτενία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pédogenèse]. παιδογονία (η) [χωρ. πληθ.} 1. η γέννηση παιδιών 2. 
η παιδογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < παιδο- + -γονία < γόνος]. 
παιδοδοντίατρος (ο/η) (-ου κ. -άτρου | -ων κ. -άτρων, -ους κ. -άτρους} 

οδοντίατρος ειδικευµένος στην πρόληψη και αντιµετώπιση των 
οδοντιατρικών προβληµάτων των παιδιών. — παιδοδοντιατρι-κός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paedodontist]. παιδοκοµία (η) (χωρ. 
πληθ.} η ανατροφή και η περιποίηση µικρών παιδιών. — παιδοκοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < παιδο- + -κοµία < κοµώ «περιποιούµαι, φροντίζω» (βλ. λ. -
κοµία)]. παιδοκόµος (ο/η) [µτγν.] το πρόσωπο που ασχολείται µε την παιδο-
κοµία. παιδοκοµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {παιδοκοµείς... | παιδοκόµησα} ασχολούµαι 
µε την ανατροφή και την περιποίηση µικρών παιδιών. παιδοκτονία (η) [µτγν.] 
{παιδοκτονιών} 1. ο φόνος παιδιού από τον γονέα του 2. ΝΟΜ. έγκληµα το 
οποίο διαπράττει η µητέρα µόνον (ιδιαίτερο έγκληµα) που µε πρόθεση 
σκοτώνει το παιδί της κατά τον τοκετό ή και µετά τον τοκετό, αλλά ενώ 
εξακολουθούσε η διατάραξη τού οργανισµού της από τον τοκετό, και το οποίο 
ο νόµος τιµωρεί 
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ηπιότερα από την απλή ανθρωποκτονία. 
παιδοκτόνος (ο/η) το πρόσωπο που έχει διαπράξει παιδοκτονια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -

κτόνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παιδο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 
παιδολογια (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής παιδαγωγικής που µελετά την 

ψυχοσωµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. — παθολόγος (ο/η) [1886], 
παιδολογικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pédologie]. 

παιδολόι κ. παιδολογι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-περιληπτ.) πλήθος παιδιών: το ~ 
τής γειτονιάς ΣΥΝ. παιδοµάνι, µαρίδα. [ΕΤΥΜ. < παιδο- + -λό(γ)ι < λέγω, µε 
τη σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώνω»].' 

παιδοµάζωµα (το) [µεσν.] {παιδοµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων) (κατά την 
Τουρκοκρατία) η αρπαγή παιδιών χριστιανικών οικογενειών, µε σκοπό τον 
εξισλαµισµό τους και την κατάταξη τους µετά την ενηλικίωση στα τάγµατα 
γενιτσάρων. 

παιδοµάνι (το) {χωρ. γεν.} πλήθος παιδιών ΣΥΝ. παιδολόι. [ΕΤΥΜ < 
παιδο- + -µάνι (βλ.λ.)]. 

παιδοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής πειραµατικής παιδαγωγικής, που 
έχει ως αντικείµενο µελέτης τη µέτρηση των σωµατικών οργάνων και των 
ψυχοσωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων των παιδιών (σωµατοµετρία κ. 
ψυχοµετρία αντίστοιχα). — παιδοµετρι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pédométrie]. 

παιδοµορφισµός (ο) µορφή σωµατικής δυσπλασίας ενηλίκου, η οποία 
συνίσταται στη µη φυσιολογική διατήρηση παιδικών σωµατικών γνωρισµάτων 
ΣΥΝ. παιδισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paedomorphism]. 

παιδονόµος (ο/η) [αρχ.] (παλαιότ.) το πρόσωπο που φροντίζει για την τήρηση 
τής τάξης και την ορθή συµπεριφορά των παιδιών στο σχολείο και έξω από 
αυτό. — παιδονοµία (η) [αρχ.], παιδονοµικός, -ή,-ό [1890]. 

παιδόπουλο (το) (λαϊκ.) το µικρό παιδί. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
παιδόπουλον< παιδο- + -πουλον (βλ.λ.)]. 

παιδότοπος (ο) {-ου κ. -όπου | -ων κ. -όπων, -ους κ. -όπους} υπαίθριος χώρος 
ειδικά διαµορφωµένος, ώστε να µπορούν να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν 
παιδιά ΣΥΝ. παιδική χαρά. 

παΐδοτρφης (ο) {κλητ. παιδοτρίβα | παιδοτριβών} (στην αρχαία Ελλάδα) 
εκπαιδευτής που δίδασκε στα παιδιά πάλη και άλλες γυµναστικές ασκήσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παις, παιδός + -τρίβης < τρίβω}. 

παιδούλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) το µικρό κορίτσι ΣΥΝ. 
κοριτσόπουλο, (λόγ.) παιδίσκη. 

παιδοφιλία  (η) {χωρ. πληθ.} η παιδεραστία.    — παιδόφιλος (ο) [µτγν.], 
παιδοφιλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paedophilia]. 

παιδοχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής χειρουργικής που έχει ως αντικείµενο 
τις επεµβάσεις σε παιδιά. — παιδοχειρουργός (ο/η), παιδοχειρουργικός, -ή, -ό. 

παιδοψυχιατρική (η) ο κλάδος τής ψυχιατρικής που έχει ως αντι-κ8ίµενο τις 
ψυχικές ασθενείς των παιδιών.   — παιδοψυχίατρος (ο/η), παιδοψυχιατρικός, 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pédopsychiatrie]. 

παιδοψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής ψυχολογίας που έχει ως 
αντικείµενο τα ψυχικά φαινόµενα τής παιδικής ηλικίας. — παιδοψυχολόγος 
(ο/η), παιδοψυχολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pédopsychologie]. 

παιζογελώ ρ. αµετβ. {παιζογελάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (λαϊκ.) παίζω 
και γελώ συγχρόνως 2. κάνω πειράγµατα σε κάποιον. 

παίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπαιξα, παίχ-θηκα (καθηµ. -τηκα), παιγµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. ασχολούµαι µε (συγκεκριµένο παιχνίδι): ~ σκάκι | τάβλι | κυνηγητό || 
τα παιδιά παίζουν κλέφτες και αστυνόµους || το παιδί παίζει τη σβούρα του (αντί 
παίζει µε τη σβούρα) || (µεσοπαθ.) πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι; ΦΡ. (α) παίζω 
το παιχνίδι (κάποιου) εξυπηρετώ µε τις ενέργειες µου τα συµφέροντα 
(κάποιου): όποιος δεν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξη του στην κυβέρνηση, 
παίζει το παιχνίδι τής αντιπολίτευσης (β) παίζω άσχηµο παιχνίδι (σε κάποιον) 
(i) εξαπατώ (κάποιον) παραπλανώντας ή παγιδεύοντας τον: του έπαιξαν 
άσχηµο παιχνίδι και του έφαγαν όλη την περιουσία (ii) οδηγώ (κάποιον) στην 
καταστροφή: η µοίρα τής έπαιξε άσχηµο παιχνίδι και µέσα σε µία νύχτα έχασε 
όλα όσα απέκτησε µε κόπους τόσα χρόνια (γ) παίζω (σκοτεινά, βρόµικα, 
ύποπτα κ.τ.ό.) παιχνίδια (στην πλάτη | εις βάρος κάποιου) δολοπλοκώ, 
µηχανορραφώ, ενεργώ κρυφά µαζί µε άλλους εις βάρος κάποιου: µερικοί 
ασυνείδητοι παραγωγοί παίζουν βρόµικα παιχνίδια στην πλάτη των ανύποπτων 
καταναλωτών || κάποιοι έπαιξαν σκοτεινά παιχνίδια εις βάρος τού εθνικού µας 
νοµίσµατος (δ) παίζω (κάτι | κάποιον) στα δάχτυλα γνωρίζω (κάτι/κάποιον) 
πάρα πολύ καλά, χειρίζοµαι (κάτι) µε άνεση ή έχω (κάποιον) τού χεριού µου, 
τον κάνω ό,τι θέλω : τον κώδικα Μορς τον ~ || τη φυσική την ~ (ε) παίζω ξύλο 
| µπουνιές | σφαλιάρες κ.λπ. µε (κάποιον) (i) δέρνοµαι, έρχοµαι σε συµπλοκή: 
µπορεί να είµαστε φίλοι, αλλά παίζουµε ξύλο πολλές φορές (ii) (µτφ.-οικ.) έχω 
µεγάλη οικειότητα µε (κάποιον): είναι φιλαράκι µου, παίζουµε σφαλιάρες µαζί 
(στ) τις παίζω (σε κάποιον) δέρνω, ξυλοκοπώ (κάποιον): δεν καθόταν 
φρόνιµα, του τις έπαιξε, λοιπόν, η µάννα του και ησύχασε (ζ) (!-λαϊκ.) παίζω το 
πουλί µου | την παίζω (i) αυνανίζοµαι (ii) χάνω τον χρόνο µου, χρονοτριβώ 
(η) παίζουµε τις κουµπάρες βλ. λ. κουµπάρα (θ) παίζουµε την κολοκυθιά βλ. 
λ. κολοκυθιά 2. (κυρ. στη γλώσσα των παιδιών, ~ κάποιον) δέχοµαι (κάποιον) 
στο παιχνίδι ως συµπαίκτη: τα άλλα παιδιά δεν τον παίζουν, γιατί είναι 
ζαβολιάρης 3. ασχολούµαι µε (συ- 

γκεκριµένο αγώνισµα, άθληµα): ~ ποδόσφαιρο | τένις | µπάσκετ 4. (α) 
ασχολούµαι µε, συµµετέχω σε (τυχερό παιχνίδι): ~ χαρτιά | πρέφα | πόκερ | 
ΠΡΟ-ΠΟ (β) βάζω (συγκεκριµένο ποσό ή αντικείµενο που κατέχω) ως 
στοίχηµα συµµετέχοντας σε τυχερό παιχνίδι: κάθε µέρα παίζονται µεγάλα ποσά 
στο καζίνο || (µτφ.) ~ τη ζωή µου | το κεφάλι µου κορώνα-γράµµατα (ρισκάρω)· 
ΦΡ. (µτφ.) τα παίζω όλα για όλα ριψοκινδυνεύω τα πάντα (γ) χρησιµοποιώ 
(τραπουλόχαρτο που έχω) κατά τη διάρκεια τού παιχνιδιού: δεν έπρεπε να 
παίξεις τώρα τον ρήγα σου' ΦΡ. (α) (µτφ.) παίζω το τελευταίο µου χαρτί βλ. λ. 
χαρτί (β) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά βλ. λ. ανοιχτός (γ) παίζω διπλό παιχνίδι ή 
παίζω σε δύο | διπλό ταµπλό (i) µεταξύ δύο πλευρών, αντιπάλων ή µε αντίθετα 
συµφέροντα, υποστηρίζω (ή προσποιούµαι ότι υποστηρίζω) πότε τον έναν και 
πότε τον άλλον και συνήθ. τους το κρύβω (ii) έχω συγχρόνως δύο ερωτικούς 
συντρόφους, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν ΣΥΝ. το έχω δίπορτο · 5. ερµηνεύω 
(συγκεκριµένο ρόλο): πολλοί µεγάλοι ηθοποιοί έχουν παίξει τον ρόλο τού 
Οιδίποδα | τον Οιδίποδα || στον κινηµατογράφο έπαιζε συνήθως τον κακό· ΦΡ. 
(α) παίζω ρόλο (i) (σε κάτι) επιδρώ, συµβάλλω (σε κάτι): το µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών || σ'αυτή 
την υπόθεση, απ' ό,τι ξέρω, έπαιξες κι εσύ κάποιον ρόλο (ii) (τριτοπρόσ.) έχει 
σηµασία: στις επαγγελµατικές σχέσεις παίζει ρόλο το πώς θα µιλήσεις, πώς θα 
ντυθείς... || δεν παίζει ρόλο το τι λες, αλλά πώς το λες (β) (µτφ.) παίζω θέατρο 
βλ. λ. θέατρο 6. παριστάνω, υποκρίνοµαι, προσποιούµαι: µας παίζει τον ωραίο 
ΣΥΝ. καµώνοµαι·   ΦΡ. (αργκό) το παίζω συµπεριφέροµαι σαν, παριστάνω: ~ 
διανοούµενος | γκόµενος | λεφτάς || (µε έκφραση ενόχλησης ή ειρων.) δηλαδή, 
εσύ τώρα πώς µας το παίζεις; (τι µας παριστάνεις;) 7. (α) (για τηλεόραση, 
κινηµατογράφο) προβάλλω: οι κινηµατογράφοι παίζουν το «Αντεργκράουντ» τού 
Κουστουρίτσα || τι παίζει σήµερα η τηλεόραση; (β) (καταχρ. για θέατρο) 
φιλοξενώ (συγκεκριµένο έργο) στη σκηνή µου: το Εθνικό Θέατρο παίζει συχνά 
ελληνικά έργα ΣΥΝ. ανεβάζω 8. (α) ερµηνεύω, εκτελώ (µουσική σύνθεση): ~ τον 
εθνικό ύµνο || η ορχήστρα µας θα παίξει κοµµάτια ελαφράς µουσικής || ~ ένα 
τραγούδι στο πιάνο (β) (συνεκδ.) ερµηνεύω, εκτελώ µουσική σύνθεση 
(συγκεκριµένου µουσικού είδους ή συνθέτη): αυτή η ορχήστρα παίζει µόνο 
κλασική µουσική || ~ Μπετόβεν | Λιστ 9. χειρίζοµαι (µουσικό όργανο), ώστε να 
παράγεται µουσικός ήχος: ~ βιολί | πιάνο | ούτι- ΦΡ. (µτφ.) η κοιλιά µου παίζει 
ταµπούρλο πεινάω πάρα πολύ ♦ (αµετβ.) 10. ενεργώ χωρίς συγκεκριµένο 
σκοπό, αλλά µε σκοπό την ευχαρίστηση, τη διασκέδαση: τα παιδιά παίζουν 
στον κήπο || - µε τις κούκλες µου || ~ µε τους φίλους µου- ΦΡ. (α) δεν παίζω! (i) 
λέγεται από παιδιά, όταν διαµαρτύρονται, επειδή αισθάνονται ότι αδικούνται 
στο παιχνίδι: Α, ~! Είπαµε να µην κάνουµε ζαβολιές! (ii) (σκωπτ.) για να 
δηλωθεί δυσαρέσκεια, για να εκφραστεί διαµαρτυρία µε παιγνιώδη διάθεση: ~! 
Αλλιώς τα συµφωνήσαµε, αλλιώς µου τα λες τώρα! (iii) (προειδοποιητικά) δεν 
αστειεύοµαι: Για πρόσεξε πώς µου µιλάς! Εγώ ~! 11. (~ µε κάτι) χρησιµοποιώ 
(κάτι) σαν παιχνίδι, χρησιµοποιώ (κάτι) µε σκοπό άλλον από αυτόν για τον 
οποίο προορίζεται: ~ αµήχανα µε τα κουµπιά τού σακακιού µου- ΦΡ. (α) παίζω 
µε τις λέξεις αξιοποιώ τις οµοιότητες ή τις διαφορές (υπαρκτές ή ανύπαρκτες) 
µεταξύ λέξεων: (i) για υφολογικούς ή χιουµοριστικούς σκοπούς (ii) (επίσης 
παίζω µε τα λόγια) για να αποφύγω να µιλήσω ξεκάθαρα ή να δυσκολέψω τον 
συνοµιλητή µου: Με τις λέξεις θα παίζουµε τώρα; Αφού καταλαβαίνεις πολύ 
καλά τι θέλω να πω (β) παίζω (µε κάποιον) όπως η γάτα µε το ποντίκι επιφέρω 
µικρά πλήγµατα εις βάρος (κάποιου) από θέση ισχύος, χωρίς να του δίνω το 
τελειωτικό χτύπηµα, για να παρατείνω την αγωνία του (γ) παίζω µε τα νεύρα 
(κάποιου) διασκεδάζω εκνευρίζοντας (κάποιον) (δ) παίζω µε τον πόνο 
(κάποιου) λέω κάτι που ενοχλεί κάποιον άλλον, θίγω το αδύνατο σηµείο του 
είτε εσκεµµένα είτε χωρίς να το θέλω: µην παίζεις µε τον πόνο του µιλώντας 
γι'αυτήν, αφού ξέρεις ότι την αγαπάει ακόµα (ε) παίζω µε τη φωτιά ριψο-
κινδυνεύω, ενεργώ χωρίς να λαµβάνω υπ' όψιν συγκεκριµένο κίνδυνο: όποιος 
αναµειγνύεται σε αυτά τα πράγµατα παίζει µε τη φωτιά (στ) παίζω εν ου 
παικτοίς (παίζω εν ου παικτοϊς, Ιωάνν. Χρυσ. Όµι-λίαι 31,5) (αρχαιοπρ.) παίζω 
µε πράγµατα µε τα οποία δεν µπορεί να παίζει κανείς, αντιµετωπίζω µε 
επιπολαιότητα ή χωρίς την πρέπουσα σοβαρότητα κάτι που απαιτεί σοβαρή 
αντιµετώπιση- (καταχρ.) εν ου παικτοίς (ως χαρακτηρισµός) αυτός µε τον 
οποίο δεν πρέπει να παίζει κανείς: «αν οι πολιτικές ηγεσίες συµφωνήσουν ότι η 
εξωτερική πολιτική είναι ~ και την εξαιρέσουν από το γήπεδο των κοµµατικών, 
προσωπικών ανταγωνισµών...» (εφηµ.) (ζ) παίζω µε τα αισθήµατα (κάποιου) 
βλ. λ. αίσθηµα 12. φέροµαι επιπόλαια, χωρίς σοβαρότητα: µην παίζεις µαζί 
µου! || Τι (νοµίζεις); Παίζουµε; Εδώ κάνουµε επαγγελµατική δουλειά! ΦΡ. (α) 
όχι, παίζουµε! (θριαµβευτικά) για να εκφραστεί η ικανοποίηση κάποιου για 
επίδοση, επιτυχία του κ.λπ.: -Λοιπόν, είσαι καταπληκτικός! ∆εν περίµενα να το 
φτειάξεις τόσο γρήγορα! —! (β) παίξε-γέλασε (ως χαρακτηρισµός) για κάτι που 
δεν χρειάζεται να το παίρνει κανείς στα σοβαρά' συνήθ. αρνητ.: αυτή η σχολή 
δεν είναι ~· πρέπει να διαβάζεις πολύ! || εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι ~ (γ) τα 
παιδία παίζει (τα παιδιά παίζουν στερεότυπο παράδειγµα των σχολικών 
βιβλίων για την αττική σύνταξη) (ειρων.) για κάποιον/κάποιους που δεν 
φέρονται σοβαρά, όπως αρµόζει στην ηλικία τους: -Γι κάνουν οι φίλοι σου; -
Λεν εννοούν να σοβαρευτούν ~ 13. (α) αγωνίζοµαι σε αθλητικό παιχνίδι: την 
Κυριακή ο Ο.Φ.Η. παίζει εκτός έδρας µε τον Πανιώνιο (β) αγωνίζοµαι: έπαιξαν 
µε µυαλό και πάθος και νίκησαν || ο παίκτης αυτός θα παίζει από φέτος στο 
καλύτερο πρωτάθληµα τής Ευρώπης  14. λαµβάνω µέρος σε τυχερά παιχνίδια: ~ 
στον ιππόδροµο || κάθε άνθρωπος µε τις αδυναµίες του-άλλος πίνει, άλλος 
καπνίζει, άλλος παίζει...- ΦΡ. παίζω στο χρηµατιστήριο αγοράζω και πουλώ 
συστηµατικά µετοχές 15. (α) (µτφ.-οικ. 
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τριτοπρόσ. παίζει, παίζουν) (κάποιος/κάτι) βρίσκεται στο προσκήνιο, 
στην επικαιρότητα, (κάποιοι) µιλούν για (κάποιον/κάτι): το όνοµα 
του παίζει πολύ τον τελευταίο καιρό στα σενάρια για τη διαδοχή τού 
αρχηγού τού κόµµατος (ακούγεται ως πιθανή λύση) (β) έχω σοβαρές 
πιθανότητες για κάτι: «ως τόπος διεξαγωγής τής προετοιµασίας των 
κωπηλατών, εκτός από τα Γιάννενα, παίζει και η λίµνη Καϊάφα στην 
Ηλεία» (εφηµ.) 16. κινούµαι ή δίνω την οπτική εντύπωση ότι κινού-
µαι ακανόνιστα και µε συνεχείς εναλλαγές: η φλόγα τού κεριού παίζει 
(τρεµοπαίζει)- ΦΡ. παίζει το µάτι µου (i) τρεµοπαίζει το βλέφαρο µου 
από νευρική σύσπαση (βλ. κ. λ. µάτι) (ii) κοιτάζω γύρω µου τους 
άλλους µε ερωτικό ενδιαφέρον: αν και παντρεµένος, παίζει το µάτι 
του 17. (µτφ.) αυξοµειώνοµαι, παρουσιάζω διακυµάνσεις: οι τιµές 
των µετοχών παίζουν στο χρηµατιστήριο · 18 (για µηχανήµατα που 
παράγουν ήχο ή εικόνα) λειτουργώ: τι έπαθε το κασετόφωνο | η τη-
λεόραση και δεν παίζει; · ΦΡ. (αργκό) (α) τα παίζω (ι) τροµοκρατού-
µαι: τα παιξαν, όταν είδαν τους αστυνοµικούς να έρχονται προς το 
µέρος τους (ii) εξαντλούµαι: τα 'χω παίξει· δεν αντέχω άλλο (iii) (για 
µηχάνηµα) χαλώ, παύω να λειτουργώ: ο εκτυπωτής λειτουργούσε 
αδιάκοπα για πολλές ώρες, ώσπου στο τέλος τα 'παίξε (β) δεν παί-
ζοµαι είµαι ασυναγώνιστος, δεν µπορεί να µε νικήσει κανείς: δεν 
παίζεται στο µπιλιάρδο· (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. παίζεται) 19. κρίνεται η 
τύχη (κάποιου): στις εξετάσεις αυτές - το επαγγελµατικό τους µέλλον 
ΣΥΝ. διακυβεύεται 20. δεν είναι σίγουρο: δεν ξέρω αν θα φύγουµε 
αύριο- ~ ακόµα 21. (κάτι) συµβαίνει, (κάτι) γίνεται: κάτι ~ εδώ και 
έναν µήνα µε την πώληση αυτής τής επιχείρησης, αλλά κανείς δεν 
µπορεί να καταλάβει τι! 
[ETYM. αρχ. < *παίδ-)ω < παις, παιδός (βλ. κ. παιδί). Εκτός τής σηµε-
ρινής βασικής σηµ. (που,είναι και η αρχική), η λ. σήµαινε επίσης «χο-
ρεύω» (πβ. επιγραφή ∆ίπυλου: δς νυν ορχηστών άταλότατα παίζει), 
όπως απαντά και στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα (Π.∆. "Εξοδος 32, 
6: εκάθισεν ό λαός φαγεϊν και πιεϊν και άνέστησαν παίζειν)]. 

παίκτης [µτγν.] κ. (καθηµ.) παίχτης (ο) {παικτών}, παίκτρια κ. (κα-
θηµ.) παιχτρια (η) {παικτριών} 1. το πρόσωπο που συµµετέχει σε 
παιχνίδι (αθλητικό, τυχερό ή ψυχαγωγικό): ο καλύτερος ~ τής οµάδας 
|| αµυντικός | επιθετικός ~ || αναπληρωµατικός ~ || (σε χαρτοπαίγνιο) 
µοιράζουµε 6 φύλλα σε κάθε ~ 2. το πρόσωπο που παίζεν συστηµατι-
κώς τυχερά παιχνίδια: επαγγελµατίας ~ ρουλέτας ΣΥΝ. τζογαδόρος 
3. (σπάν.-γενικότ.) οργανοπαίκτης: ~ µουσικού οργάνου. — (υποκ.) 
παιχτάκι (το), (µεγεθ.) παιχταράς (ο). 

παικτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να γίνει αντικείµενο παιγνιδιού· µόνο 
στη ΦΡ. παίζω εν ου παικτοίς βλ. λ. παίζω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. παικ-τός 
(ρηµατ. επίθ.) < αρχ. παίζω]. 

παινάδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το γνώρισµα, η ιδιότητα που αξίζει να 
επαινεθεί ΣΥΝ. αρετή, προτέρηµα, χάρισµα ANT. ψεγάδι. [ΕΤΥΜ. < 
παινώ + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. µοιρ-άδι, ψεγ-άδι]. 

παινεσιάρης, -α, -ικο {παινεσιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που παινεύει 
συχνά τον εαυτό του, που περιαυτολογεί ΣΥΝ. καυχησιάρης. [ΕΤΥΜ. 
< παινεσιά + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. καυχησ-ιάρης]. 

παινεύω ρ. µετβ. {παίνεσα κ. -εψα, -εύτηκα, -εµένος} (καθηµ.) 1. 
επαινώ 2. (µεσοπαθ. παινεύοµαι) περιαυτολογώ: να µην | δεν θέλω να 
το παινευτώ, αλλά είµαι ο καλύτερος στο είδος µου 3. (η µτχ. παινε-
µένος, -η, -ο) αυτός που επαινείται συχνά, που έχει φήµη ΣΥΝ. φηµι-
σµένος. — παίνεµα (το) [µεσν.] κ. παινεσιά (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. παινώ (< αρχ. επαινώ), κατά τα ρ. σε -εύω]. 

παινώ ρ. µετβ. → επαινώ 
παίξιµο (το) [µεσν.] {παιξίµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. το να παί-

ζει κανείς (κάτι)· (συνήθ.-ειδικότ.) 2. ο τρόπος µε τον οποίο παίζει κα-
νείς: από το ~ κατάλαβα πως ήταν ο Χιώτης (από τον τρόπο που έπαι-
ζε µπουζούκι) 3. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύει ένας ηθο-
ποιός τον ρόλο του: Τι ~! Είναι πραγµατικά µεγάλη ηθοποιός · 4. το 
να κινείται (κάτι) πέρα-δώθε: το ~ τού µατιού της. 

παίρνω ρ. µετβ. {πήρα (να | θα πάρω), πάρθηκα, παρµένος} 1. πιάνω 
και φέρνω κοντά µου: πήρε το βιβλίο από το τραπέζι και άρχισε να το 
διαβάζει || πάρε το ξεσκονόπανο και ξεσκόνισε λίγο! || ~ το µωρό 
στην αγκαλιά µου 2. κάνω (κάτι/κάποιον) να φύγει από τη θέση του 
και να βρεθεί κοντά µου: δεν δουλεύει πια σε αυτή την υπηρεσία-τον 
πήρε ο πρόεδρος στο γραφείο του- ΦΡ. (σκωπτ.) (α) πάρ' τον στον 
γάµο σου, να σου πει «και τού χρόνου» για κάποιον που είπε λόγο 
ακατάλληλο προς την περίσταση (β) (µτφ.) πάρ' τον έναν και χτύπα 
τον άλλο βλ. λ. άλλος 3. λαµβάνω και µεταφέρω (µαζί µου), καλώ 
(κάποιον) να µε ακολουθήσει: πήρε τον φάκελο µαζί του || θα πάρει 
µαζί του στην Πάτρα και τον ανιψιό του || θα πάρω εγώ τις βαλίτσες 
σου- ΦΡ. (εκφραστ.) (α) παίρνω τα µπογαλάκια µου | των οµµατίων 
µου | τα µάτια µου (µεσν. φρ.) φεύγω, εγκαταλείπω (έναν τόπο στον 
οποίο ήµουν για καιρό) (β) (µτφ.) παίρνω (κάποιον | κάτι) αµπάριζα 
βλ. λ. αµπάριζα (γ) παίρνω (κάποιον) φαλάγγι βλ. λ. φαλάγγι 4. συ-
ναντώ και συνοδεύω ή µεταφέρω (κάποιον κάπου): θα µε πάρει από 
το αεροδρόµιο η γυναίκα µου µε το αυτοκίνητο 5. οδηγώ, κάνω (κά-
ποιον) να έρθει µαζί µου, καλώ (κάποιον) να µε ακολουθήσει: τον πήρε 
στο γραφείο του | παράµερα, για να συζητήσουν ιδιαιτέρως- ΦΡ. (α) 
τον πήραν µέσα τον έβαλαν φυλακή (β) (µτφ.) µε παίρνει ο διά-
βολος καταστρέφοµαι: από τότε που έµπλεξε µε το καζίνο, τον πήρε ο 
διάβολος (γ) να σε πάρει (ο διάβολος | η οργή) (διάολ' επαρέ τον, 
µεσν. φρ.) υβριστ. σε κάποιον (δ) να πάρει (ο διάβολος | η οργή) για 
να εκφραστεί αγανάκτηση ή απογοήτευση: ~! Ξέχασα τα κλειδιά τού 
σπιτιού στο γραφείο 6. αποσπώ (κάτι) από τη θέση του και το φέρνω 
κοντά µου, ώστε να το έχω εγώ: µου πήρε το µολύβι και τώρα δεν 
έχω να γράψω- ΦΡ. παίρνω τα µυαλά (κάποιου) βλ. λ. µυαλό 7. (µτφ.) 
αποσπώ από κάποιον (κάτι που µε ενδιαφέρει να µάθω): ~ πληροφο-
ρίες | αποτυπώµατα (βλ.λ.) || κρατά το στόµα του κλειστό- δεν του 

παίρνεις κουβέντα- ΦΡ. (α) παίρνω λόγια (από κάποιον) εκµαιεύω, 
αποσπώ µε πλάγιο τρόπο πληροφορίες (από κάποιον) (β) παίρνω το 
αίµα µου πίσω βλ. λ. αίµα 8. (γενικότ.) αποσπώ, οικειοποιούµαι, κάνω 
δικό µου (κάτι που δεν µου ανήκε): το κράτος τους πήρε τα κτήµατα, 
χωρίς να τους αποζηµιώσει- ΦΡ. παίρνω ιδέες υιοθετώ πράγµατα που 
δεν είχα σκεφτεί ο ίδιος βλέποντας τα αλλού: η υποψήφια τού συν-
δυασµού είδε την ταινία και πήρε ιδέες για τη δική της προεκλογική 
εκστρατεία 9. κλέβω, αρπάζω: µου πήραν το πορτοφόλι 10. (α) κυ-
ριεύω: πήραν την Πόλη οι Τούρκοι (β) (οικ.) νικώ, κερδίζω σε παιχνίδι: 
µας πήρε όλους στο τάβλι 11. (α) αποκτώ: το πρόσωπο του πήρε ένα 
περίεργο χρώµα- ΦΡ. (µτφ.) (α) παίρνω δύναµη | δυνάµεις δυναµώνω, 
ενθαρρύνοµαι (β) παίρνω µορφή διαµορφώνοµαι, αποκτώ ορισµένο 
σχήµα, ορισµένη µορφή (γ) παίρνω σάρκα και οστά βλ. λ. σάρκα (δ) 
παίρνω κιλά παχαίνω (ε) παίρνω χρώµα βλ. λ. χρώµα-(β) κλη-
ρονοµώ: το κτήµα θα το πάρει ο µεγάλος γυιος και το σπίτι ο µικρός 
12. αγοράζω ή ενοικιάζω: ~ καινούργιο αυτοκίνητο || πόσα έδωσες 
για να το πάρεις; || ~ διαµέρισµα || τι δώρο πήρες τής γυναίκας σου; 
13. µου δίνουν: τι δώρα πήρες απ' τους γονείς σου; || ~ βραβείο | άδεια | 
µισθό | υποτροφία | δίπλωµα ΣΥΝ. δέχοµαι- ΦΡ. (α) παίρνω άφεση 
συγχωρούµαι (β) πάρε-δώσε (το) οι δοσοληψίες· (γενικότ.) οι σχέσεις: 
αποφεύγω να έχω πολλά ~ µε τέτοιους ανθρώπους 14. λαµβάνω ως 
αµοιβή, εισπράττω: ~ πολλά λεφτά απ' τη δουλειά µου || πύσα παίρνει 
την ώρα; 15. τρώω ή πίνω (κάτι που µου προσφέρουν): θα πάρετε ένα 
γλυκό | ένα λικέρ; 16. δέχοµαι (κάτι που µου στέλνουν), παρα-
λαµβάνω: ~ ένα γράµµα | ένα δέµα | µια είδηση 17. προσλαµβάνω: ~ 
καινούργιο υπάλληλο 18. παντρεύοµαι: ο άντρας που θα πάρω, θέλω 
να είναι µορφωµένος || ποιος θα βρεθεί να την πάρει, τώρα που γέ-
ρασε; 19. µετακινώ, αποµακρύνω: πάρε τα παιχνίδια σου απ' το πά-
τωµα || πάρ' τον από µπροστά µου, να µην τον βλέπω! 20. παρασύρω, 
αποµακρύνω βίαια (κάτι) από τη θέση του: τον πήρε το ρεύµα || το 
πήραν τα κύµατα || ο δυνατός αέρας πήρε τα κεραµίδια από τις στέγες- 
ΦΡ. (α) µε πήρε και µε σήκωσε βασανίστηκα, ταλαιπωρήθηκα πολύ 
(β) να το πάρει το ποτάµι; να πω τη λύση; (λέγεται από κάποιον που 
έχει πει ένα αίνιγµα, όταν ο ερωτώµενος δεν καταφέρνει να το λύσει) 
21. χτυπώ, πετυχαίνω, βρίσκω: τα σκάγια τον πήραν στο πόδι 22. 
προλαβαίνω: µας πήρε η νύχτα 23. ακολουθώ (δρόµο, πορεία κ.λπ.): - 
τον δρόµο για το χωριό || (µτφ.) ~ στραβό δρόµο || «Με τι καρδιά, µε τι 
πνοή [...] πήραµε τη ζωή µας- λάθος. Κι αλλάξαµε ζωή» (Γ. Σεφέρης)· 
ΦΡ. (α) παίρνω δρόµο βλ. λ. δρόµος (β) δρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω 
(στερεότυπη φράση στα παραµύθια) ξεκινώ για µεγάλη διαδροµή ή 
για να πάω γρήγορα κάπου (γ) παίρνω σβάρνα βλ. λ. σβάρνα (δ) 
παίρνω τον ανήφορο βλ. λ. ανήφορος (ε) παίρνω αποστάσεις 
αποµακρύνοµαι, αποφεύγω να συµφωνήσω ή διαφοροποιούµαι: ο 
υπουργός πήρε αποστάσεις από τις θέσεις που εξέφρασε ο πρωθυ-
πουργός 24. σε φράσεις που δηλώνουν αναχώρηση και περιπλάνηση 
κάπου: ~ τους δρόµους || - τα βουνά || πήρα τις γειτονιές να ρωτάω γι' 
αυτόν 25. εκλαµβάνω, θεωρώ: µε πήραν για ηλίθιο || δεν ξέρω πώς θα 
το πάρει- είναι πολύ εύθικτος || µην το πάρεις προσωπικά αυτό που θα 
πω, µιλάω γενικά- ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) βαριά | κατάκαρδα | επί πόνου 
στενοχωριέµαι πολύ για (κάτι), στο οποίο αποδίδω πολύ µεγάλη 
σηµασία (β) παίρνω (κάτι) από την ανάποδη | ανάποδα | στραβά 
καταλαβαίνω κάτι µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ισχύει, πα-
ρεξηγώ: το πήρε ανάποδα αυτό που του είπα και τώρα µου κρατάει 
µούτρα || να σου πω κάτι προσωπικό, αλλά µην το πάρεις στραβά 26. 
αντιλαµβάνοµαι, καταλαβαίνω: ~ κάτι κατά γράµµα | τοις µετρητοίς || 
τον πήρε το µάτι µου να ανεβαίνει τη σκάλα || δεν πήρε τίποτε το αφτί 
µου- ΦΡ. παίρνω είδηση | χαµπάρι | µυρωδιά | πρέφα αντιλαµβάνοµαι, 
αισθάνοµαι: εδώ έχει βουίξει ο τόπος, αλλά αυτός δεν έχει πάρει 
είδηση 27. εξετάζω: ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή || ας 
πάρουµε τώρα την άλλη περίπτωση || ~ (κάτι) ως παράδειγµα 28. έχω 
την ικανότητα να µαθαίνω· κυρ. στη ΦΡ. δεν (τα) παίρνει τα 
γράµµατα 29. χωρώ: η αίθουσα είναι µεγάλη- παίρνει πολύ κόσµο 30. 
διαρκώ: θα µας πάρει όλη τη νύχτα- καλύτερα ν'αρχίσουµε αύριο το 
πρωί 31. φθάνω, επαρκώ, είµαι σε θέση, έχω τη δυνατότητα, την ικα-
νότητα ή την άνεση: πρόσεχε- δεν σε παίρνει να αντιµιλάς στον δι-
ευθυντή σου! || δεν µας παίρνει ο καιρός να τα πούµε- ΦΡ. όσο δεν 
παίρνει | ως εκεί που δεν παίρνει όσο είναι δυνατόν, όσο γίνεται: εί-
µαι ανεκτικός - · 32. αναλαµβάνω: πήρε αυτός τα βάρη τής οικογέ-
νειας, όταν πέθανε ο πατέρας του- ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) πάνω µου βλ. 
λ. επάνω (β) παίρνω στα χέρια µου (κάτι) αναλαµβάνω την ευθύνη 
(για κάτι): νέοι άνθρωποι πήραν στα χέρια τους τις τύχες τού δήµου • 
33 (+να) αρχίζω, ξεκινώ: πήρε να βραδιάζει... ΣΥΝ. πιάνω 34. σε 
φράσεις που δηλώνουν ότι αρχίζει κανείς να έχει συγκεκριµένη στά-
ση ή έκφραση: ~ πόζα | στάση | ύφος | έκφραση 35. (αρχίζω να) τρα-
γουδώ µε συγκεκριµένο τρόπο (ένα τραγούδι): δεν πήραµε το τρα-
γούδι σωστά- ΦΡ. παίρνω ψηλά τον αµανέ βλ. λ. αµανές 36. σε φρά-
σεις µε ουσιαστικό, όπου το «παίρνω» λειτουργεί ως απολεξικοποιη-
µένο (βλ.λ.) ρήµα: ~ στροφή (αντί στρίβω) || ~ ανάσα (αντί ανασαίνω) 
|| ~ βράση (αντί βράζω) || ~ κρύωµα (αντί κρυολογώ) || ~ απόφαση 
(αντί αποφασίζω) || ~ τέλος (αντί τελειώνω) 37. (για µηχανή λήψεως) 
κινηµατογραφώ ή εγγράφω σε βίντεο: µας παίρνει η κάµερα 38. µε-
τρώ (µε ειδικό όργανο): ~ την πίεση τού πατέρα µου 39. επιδέχοµαι: 
αυτή η αρρώστια δεν παίρνει γιατρειά- ΦΡ. παίρνω από επιδέχοµαι: 
δεν παίρνει από λόγια | συµβουλές 40. εισάγω στον οργανισµό µου: 
πήρες το χάπι σου; || ~ ναρκωτικά 41. υφίσταµαι (κάτι δυσάρεστο και 
ξαφνικό): πήρα την πρώτη κρυάδα | το πρώτο σοκ || πήρα µια τροµά-
ρα! 42. χρησιµοποιώ (µεταφορικό µέσο) σε συγκεκριµένη στιγµή: ~ 
λεωφορείο | ταξί || όταν έχει πολλή κίνηση, δεν ~ το αυτοκίνητο · 43. 
καταλαµβάνω, πιάνω: µε πήρε ο ύπνος (αποκοιµήθηκα) || µε πήραν τα 
δάκρυα || µε πήρε το παράπονο · 44. τηλεφωνώ (σε κάποιον): θα 
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σε πάρω, όταν γυρίσω σπίτι- ΦΡ. παίρνω (κάποιον) στο τηλέφωνο τη-
λεφωνώ σε κάποιον · ΦΡ. (α) παίρνω θέση βλ. λ. θέση (β) παίρνω σει-
ρά (i) αποκτώ συγκεκριµένη θέση σε σειρά: οι πτυχιούχοι των καθη-
γητικών σχολών παίρνουν σειρά για διορισµό (ii) (µτφ.) ετοιµάζοµαι 
να ακολουθήσω: ο πρώτος και ο δεύτερος ξεκίνησαν ήδη και παίρ-
νουν σειρά ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέµπτος (γ) παίρνω µέρος (+σε) 
συµµετέχω: στον διαγωνισµό παίρνουν µέρος 40 υποψήφιοι (δ) 
παίρνω το µέρος (κάποιου) υποστηρίζω (κάποιον) (ε) παίρνω µπρος 
βλ. λ. εµπρός (στ) παίρνω (κάποιον) από κοντά | από δίπλα (ι) παρα-
κολουθώ, κατασκοπεύω (κάποιον) (ii) φροντίζω να είµαι συνεχώς κο-
ντά σε (κάποιον) (ζ) παίρνω (κάποιον) από πίσω ακολουθώ (κάποιον) 
κατά πόδας, τον παρακολουθώ: την πήρε από πίσω για να δει πού θα 
πάει || ένας αδέσποτος σκύλος µας είχε πάρει από πίσω µέχρι το σπίτι 
(η) (οικ.) παίρνω τα πάνω µου βλ. λ. επάνω (θ) παίρνω φωτιά βλ. λ. 
φωτιά (ι) παίρνω αέρα βλ. λ. αέρας (ια) παίρνω (κάποιον) στο ψιλό | 
στον µεζέ κοροϊδεύω, περιγελώ (κάποιον) (ιβ) (αργκό) τα παίρνω (στο 
κρανίο) εκνευρίζοµαι, αναστατώνοµαι: τα 'χω πάρει (στο κρανίο) µ' 
αυτή την κατάσταση || τα πήρα κι εγώ µόλις µου µίλησε έτσι και τον 
κατσάδιασα (ιγ) (οικ.) τα παίρνω χρηµατίζοµαι, δωροδοκούµαι: λέγε-
ται ότι οι υπάλληλοι σ'αυτή την υπηρεσία τα παίρνουν! (ιδ) τα παίρνω 
χοντρά (i) (εµφατ.) χρηµατίζοµαι (ii) (~ από κάποιον) εκµεταλ-
λεύοµαι την άγνοια, την ευπιστία ή την καλοσύνη κάποιου και του 
αποσπώ µεγάλα χρηµατικά ποσά: «πέντε µεγαλοδικηγόροι παραµυ-
θιάζουν φυλακισµένους ότι θα τους στήσουν ευνοϊκές δίκες και τους 
τα παίρνουν χοντρά!» (εφηµ.) (ιε) τα παίρνω κάτω από το τραπέζι 
χρηµατίζοµαι, παίρνω κρυφά χρήµατα (για αθέµιτο σκοπό), ενώ φαι-
νοµενικά όλα έχουν γίνει νόµιµα (ιστ) πάρ' τα! λέγεται όταν µου-
ντζώνει κανείς (κάποιον) ΣΥΝ. να, όρσε! (ιζ) (λαϊκ.) τον παίρνω (i) (!-
για γυναίκα) έρχοµαι σε συνουσία, κάνω έρωτα ΣΥΝ. (!) πηδιέµαι (ii) 
(!-για άνδρα) κάνω παθητικό οµοφυλοφιλικό σεξ ΣΥΝ. (!) πηδιέµαι (iii) 
αποκοιµιέµαι: ξάπλωσε και τον πήρα για λίγο (ιη) παίρνω ανάποδες 
βλ. λ. ανάποδος (ιθ) πάρ' τον κάτω για την πτώση κάποιου µετά από 
χτύπηµα ή ξαφνική αδιαθεσία: του δίνει µια και ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απολεξικοποιηµένα ρήµατα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < έπαίρνω < αρχ. έπαίρω «σηκώνω, υψώνω - παίρνω, 
αποσπώ» (βλ.λ.) < επ(ι)- + αϊρω]. 

παις (ο/η) {παιδ-ός, -α | -ες, -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το παιδί- σε τυποποιη-
µένες ή παλαιότ. χρήσεις: Νοσοκοµείο Παίδων || ΑΘΛ. εθνική οµάδα 
παίδων και εθνική οµάδα εφήβων || «Η ∆ιάπλασις των Παίδων» (νε-
ανικό λογοτεχνικό περιοδικό τού πρώτου µισού τού 20ού αι.)· ΦΡ. ίτε 
παίδες Ελλήνων (ϊτε, παίδες 'Ελλήνων, πβ. Αισχύλ. Πέρσαι 402: ω 
παίδες Ελλήνων, ϊτε) εµπρός, παιδιά των Ελλήνων, εµπρός Έλληνες 
2. (οικ. ο τ. παίδες) ως προσφώνηση σε φίλους σε παρέα ατόµων: -, 
ώρα να φύγουµε! [ΕΤΥΜ. < αρχ. παις, παιδός, βλ. λ. παιδί]. 

Παίσιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
πατριαρχών, επισκόπων, µοναχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

παϊτόνι κ. παετόνι (το) {παϊτον-ιού | -ιών} (παλαιότ.) είδος επιβατικής 
άµαξας µε τέσσερεις τροχούς και ένα άλογο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
τουρκ. payton | fayton < γαλλ. phaéton < αρχ. Φαέθων (µυθικό 
πρόσωπο), γυιός τού Ηλίου, που χάθηκε οδηγώντας το άρµα τού 
πατέρα του]. 

παιχνίδι κ. (σπάν.) παιγνίδι το {παιχνιδ-ιού | -ιών} 1. οποιαδήποτε 
ενέργεια δεν έχει συγκεκριµένο πρακτικό σκοπό, αλλά προσφέρει ευ-
χαρίστηση, επειδή είναι διασκεδαστική: ~ µε τις κούκλες | µε στρα-
τιωτάκια | µε τη µπάλα- ΦΡ. (α) θεατρικό παιχνίδι θεατρική δραστη-
ριότητα µε παιδαγωγικό σκοπό (β) παιχνίδια µε τις λέξεις τρόπος 
υπεκφυγής, λέγοντας ότι δεν εννοεί κάποιος αυτό που οι άλλοι κα-
ταλαβαίνουν: δεν θα κάνουµε τώρα ~: το εννοούσες αυτό ή όχι; (γ) 
ερωτικό παιχνίδι κάθε πράξη µεταξύ εραστών, η οποία διεγείρει τον 
ερωτικό πόθο (δ) (µτφ.) το παιχνίδι τής γάτας µε το ποντίκι η σειρά 
από µικρά πλήγµατα που επιφέρει κανείς από θέση ισχύος εις βάρος 
αντιπάλου, παρατείνοντας την αγωνία του, χωρίς να φθάνει στο τε-
λειωτικό, όπως όταν η γάτα παίζει µε το θήραµα της, πριν το κατα-
σπαράξει 2. (α) (ειδικότ.) οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγµατοποι-
είται σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες (και ενδεχοµένως µε συγκε-
κριµένα αντικείµενα), αποσκοπώντας είτε στη διασκέδαση είτε στην 
απόκτηση χρηµάτων: γνωστά παιδικά ~ είναι το κρυφτό, το κυνηγητό, 
η αµπάριζα κ.ά. || το σκάκι είναι δύσκολο | απαιτητικό -1| βγαίνω απ' 
το ~ || ατοµικό | οµαδικό | αθλητικό - || τυχερά ~ (βλ. λ. τυχερός) (β) 
µία από τις διαδοχικές φάσεις παιχνιδιού, που η καθεµιά τους 
υπολογίζεται για το τελικό αποτέλεσµα· παρτίδα: µου πήρε τρία ~ 
στο τάβλι | στο κουµκάν3. (συνεκδ.) το αντικείµενο µε το οποίο παί-
ζει κανείς (π.χ. σβούρα, στρατιωτάκια κ.ά.): ακριβό | επιτραπέζιο | 
µουσικό ~ || κατάστηµα παιχνιδιών 4. (ειδικά) ο αθλητικός αγώνας, η 
αναµέτρηση: το ~ θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο ΣΥΝ. αγώνας, 
µατς· ΦΡ. χάνω το παιχνίδι αποτυγχάνω: αν περιµένουµε να αλλάξουν 
αυτοί τακτική για να ενεργήσουµε, το χάσαµε το παιχνίδι! 5. (συνεκδ.) 
ο τρόπος µε τον οποίο παίζει κανείς σε αθλητικό αγώνα: αποβλήθηκε 
για αντιαθλητικό ~ || σκληρό ~ || το ~ είναι στηµένο | σικέ- ΦΡ. (λαϊκ.-
οικ.) κάνω παιχνίδι παίρνω την πρωτοβουλία για ενέργειες: άσε τους 
άλλους και κάνε παιχνίδι µόνος σου 6. (µτφ.) η αναµέτρηση 7. 
(µειωτ.) οποιαδήποτε µη σοβαρή ενέργεια: Πρόσεχε, γιατί εγώ δεν 
κάνω παιχνίδια! Όταν λέω κάτι, το εννοώ! 8. ως χαρακτηρισµός για 
έργο που δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο, η εύκολη υπόθεση: για έναν 
πεπειραµένο αυτή η δουλειά είναι ~ || (κ. το υποκ.) για µένα τέτοιες 
ασκήσεις είναι παιχνιδάκι 9. το σύνολο ποικίλων ενεργειών και 
χειρισµών, συνήθ. µε χαρακτήρα πονηρό: ύποπτα ~ συµφερόντων 
παίζονται πίσω απ' τις πλάτες τού λαού || το ~ τής διαδοχής || του 

έπαιξε βρόµικο ~ || οι φαρµακοβιοµήχανοι παίζουν χοντρό - µε τα 
φάρµακα || το ~ τής επικράτησης µεταξύ των δύο αντιπάλων παίζεται 
στις πλάτες τού λαού 10. σειρά ενεργειών που δεν φαίνεται να οδη-
γούν πουθενά: µε κούρασε αυτό το ~ σχετικά µε το ποιος έχει δίκιο 
και ποιος άδικο 11. ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία συµµετέ-
χουν πολλοί, οι εξελίξεις σε συγκεκριµένο ζήτηµα: θέτοντας η Μ. 
Βρετανία θέµα τουρκικής µειονότητας στην Κύπρο το 1955, έβαλε και 
την Τουρκία στο ~ (στις εξελίξεις για το Κυπριακό)· ΦΡ. παιχνίδι νεύ-
ρων ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία ο καθένας προσπαθεί να 
πλήξει τον αντίπαλο ψυχολογικά, ώστε να κάνει εσφαλµένη ενέργεια 
12. το να παιχνιδίζει κάτι: το ~ των χρωµάτων στους πίνακες ενός 
ζωγράφου. — (υποκ.) παιχνιδάκι (το) (κυρ. σηµ. 3, 8). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
παιγνίδιον, υποκ. τού παίγνιον | παίχνιον (βλ. λ. παίγνιο)]. 

παιχνιδιάρης, -α, -ικο {παιχνιδιάρηδες} 1. αυτός που του αρέσει να 
παίζει, που αγαπά τα παιχνίδια και γενικότ. δεν έχει σοβαρή συµπε-
ριφορά 2. (συνήθ. γυναίκα) που αγαπά τα ερωτικά παιχνίδια, τις ερω-
τοτροπίες. — παιχνιδιάρικος, -η/-ια, -ο, παιχνιδιάρικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παιγνιδιάρης < παιγνίδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. 
κ. ξεχασι-άρης]. 

παιχνιδίζω ρ. αµετβ. {παιχνίδισα} 1. συµπεριφέροµαι µε παιγνιώδη 
διάθεση: «η νίκη, αφού παιχνίδισε και µε τους δύο, δεν διάλεξε κα-
νέναν» (εφηµ.) 2. κινούµαι σε διάφορες κατευθύνσεις χωρίς συγκε-
κριµένο σκοπό: το φως παιχνίδιζε στο νερό. — παιχνίδισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παιγνιδίζω < παιγνίδι]. 

παιχνιδότοπος (ο) χώρος µε πολλά παιχνίδια, για να παίζουν τα 
παιδιά: σε πολλά σούπερ-µάρκετ υπάρχουν παιχνιδότοποι για τα 
παιδιά των πελατών. 

παίχτης (ο) → παίκτης 
παιωνία (η) {παιωνιών} καλλωπιστικό φυτό µε µεγάλα λουλούδια σε 

χρώµα άσπρο, ροξ ή φούξια. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παιών, -ώνος, παράλλ. τ. τού παιάν, -άνος (βλ.λ.) 
στη σηµ. «θεραπευτής, γιατρός», αφού Παιάν | ΠαιάΡων ήταν αρχι-
κώς το όνοµα ενός θεού προς τον οποίο απευθύνονταν µε δυνατές 
κραυγές για σωτηρία. Το φυτό ονοµάστηκε έτσι εξαιτίας των θερα-
πευτικών ιδιοτήτων των ριζών του]. 

Π.Α.Κ. (το) Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνηµα' αντιδικτατορική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1968 στο εξωτερικό από τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου. 

πακετάρω ρ. µετβ. {πακετάρισ-α, -τηκα, -µένος} συσκευάζω (κάτι) 
σε πακέτο. — πακετάρισµα (το). 

πακέτο (το) 1. (α) δέµα που περιλαµβάνει τακτοποιηµένα αντικείµενα 
(β) χάρτινο κουτί στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, τακτοποιηθεί λίγα ή 
πολλά πράγµατα, συνήθ. οµοειδή ΣΥΝ. πάκο, κούτα 2. (ειδικότ.) το 
µικρό κουτί τσιγάρων: πόσα πακέτα καπνίζεις την ηµέρα; 3. η δέσµη 
(προτάσεων, απόψεων, όρων, µέτρων) σχετικά µε συγκεκριµένο ζήτη-
µα, που θεωρείται ως ενιαίο σύνολο, ή το σύνολο πραγµάτων που 
προσφέρονται όλα µαζί και όχι το καθένα χωριστά: ~ νέων µέτρων 
για την αντιµετώπιση τού νέφους || η τιµή τού ~ λογισµικού που προ-
σφέρεται για γραµµατειακή υποστήριξη είναι συµφέρουσα || τα φρο-
ντιστήρια ξένων γλωσσών προσφέρουν πακέτα προετοιµασίας υπο-
ψηφίων για όλα τα επίσηµα διπλώµατα || η εταιρεία µας προσφέρει 
υψηλό ~ αποδοχών, εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης || ~ παρεχοµένων 
υπηρεσιών | αµυντικών συστηµάτων | αντιαεροπορικού εξοπλισµού | 
διακοπών || (ειδικότ. για το συµφωνηµένο σύνολο οικονοµικών παρο-
χών από την Ε.Ε. προς τις χώρες-µέλη, ακολουθούµενο από το όνοµα 
τού εκάστοτε προέδρου της): το ~ Ντελόρ | Σαντέρ- ΦΡ. (οικ.-λαϊκ.) 
πάω πακέτο (µε κάποιον) συνδέοµαι τόσο στενά µε κάποιον, ώστε 
δεν µπορεί να νοηθεί ο ένας χωρίς τον άλλον: αυτοί οι δύο πάνε πα-
κέτο- αν καλέσεις τον έναν, πρέπει να καλέσεις και τον άλλον 4. ως β' 
όρος σε φραστικές λέξεις, όπως λύση-πακέτο, προσφορά-πακέτο κ.ά.· 
(ειδικότ.) ΦΡ. συµφωνία-πακέτο (i) συµφωνία στην οποία ο αγο-
ραστής πληρώνει µία καθορισµένη τιµή για ένα σύνολο προϊόντων ή 
υπηρεσιών (ii) συµφωνία ή σχέδιο στο οποίο η έγκριση ενός µέρους 
προϋποθέτει και την έγκριση των άλλων µερών · 5. (αργκό των νέων) 
απογοήτευση, δυσάρεστη εξέλιξη, πάθηµα: µεγάλο ~ η σηµερινή µέ-
ρα- όλα µου πήγαν στραβά- κυρ. στη ΦΡ. τρώω πακέτο: έφαγα πακέ-
το µε τις εξετάσεις στο σχολείο || «την είχε ερωτευθεί κι όταν τα χά-
λασαν, έφαγε πακέτο» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. pacchetto < γαλλ. paquet < µέσ. ολλ. pak «δέσµη». Η φρ. 
συµφωνία-πακέτο αποδίδει το αγγλ. package-deal]. 

Πακιστάν (το) {άκλ.} (ουρντού Jamhûryat Islamî Pakistan = Ισλαµική 
∆ηµοκρατία τού Πακιστάν) κράτος τής Ν. Ασίας µε πρωτεύουσα το 
Ισλαµαµπάντ, επίσηµη γλώσσα την Ουρντού και νόµισµα τη ρουπία 
Πακιστάν. — Πακιστανός (ο), Πακιστανή (η), πακιστανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ουρντού Pakistan. Τα τρία πρώτα γράµµατα τής ονοµασίας 
προέρχονται από τα αρχικά των ονοµάτων Punjab, Afghanistan και 
Kashmir, τρεις περιοχές που περιβάλλουν ή περικλείονται στη χώρα, 
και το β' συνθ. -stan «χώρα». Είναι χαρακτηριστικό ότι το α' συνθ. 
Pak- συµπίπτει µε την περσ. λ. pak «αγνός, γνήσιος», οπότε το όνοµα 
Pakistan συχνά ερµηνεύεται παρετυµολογικά ως «χώρα των αγνών 
ανθρώπων»]. 

πάκο (το) 1. το πακέτο (βλ.λ., σηµ. 1) 2. η στοίβα. Επίσης πάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pacco < µεσ. ολλ. pak «δέσµη»]. pacta sunt 
servanda λατ. (προφέρεται πάκτα σουντ σερβάντα) ελ-λην. οι 
συµφωνίες πρέπει να τηρούνται· αρχή τού δικαίου, κατά την οποία 
οισυµφωνίες των συµβαλλοµένων είναι δεσµευτικές. 
πακτωλός (ο) πλούσιο απόθεµα, τεράστια ποσότητα (αγαθών): ~ 

χρηµάτων | κερδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ.. 
ποταµός τής Λυδίας, γνωστός για τα ψήγµατα χρυσού 



πάκτωνας 1305 παλαιοντολογία 
 

που περιείχαν τα νερά του, αγν. ετύµου]. 
πάκτωνας (ο) {πακτώνων} η µικρή τετράγωνη βάρκα χωρίς καρίνα, που 

χρησιµεύει για τον καθαρισµό και τη βαφή τού πλοίου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πάκτων, -ωνος < αρχ. πακτώ (-όω) «στερεώνω» < πα-κ-τός | πηκτός (βλ.λ.)]. 

πακτώνω ρ. µετβ. {πάκτωσα} ενοικιάζω, εκµισθώνω (αγροτικό κτήµα). — 
πάκτωση [µεσν.] κ. πάχτωση (η), πάκτωµα κ. πάχτωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. πάκτον < λατ. pactum «σύµβαση, συνθήκη» (< ρ. paciscor «συνάπτω 
συµφωνία, διοµολογούµαι», πβ. µτχ. pactus)]. 

ΠΑΛ | PAL (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα µεταδόσεως έγχρωµου τηλεοπτικού 
σήµατος γερµανικής προελεύσεως, που χρησιµοποιείται κυρ. στην Ευρώπη, 
την Αυστραλία και σε χώρες τής Αφρικής (πβ. ΣΕΚΑΜ | SECAM, NTSC). 
[ΕΤΥΜ Αρκτικόλεξο από το αγγλ. Phase Alternating Line «µεταβολή φάσεως 
ανά γραµµή»]. 

παλ επίθ. {άκλ.} (χρώµα) που είναι άτονο, όχι έντονο: τοίχοι βαµµένοι σε ~ 
αποχρώσεις ANT. έντονος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pâle < λατ. pallidus «ωχρός» < ρ. pallere «ωχριώ, χλο-
µιάζω»]. 

πάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πλατύ και κυρτό, δρεπανοειδές σπαθί ανατολικής 
προελεύσεως: «που 'χουν τ'ασήµια τα πολλά, τις ασηµένιες ~» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. γιαταγάνι · 2. (παλαιότ.) το πλατύ τµήµα τού κουπιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pala «φτυάρι» < λατ. pala < *pag-slâ, από το θ. τού p. pa-n-g-
ere «πήγνυµι». Όµοια προέλευση έχει το τουρκ. pala]. 

παλαβιάρης, -α, -ικο αυτός που κάνει απερίσκεπτες ή παράτολµες πράξεις, που 
συµπεριφέρεται µε παράλογο τρόπο· ο παλαβός. [ΕΤΥΜ < παλαβός + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης (βλ.λ.)]. 

παλαβός, -ή, -ό (εκφραστ.) 1. τρελός ΣΥΝ. ανισόρροπος, µουρλός- ΦΡ. κάνω 
την παλαβή | το 'χω ρίξει στην παλαβή παριστάνω τον ανήξερο, 
προσποιούµαι ότι δεν καταλαβαίνω: «δεν ντρέπονται, σοβαροί άνθρωποι που 
κάνουν την παλαβή ή µήπως τους έχει εξουδετερώσει κι αυτούς ο φόβος;» 
(εφηµ.) 2. αυτός που ενεργεί παράτολµα, που είναι ριψοκίνδυνος 3. (+µε | 
+για) αυτός που είναι σφοδρά ερωτευµένος: ήταν παλαβός για τη Ντίνα ΣΥΝ. 
παλαβιάρης. — παλαβιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *παλαλός (µε ανοµοίωση) < αρχ. 
άπολωλός, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. άπόλλυµι «καταστρέφω, χάνω». Κατ' άλλη 
άποψη, λιγότερο πιθανή, παλαβός < *παλαβιός < *παλάβια < παλάβρα 
(βλ.λ.). Τέλος, έχει προταθεί και η αναγωγή στον αρχ. αι-ολ. τ. πάλαος (µε 
αΥάπτυξη ευφωνικού -β-), διαλεκτ. τ. τού επιθ. παλαιός (βλ.λ.)]. 

παλάβρα (η) {χωρ. γεν πληθ.} (εκφραστ.) 1. λόγος στοµφώδης, που εκφράζει 
αλαζο\Ίκή περιαυτολογία 2. η παλαβοµάρα (βλ.λ.). — πα-λάβρας (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, τρελός. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν„ < ισπανοεβρ. (λαντίνο) palavra (ισπ. palabra «λέξη, λόγος») 
< λατ. parabola < αρχ. παραβολή]. 

παλαβωµάρα (η) (εκφραστ.) 1. η έλλειψη διανοητικής ισορροπίας και σύνεσης 
ΣΥΝ. µούρλα, τρέλα 2. (συνεκδ.) λόγος ή πράξη που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη απερισκεψία ΣΥΝ. µούρλα, τρέλα. [ΕΤΥΜ < *παλάβωµα (< 
παλαβώνω) + παραγ. επίθηµα -άρα,  πβ. κ. φαγωµ-άρα, στραβωµ-άρα]. 

παλαβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παλάβωσα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) παλαβό, 
τρελό ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι παλαβός ΣΥΝ. τρελαίνοµαι. — παλάβωµα (το). 

παλάγκο (το) ΝΑΥΤ. σύστηµα τροχαλιών για τη φόρτωση και εκφόρτωση 
πλοίων ΣΥΝ. πολύσπαστο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. palanco < λατ. 
phalangae < αρχ. φάλαγξ]. 

πάλαι επίρρ. (αρχαιοπρ.) προ πολλού, τον παλιό καιρό' ΦΡ. πάλαι ποτέ 
(Αριστοφ. Πλούτος 1002) κάποτε, σε παλαιότερη εποχή: η ~ Βρετανική 
Αυτοκρατορία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίρρ., τού οποίου η κατάλ. -αι παραµένει δυσερµήνευτη (πβ. 
χαµ-αί, παρ-αί, κατ-αί). Ως προς το θ. παλ-, επικρατέστερη φαίνεται η εκδοχή 
σύµφωνα µε την οποία ανάγεται σε τ. *kwl-, συνε-σταλµ. βαθµ. τού I.E. *kwel- 
«µακριά» (τοπική και χρονική σηµ.), και συνδ. µε το αρχ. επίρρ. τηλε 
«µακριά» (βλ. λ. τηλε-), καθώς και µε σανσκρ. caramâ- «τελευταίος, 
έσχατος». ∆εν αποκλείεται η ρίζα *kwel- να εµφανίζεται και στις λ. τέλος, 
πέλοµαι έπειτα από ιδιαίτερη σηµασιολ. εξέλιξη. Βλ. κ. παλαιός]. 

παλαιικός, -ή, -ό [µεσν.] (λόγ.) αυτός που αναφέρεται στην παλαιά εποχή: ~ 
ρούχα | παιχνίδια ΣΥΝ. αρχαιότροπος ANT. νεωτεριστικός, µοντέρνος. — 
παλαιικότητα (η). 

παλαίµαχος, -η, -ο [1895] 1. αυτός που έχει µακρά πολεµική πείρα ΣΥΝ. 
βετεράνος ANT. απόλεµος 2. (µτφ.) αυτός που έχει µακρά πείρα σε 
συγκεκριµένο χώρο: ~ δηµοσιογράφος ! αστυνοµικός | ποδοσφαιριστής ΑΝΤ. 
αρχάριος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόµαχος. [ΕΤΥΜ < πάλαι + -µαχος < µάχοµαι]. 

παλαιό- κ. παλαιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι είναι: 1. αρχαίος: 
παλαιο-χριστιανικός 2. παλαιός: παλαιο-βιβλιοπωλείο 3. οπισθοδροµικός: 
παλαιο-κοµµατισµός (πβ. λ. παλιό-). [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. παλαιός (βλ.λ.) και εµφανίζεται 
επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. palaeo-graphy. Βλ. κ. παλιό-]. 

παλαιοανθρωπολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής παλαιοντολογίας και τής 
φυσικής ανθρωπολογίας, ο οποίος µελετά την προέλευση και εξέλιξη τού 
ανθρώπινου είδους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeanthropology]. 

παλαιοβιβλιοπωλείο (το) το βιβλιοπωλείο όπου πωλούνται παλιά και 
µεταχειρισµένα βιβλία. — παλαιοβιβλιοπώλης (ο) [1862], παλαι-
οβιβλιοπώλες, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. bouqinerie]. παλαιθβιολογία (η) {χωρ. πληθ.} 
κλάδος τής βιολογίας που µελετά 

τις οργανικές µορφές οι οποίες έζησαν στην επιφάνεια τής Γης σε 
παλαιότερες γεωλογικές περιόδους. — παλαιοβιολογικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paleobiology]. παλαιοβοτανική (η) 
κλάδος τής παλαιοντολογίας που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
απολιθωµένων φυτών και των λειψάνων τους. 

— παλαιοβοτανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paleobotany]. παλαιογεωγραφία (η) 
{χωρ. πληθ.} η γεωγραφία επιλεγµένων τµηµάτων τής επιφάνειας τής Γης σε 
συγκεκριµένες παλαιότερες περιόδους τού γεωλογικού χρόνου. — 
παλαιογεωγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeogeography]. 
παλαιογραφία (η) [1811] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. Ο κλάδος που έχει ως 

αντικείµενο την ανάγνωση, τη χρονολόγηση και τον προσδιορισµό τής 
προελεύσεως των γραπτών κειµένων παλαιότερων εποχών, τα οποία σώζονται 
σε παπύρους, περγαµηνές ή χαρτί. — παλαιογρά-φος (ο/η) [1865], 
παλαιογραφικός, -ή, -ό [1837]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paléographie]. 

παλαιοεθνολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής εθνολογίας που έχει ως 
αντικείµενο τα προϊστορικά έθνη. — παλαιοεθνολόγος (ο/η), πα-
λαιοεθνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeoethnology]. 

παλαιοελλαδιτης [1886] κ. παλιοελλαδίτης (ο) {παλαιοελλαδι-
τών).παλαιοελλαδίτισσα κ. παλιοελλαδίτισσα (η) {δύσχρ. πα-
λαιοελλαδιτισσών} πρόσωπο που κατάγεται από τη Στερεά Ελλάδα ή την 
Πελοπόννησο, τις πρώτες περιοχές που εντάχθηκαν στο ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος: «ο πατέρας µου ήταν ζόρικος ~ που διορίστηκε τηλεγραφητής στις 
"Νέες Χώρες" (έτσι λέγανε προπολεµικά τη Μακεδονία και τη Θράκη)» (εφηµ.). 
— παλαιοελλαδίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; < παλαιό- + ελλαδίτης + -ικος (βλ. λ. -
ικός)]. 

παλαιοζωικός, -ή, -ό [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωλογική 
περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται τα παλαιότερα ίχνη ζωής 2. 
Παλαιοζωικός Αιώνας ένας από τους αιώνες τού γεωλογικού χρόνου· 
αποτελείται από τις περιόδους Κάµβριο, Ορδοβίσιο, Σιλού-ριο, ∆εβόνιο, 
Λιθανθρακοφόρο, Πέρµιο και πιστεύεται ότι συνδέεται µε την εµφάνιση ζωής 
στον πλανήτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. palaeozoic]. 

παλαιοζωολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής παλαιοντολογίας, ο 
οποίος ερευνά και ταξινοµεί τα απολιθώµατα των ζωικών οργανισµών. — 
παλαιοζωολόγος (ο/η), παλαιοζωολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. palaeozoology]. 

παλαιοηµερολογίτης κ. (λαΐκ.) παλιοηµερολογίτης (ο) {παλαιοηµερολογιτών}, 
παλαιοηµερολογίτισσα κ. (λαϊκ.) παλιοη-µερολογίτισσα (η) {δύσχρ. 
παλαιοηµερολογιτισσών} ο χριστιανός ορθόδοξος υποστηρικτής τής 
διατήρησης τού παλαιού Ιουλιανού ηµερολογίου -χωρίς τη διόρθωση των 13 
ηµερών, η οποία καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1923- και τής τέλεσης όλων 
των εκκλησιαστικών εορτών σύµφωνα µε το ηµερολόγιο αυτό. — 
παλαιοηµερολογι-τισµός (ο), παλαιοηµερολογίτικος, -η, -ο. 

παλαιόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από παλιά ΣΥΝ. έκπαλαι. [ΕΤΥΜ, 
µεσν. < παλαιό- + -θεν (βλ.λ.)]. 

παλαιοκαθολικός, -ή, -ό [1874] το µέλος εκκλησιαστικής κίνησης, η οποία 
δέχεται τα βασικά δόγµατα τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά 
απορρίπτει ως καινοτοµίες το αλάθητο τού Πάπα, την άσπιλη σύλληψη τής 
Θεοτόκου κ.ά. — παλαιοκαθολικισµός (ο) [1888]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. altkatholisch]. 

παλαιόκαινος, -η, -ο [1884] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το Πα-λαιόκαινο 
2. Παλαιόκαινο (το) {Παλαιοκαίνου} γεωλογική περίοδος που ξεκίνησε πριν 
από 65 εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε περίπου 11 εκατοµµύρια χρόνια, 
πρώτη από τις τρεις υποδιαιρέσεις τής τριτογενούς περιόδου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξ^έν. όρ., < αγγλ. palaeocene]. 

παλαιοκλιµατολογια (η) {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις 
κλιµατικές συνθήκες που επικράτησαν στη Γη κατά τις διάφορες γεωλογικές 
περιόδους και εποχές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeoclimatology]. 

παλαιοκοµµατικός, -ή, -ό ΠΟΛΙΤ. αυτός που σχετίζεται µε το οπισθοδροµικό 
πολιτικό κατεστηµένο, που ενεργεί καιροσκοπικά και αντίκειται σε κάθε 
µορφή εκσυγχρονισµού: ~ πρακτική. 

παλαιοκοµµατισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. η πολιτική νοοτροπία και πρακτική που 
αντιτίθεται σε κάθε µορφή εκσυγχρονισµού· χαρακτηριστικά της είναι η 
δηµαγωγία, το ρουσφέτι, οι µικροκοµµατικές επιδιώξεις κ.λπ. 

παλαιολιθικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Παλαιολιθική 
Εποχή 2. Παλαιολιθική Εποχή η παλαιότερη περίοδος τού ανθρώπινου 
πολιτισµού, κατά την οποία ο άνθρωπος κατασκεύαζε εργαλεία και όπλα από 
ακατέργαστη πέτρα και ζούσε συλλέγοντας την τροφή του 3. (µτφ.-µειωτ.) 
πεπαλαιωµένος, ξεπερασµένος: ~ αντιλήψεις | τακτική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. paléolithique]. 

παλαιοµοδίτικος, -η, -ο κ. παλιοµοδίτικος 1. αυτός που ακολουθεί την 
παλαιότερη µόδα: ~ ρούχα 2. σύµφωνος µε ξεπερασµένα πρότυπα: ~ 
αντιλήψεις | συνήθειες. 

παλαιοντολογία (η) [1851] (χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης τους οργανισµούς που έζησαν στη Γη κατά τη διάρκεια των 
παλαιότερων γεωλογικών εποχών. — παλαιοντολογικός, -ή, -ό [1859]. 
[ΕΤΥΜ. < παλαι)ο)- + οντο- (< ον) + -λογία (< λέγω), ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. paléontologie]. 
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παλαιοντολόγος (ο/η) [1889] επιστήµονας που ασχολείται µε την επιστήµη τής 
παλαιοντολογίας. 

[ΕΤΥΜ. < παλαι)ο)- + οντο- (< ον) + -λόγος (< λέγω), ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. paléontologue]. παλαιοπωλείο (το) [1871] το κατάστηµα στο οποίο 
πωλούνται παλιά και µεταχειρισµένα αντικείµενα (βιβλία, έργα τέχνης κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Althandel]. παλαιοπώλης (ο) 
{παλαιοπωλών}, παλαιοπώλισσα (η) {παλαιο-πωλισσών} έµπορος παλαιών και 
µεταχειρισµένων αντικειµένων. — παλαιοπωλικός, -ή, -ό. παλαιός, -ά, -ό (λόγ.) 
1. παλιός (βλ.λ.): επάνοδος στο ~ καθεστώς 2. παλαιός αιγιαλός η ζώνη ξηράς 
που προέκυψε από τη µετακίνηση τής ακτογραµµής προς τη θάλασσα, 
οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις, τεχνικά έργα ή άλλες αιτίες και οριοθετείται 
από τη νέα γραµµή παραλίας και τη γραµµή τού παλαιού αιγιαλού 3. ΘΡΗΣΚ. 
Παλαιά ∆ιαθήκη (συντοµ. Π.∆.) (στον χριστιανισµό) συλλογή βιβλίων που 
αποτελούν το πρώτο µέρος τής Αγίας Γραφής και περιέχουν όσα αποκάλυψε ο 
Θεός στους ανθρώπους µέσω τού Μωυσή και των προφητών στον λαό Ισραήλ, 
σε αντιδιαστολή προς την Καινή ∆ιαθήκη (βλ. λ. καινός), όπου η αλήθεια 
αποκαλύπτεται µέσω τού Ιησού Χριστού και των Αποστόλων (βλ. κ. Αγία 
Γραφή, λ. γραφή)- είναι γνωστά κυρ. στην ελληνική τους µετάφραση από τους 
Εβδοµήκοντα (θ'), περιλαµβάνονται δε σε αυτά ο «Νόµος», οι «Προφήτες» και 
τα «Αγιό-γραφα» (τα ιστορικά βιβλία τού εβραϊκού κανόνα) 4. παλαιοί (οι) αυ-
τοί που έζησαν παλιά, οι πρόγονοι: οι ~ ήξεραν τον καιρό παρατηρώντας τον 
ουρανό. — παλαιά επίρρ., παλαιότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. 

[ΕΤΥΜ- αρχ. < *παλαι-¥ός < πάλαι (βλ.λ.). Αν, εντούτοις, θεωρηθεί ότι το 
µυκ. pa-ra-jo ταυτίζεται µε το επίθ. παλαιός, τότε παλαιός < *πα-λα-)ός < 
πάλαι]. 

παλαιοχριστιανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους: ~ κοινότητες 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής βυζαντινής αρχαιολογίας µεταξύ τής εµφανίσεως τού 
χριστιανισµού ως θρησκείας και τού πρώτου µισού τού 7ου αι.: ~ βασιλική | 
κατακόµβες | ανάγλυφα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paléochrétien]. 

πάλαι ποτέ → πάλαι 
παλαιστής (ο), παλαίστρια (η) {παλαιστριών} πρόσωπο που ασχολείται 

συστηµατικά µε το αγώνισµα τής πάλης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παλαίω (βλ.λ.)]. 
παλαιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον παλαιστή ή µε το 

αγώνισµα τής πάλης 2. παλαιστική (η) η τέχνη τού παλαιστή. 
Παλαιστίνη (η) 1. περιοχή τής Μέσης Ανατολής, που εκτείνεται από τα 

παράλια τής Μεσογείου Θαλάσσης ώς τον ποταµό Ιορδάνη και από τα 
σηµερινά σύνορα τού Ισραήλ µε τον Λίβανο ώς την περιοχή τής Γάζας 2. 
κράτος που ιδρύθηκε στα πρώην κατεχόµενα από το Ισραήλ εδάφη τής 
∆υτικής Όχθης τού Ιορδάνη και προορίζεται να γίνει η εθνική εστία των 
Αράβων τής παραπάνω περιοχής (σηµ. 1), οι οποίοι εκδιώχθηκαν µε την 
ίδρυση τού κράτους τού Ισραήλ. — Παλαιστίνιος (ο) [1891], Παλαιστίνια (η), 
παλαιστινιακός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. Pleséth «χώρα των 
Φιλισταίων». βλ. λ. Φιλισταίοι}. 

παλαιστινιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Παλαιστίνη και τους 
Παλαιστινίους 2. Παλαιστινιακό (το) το πρόβληµα που δηµιούργησε η 
µετοίκηση Εβραίων από όλο τον κόσµο στην περιοχή τής Παλαιστίνης από το 
1882 παρά τις αντιδράσεις των Αράβων κατοίκων τής περιοχής, καθώς και η 
δηµιουργία τού κράτους τού Ισραήλ το 1948· οι συγκρούσεις µε τα αραβικά 
κράτη τής περιοχής είχαν ως αποτέλεσµα 600.000 Παλαιστίνιοι να γίνουν 
πρόσφυγες και να καταληφθούν από το Ισραήλ οι κατοικούµενες 
αποκλειστικά από Παλαιστινίους περιοχές τής Λωρίδας τής Γάζας και τής 
∆υτικής Όχθης τού Ιορδάνη, οι οποίες εποικίσθηκαν µε Ισραηλινούς. 

παλαίστρα (η) {παλαίστρων} 1.ο υπερυψωµένος και περιφραγµένος χώρος 
µέσα στον οποίο διεξάγεται το αγώνισµα τής πάλης 2. (µτφ.) το πεδίο 
αναµέτρησης (πολιτικής, πνευµατικής κ.λπ.) ΣΥΝ. στίβος, κονίστρα, αρένα, 
στάδιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παλαίω (βλ.λ.)]. 

παλαίω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.-σπάν.) παλεύω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., µε 
επίθηµα *-jo, αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί ούτε µορφολογικώς ούτε 
σηµασιολογικώς η σύνδεση µε το ρ. πάλλω. Βλ. κ. πάλη]. 

παλαιώνω [αρχ.] κ. (καθηµ.) παλιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παλαίωσα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) παλαιό· (ειδικότ.) 2. (για οινοπνευµατώδες 
ποτό) βελτιώνω τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ποτού, διατηρώντας το για 
πολύ χρόνο σε ξύλινο βαρέλι 3. κάνω (έπιπλο) να δείχνει παλαιό, ενώ δεν 
είναι ♦ 4. (αµετβ.) γίνοµαι παλαιός, φθείροµαι από το πέρασµα τού χρόνου. 

παλαίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (λόγ.) το να γίνεται κάτι 
παλαιό, η φθορά από τον χρόνο· (ειδικότ.) 2. η διαδικασία βελτίωσης των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οινοπνευµατώδους ποτού (κρασιού, 
ουίσκι) µέσω τής επί µακρόν παραµονής του σε ξύλινα βαρέλια 3. η τεχνική 
µε την οποία ένα έπιπλο δείχνει παλαιό, ενώ δεν είναι. 

παλαµάκια (τα) {χωρ. γεν.} τα επανειληµµένα χτυπήµατα τής µιας παλάµης 
πάνω στην άλλη ως έκφραση επιδοκιµασίας ΣΥΝ. χειροκροτήµατα. [ΕΤΥΜ. < 
παλάµη + υποκ. επίθηµα -άκι]. 

παλαµάρι (το) {παλαµαρ-ιού | -ιών} το χοντρό σχοινί για την πρόσδεση τού 
πλοίου στην προβλήτα τού λιµανιού ΣΥΝ. καραβόσκοινο, (λόγ.) κάλως. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. palamar < ιταλ. palamara < µεσν. λατ. palama- 

rius, αβεβ. ετύµου, πιθ. ανάγεται στο αρχ. παλάµη, οπότε ίσως πρόκειται για 
αντιδάν. Έχει υποστηριχθεί ότι και η τουρκ. λ. ανάγεται στην Ελληνική]. 

παλάµη (η) {παλαµών} 1. η έσω επιφάνεια τού άκρου χεριού µεταξύ καρπού 
και ρίζας των δακτύλων ΦΡ. εν τη παλάµη και ούτω βοήσο-µεν (εν τη παλάµη 
και οϋτω βοήσοµεν) για να πραγµατοποιηθεί κάτι, πρέπει πρώτα να δοθούν τα 
ανάλογα ανταλλάγµατα, να καταβληθεί το αντίτιµο του · 2. µονάδα µήκους 
που ισοδυναµεί µε το 1/10 τού µέτρου. Επίσης (λαϊκότ.) απαλάµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *pla-, συνεσταλµ. βαθµ. τού δισύλλ. I.E. *pel~- «ευρύς, 
επίπεδος», πβ. λατ. palma (> γαλλ. paume), planus «οµαλός, επίπεδος», αρχ. 
ιρλ. läm «χέρι», αρχ. γερµ. folma «παλάµη», αρχ. αγγλ. folm κ.ά. Οµόρρ. πέλ-
αγος (βλ.λ.), πλάγ-ιος (βλ.λ.), πλάξ (-κα), πιθ. κ. πλάσσω, πλανώ κ.ά. Η φρ. εν 
τη παλάµη και οϋτω βοήσοµεν οφείλεται στη συνήθεια των κληρικών να 
πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους]. 

παλαµιαίος, -α, -ο [1843] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την παλάµη 2. 
αυτός που έχει τις διαστάσεις µιας παλάµης ΣΥΝ. σπιθαµιαί-ος. 

παλαµίδα (η) ψάρι, είδος τόννου, µε µακρουλό σώµα, µικρό ρύγχος, ραβδωτή 
µπλε ραχιαία επιφάνεια και ασηµόχρωµη κοιλιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παλαµίς, -ίδος < αρχ. πηλαµύς, -ύδος (µε προληπτ. αφο-
µοίωση, ίσως υπό την επίδρ. τού ουσ. παλάµη), αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο ή 
προελλην. λ. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, πηλαµύς < πηλός + άµύς «είδος 
λιµναίας χελώνας», άλλος τύπος τού αρχ. εµΰς, πιθ. < εµώ}. 

πα λα µ ίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {παλάµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (σπάν.) 
πιάνω (κάτι) µε την παλάµη 2. (σπάν.) χτυπώ µε την παλάµη µου · 3. ΝΑΥΤ. 
επαλείφω µε την παλάµη εξωτερικό µέρος καραβιού µε µείγµα από πίσσα, 
θειάφι και λίπος. — παλάµισµα (το). 

παλαµικός1, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. σχετικός µε την παλάµη. 
παλαµικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή Κ. Παλαµά και το έργο 

του: ~ παράδοση | σχολή | ποίηση. 
παλάµισµα (το) → παλαµίζω 
παλαµοειδής, -ής, -ές [1896] {παλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 

σχήµα παλάµης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
παλαµοσχιδής, -ής, -ές {παλαµοσχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} BOT. (φύλλο) που έχει 

σχήµα ανοικτής παλάµης και είναι χωρισµένο σε οξείς λοβούς σαν δάχτυλα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < παλάµη + -σχιδής < σχίζω]. 

παλάντζα κ. µπαλαντζα (η) {παλαντζών} (λαϊκ.) φορητή ζυγαριά παλαιού 
τύπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. balanza < *palanga < λατ. phalanx < αρχ. φά-λαγξ. 
Κατ' άλλη άποψη, το βεν. balanza ανάγεται σε δηµώδ. λατ. *bilancia < λατ. 
bilanx «ζυγαριά µε δύο δίσκους»]. 

παλαντζάρω κ. µπαλαντζάρω ρ. αµετβ. {παλαντζάρισα} (λαϊκ.) 1. γέρνω πότε 
προς τη µία, πότε προς την άλλη µεριά 2. (µτφ.) (α) δεν είµαι σταθερός στις 
πεποιθήσεις και στη γνώµη µου, υποστηρίζω διαφορετικές απόψεις ανάλογα 
µε τις περιστάσεις (β) αµφνταλαντεύο-µαι, κλίνω πότε προς τη µία και πότε 
προς την άλλη επιλογή. — πα-λαντζάρισµα κ. µπαλαντζάρισµα (το). 

παλάντζας κ. µπαλάντζας (ο) (λαϊκ.-ειρων.) πρόσωπο που αλλάζει εύκολα, και 
ανάλογα µε τις περιστάσεις, γνώµη ΣΥΝ. ανεµοδούρας. 

Π α λάου (το) (αγγλ. Republic of Palau = ∆ηµοκρατία τού Παλάου) νησιωτικό 
κράτος στον Ειρηνικό Ωκεανό Α. των Φιλιππίνων µε πρωτεύουσα την Όρεορ, 
επίσηµες γλώσσες την Παλαϊκή και την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο 
Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Palau < τοπική γλ. Belau «πύλη τής µάχης»]. 

παλάσκα κ. µπαλάσκα (η) {παλάσκων} θήκη φυσιγγίων ΣΥΝ. φυ-σιγγιοθήκη. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ < τουρκ. palaska < αρχ. γερµ. fiasca (πβ. 
γερµ. Flasche)]. 

παλάτι (το) {παλατ-ιού | -ιών} 1. το ανάκτορο βασιλιά ή ηγεµόνα ΣΥΝ. 
ανάκτορο 2. (συνεκδ.) ο βασιλιάς και ο κύκλος του ως φορέας πολιτικής 
εξουσίας: το ~ εξανάγκασε τον πρωθυπουργό σε παραίτηση ΣΥΝ. ανάκτορα 
(τα), στέµµα 3. (µτφ.-εκφραστ.) µεγαλοπρεπές οικοδόµηµα, πολυτελής οικία. 
— (υποκ.) παλατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανάκτορο, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παλάπον < λατ. palatium, από τον ρωµαϊκό Παλατινό λόφο 
(λατ. Palatinus Collis), όπου βρισκόταν το ανάκτορο τού Ρωµαίου 
αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου]. 

παλατιανός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το παλάτι ΣΥΝ. 
ανακτορικός, βασιλικός 2. παλατιανός (ο) ο άνθρωπος των ανακτόρων ΣΥΝ. 
αυλικός. 

πάλε επίρρ. [µεσν.] (διαλεκτ.) πάλι. 
πάλεµα (το) → παλεύω 
Παλέρµο (το) πόλη τής Β. Σικελίας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. Palermo < λατ. Panormus 

< αρχ. Πάνορµος (< παν- + όρµος), µε τη σηµ. «ασφαλής όρµος», ελληνική 
ονοµασία φοινικικής αποικίας]. 

παλέτα (η) {παλετών} 1. η επίπεδη, ξύλινη ή µεταλλική, πλάκα, πάνω στην 
οποία αναµειγνύει τα χρώµατα ο ζωγράφος· (κ. µτφ.): «τα εκφραστικά µέσα 
που διαθέτει στην ~ του ένας κινηµατογραφιστής» (εφηµ.) 2. (συνεκδ.) η 
χρωµατική κλίµακα που µεταχειρίζεται ο καλλιτέχνης 3. ξύλινη βάση, πάνω 
στην οποία στοιβάζονται και µεταφέρονται αντικείµενα (π.χ. περιοδικά, 
εφηµερίδες κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. paletta, υποκ. τού pala «φτυάρι» (βλ. κ. 
πάλα)]. 

παλεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πάλεψα} ♦ (αµετβ.) 1. συµµετέχω σε αγώνα πάλης 
2. (+µε) συµπλέκοµαι (µε κάποιον), προσπαθώντας να τον νικήσω µε τη 
σωµατική µου δύναµη 3. (µτφ.) (+µε | εναντίον) αγωνίζοµαι (εναντίον 
κάποιου) προσπαθώντας να τον νικήσω: ~ ρε ισχυρά 

Χ 
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συµφέροντα 4. αγωνίζοµαι, προσπαθώ σκληρά: πάλεψε σκληρά, για να 
σπουδάσει ♦ 5. (µετβ.) αγωνίζοµαι επιµένοντας σε κάτι, δεν εγκα-ταλείπω την 
προσπάθεια: «το πάλεψε µέχρι τέλους το µατς, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει» 
(εφηµ.)' κυρ. στη ΦΡ. το παλεύω: έχουµε λίγες ελπίδες, αλλά θα το παλέψουµε κι 
ό,τι γίνει || δεν τα πολυκατα-φέρνει αλλά, τουλάχιστον, το παλεύει. — πάλεµα 
(το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < πάλη (βλ.λ.)]. πάλη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΑΘΛ. το 
αγώνισµα κατά το οποίο οι αθλητές µάχονται σώµα µε σώµα, προσπαθώντας να 
ρίξουν κάτω ο ένας τον άλλον: ελληνορρωµαϊκή | ελεύθερη ~ 2. (γενικότ.) η 
σωµατική συµπλοκή 3. (µτφ.) η προσπάθεια για επικράτηση, η αναµέτρηση, ο 
αγώνας: ~ των τάξεων | των ιδεών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
παλαίω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. Πάλι κ. (διαλεκτ.) πάλε [µεσν.] επίρρ. (για την 
έκφραση επανάληψης) 1. για µία ακόµη φορά, εκ νέου, ξανά: πήρα τώρα τα 
µισά, θα έρθω -αύριο να πάρω τα υπόλοιπα || όχι ~! || ~ τα ίδια; 2. για τη 
δήλωση τής αποκατάστασης, τής επαναφοράς, τής επιστροφής: τον έδιωξε η 
χούντα και γύρισε πάλι στη δουλειά του µερικά χρόνια αργότερα µε τη 
µεταπολίτευση ΣΥΝ. πίσω 3. από την άλλη πλευρά, εξάλλου: ο Ανδρέας είναι 
πιο εργατικός, ο Χρίστος ~ είναι πιο ευφυής · ΦΡ. (α) και πάλι για την έκφραση 
αντίθεσης, παρ' όλα αυτά, έστω και έτσι: λένε ότι είχε θυµώσει-, µια καληµέρα 
έπρεπε να µου την πει! (β) πάλι καλά για να δηλωθεί ότι τα πράγµατα θα 
µπορούσαν να είναι και χειρότερα: Μας έκλεψαν το βίντεο. ~· θα µπορούσαν να 
µας είχαν πάρει πολύ περισσότερα! || δηλαδή ~ που δεν µας σκότωσαν κιόλας! 
Επίσης (αρχαιοπρ.) πάλιν   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πάλιν, αρχική σηµ. «προς τα πίσω», πιθ. αιτ. ενικού αµάρτυρου 
ουσ. *πάλις «επιστροφή, γύρισµα» < *kwl-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kwel- (> 
αρχ. πέλοµαι), για το οποίο βλ. λ. πόλος. Οι φρ. πάλιν ίέναι, βαίνειν συνετέλεσαν 
στη σηµερινή σηµ., καθώς και στη χρήση τής αιτ. ως επιρρήµατος]. παλιά επίρρ. 
1. τον παλιό καιρό: ~ οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν ζώα για τις µετακινήσεις 
τους 2. πριν από πολύ καιρό: είναι φίλος µου από ~ 3. άλλοτε, στο παρελθόν: δεν 
είµαι τόσο υποµονετικός όσο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. παλιάλογο (το) 
(καθηµ.) το γέρικο ή δύστροπο άλογο. παλιάµπελο (το) στη ΦΡ. ας πάει και το 
παλιάµπελο βλ. λ. πηγαίνω. παλιανθρωπιά (η) 1. το να είναι κάποιος 
παλιάνθρωπος ΣΥΝ. αχρει-ότητα, φαυλότητα 2. (συνεκδ.) η πράξη που ταιριάζει 
σε παλιάνθρω-πο. παλιάνθρωπος (ο) {παλιανθρώπ-ου | -ων, -ους} (υβριστ.) ο 
κακοήθης 

άνθρωπος, ο αχρείος. παλίατζήδίκο (το) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται 
παλιά και 
ιδίως µεταχειρισµένα αντικείµενα ΣΥΝ. παλαιοπωλείο. παλιατζής (ο) 
{παλιατζήδες} ο µικρέµπορος που αγοράζει ή µεταπωλεί παλιά και 
µεταχειρισµένα αντικείµενα ΣΥΝ. παλαιοπώλης. [ΕΤΥΜ. < παλιά (ουδ. τού 
επιθ. παλιός) + -τζης (βλ.λ.)]. παλιατζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάθε παλιό, 
φθαρµένο ή πολυχρη-σιµοποιηµένο αντικείµενο ΣΥΝ. παλιατσαρία. [ΕΤΥΜ. < 
παλιατζής + παραγ. επίθηµα -ούρα]. παλιατσαρία κ. παλιατζαρία (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (µειωτ.) 1. σύνολο παλαιών, φθαρµένων ή και άχρηστων αντικειµένων 2. 
οτιδήποτε παλαιό, φθαρµένο ή και άχρηστο. παλιάτσος (ο) 1. κωµικό πρόσωπο 
λαϊκών θεαµάτων (µτφ.-µειωτ.) 2. ο γελοίος άνθρωπος 3. άνθρωπος µε γελοία 
εµφάνιση ΣΥΝ. καραγκιόζης· 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pagliaccio < paglia «άχυρο» < λατ. palea]. παλιγγενεσία (η) 
{χωρ. πληθ.} 1. το ξαναζωντάνεµα, η αναζωογόνηση 2. η γέννηση για δεύτερη 
φορά, η αναγέννηση- ΦΡ. (µτφ.) εθνική παλιγγενεσία η απελευθέρωση των 
Ελλήνων από τους Τούρκους µετά την Επανάσταση τού 1821. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάλιν- (µε αφοµοίωση τού -ν- προς το επόµενο αρχικό 
σύµφωνο) + -γενεσία < γένεσις]. παλικαράς (ο) → παλληκαράς παλικαρήσιος, -
ια, -ιο → παλληκαρήσιος παλικάρι (το) → παλληκάρι παλικαριά (η) → 
παλληκαριά παλικαροσύνη (η) → παλληκαροσύνη 
παλικίνησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συνεχής επανάληψη τής ίδιας κίνησης, 
όπως συµβαίνει στις ψυχοκινητικές κρίσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. palikinésie]. παλιλλογία (η) [αρχ.] {παλιλλογιών} 1.η επανάληψη των 
ίδιων λέξεων ή φράσεων 2. η αναδίπλωση (βλ.λ., σηµ. 3). παλίλλογος, -ος, -ο 
[αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που επαναλαµβάνει, 
που αναµασά τα ίδια λόγια ΣΥΝ. ταυτολόγος. παλιλλογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{παλιλλογείς...· µόνο στον ενεστ.) (λόγ.-σπάν.) επαναλαµβάνω, αναµασώ µε 
τρόπο ανιαρό τα ίδια λόγια ΣΥΝ. ταυτολογώ. παλιµπαιδισµός (ο) "Ι.ΨΥΧΟΛ. η 
εµφάνιση συµπεριφοράς παιδιού σε άτοµο προχωρηµένης ηλικίας 2. (συνεκδ.) 
οποιαδήποτε πράξη ενηλίκου, η οποία ταιριάζει σε παιδί. — παλιµπαιδίζω ρ. 
παλίµπαις (ο) {παλίµπαιδ-ος, -α | -ες, παλιµπαίδων} (αρχαιοπρ.) ο µεγάλης 
ηλικίας άνθρωπος, που εµφανίζει συµπεριφορά παιδιού ΣΥΝ. γεροξεκούτης, 
ξεµωραµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάλιν- (µε αφοµοίωση τού -ν- προς το επόµενο αρχικό 
σύµφωνο) + παις, παιδός]. παλίµψηστος, -η, -ο 1. (για παπύρους, περγαµηνές, 
κώδικες κ.λπ.) αυτός τού οποίου το αρχικό κείµενο έχει αποξεσθεί, 
προκειµένου να γραφτεί νέο κείµενο 2. παλίµψηστο (το) {παλιµψήστ-ου | -ων} 
το χειρόγραφο παπύρου ή περγαµηνής, τού οποίου η πρώτη γραφή έχει 

αποξεσθεί, για να γραφτεί νέο κείµενο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ξαναξυσµένος», < πάλιν- (µε αφοµοίωση τού -ν- 
προς το επόµενο αρχικό σύµφωνο) + ψηστός < *ψήω «ξύνω, αποξέω» (βλ. λ. 
ψήνω)]. πάλιν επίρρ. → πάλι 
πάλιν- κ. παλίν- α' συνθετικό που δηλώνει την επανάληψη: παλιλ-λο-γώ, παλίν-

δροµος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. 
πάλιν (βλ. κ. πάλι) και εµφανίζεται: (α) ως πάλιν- προ φωνήεντος και προ των 
συµφώνων δ, ζ, θ, ν, σ, τ (λ.χ. παλιν-όρθωση, παλίνδροµος) (β) ως παλιγ- προ των 
συµφώνων γ, κ, ξ, χ (λ.χ. παλιγ-γενεσία, παλίγ-κτιστος) (γ) ως παλιµ- προ των 
συµφώνων µ, β, π, φ, ψ (λ.χ. πα-λίµ-βουλος, παλίµ-ψηστος) και (δ) ως παλιλ-1 
παλιρ- προ των συµφώνων -λ- και -ρ- αντίστοιχα (λ.χ. παλιλ-λογία, παλίρ-ροια)]. 
παλινδρόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} [µεσν.] 1. η κίνηση εναλλάξ 
προς τα εµπρός και προς τα πίσω 2. η υπαναχώρηση από θέση, άποψη 3. η 
επαναφορά τής µήτρας στο φυσιολογικό επίπεδο µετά τον τοκετό. Επίσης 
παλινδροµία (η) [αρχ.]. παλινδροµικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που παρουσιάζει 
διαδοχική ή και ισόχρονη φορά προς τα εµπρός και προς τα πίσω: ~ κίνηση. Επί-
σης παλίνδροµος, -η, -ο [µτγν.]. — παλινδροµικ-ά | -ώς [1868] επίρρ. 
παλινδροµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παλινδροµείς... | παλινδρόµησα} 1. κινούµαι 
εναλλάξ προς τα εµπρός και προς τα πίσω 2. (µτφ.) µεταβάλλω συνεχώς γνώµη, 
δέχοµαι πότε τη µία και πότε την άλλη, συχνά και την αντίθετη, άποψη. 
παλιννοστώ ρ. αµετβ. {παλιννοστείς... | παλιννόστησα} (λόγ.) επιστρέφω στην 
πατρίδα ΣΥΝ. επαναπατρίζοµαι· συχνά η µτχ. παλιννοστούντες (οι) οι 
επαναπατριζόµενοι. — παλιννόστηση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παλι(ν)νοστώ 
(-έω) < παλί(ν)νοστος < πάλι(ν) + νόστος]. παλινόρθωση (η) [1855] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επανε-γκατάσταση στην εξουσία (κυρ. βασιλέων): 
~ των Βουρβώνων | τής δυναστείας | τής µοναρχίας 2. (συνήθ. ειδικότ.) η 
επαναφορά µοναρχικού καθεστώτος ΣΥΝ. επαναφορά, επανεγκατασταση ΑΝΤ. 
πτώση, εκθρόνιση. — παλινορθώνω ρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. restauration]. 
παλίντροπος, -ος, -ο στη ΦΡ. παλίντροπος αρµονία η αρµονία τού κόσµου 
σύµφωνα µε τη θεωρία τού Ηρακλείτου, η οποία επέρχεται από την ισορρόπηση 
αντίρροπων τάσεων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παλίνδροµος, αυτός που επιστρέφει - ευ-
µετάβλητος», < πάλιν + τρόπος]. παλινωδία (η) {παλινωδιών} ·1. η ανάκληση 
όσων ειπώθηκαν προηγουµένως 2. η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
ανακολουθίες και αντιφάσεις (συχνά στον πληθ.(: οι - στην εξωτερική πολιτική 
προκαλούν αναξιοπιστία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παλινωδία < παλινωδώ (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς 
αναφορικά µε µια ωδή τού Στησιχόρου, στην οποία ο ποιητής ανακαλούσε όσα 
υβριστικά είχε πει προηγουµένως εις βάρος τής Ελένης]. Παλινωδώ ρ. αµετβ. 
{παλινωδείς...· µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) ανακαλώ όσα υποστήριξα 
προηγουµένως ΣΥΝ. (καθηµ.) λέω και ξελέω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παλινφδώ (-έω) < 
πάλιν- + -ωδώ < ωδή]. παλιό- κ. παλιό- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. 
παλαιότητα, φθορά: παλιό-ρουχα, παλιο-πάπουτσο 2. το παλαιό, κατ' 
αντιδιαστολή προς το νέο, το σηµερινό (αντί τού λόγ. παλαιό-): παλιο-ελλαδίτης, 
παλιο-ηµερολογίτης 3. (υβριστ.) κακή ποιότητα ή κατάσταση: παλιο-χαρα-
κτήρας, παλιό-γερος, παλιο-δουλειά. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
παλιός (βλ.λ.). Βλ. κ. παλαιό-]. παλιοβρόµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υβριστ. για 
γυναίκα. παλιόγερος (ο), παλιόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υβριστ. για ηλι-
κιωµένο πρόσωπο ΣΥΝ. βροµόγερος, (!) κωλόγερος. παλιογυναίκα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. υβριστ. για γυναίκα 2. (ειδικότ.) η ανήθικη γυναίκα, η πόρνη. 
Επίσης παλιογύναικο (το). παλιοδουλειά (η) 1. η κουραστική, επικίνδυνη κ.λπ. 
δουλειά 2. η 

άχαρη δουλειά ή η δουλειά που δεν αποφέρει πολλά. παλιόδροµος (ο) ο 
δρόµος που βρίσκεται σε άσχηµη κατάσταση και 

είναι δύσβατος. παλιοελλαδίτης (ο) → 
παλαιοελλαδίτης 
παλιοζωή (η) (εκφραστ.) η ζωή που είναι γεµάτη στενοχώριες, ώστε να µην 
αξίζει να τη ζει κανείς: «~, παλιόκοσµε και παλιοκοινωνία» (τραγ.) 
παλιοθήλυκο (το) υβριστ. για κορίτσι ή γυναίκα ΣΥΝ. βροµοθήλυκο, 

παλιογύναικο, τσουλί. παλιόκαιρος (ο) ο άστατος 
καιρός. παλιοκοινωνία (η) υβριστ. για την κοινωνία. 
παλιοκόριτσο (το) υβριστ. για κορίτσι. 

παλιόκοσµος (ο) υβριστ. για την κοινωνία, το σύνολο των ανθρώπων. 
παλιοκουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) λόγος µε χυδαίο περιεχόµενο 
ΣΥΝ. αισχρολογία, βροµόλογο, βωµολοχία. παλιοµοδίτικος, -η, -ο → 
παλαιοµοδίτικος 

παλιόµουτρο (το) (υβριστ.) άνθρωπος φαύλος, κακοήθης ΣΥΝ. (αργκό) 
µπαγάσας, µασκαράς, παλιοτόµαρο. παλιόπαιδο (το) υβριστ. για παιδί ΣΥΝ. 
βροµόπαιδο, (!) κωλόπαιδο. παλιοπάπουτσο (το) [µεσν.] το παπούτσι που έχει 
φθαρεί µε την 
πάροδο τού χρόνου ή/και τη συνεχή χρήση. παλιοπαρέα (η) (παλιοπαρέων) 1. 
(κακόσ.) η παρέα που απαρτίζεται από κακής ποιότητας ανθρώπους: έµπλεξε µε 
παλιοπαρέες · 2. (εύ-σηµο-χαϊδευτ.) η συντροφιά ατόµων που συνδέονται 
µεταξύ τους µε 
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µακροχρόνιους φιλικούς δεσµούς: η ~ του στρατού. 
παλιόπραµα (το) {χωρ. γεν.} 1. αντικείµενο µε ευτελή αξία 2. παλιό, φθαρµένο 

αντικείµενο. 
παλιόρουχο (το) [µεσν.] ρούχο φθαρµένο ή από ευτελές ύφασµα. 
παλιός, -ιά, -ιό 1. αυτός που υπάρχει ή έχει γίνει από παλιά: τα έπιπλα είναι -1| 

µε το χτύπηµα άνοιξε η ~ του πληγή || το πρόβληµα είναι ~' δεν εµφανίστηκε 
τώρα || η αξία ενός γραµµατοσήµου εξαρτάται και από το πόσο ~ είναι || ~ 
κρασί || ~ και ένδοξη οικογένεια || ~ σχολείο | δρόµος | πίνακας ΑΝΤ. νέος, 
καινούργιος, πρόσφατος· ΦΡ. (εκφραστ.) (α) γράφω (κάποιον/κάτι) στα παλιά 
µου τα παπούτσια βλ. λ. παπούτσι (β) παλιό τ' αµπέλι, λίγο το κρασί βλ. λ. 
αµπέλι (γ) παλιό ηµερολόγιο το ιουλιανό ηµερολόγιο (βλ. λ. Ιουλιανός) 2. 
αυτός που υπήρχε πιο πριν (από άλλον): µερικά βιβλία τα έχω αφήσει στο ~ 
µου σπίτι || στη συναυλία τραγούδησαν και µερικές ~ τους επιτυχίες ΑΝΤ. 
τωρινός, καινούργιος 3. (για πόλεις, οικισµούς, αντί τού λόγ. παλαιός) αυτός 
που προϋπήρξε άλλου οµωνύµου ή συγχρόνου: ~ Κόρινθος | Φάληρο 4. αυτός 
που ανήκει στο παρελθόν, σε προηγούµενη περίοδο: κοιτώντας την Πλάκα 
παίρνεις µια ιδέα τού πώς ήταν η ~ Αθήνα-ΦΡ. (καθηµ.) (α) στα παλιά τα 
χρόνια στο παρελθόν: ~ οι άνθρωποι είχαν φιλότιµο (β) τα παλιά το παρελθόν 
και όσα συνέβησαν σε αυτό: βρήκα κάτι φίλους απ' τον στρατό και πήγαµε σε 
µια ταβέρνα να θυµηθούµε ~ (γ) παλιοί (οι) οι προγενέστεροι, οι πρόγονοι: οι ~ 
είχαν άλλες αντιλήψεις 5. αυτός που αναφέρεται στο µακρινό παρελθόν: ~ 
αναµνήσεις 6. αυτός που προέρχεται από εποχή τού παρελθόντος: ~ τραγούδια 
| θρύλοι | έθιµα | συνήθειες 7. αυτός που ανήκει στο παρελθόν και δεν έχει 
θέση στη σύγχρονη πραγµατικότητα: ιδέες ~ και ξεπερασµένες || Αυτά είναι ~ 
ιστορίες. Τι θέλεις τώρα και τις ξανα-σκαλίζεις; 8. αυτός που είναι γνωστός από 
καιρό, που δεν είναι πρωτότυπος και γι' αυτό δεν έχει επιτυχία: ~ το κόλπο ν' 
αλλάζουµε θέµα κάθε φορά που η κουβέντα µάς δυσκολεύει 9. (για πρόσ.) (α) 
αυτός που ανήκει από πολύ καιρό σε συγκεκριµένο χώρο, που ασχολείται από 
πολύ καιρό µε συγκεκριµένο αντικείµενο: είναι ~ στην πιάτσα και ξέρει || ~ 
ναυτικός | δικηγόρος | βασιλόφρων | κεντρώος (β) παλιός (ο) ο στρατιώτης που 
υπηρετεί ήδη πολλούς µήνες ΣΥΝ. πα-λιοσειρά ΑΝΤ. νέος· ΦΡ. Ο παλιός ε/ν' 
αλλιώς (i) (στρατιωτική αργκό) σε πληρέστερη φρ. «ο νέος είν' ωραίος, αλλά 
ο παλιός είν' αλλιώς»· για να δηλωθεί ότι ο στρατιώτης που υπηρετεί ήδη 
πολλούς µήνες έχει προνοµιακή µεταχείριση έναντι τού νεοσύλλεκτου ή ότι 
γνωρίζει να αντιµετωπίζει καλύτερα τις καταστάσεις (ii) ως σχόλιο για την 
ικανότητα προσώπου µε πολλά χρόνια πείρας σε έναν τοµέα δραστηριότητας 
να επιλύει καλύτερα τα προβλήµατα 10. αυτός που είχε στο παρελθόν 
συγκεκριµένη ιδιότητα, αυτός που δεν είναι πλέον εν ενεργεία, ο πρώην: ~ 
βουλευτής | δήµαρχος | καθηγητής 11. αυτός µε τον οποίο στο παρελθόν 
υπήρχε ορισµένου είδους σχέση: ~ φίλος απ' τον στρατό || συνάντηση παλιών 
συµµαθητών ΦΡ. παλιά αµαρτία βλ. λ. αµαρτία. Επίσης (λόγ.) παλαιός, -ά, -ό 
(βλ.λ.). — (υποκ.) παλιούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παλαιός (µε συνίζηση), βλ.λ.]. 

παλιοσειρά (η) (στρατιωτική αργκό) ο στρατιώτης που υπηρετεί ήδη πολλούς 
µήνες, ο παλιός. Επίσης παλιοσείρι (το). 

παλιοσιδερο (το) 1. άχρηστο ή σκουριασµένο σίδερο 2. παλιοσίδερα (τα) τα 
σιδερένια τµήµατα παλαιών πλοίων, οχηµάτων, συσκευών κ.λπ., τα οποία 
πωλούνται ως υλικό σιδήρου. 

παλιοσκρόφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!) παλιογουρούνα· υβριστ. για γυναίκα. 
παλιόσκυλο (το) 1. (α) αδέσποτο σκυλί, κοπρόσκυλο (β) επιθετικός ή 

ενοχλητικός σκύλος 2. (υβριστ. για πρόσ.) κακός άνθρωπος. 
παλιόσπιτο (το) 1. σπίτι σε κακή κατάσταση 2. (ευφηµ.) οίκος ανοχής· 
παλιοτόµαρο (το) υβριστ. για αχρείο και κακοήθη άνθρωπο. 
παλιούρι (το) (δύσχρ. παλιουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) θάµνος µε αγκάθια στα 

κλαδιά του, τα οποία χρησιµοποιούνται σε περιφράξεις. [ΕΤΥΜ. < 
*παλιούριον, υποκορ. τού αρχ. παλίουρος, αβεβ. ετύµου. Ενώ το α' συνθ. πάλι- 
προέρχεται αναµφίβολα από το επίρρ. πάλιν, η αναγωγή τού β' συνθ. -ουρος 
στη λ. ουρά δεν ικανοποιεί σηµασιολογικούς. Ίσως ισχύει η αναγωγή στο αρχ. 
ούρον | ούρα, αφού το φυτό εθεωρείτο διουρητικό]. 

παλιοφανο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} το κακής ποιότητας φαγητό. 
παλιόφιλος (ο) 1. ο φίλος από τα παλιά χρόνια 2. (χαϊδευτ.) ο καλός φίλος, το 

φιλαράκι. 

παλιοφυλλάδα (η) (κακόσ.) έντυπο, κυρ. εφηµερίδα, µε συκοφαντικό, 
προπαγανδιστικό ή ακόµη και αισχρολογικό περιεχόµενο (βλ. κ. λ. φυλλάδα). 

παλιόχαρτο (το) 1. κοµµάτι χαρτιού σε κακή κατάσταση, τσαλακωµένο, 
φθαρµένο κ.λπ. 2. (µτφ.) τίτλος σπουδών ή χαρτονόµισµα χωρίς πραγµατικό 
αντίκρισµα: πολλά πτυχία έχουν καταντήσει ~ ΣΥΝ. (i) κωλόχαρτο. 

παλίρροια (η) (παλιρροιών) το φαινόµενο τής περιοδικής ανύψωσης και 
υποχώρησης τής στάθµης τής θάλασσας λόγω τής έλξεως που ασκούν στην 
υδρόσφαιρα η Σελήνη και ο Ήλιος (βλ. ειδικότ. λ. άµπω-τις, πληµυρίδα). — 
παλιρροϊκός, -ή, -ό κ. παλιρροιακός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγνοια, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παλίρρους < παλιρ- (< πάλιν-) + ρους < ρέω]. 

παλιρροιογράφος (ο) [1894] το όργανο που καταγράφει τις µεταβολές τής 
στάθµης τής θάλασσας λόγω τής παλίρροιας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
marégraphe (νόθο συνθ.)]. 

παλιρροιόµετρο (το) [1896] {παλιρροιοµέτρ-ου | -ων} ο παλιρροιο-γράφος 
(βλ.λ.). 

παλίσάνδρο κ παλίσαντρο (το) [1889] [παλισάνδρ-ου | -ων} ξύλο ποιότητας 
από τη Βραζιλία και την Ινδία, καφεκίτρινο, σκληρό και µυρωδάτο, που 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή επίπλων και µπιµπελό. Επίσης 
παλισάνδρη (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. palissandre < ολλ. palissander, από τοπική 
διάλεκτο τού Σουρινάµ]. 

παλιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [πάλιω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ). παλαιώνω 
(βλ.λ.) ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι παλιός: αφήνουν το κρασί σε δρύινα βαρέλια για 
πολύ καιρό, ώστε να παλιώσει || πάλιωσε πια αυτό το αστείο || (στον στρατό) 
έχει παλιώσει πια, είναι δώδεκα µήνες σ' αυτή τη µονάδα 3. φθείροµαι από την 
πολλή χρήση: πάλιωσαν τα ρούχα | τα παπούτσια του | τα µηχανήµατα. — 
πάλιωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παλαίω (-όω) < παλαιός]. 

πάλκο (το) η εξέδρα, το βάθρο· το υπερυψωµένο τµήµα κέντρου διασκέδασης, 
πάνω στο οποίο ανεβαίνουν και παίζουν οι οργανοπαίκτες και τραγουδούν οι 
τραγουδιστές: κινείται µε άνεση στο ~ || αστέρι τού λαϊκού ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
palco «εξέδρα» < παλ. γαλλ. baue < φρανκον. *balk]. 

παλκοσένικο (το) 1. το σανίδωµα τής σκηνής θεάτρου 2. (συνεκδ.) το θέατρο: 
βγήκε στο ~ (έγινε ηθοποιός). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. palcoscenico (νόθο συνθ.) < palco «εξέδρα, πάλκο» + 
scenico (< µτγν. σκηνικός)]. 

Παλλάδα (η) προσωνυµία τής θεάς Αθηνάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Παλλάς, -άδος < θ. 
παλλ- τής λ. παλλακή (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως επίθ. τής θεάς Αθηνάς 
µε τη σηµ. «παρθένος»]. 

παλλάδιο (το) {παλλαδί-ου | -ων} 1. ειδώλιο τής Παλλάδας Αθηνάς, το οποίο 
πιστευόταν ότι προστάτευε την πόλη των Αθηνών 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
λειτουργεί ως προστατευτικό µέσο: οι συνταγµατικές ελευθερίες συνιστούν το ~ 
τής δηµοκρατίας · 3. ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Pd), το πιο εύτηκτο 
στοιχείο τής οικογένειας τού λευκόχρυσου (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παλλάδιον, υποκ. τού Παλλάς, -άδος (βλ.λ.). Στη σηµ. τού 
χηµικού στοιχείου η λ. χρησιµοποιήθηκε το 1803 από τον Άγγλο χηµικό W. 
Wollaston, ο οποίος το ονόµασε µε βάση τον αστεροειδή Παλλάς, που είχε 
ανακαλυφθεί τον προηγούµενο χρόνο]. 

παλλαϊκός, -ή, -ό αυτός που πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη και τη 
συµµετοχή ολόκληρου τού λαού: ~ συγκέντρωση | άµυνα. [ΕΤΥΜ. < παλ- (< 
παν-) + λαϊκός]. 

παλλαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η αίσθηση παλµικών κινήσεων ιστού ή 
οστού τού σώµατος, όταν αυτό έρχεται σε επαφή µε µια διαπασών που 
δονείται. 
[ΕΤΥΜ. < πάλλω + -αισθησία < αίσθηση, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pallesthesia]. 

παλλακεία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η συµβίωση γυναίκας µε άνδρα, χωρίς 
να έχει προηγηθεί γάµος. 

παλλακίδα (η) 1. (στην αρχαιότητα) γυναίκα που συµβίωνε µε έγγαµο άνδρα, 
χωρίς να είναι η νόµιµη σύζυγος του 2. (µειωτ.) η γυναίκα που συµβιώνει µε 
άνδρα ως ερωµένη του. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· παλλακίς, -ίδος < παλλακή, αγν. ετύµου. ∆εν γίνεται αποδεκτή η 
υπόθεση περί σηµιτ. δανείου (πβ. εβρ. pïlegéa, αραµ. pïlagtâ), ενώ δεν 
ικανοποιούν σηµασιολογικώς οι αναγωγές στο αβε-στ. pairikä «είδος θηλυκής 
θεότητας που αποπλανά µε µάγια» ή στο 

 

παλιό- α' συνθετικό (µειωτικό) 
παλι-αλεπού (η) παλι-άλογο 
(το) παλι-άµπελο (το) παλιο-
αέρας (ο) παλιο-αλήτης (ο) 
παλιο-απατεώνας (ο) τταλιο-
αράπης (ο) παλιο-αστεία (τα) 
παλιο-βάπορο (το) παλιό-
βουνο (το) παλιό-βουρτοα 
(η) ιταλιο-βρισιές (οι) παλιο-
βροχή (η) παλιό-γατα (η) 
παλιό-γιδα (η) παλιο-γλυκό 
(το) παλιο-γούρουνο (το) 
πσλιο-γραβάτα (η) παλιο-
γυναικάς (ο) 

παλιό-δεντρο (το) 
παλιο-ζαγάρι (το) 
παλιο-ζητιάνος (ο) 
παλιο-θεατρίνος (ο) 
παλιο-κάραβο (το) 
παλιό-καστρο (το) 
παλιο-κερατάς (ο) 
παλιο-κέφαλο (το) 
παλιο-κλέφτης (ο) 
παλιο-κουβάς (ο) 
παλιο-κουβέντες (οι) 
παλιό-κρασο (το) 
παλιο-κρέας (το) 
παλιο-κρέβατο (το) 
τταλιο-κυράτσα (η) 
παλιό-λαδο (το) 
παλιό-λογα (τα) 
παλιο-λούλουδα (τα) 
παλιο-λωποδύτης (ο) 

παλιο-µάγαζο (το) 
παλιο-µακάρονα (παλιο- 

µακαρόνια) (τα) 
παλιό-µαλλο (το) 
παλιο-µήνας (ο) παλιο-
µπαµπέσης (ο) παλιο-
µπεκρής (ο) παλιο-
µπελάς (ο) παλιό-νερα 
(τα) παλιο-ντίβανο (το) 
παλιο-ντουνιάς (ο) 
παλιο-ντούφεκο (το) 
παλιο-ντύσιµο (το) 
παλιό-ξυλα (τα) παλιό-
πανο (το) παλιο-
παντελόνι (παλιό- 

παντέλονο) (το) 
παλιο-πίοτολο (το) 
παλιο-πλύσιµο (το) 

παλιο-πόδαρα (τα) 
παλιο-πούλι (το) 
παλιο-πούστης (ο) 
παλιο-πουτάνα (η) 
παλιο-ράψιµο (το) 
παλιο-ρολόι (το) 
παλιο-ροχαλητό (το) 
παλιο-σάπουνο (το) 
παλιο-σέντονα (παλιό- 

σεντόνια) (τα) 
παλιο-σιδέρωµα (το) 
παλιο-στάφυλα (τα) 
παλιό-τουρκος (ο) 
παλιο-τράγουδο (το) 
παλιο-τράπεζο (το) 
παλιο-τσάρουχα (τα) 
παλιό-τυρο (το) 
παλιο-υποκριτής (ο) 
παλιο-φαντόρος (ο) 

παλιο-φάρα (η) 
παλιο-φέρσιµο (το) 
παλιο-φόρεµα (το) 
παλιο-φωνάρες (οι) 
παλιο-φωνές (οι) 
παλιο-χαραµοφάης (ο) 
παλιό-χορτα (τα) 
παλιο-χτένισµα (το) 
παλιο-χώραφο (το) 
παλιο-χώρι (το) 
παλιο-χωριάτης (ο) 
παλιό-ψαθα (η) 
παλιό-ψαρα (τα) 
παλιο-ψεύτης (ο) 



πάλλευκος 1309 παµψυχισµός 
 

περσ. pari «µάγισσα». Το λατ. paelex είναι µάλλον δάνειο από την Ελληνική. 
Η λ. δήλωνε κυρίως την «οµόκλινη σύντροφο», η οποία (στην αρχ. Αθήνα) 
κατείχε θέση κατώτερη από τη νόµιµη σύζυγο, εθεωρείτο απλώς καθηµερινή 
συµβία, αλλά ανώτερη από την εταίρα και την πόρνη. Βλ. κ. Παλλάδα, 
παλληκάρι]. 

πάλλευκος, -η, -ο 1. τελείως λευκός ΣΥΝ. ολόλευκος, κάτασπρος ΑΝΤ. 
κατάµαυρος 2. (µτφ.) ηθικά ανεπίληπτος ΣΥΝ. πάναγνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παλ- 
(< παν-) + λευκός]. 

παλληκαράς (ο) (σχολ. ορθ. παλικαράς) {παλληκαράδες} (εκφραστ.) 1.0 
γενναίος, θαρραλέος άνδρας 2. (ειρων.) ο άνδρας που παριστάνει τον γενναίο, 
τον ζόρικο ΣΥΝ. νταής. 

παλληκαρήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. παλικαρίσιος) αυτός που ταιριάζει σε 
παλληκάρι: ~ φέρσιµο | στάση | περπάτηµα ΣΥΝ. αντρίκει-ος, λεβέντικος. 
Επίσης παλληκαρίστικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

παλληκάρι (το) (σχολ. ορθ. παλικάρι) {παλληκαρ-ιού | -ιών} (εκφραστ.) 1. 
άνδρας νεαρής ηλικίας: Μεγάλο κρίµα! 25 χρονών ~ και να µείνει ανάπηρος! 2. 
ο άνδρας που φέρει όλες τις αρετές που συνδέονται µε τη νεότητα (οµορφιά, 
σφρίγος, ζωντάνια, θάρρος, αρρενωπό-τητα κ.λπ.) ΣΥΝ. λεβέντης 3. ως 
προσφώνηση σε νέο άνδρα: δώσ'µου λίγη βοήθεια, ~ µου! — (υποκ.) 
παλληκαράκι (το) [µεσν.]. [ΕΤΎΜ. µεσν. < παλληκάριον, υποκ. τού αρχ. 
πάλληξ | πάλλαξ «παιδί (που δεν έχει εισέλθει στην εφηβεία)» < παλλακή 
(υποχωρητ.), βλ. λ. παλλακίδα. Η ετυµολογία τής λ. δεν δικαιολογεί 
ορθογραφία παλικάρι (µε -ι- και ένα -λ-(]. 

παλληκαριά (η) [µεσν.] (σχολ. ορθ. παλικαριά) 1. η ιδιότητα τού να είναι κανείς 
παλληκάρι (βλ.λ.) 2. η ηρωική πράξη, το γενναίο κατόρθωµα ΣΥΝ. 
ανδραγάθηµα, ανδραγαθία 3. (οικ.) πράξη δύσκολη, κοπιαστική ή η 
εξυπηρέτηση: θα κάνεις την ~ να κατεβάσεις µερικές κούτες από το πατάρι; || 
κάνεις µια ~, να πας να µου φέρεις την εφηµερίδα απ' το γραφείο µου; Επίσης 
παλληκαροσύνη [µεσν.] (σηµ. 1). 

παλληκαρισµος (ο) (σχολ. ορθ. παλικαρισµός) (µειωτ.) η επίδειξη ανύπαρκτης 
γενναιότητας ΣΥΝ. νταϊλίκι, λεονταρισµός. 

παλληκαρίστίκος, -η, -ο → παλληκαρήσιος 
παλληκαροσύνη (η) → παλληκαριά 
πάλλω ρ. µετβ. {συνήθ. σε ενεστ. κ. παρατ.· αόρ. έπαλα) 1. θέτω σε παλµική 

κίνηση: ~ τη χορδή ΣΥΝ. δονώ, κραδαίνω ΑΝΤ. σταθεροποιώ, στερεώνω· 
(µεσοπαθ. πάλλοµαι) 2. βρίσκοµαι σε παλµική κίνηση: η χορδή πάλλεται || η 
καρδιά πάλλεται (χτυπά) 3. (µτφ.-για πλήθος) αισθάνοµαι ζωηρή συγκίνηση: 
τα πλήθη πάλλονται από ενθουσιασµό 4. ΑΣΤΡΟΝ. παλλόµενος αστέρας 
αστέρας που µεταβάλλει την ακτίνα του 5. παλλόµενο φανάρι φωτεινός 
σηµατοδότης τής οδικής κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώµατος που αναβοσβήνει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *παλ-jω < *ρί- συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. τής λ. πέλας (βλ. λ. 
πελά-της, πλησίον). Η λ. συνδ. επίσης µε το λατ. pello «σπρώχνω, θέτω σε 
κίνηση» (> pulsus «παλµός»)]. 

παλµαρέ (το) {άκλ.} κατάλογος νικητών ή επιτυχιών σε αγώνα, διαγωνισµό 
κ.λπ.: «στο µπάσκετ, το ~ τού Άρη είναι µοναδικό» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
palmarès < λατ. palmaris «αυτός που αξίζει να λάβει τον κλάδο τού φοίνικος 
(ως σύµβολο νίκης)» < palma «παλάµη - φοίνικας (µτφ. βραβείο, έπαθλο)»]. 

παλµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον παλµό 2. αυτός που 
γίνεται µε παλµούς: ~ κίνηση | ραντάρ || κινητά τηλέφωνα που ειδοποιούν µε - 
δόνηση. — παλµικ-ά | -ώς [1836] επίρρ. 

παλµογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για την οπτική απεικόνιση, γραφική 
αναπαράσταση και µέτρηση των µεταβολών ενός µεγέθους σε συνάρτηση µε 
τον χρόνο. — παλµογράφηµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. oscillographe (νόθο συνθ.)]. 

παλµός (ο) 1. παλινδροµική κίνηση µικρής διάρκειας και εύρους ΣΥΝ. 
κραδασµός, δόνηση 2. (ειδικότ.) η ρυθµική συστολή και διαστολή τής 
καρδιάς: αυξάνονται | µειώνονται οι ~ τής καρδιάς || (µτφ.) ο - τής υφηλίου 
χτυπάει δυνατά στην πόλη όπου διεξάγονται οι ειρηνευτικές συνοµιλίες 3. η 
ένταση, ο ρυθµός, ο ενθουσιασµός που πάλλει: η διαδήλωση είχε όγκο και ~ · 
4. ΑΘΛ. το σύνολο των προπαρασκευαστικών κινήσεων που εκτελεί αθλητής 
κατά τη ρίψη σφαίρας ή ακοντίου ή (ειδικότ.) άλτης πριν από το άλµα του · 5. 
ΦΥΣ. η απότοµη και για µικρό διάστηµα µεταβολή φυσικού µεγέθους. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πάλλω (βλ.λ.)]. 

Παλµύρα (η) αρχαία πόλη τής Κ. Συρίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο < αρχ. 
Πάλµυς (οµηρικό ανθρωπωνύµιο) < ουσ. πάλµυς, -υδος «βασιλιάς» < λυδ. 
'almlus. Στην Π.∆. η Παλµύρα ονοµόιζεται Tadmor (Β'Χρονικών 8, 4)]. 

παλµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παλµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
µοιάζει µε παλµό 2. αυτός που έχει παλµό. 

παλούκι (το) {παλουκ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) µυτερός πάσσαλος που µπήγεται 
στο χώµα ΦΡ. (α) (εκφραστ.) του σκοινιού και τού παλου-κιού (ως 
χαρακτηρισµός) για κάποιον που είναι εντελώς διεφθαρµένος και γι' αυτό 
ανήκει στο κοινωνικό περιθώριο: µάζεψε γύρω του ανθρώπους ~ και έφτειαξε 
συµµορία ΣΥΝ. (λόγ.) εξώλης και προώλης (β) πηδάω πολλά παλούκια κάνω 
πολλές παράτολµες ή παράνοµες ενέργειες (πράγµα που σηµαίνει ότι για 
κάποια απ' όλες θα υποστώ τις συνέπειες): (παροιµ.) «όποιος πηδάει πολλά 
παλούκια κάποιο του µπαίνει στον κώλο» 2. (µτφ.-οικ.) ανυπέρβλητα δύσκολο 
έργο, εµπόδιο: αυτό το µάθηµα είναι πολύ ~. — (υποκ.) παλουκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παλούκιον, υποκ. τού λατ. paluceus < palus «πάσσαλος» (> 
µτγν. πάλος)]. 

παλούκια (η) [µεσν.] χτύπηµα µε παλούκι. 
παλουκοκαύτης (ο) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. (παροιµ.) Μάρτης γδάρτης και 

κακός παλουκοκαύτης για τα απροσδόκητα κρύα τού Μαρτίου, που 
αναγκάζουν τους ανθρώπους να καίνε ακόµη και τα παλούκια 

για να ζεσταθούν, εξαντλώντας τα αποθέµατα τής οικογένειας σε καύσιµη 
ύλη. 

παλουκώνω ρ. µετβ. [µεσν.] [παλούκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. διαπερνώ µε 
παλούκι το σώµα κάποιου (προκειµένου να τον θανατώσω): όσους συνέλαβαν 
οι Τούρκοι τους παλούκωσαν ΣΥΝ. (λόγ.) ανασκο-λοπίζω 2. (µεσοπαθ. 
παλουκώνοµαι) (µτφ.-οικ.) µένω ακίνητος στη θέση όπου κάθοµαι: 
παλουκώσου στην καρέκλα σου και µην κουνηθείς από 'κεί! — παλούκωµα 
(το). 

πάλσαρ (το) {άκλ.} ελλην. παλλόµενος αστέρας ΑΣΤΡΟΝ. περιστρεφόµενος 
αστέρας νετρονίων, που εκπέµπει σε κανονικά χρονικά διαστήµατα 
ραδιοκύµατα µε τη µορφή παλµών, δηµιουργώντας ισχυρό µαγνητικό πεδίο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pulsar (µε επίθηµα -ar κατά το quasar) < pulse «παλµός» (< 
λατ. pulsus)]. 

παλτό (το) πανωφόρι από χοντρό, συνήθ. µάλλινο ύφασµα, που το µάκρος του 
µπορεί να φθάνει µέχρι τα γόνατα ή τους αστραγάλους και κλείνει µε 
κουµπιά: βαρύ | γούνινο | καλό | µε επένδυση | κλασικό | µαύρο | παλιό ~. — 
(υποκ.) παλτουδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. paltò < 
γαλλ. paletot < µέσ. αγγλ. paltok «σακάκι, κάπα», αγν. ετύµου]. 

παλτουδιά (η) (λαϊκ.) καλής ποιότητας παλτό, που το καµαρώνει κανείς. 
[ΕΤΥΜ. < παλτό + παραγ. επίθηµα -ουδιά < -ούδι (βλ.λ.)]. 

παµ- → παν- 
Παµβώτις (η) {Παµβώτιδ-ος, -α} η λίµνη των Ιωαννίνων (βλ. λ. Ιωάννινα, 

σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παµβώτις, -ώτιδος < παν- + -βώτις < θ. βω-, εκτεταµ. βαθµ. 
τού θ. που απαντά στο ρ. βόσκω (βλ.λ.). Η ονοµασία περιγράφει τον ζωτικό 
ρόλο τής λίµνης στην τροφοδοσία τής περιοχής]. 

Πάµισος (ο) 1. παραπόταµος τού Πηνειού τής Θεσσαλίας, που πηγάζει από τη 
Ν. Πίνδο 2. ποταµός τής Ν∆. Πελοποννήσου, που διαρρέει τον νοµό 
Μεσσηνίας και εκβάλλει στον Μεσσηνιακό Κόλπο. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. 
ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο πελασγ. αρχής, όπως συµβαίνει και µε άλλα 
που εµφανίζουν επίθηµα -(ι)σος (λ.χ. Κηφισός, Ίλισσός, 'Αµνισός κ.ά.)]. 

παµβαλκανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλα τα κράτη τής Βαλκανικής: 
~ διάσκεψη. 

παµµακάριστος (η) [µτγν.] {παµµακάριστου} ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής 
Παναγίας. 

παµµακεδονικός, -ή, -ό [1895] που έχει σχέση µε όλη τη Μακεδονία ή τους 
Μακεδόνες: ~ συνέλευση | συγκέντρωση. 

παµµέγιστος, -ίστη, -ιστό [µτγν.] πάρα πολύ σπουδαίος. 
παµµικρασιατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλη τη Μ. Ασία ή όλους τους 

Μικρασιάτες. [ΕΤΥΜ. < παν- (βλ.λ.) + µικρασιατικός]. 
παµπ (η) {άκλ.} µπαρ αγγλικής προελεύσεως. [ΕΤΥΜ < αγγλ. pub, 

συντοµογραφία τού public (house) «δηµόσιο (σπίτι)», στο οποίο τα 
αλκοολούχα ποτά διατίθενται ελεύθερα στους θαµώνες]. 

πάµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλη πεδιάδα τής Ν. Αµερικής, κατάλληλη για 
βοσκή ζώων ή τελείως άγονη: οι ~ τής Αργεντινής. [ΕΤΥΜ. < ισπ. pampa, από 
λ. τής γλ. Κετσούα (ινδιάνικη γλ. τής Ν. Αµερικής)]. 

παµπαίδες (οι) η µικρότερη ηλικιακή οµάδα αγωριών που λαµβάνουν µέρος σε 
αθλητικούς αγώνες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πάµπαιδες «η κατώτερη ηλικιακή οµάδα (για αγώνες στίβου)» 
< παν- (βλ.λ.) + παίδες]. 

παµπάλαιος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ παλιός ΣΥΝ. παλαιότατος. 
παµπελοποννησιακός, -ή, -ό [1896] αυτός που αναφέρεται σε όλη την 

Πελοπόννησο ή σε όλους τους Πελοποννησίους. 
παµπληθής, -ής, -ές [αρχ.] {παµπληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (σπάν.) αυτός που 

αποτελείται από µεγάλο πλήθος: ~ συγκέντρωση | διαδήλωση ΣΥΝ. αθρόος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πάµπλουτος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ πλούσιος ΣΥΝ. (εκφραστ.) ζά-µπλουτος, 
βαθύπλουτος ΑΝΤ. πάµφτωχος, θεόφτωχος. 

πάµπολλοι, -ες, -α [αρχ.] πάρα πολλοί. 
παµπόνηρος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ πονηρός ΣΥΝ. τετραπέρατος, πανούργος. 
παµφάγος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που τρέφεται µε κάθε είδους τροφή-(ειδικότ.) 

αυτός που είναι και χορτοφάγος και σαρκοφάγος: ο άνθρωπος είναι ~ ζώο 2. 
(µτφ.) αυτός που καταστρέφει τα πάντα: ~ πυρ. — παµ<ραγία (η) [1892]. 

πάµφθηνος, -η, -ο [1883] αυτός που έχει εξαιρετικά φθηνή τιµή ΑΝΤ. 
πανάκριβος, απλησίαστος, (εκφραστ.) φωτιά και λάβρα. — πάµφθηνα επίρρ. 

Παµφιλία (η) γυναικείο όνοµα. 
Πάµφιλος (ο) {-ου κ. -ίλου} όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΎΜ. 

αρχ. κύρ. όν. < πάµ- (< παν-) + φίλος]. 
πάµφτωχος, -η, -ο κ. πάµπτωχος [µεσν.] πάρα πολύ φτωχός ΣΥΝ. θεόφτωχος, 

επί ξύλου κρεµάµενος ΑΝΤ. βαθύπλουτος, ζάµπλουτος. 
πάµφωτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που καταυγάζεται από φως, γεµάτος φως ΣΥΝ. 

κατάφωτος, ολόφωτος ΑΝΤ. ολοσκότεινος. 
παµψηφεί επίρρ. (λόγ.) µε όλες τις ψήφους, οµόφωνα: εξελέγη ~ πρόεδρος τού 

συλλόγου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παµψηφεί < παµ- (< παν- ) + ψήφος + επιρρ. επίθηµα -εΟ. 

παµψηφία (η) [1870] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των ψήφων. 
παµψυχισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, η θεωρία, σύµφωνα µε την οποία κάθε υλικό σώµα δεν 

είναι µόνο ζώσα ύλη, αλλά έχει και ψυχική ουσία. — παµψυχιστής (ο), 
παµψυχίστρια (η). 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panpsychisme]. Παν (ο) {Παν-ός, -
α} ΜΥΘΟΛ. θεότητα που συνήθ. παριστανόταν µε πόδια, κέρατα και γένια 
τράγου και ενσάρκωνε τη γενετήσια δύναµη 

τής ζωής. Επίσης (καθηµ.) Πάνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεωνύµιο, αρκαδικής προελ., αγν. ετύµου. Η αρχαιότατη 
δοτ. Πώονι δείχνε ότι το µακρό -α- (Πάν) είναι πιθανώς προϊόν συ- 

ναιρέσεως. Έχει διατυπωθεί η υποθ. ότι το όνοµα ανάγεται σε τ. 
*Παύσων και συνδ. µε σανσκρ. Püsan-, θεότητα που προστάτευε τα 
ποίµνια (πβ. σανσκρ. pus-yati «προοδεύω, επιτυγχάνω»), µε εναλλαγή 
των θ. *päus- | *püs-. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται για προελ-
λην. θεωνύµιο, που ίσως συνδ. µε το όνοµα *Παιάων | Παιήων (βλ. λ. 
παιάνας). Η υπόθεση, τέλος, ότι το όνοµα συνδ. µε το ιλλυρ. pä-ne-u 
«φουσκώνω, διογκώνω», δεν θεωρείται πιθ.]. παν (το) {παντ-ός | -ων} 
1. το όλον, το σύνολο: η αρχή είναι το ήµισυ τού - 2. το σύµπαν, ο 
κόσµος, η οικουµένη 3. (µτφ.) το σηµαντικότερο στοιχείο: το - στη 
ζωή τού ανθρώπου είναι η υγεία 4. το καθετί- ΦΡ. (α) πάντα εν σοφία 
εποίησας (πάντα εν σοφία έποίησας, Π.∆. Ψαλµ. 103, 24) όλα µε 
σοφία τα δηµιούργησες (Κύριε) (β) εν παντί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση (γ) πάντα ρει {πάντα ρεί, Ηράκλειτος, βλ. Πλάτ. Θεαίτητος 
182c) όλα αλλάζουν, όλα µεταβάλλονται (βλ. κ. λ. πας). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πάν, ουδ. τού επιθ. πάς (βλ.λ.)]. 
παν- κ. πα µ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάτι υπάρχει ή γίνεται 

σε πολύ µεγάλο, στον υπέρτατο βαθµό: πάµ-πλουτος, παν-έξυπνος 2. 
ένα σύνολο: παν-ελλήνιος, παγ-κρήτιος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουδ. πάν (βλ.λ.) και εµφανίζεται: (α) ως παν- προ φωνήεντος και προ 
των συµφώνων δ, ζ, θ, ν, σ, τ (λ.χ. παν-άγαθος, παν-δοχεϊον) (β) ως 
παµ- προ των συµφώνων β, µ, π, φ, ψ (λ.χ. πάµ-πολλοι, παµ-ψηφεί) (γ) 
ως nay- προ των συµφώνων γ, κ, ξ, χ (λ.χ. πάγ-κοινος, παγ-χρησία) (δ) 
ως παλ- και παρ- προ των συµφώνων λ και ρ αντίστοιχα (λ.χ. πάλ-
λευκυς, παρ-ρησία)]. 

πάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) τεµάχιο λευκού υφάσµατος, µε το ο-
ποίο περιτυλίγουν τα βρέφη ΣΥΝ. σπάργανο (β) κοµµάτι από απορρο-
φητικό υλικό µε το οποίο τυλίγουν τα µωρά ή τους το φορούν σαν 
βρακάκι (πάνα-βρακάκι), για να διατηρούνται στεγνά και να απο-
φεύγονται οι ερεθισµοί: ~ βρακάκι 2. πανί που χρησιµοποιείται για 
τον καθαρισµό τού φούρνου 3. η µούχλα που εµφανίζεται στην επι-
φάνεια τροφίµων. 
[ΕΤΥΜ. < πανί (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. «κρούστα, µεµβράνη» οδήγησε επί-
σης στη σηµ. «µούχλα (τροφίµων)» (πβ. ιταλ. panno «πανί, ύφασµα -
κρούστα, πέτσα»)]. 

πανάγαθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που διαθέτει καλοσύνη σε υπέρτατο 
βαθµό- συνήθ. προσωνυµία τού Θεού. 

Παναγία κ. (λαϊκ.) Παναγιά (η) 1.ιερό πρόσωπο τού χριστιανισµού, 
η µητέρα τού Ιησού Χριστού, η Θεοτόκος (βλ.λ.)· είναι γνωστή µε πά-
ρα πολλά προσωνύµια ανάλογα µε τις ιδιότητες που της αποδίδο-
νται, τις αγιογραφικές της παραστάσεις ή τον τόπο όπου βρίσκονται 
οι ναοί της, όπως Γρηγορούσα, Ευαγγελίστρια, Οδηγήτρια, Ελεούσα, 
Ζωοδόχος Πηγή, Γοργοεπήκοος, Βρεφοκρατούσα, Μυρτιδιώτισσα, 
Γιάτρισσα, Ρόδον το Αµάραντον, Άξιον Εστί κ.ά. · ΦΡ. (α) Παναγία)-ιά) 
µου! (i) για την έκφραση έκπληξης: ~! Τι µεγάλο ψάρι! (ii) για την έκ-
φραση τρόµου: ~! Μήπως έπαθε κάτι σοβαρό; (β) Έλα, Παναγία µου! 
| o Χριστός κι η Παναγία! για την έκφραση µεγάλης έκπληξης ή και 
φόβου: ~! 'Εγιναν τέτοια πράµατα; 2. (µτφ.-συχνά ειρων. ως χαρακτη-
ρισµός) αυτός που εµφανίζεται εντελώς αθώος και φρόνιµος, εξαιρε-
τικά σεµνός: από τότε που ο καθηγητής τους απείλησε ότι δεν θα πάνε 
εκδροµή, είναι όλοι τους Παναγίες στο µάθηµα· ΦΡ. αλογάκι τής 
Παναγιάς βλ. λ. αλογάκι. — (υποκ.) Παναγίτσα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. πανάγιος. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως 
προσωνυµία τής µητέρας τού Ιησού Χριστού από τον 4ο αι. µ.Χ.· 
ονοµάστηκε δε Παναγία για την άκρα παρθενία και αγιότητα της, 
που έγινε αιτία να καταστεί µητέρα τού Θεού (χωρίς, ωστόσο, κατά 
τη διδασκαλία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να είναι απαλλαγµένη από 
το προπατορικό αµάρτηµα, όπως πρεσβεύουν οι Ρωµαιοκαθολικοί)]. 

πανάγιος, -ία, -ιο [µτγν.] 1. αυτός που φέρει την ιδιότητα τού αγίου 
σε υπέρτατο βαθµό 2. ΕΚΚΛΗΣ. Πανάγιος | Άγιος Τάφος ο τάφος τού 
Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυµα, καθώς και ο τόπος και ο ναός όπου 
βρίσκεται ο τάφος. 

ΠαναγιΟτατος (ο) [µεσν.] {Παναγιότατου} ως τιµητική προσφώνηση 
τού Οικουµενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κληρικός. 

Παναγιοτητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού παναγίου ή 
προσφώνηση τού Οικουµενικού Πατριάρχη. 

Παναγιώτα (η) γυναικείο όνοµα. 
Παναγιώτης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ· µεσν. κύρ. όν., που 

προέρχεται από το όψιµο µτγν. Παναγία (βλ.λ.)]. 
παναγνος, -η, -ο [µτγν.] αγνός σε υπέρτατο βαθµό ΣΥΝ. πανάµωµος, 

πανάχραντος ANT. παµµίαρος, πανάθλιος. 
παναγροτικός, -ή, -ό αυτός στον οποίο παίρνουν µέρος, συµµετέχουν 

όλοι οι αγρότες: ~ συλλαλητήριο. 
πανάδα (η) 1. πρόχειρο φαγητό που αποτελείται από βρασµένο ψωµί 

και λάδι ή γάλα · 2. (συνήθ. στον πληθ.) υποκίτρινη κηλίδα τού αν-
θρώπινου δέρµατος, κυρ. στο πρόσωπο. 
[ΕΤΥΜ. < πάνα «µούχλα (σε τρόφιµα)» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άδα, 
πιθ. κατά το ραγάδα]. 

πανάθεµα (π' ανάθεµα) επιφών. —> ανάθεµα 
Παναθήναια (τα) [αρχ.] {Παναθηναίων} η σηµαντικότερη εορτή 

στην Αθήνα τής κλασικής αρχαιότητας, η οποία γινόταν κάθε τέσ- 

σερα χρόνια προς τιµήν τής πολιούχου θεάς Αθηνάς. 
παναθηναϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε όλους τους 

Αθηναίους ή ολόκληρη την πόλη τής Αθήνας: Παναθηναϊκό Στάδιο 2. 
Παναθηναϊκός (ο) (Παναθηναϊκός Αθλητικός Όµιλος, συντοµ. Π.Α.Ο.) 
αθλητικό σωµατείο τής Αθήνας που ιδρύθηκε το 1908 3. (συνεκδ.) 
οπαδός τού παραπάνω σωµατείου. 

πανάθλιος, -α, -ο [αρχ.] 1. εξαιρετικά κακοήθης, εντελώς φαύλος 2. ο 
πολύ δυστυχισµένος και αξιολύπητος 3. εντελώς άθλιος, χείριστης 
ποιότητας: «κουνήµατα, τσαχπινιές, σάχλες, σκερτσάκια πληµύρισαν 
το ~ σκηνικό» (εφηµ.) || ζούσε σε ένα ~ διαµέρισµα. 

Παναιτωλικό (το) όρος τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αιτωλοα-
καρνανίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παναιτωλικόν, αρχική σηµ. «γενική συνέλευση των Αι-
τωλών», < παν- + αίτωλικόν. Μνηµονεύεται επίσης το µτγν. όνοµα 
Παναιτώλιον]. 

πανάκεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. φάρµακο που θεωρείται ότι θεραπεύει 
κάθε ασθένεια 2. (µτφ.) το µέσο επιλύσεως οποιουδήποτε προβλήµα-
τος: πολλοί θεωρούσαν την ένταξη τής χώρας στην Ε.Ο.Κ. ως ~ για 
όλα τα προβλήµατα τού κράτους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πανακής «αυτός που θεραπεύει τα πάντα» < παν- + -
ακής < άκος «θεραπεία» < *ακ-ος (όπως µαρτυρεί η δάσυνση των 
συµφώνων στα σύνθετα µε άφ- και εφ-) < I.E. *yek- | *y~k- «επισκευ-
άζω, διορθώνω», πβ. ιρλ. hïcc «θεραπεία». Το ρ. άκέοµαι «θεραπεύω» 
διακρινόταν από το ρ. ίώµαι, διότι δεν αναφερόταν στον γιατρό που 
πραγµατοποιούσε τη θεραπεία, αλλά στο ίδιο το φάρµακο ή την 
ασθένεια. Βλ. κ. άν-ήκεσ-τος]. 

Πανάκριβος, -η, -ο [1887] πάρα πολύ ακριβός ΑΝΤ. πάµφθηνος. — 
πανάκριβα επίρρ. 

Παναµάς (ο) (ισπ. Republica de Panama = ∆ηµοκρατία τού Παναµά) 
κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα την πόλη τού Παναµά, επί-
σηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το µπαλµπόα. — Παναµέ-
ζος (ο), Παναµέζα (η), παναµαϊκός, -ή, -ό [1893] κ. (καθηµ.) παναµέζι-
κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Panama, ινδιάν. λ. (των Γκουαρανί), άγν. σηµ., ίσως «τό-
πος πολλών ψαριών»]. 

Παναµάς (ο) {παναµάδες} µαλακό ψάθινο καπέλο από φύλλα θάµνου 
τής Κ. Αµερικής. — (υποκ.) παναµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
panama, από την οµώνυµη χώρα τής Κ. Αµερικής]. 

παναµερικανικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη 
την αµερικανική ήπειρο 2. αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη τη 
χώρα των Η.Π.Α. και τους κατοίκους της. [ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού 
αγγλ. Pan-American (νόθο συνθ.)]. 

παναµερικανισµός (ο) [1898] κίνηµα αλληλεγγύης των χωρών τής 
Αµερικής, που χρονολογείται από το 1822 και έθεσε ως στόχο την 
ανάπτυξη όσο το δυνατόν στενότερων σχέσεων µεταξύ των αµερικα-
νικών κρατών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. panamericanism (νόθο 
συνθ.)]. 

παναµώµητος (η) [µτγν.] {παναµωµήτου} ΕΚΚΛΗΣ. πάναγνη (ως προ-
σωνυµία τής Θεοτόκου). 

πανάµωµος, -η, -ο [αρχ.] πάναγνος. 
Πανανθρώπινος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε όλους τους ανθρώ-

πους: - είναι η επιθυµία για ειρήνη || ~ συναδέλφωση | αλληλεγγύη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οικουµενικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
panhuman (νόθο συνθ.)]. 

πανάξιος, -α, -ο [µτγν.] απολύτως άξιος. — πανάξια επίρρ. 
πά' να πει σύνδ. (λαϊκ.) δηλαδή. 
παναραβικόο,, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Αραβες. 
παναραβισµος (ο) {χωρ. πληθ.} πολιτικό κίνηµα που αποσκοπεί στη 

συνένωση των αραβόφωνων χωρών σε µία κοινότητα ή σε ένα ενιαίο 
κράτος.  — παναραβιστής (ο), παναραβίστρια (η), παναραβιστικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. panarabisme (νόθο συνθ.)]. 

πανάρετος, -η, -ο [µτγν.] απολύτως ενάρετος. 
πανάρχαιος, -α (καθηµ. -η), -ο [µτγν.] αυτός που προέρχεται από τα 

βάθη τής αρχαιότητας, εξαιρετικά αρχαίος: ~ παράδοση | θεσµός | 
πολιτισµός | έθιµο. 

πανάσχηµος, -η, -ο [µεσν.] πάρα πολύ άσχηµος ΣΥΝ. κακάσχηµος, 
αποκρουστικός ΑΝΤ. πανέµορφος, πεντάµορφος. 

παναφρικανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Αφρική εξ ολο-
κλήρου ή ειδικότ. µε τα αφρικανικά κράτη στο σύνολο τους: ~ διά-
σκεψη. 

παναφρικανισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. πολιτική αντίληψη που εµφανίστηκε 
στην Αφρική την εποχή των αντιαποικιακών εθνικοαπελευθερωτικών 
κινηµάτων και υποστηρίζει την πολιτική ενότητα τού αφρικανικού 
χώρου και την αλληλεγγύη µεταξύ των αφρικανικών εθνών. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. panafricanisme (νόθο συνθ.)]. 

Παναχαϊκό (το) όρος τής Β∆. Πελοποννήσου στον νοµό Αχαΐας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Παναχαϊκόνκ παν- + άχαϊκόνκ Αχαΐα]. 

πανάχραντος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που δεν φέρει ηθικό 
στίγµα ΣΥΝ. πάναγνος, πάλλευκος 2. ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής Θε-
οτόκου. 

πανδαιµόνιο (το) [1824] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία 
επικρατούν εκκωφαντικοί θόρυβοι, κυρ. από φωνές, κραυγές και κρό-
τους, σε συνδυασµό µε πλήρη σύγχυση και αταξία: προκαλείται | ξε-
σπά | (επ)ακολουθεί ~ ΣΥΝ. πανζουρλισµός, χαµός ANT. τάξη, ησυχία, 
ηρεµία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pandaemonium, λ. που χρησιµο-
ποίησε ο Αγγλος ποιητής John Milton στο έργο του Χαµένος Παρά-
δεισος (Paradise Lost, 1667), ονοµάζοντας έτσι την «υψηλή πρωτεύου-
σα τού Σατανά και των οµοίων του» (the high capital of Satan and his 
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peers)]. πανδαισία (η) {σπάν. πανδαισιών (λόγ.) 1. πλούσιο και µεγαλοπρεπές 
συµπόσιο, στο οποίο παρατίθεται µεγάλη ποικιλία εδεσµάτων 

και ποτών ΣΥΝ. λουκούλειο γεύµα, ευωχία, φαγοπότι 2. η απόλαυση 
που πηγάζει από αφθονία και ποικιλία αισθητικών ή πνευµατικών 
ερεθισµάτων: µουσική | θεατρική | καλλιτεχνική | οπτική ~ || - χρωµάτων ΣΥΝ. 
πλούτος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < παν- + -δαισία < -δαίτης < δαίοµαι «χωρίζω, 
µοιράζω», 
τού οποίου το παράγ. δαί-νυ-µι απέκτησε την εξειδικευµένη σηµ. «παραθέτω 
δείπνο, στο οποίο ο καθένας έχει προκαθορισµένη θέση». Για την ετυµ. βλ. λ. 
δαίµων, συν-δαιτυµών]. 

πανδαµάτωρ (ο) {πανδαµάτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων}, πανδαµά-τειρα (η) 
{πανδαµατειρών} (αρχαιοπρ.) αυτός που δαµάζω, που υποτάσσω ή εξαφανίζει 
τα πάντα- κυρ. στη ΦΡ. πανδαµάτωρ χρόνος (Σιµωνίδης 4, 5) ο χρόνος όλα τα 
νικά, όλα τα δαµάζει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παν- + -δαµάτωρ < θ. δαµα- τού ρ. 
δάµνηµι «δαµάζω» (βλ. λ. δαµάζω)]. 

πάνδεινα (τα) {χωρ. γεν.} µεγάλα δεινά ή ταλαιπωρίες: οι λαοί τής Μικρός 
Ασίας υπέστησαν τα ~ από τους Τούρκους || τράβηξα τα ~, µέχρι να 
ξεµπερδέψω από τη γραφειοκρατία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πάνδεινα (ως ουσ. στον πληθ.) < αρχ. επίθ. πάνδεινος < παν- 
+ δεινός]. 

πανδέκτης (ο) [µτγν.] {πανδεκτών} 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που δέχεται µέσα του 
τα πάντα: η οµάδα αίµατος AB είναι ~ (όποιος ανήκει σε αυτή την οµάδα 
µπορεί να δεχθεί µετάγγιση από οποιαδήποτε άλλη οµάδα) ANT. πανδότης 2. 
το βιβλίο που αποτελεί συλλογή (αποφθεγµάτων, διαφόρων πληροφοριών 
κ.λπ.) 3. ΝΟΜ. συλλογή νόµων ή νοµικών κειµένων, όπως η συλλογή τής 
νοµοθεσίας τού Ιουστινιανού Α (527-565) 4. ΕΚΚΛΗΣ. Πανδέκτης (ο) 
λειτουργικό βιβλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

πανδηµία (η) {πανδηµιών} ΙΑΤΡ. η επιδηµία που εξαπλώνεται πολύ γρήγορα 
και προσβάλλει ολόκληρο τον πληθυσµό συγκεκριµένης περιοχής. — 
πανδηµικός, -ή, -ό [1892]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pandemia, κατά το επιδηµία (νεολατ. 
epidemia), < παν- + -δηµία < δήµος]. 

πάνδηµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που γίνεται ή εκδηλώνεται µε τη συναίνεση 
και τη συµµετοχή ολόκληρου τού λαού: ~ πένθος | εορτασµός | συλλαλητήριο | 
υποδοχή | θρήνος ΣΥΝ. παλλαϊκός, γενικός, καθολικός. ) — πανδήµως επίρρ. 
[µτγν.]. 

πανδοχέας (ο) {πανδοχείς} ο ιδιοκτήτης πανδοχείου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πανδοχεύς 
| αρχ. πανδοκεύς < παν- + -δοχεύς | -δο-κεύς < δέχοµαι | δέκοµαι]. 

πανδοχείο (το) (παλαιότ.) οίκηµα, συνήθ. κτισµένο κοντά σε δρόµο ή πέρασµα, 
το οποίο προσφέρει κατάλυµα, τροφή, ενδεχοµένως και ψυχαγωγία σε 
ταξιδιώτες ΣΥΝ. χάνι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πανδοχεϊον/ αρχ. πανδοκεϊονκ παν- + -δοχεϊονΙ -δο-κεΐον < 
δέχοµαι | δέκοµαι]. 
Πανδώρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η πρώτη θνητή γυναίκα, την οποία έπλασε ο 
Ήφαιστος και στην οποία δόθηκε: από τους θεούς ως γαµήλιο δώρο ένα πιθάρι 
(το κουτί τής Πανδώρας) που περιείχε όλα τα δεινά, το οποίο άνοιξε παρά τη 
διαταγή τού ∆ία, µε αποτέλεσµα να ξεχυθούν τα δεινά αυτά. στον κόσµο- ΦΡ. 
(ανοίγω) το κουτί τής Πανδώρας ενεργώ έτσι, ώστε να προκύψει µια σειρά 
από δεινά: «η συλλογή πληροφοριών για τα γονίδια συγκεκριµένων ατόµων 
ανοίγει το κουτί τής Πανδώρας σε ό,τι αφορά ηθικά ζητήµατα, αφού υπάρχει 
σπάνια ο κίνδυνος η πληροφορία να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο µη χρηστό» 
(εφηµ.) 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ- κύρ. όν. < παν- + -δώρα < δώρον]. 

πανέ επίρρ. κ. επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει τηγανιστώ, αφού τυλιχθεί σε µείγµα 
αβγού και τριµµένης φρυγανιάς: κοτόπουλο ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. pané, µτχ. τ. 
τού p. paner < λατ. panis «ψωµί»]. 

πανεθνικός, -ή, -ό [1895] αυτός που γίνεται ή εκδηλώνεται µε τη συµµετοχή 
ολόκληρου τού έθνους: ~ προσπάθεια | συναγερµός | εορτασµός. 

πανεκπαιδευτικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται σε όλους όσοι σχετίζονται µε 
την εκπαίδευση: «µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί προετοιµάζονται για το 
πανελλήνιο - συλλαλητήριο...» (εφηµ.). 

πάνελ (το) {άκλ.} 1. οµάδα ανθρώπων (κυρ. ειδικών σε συγκεκριµένο 
αντικείµενο), η οποία έχει κληθεί να συζητήσω ορισµένο θέµα (π.χ. 
τηλεοπτική συζήτηση, συζήτηση σε συνέδριο κ.ά.): το ~ αποτελούσαν ειδικοί 
σε θέµατα τής ευρωπαϊκής οικονοµίας || στο συνέδριο θα οργανωθούν τρία 
σηµαντικά ~ για αντίστοιχους τοµείς τής επιστήµης 2. (συνεκδ.) η συζήτηση 
που διεξάγεται από το πάνελ ΣΥΝ. συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. panel < µέσ. γαλλ. panel «κοµµάτι ρούχου, υφάσµατος» < 
δηµώδ. λατ. *pannelus, υποκ. τού λατ. pannus «ύφασµα, ταινία»]. 

πανελλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη την Ελλάδα, που 
καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο: ~ απεργία | συνέδριο | διάσκεψη | 
εξετάσεις (οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση- 
παλαιότερη ονοµασία των Γενικών Εξετάσεων) ΣΥΝ. πανελλήνιος. — 
πανελλαδικ-ά | -ως επίρρ. 

Πανέλληνες (οι) [αρχ.] {Πανελλήνων} το σύνολο των Ελλήνων, όλοι γενικά οι 
Έλληνες, ανεξάρτητα από τον τόπο γεννήσεως ή διαµονής. 

πανελληνιονίκης (ο) {πανελλη-νιονικών} ο αθλητής που νίκησε σε 
πανελλήνιους αγώνες: αναδείχθηκε ~. 

πανελλήνιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Έλληνες ή/και µε 
ολόκληρη την Ελλάδα, που γίνεται, εκδηλώνεται µε τη συµµετοχή όλων των 
Ελλήνων: ~ έρανος | αγώνες | ευχή | εκστρατεία | πένθος | αίτηµα | 
διαγωνισµός | συνέδριο | ρεκόρ | έρευνα 2. (ειδι- 

κότ.) πανελλήνιο(ν) (το) {πανελληνίου} το σύνολο των Ελλήνων: το σκάνδαλο 
συγκλόνισε το ~ || το έργο τού διαπρεπούς επιστήµονα είναι γνωστό στο ~. — 
πανελλήνια | πανελληνίως [1890] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. επίθ. < Πανελλήνιον 
«ναός τού ∆ία στην Αίγινα, όπου συνεδρίαζε το σώµα των Πανελλήνων»]. 

πανελλήνιο (το) → πανελλήνιος 
πανέµορφος, -η, -ο εξαιρετικά όµορφος: ~ κοπέλα | αγώρι | γυναίκα | νησί | φύση 

ΣΥΝ. πεντάµορφος, ωραιότατος ΑΝΤ. πανάσχηµος, κακάσχηµος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < παν- + έµορφος (βλ. κ. όµορφος)]. 

πανένδοξος, -η, -ο [µτγν.] πάρα πολύ ένδοξος. 
πανένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει γίνει από πανί, πάνινος. 
πανέντιµος, -η, -ο [µεσν.] πάρα πολύ έντιµος. 
πανέξυπνος, -η, -ο εξαιρετικά έξυπνος: ~ παιδί | σκυλί | κόλπο | τέχνασµα ΣΥΝ. 

(λογιότ.) ευφυέστατος, (µτφ. για πρόσ.) σπίθα, σπίρτο ΑΝΤ. πανηλίθιος. 
πανεπιστηµιακός, -ή, -ό [1858] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πανεπιστήµιο 

(βλ.λ.) ή τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους θεσµούς τού πανεπιστηµίου: ~ 
παράδοση | µόρφωση | µάθηµα | κοινότητα | ίδρυµα | τίτλος | πτυχίο | έτος | 
έδρα | σχολή | κλινική | σπουδές | άσυλο | παιδεία | σύγγραµµα | εργαστήριο 2. 
πανεπιστηµιακός (ο/η) κάθε µέλος τού διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού 
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. — πανεπιστηµιακώς επίρρ. [1867]. 

πανεπιστηµιακός: πανεπιστηµιακή ιεραρχία. Η ισχύουσα σήµερα ιεραρχία 
στους διδάσκοντες στα πανεπιστήµια, στην ανωτάτη ή τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, είναι (από την ανώτερη προς την κατώτερη βαθµίδα) η εξής: 
καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, επίκουρος καθηγητής, λέκτορας. 
Προϋπόθεση και για τις τέσσερεις βαθµίδες τού ∆ιδακτικού Επιστηµονικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) είναι το διδακτορικό δίπλωµα (η επί διδακτορία 
διατριβή). Όταν δεν χρειάζεται -ή δεν θέλει κανείς- να δηλωθεί η βαθµίδα 
στην κλίµακα τής πανεπιστηµιακής ιεραρχίας, χρησιµοποιείται η γενικής 
σηµασίας λέξη πανεπιστηµιακός, που δηλώνει ότι κάποιος ανήκει στα µέλη 
∆.Ε.Π. ενός πανεπιστηµίου, είτε αυτό είναι Α.Ε.Ι. (Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
'ίδρυµα, δηλ. πανεπιστήµιο ή πολυτεχνείο) είτε είναι Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα), Μέχρι το 1982, οπότε έγινε η τελευταία 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η πανεπιστηµιακή 
ιεραρχία ήταν διαµορφωµένη (από την ανώτερη προς την κατώτερη 
βαθµίδα) ως εξής: τακτικός καθηγητής, έκτακτος καθηγητής (µόνιµος ή επί 
θητεία), υφηγητής (εντεταλµένος να διδάσκει ή άµισθος), επιµελητής, 
βοηθός. Προϋπόθεση για τις βαθµίδες τού επιµελητή και άνω ήταν το 
διδακτορικό δίπλωµα. Με τον πανεπιστηµιακό νόµο τού 1982 οι 
εντεταλµένοι υφηγητές έγιναν επίκουροι καθηγητές, οι δε άµισθοι 
υφηγητές έγιναν άµισθοι επίκουροι καθηγητές. Οµότιµος καθηγητής 
καθίστατο αυτοµάτως µέχρι το 1982 κάθε συνταξιοδοτούµενος καθηγητής, 
ενώ µετά το 1982 ο τίτλος αυτός χορηγείται κατόπιν αποφάσεως τού 
οικείου Τµήµατος τού Α.Ε.Ι. Επίτιµος διδάκτωρ είναι τίτλος που χορηγείται 
από ένα Τµήµα τού πανεπιστηµίου σε εξέχουσες επιστηµονικές 
προσωπικότητες άλλων πανεπιστηµίων, καθηγητές ή, σπανιότερα, 
συγγραφείς, πολιτικούς κ.ά. Επίτιµος καθηγητής είναι ο ανώτερος 
πανεπιστηµιακός τίτλος, που απονέµεται σπανιότερα σε εξέχουσες 
φυσιογνωµίες πανεπιστηµιακών καθηγητών τού ιδίου πανεπιστηµίου µε 
πρόταση τού Τµήµατος και απόφαση τής Συγκλήτου τού πανεπιστηµίου. 

πανεπιστήµιο (το) [1810] {πανεπιστηµί-ου | -ων} 1. εκπαιδευτικό ίδρυµα που 
παρέχει ανώτατη εκπαίδευση στις θεωρητικές και θετικές (φυσικές) επιστήµες 
και στους διαφόρους επιµέρους κλάδους και τοµείς τους και έχει την εξουσία 
να απονέµει στους φοιτητές του βαθµούς και τίτλους πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών σπουδών, ενώ παράλληλα παράγει ερευνητικό έργο σε 
καθέναν από τους παραπάνω γνωστικούς χώρους: µπαίνω | φοιτώ στο ~ || 
αποφοιτώ από το ~ || 

∆ΟΜΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 
Πανεπιστήµια | 
Πολυτεχνεία 
Σχολές 

Τµήµατα 
Κλασικής     
Μεσαιωνικής -    

Γλωσσολογίας       Κατευθύνσεις Φιλολογίας     Νεοελληνικής 
Φιλολογίας 

Τοµείς 

Θεσσαλονίκης      Αθηνών        Ιωαννίνων 
Θεολογική       Φιλοσοφική      Νοµική 
Ιστορικό-                               Φιλοσοφίας-     .... 

Αρχαιολογικό                         Παιδαγωγικής - Φιλολογίας 
Ψυχολογίας 

 

 Νεοελληνικής      Βυζαντινής 
Φιλολογίας      Φιλολογίας -
Λαογραφίας 
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βγάζω το ~· ΦΡ. ανοιχτό πανεπιστήµιο βλ. λ. ανοιχτός-(συνεκδ.) 2. το σύνολο 
των διδασκόντων και διδασκοµένων κάθε πανεπιστηµίου (σηµ. 1), οι 
καθηγητές και οι φοιτητές του: το - είναι ανάστατο µετά την ανακοίνωση των 
τελευταίων υπουργικών αποφάσεων ΣΥΝ. πανεπιστηµιακή κοινότητα 3. το 
συγκρότηµα των κτηρίων ή κάθε µεµονωµένο κτήριο, όπου στεγάζονται οι 
αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τα γραφεία και γενικά το σύνολο των 
υπηρεσιών τού πανεπιστηµίου (σηµ. 1): ο τελευταίος σεισµός προκάλεσε µικρές 
ζηµιές στην οροφή τού ~ || οι φοιτητές έκαναν κατάληψη στο ~ 4. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε χώρος ή κατάσταση, µέσα στην οποία αποκτά κανείς πολύτιµες 
εµπειρίες και γνώσεις: το µεγάλο ~ της ζωής || η δουλειά στα καράβια ήταν για 
µένα ~ (πβ. λ. σχολείο). 
[ΕΤΥΜ. < παν- + -επιστήµιο < επιστήµη, µετάφρ. δάνειο από µεσν. λατ. 
universitas]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τη λ. πανεπιστήµιο έπλασε ο Αδαµάντιος Κοραής το 1810, 
πιθανόν ως ουσιαστικοποιηµένο ουδέτερο τού επιθέτου πανεπι-οτήµιος: 
πανεπιστήµιο (ενν. ίδρυµα ή διδακτήριο), o Ανθιµος Γα-ζής στον Λόγιο 
Ερµή (1812) θεωρεί ορθότερο τον όρο πανεπιστη-µόνιο (από τη λ. 
πανεπιστήµων). ενώ τον ίδιο καιρό (1816) ο ιατροφιλόσοφος Πέτρος 
Ηπίτης εισάγει τον όρο πανεπιστηµείο (σε -είο κατά το σχολ-είο), ήδη δε 
από το 1800 έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρύτερα η ονοµασία 
πανδιδακτήριο. Όλα αυτά στην προσπάθεια να αποδοθεί στα Ελληνικά ο 
αντίστοιχος ξένος όρος, το λατ. universitas (ιταλ. università, γαλλ. 
université, αγγλ. university, γερµ. Universität), που δήλωνε την 
καθολικότητα τής γνώσης, το σύνολο των επιστηµών. Όπως εξηγεί δε στον 
εναρκτήριο λόγο του ο νοµικός, καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής και 
πρώτος πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Σχινάς 
(1801-1857), προτού φτάσει το πανεπιστήµιο να είναι universitas literarum, 
ήτοι πανδιδακτήριο των επιστηµών, ονοµάστηκε universitas «ώς εκ τής 
συµµορίας, ή µάλλον συντεχνίας διδασκόντων και διδασκοµένων, λατινιστί 
Universitas, ήτοι Universitas magistrorum et scholarium». Και η ίδρυση 
τού πανεπιστηµίου (µέχρι να εγκαινιαστεί στις 3 Μαΐου τού 1837) και η 
ονοµασία του (ξεκίνησε ως «Οθώνειο», για να µετονοµαστεί αργότερα σε 
«Εθνικό και Καποδιστριακό») και η λειτουργία του προκάλεσαν πολλές 
συζητήσεις. Παντοειδείς πικρίες και αφορµές γέννησαν νωρίς πικρόχολα 
σχόλια και ειρωνικές παραφθορές τής ονοµασίας «πανεπιστήµιο», που 
διασώζει ο καθηγητής Στέφανος Κουµανούδης στο Λεξικό του (Συναγωγή 
νέων λέξεων..., έκδ. 1900), συνοδεύοντας τες µε χαριτωµένα και 
αποκαλυπτικά σχόλια. Έτσι ο Αλέξ. Θεµ. Φιλαδελφεύς (που γράφει στην 
εφηµ. Ακρόπολις µε το ψευδώνυµο «Γορίλλας») το βαφτίζει πανεπιζήµιο 
(1895)! ΓΪανλυ-µαντήριο το ειρωνεύεται η Ακρόπολις (1893) και 
Πανσκοτιστήριο το αποκαλεί ο Γερ. Ζωχιός, για να προκαλέσει το σχόλιο 
τού Κου-µανούδη «Γερ. Ζωχιός εγραψεν ούτω πριν γίνη εν αύτω καθηγητής 
ο υιός του Ιωάννης». Τέλος, όταν ο ∆ηµήτριος Ν. Βερναρδάκης 
χαρακτηρίζει το πανεπιστήµιο ως κηφηνοτροφείο, ο Κουµανούδης 
επισηµειώνει «∆.Ν Βερναρδάκης, όταν αυτός ήτο εκτός αύτοϋ (ενν. τού 
πανεπιστηµίου)»! 

πανεπιστηµιούπολη [1894] κ. (ορθότ.) πανεπιστηµιοπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | 
-πόλεις, -πόλεων} (α) οικοδοµικό συγκρότηµα που ανήκει σε πανεπιστήµιο 
και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 
βιβλιοθήκες, εστίες, χώρους άθλησης και αναψυχής των φοιτητών κ.ά. (β) η 
έκταση την οποία καταλαµβάνει το παραπάνω συγκρότηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Αδριανούπολη. 

πανεπιστηµιούπολη ή πανεπιστηµιοπολη, µεγαλούπολη ή µεγα-λόπολη 
κ.τ.ό.; Οι περισσότεροι οµιλητές λένε -και γράφουν- τους τύπους µε -ου- 
(πανεπιστηµιούπολη, µεγαλούπολη) αναλογικά προς τα Αλεξανδρούπολη, 
Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη κ.τ.ό. Ωστόσο, ενώ τα τοπωνύµια 
Αλεξανδρούπολη (< Αλεξάνδρου πόλη), Αδριανούπολη (< Αδριανού πόλη), 
Κωνσταντινούπολη (< Κωνσταντίνου πόλη) έχουν σχηµατιστεί κανονικά µε 
το α' συνθετικό σε γενική πτώση, τα πανεπιστηµιούπολη και µεγαλούπολη 
έγιναν από τα πανεπιστήµιο + πόλη και µεγάλη + πόλη και θα έπρεπε, όπως 
όλα τα σύνθετα, να συνδέονται µε το συνδετικό φωνήεν -ο- (πβ. παιδί + 
κόσµος > παιδ-ό-κόσµος, λίµνη + θάλασσα > λιµν-σ-θάλασσα, µεγάλος + 
βιοµήχανος > µεγαλ-ο-βιοµήχανος κ.ο.κ.). Αρα προτιµότεροι για τον 
προσεκτικό οµιλητή είναι οι τύποι πανεπιστηµιοπολη και µεγαλόπολη, 
όµοια όπως λέµε και κωµ-ό-πολη, αγροτ-ό-πολη, µητρ-ό-πολη, ακρ-ό-πολη, 
νεκρ-ό-πολη, λου-τρ-ό-πολη, κοσµ-ό-πολη (κοσµοπολίτικος) κ.ά. Το ίδιο 
ισχύει και για τύπους όπως εργατούπολη, παιδούπολη, κηπούπολη, που 
ακούγονται ενίοτε αντί των εργατόπολη, παιδόπολη, κηπόπολη κ.τ.ό. 

πανεπιστήµων (ο/η) {πανεπιστήµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) 1. αυτός που 
κατέχει πολλές επιστήµες, που γνωρίζει διάφορους τοµείς τού επιστητού 2. 
αυτός που γνωρίζει τα πάντα, ο κάτοχος όλων των ανθρώπινων γνώσεων ΣΥΝ. 
παντογνώστης. — πανεπιστηµοσύνη (η) [1867]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < παν- + 
επιστήµων (βλ.λ.)]. 

πανερακι (το) → πανέρι 
Πανεράς (ο) {πανεράδες} πρόσωπο που κατασκευάζει και πουλά πανέρια. 
πανεργατικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται από όλους τους εργάτες, που 

περιλαµβάνει το σύνολο των εργατών: ~ απεργία | συγκέντρωση | συνέδριο. 

πανέρηµος, -η, -ο [µτγν.] κ. (λαϊκότ.) πανέρµος 1. (για τοποθεσίες, χώρες, 
κτίσµατα κ.λπ.) εντελώς έρηµος από ανθρώπους: ~ πόλη | σπίτι | δρόµος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που έχει µείνει τελείως µόνος, χωρίς συντρόφους, που έχει 
εγκαταλειφθεί στην τύχη του ΣΥΝ. ολοµόναχος, κατάµονος, µόνος κι έρηµος. 

πανέρι (το) {πανερ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. δοχείο από πλεχτές φυτικές ίνες, που 
έχει σχήµα πλατιού και ρηχού καλαθιού και χρησιµοποιείται κυρ. για τη 
µεταφορά τροφίµων σε σχετικά µεγάλες ποσότητες: έβγαζε τα καρβέλια από 
τον φούρνο και τα µάζευε σε ένα ~ || µετέφερε την πραµάτεια του σε πανέρια 
ΣΥΝ. κοφίνι, (λόγ.) κάνιστρο 2. (συνεκδ.) η ποσότητα τροφίµων ή άλλων 
υλικών που χωρούν σε πανέρι (σηµ. 1): έφερε πεσκέσι δύο ~ φρούτα ΣΥΝ. 
πανέρια. — (υποκ.) πανερακι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. panerium < λατ. panarium «αρτοφόριο, καλάθι 
για ψωµί» < panis «ψωµί»]. 

πανέρια (η) (λαϊκ.) η ποσότητα που µπορεί να χωρέσει ένα πανέρι: µια ~ ψωµί. 
πανέρµος, -η, -ο → πανέρηµος 
πανέτοιµος, -η, -ο [1889] εντελώς έτοιµος, αυτός που έχει προετοιµαστεί από 

κάθε άποψη και για οτιδήποτε: το κόµµα µας είναι ~ να αναλάβει τη 
διακυβέρνηση τής χώρας ΣΥΝ. ετοιµότατος. 

πανεύκολος, -η, -ο πάρα πολύ εύκολος, που δεν έχει την παραµικρή δυσκολία. 
— πανεύκολα επίρρ. 

πανευρωπαϊκός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη την Ευρώπη 
και µε όλους τους Ευρωπαίους: ~ διάσκεψη | αγώνες | ρεκόρ. 

Πανευρώπη (η) η ενωµένη σε µία πολιτική και οικονοµική οµοσπονδία 
Ευρώπη, σύµφωνα µε το όραµα διανοουµένων και πολιτικών µετά τον Α 
Παγκόσµιο Πόλεµο. 

πανευτυχής, -ής, -ες [µεσν.] {πανευτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} εξαιρετικά ευτυχής: 
είµαι ~ που σας γνώρισα ΣΥΝ. τρισευτυχισµένος, ευτυχέστατος ANT. 
δυστυχέστατος, πανάθλιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πανζουρλισµός (ο) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. η µεγάλη αναστάτωση που 
προκαλείται από τις αντιδράσεις πολλών ανθρώπων (είτε από χαρά είτε από 
ανησυχία ή φόβο): µόλις µαθεύτηκαν τα ευχάριστα νέα, έγινε - στην αίθουσα 
ΣΥΝ. πανδαιµόνιο, κοσµοχαλασιά, χαµός 2. (συνεκδ.) ο οµαδικός 
ενθουσιασµός. [ΕΤΥΜ. < παν- + ζούρλα + παραγ. επίθηµα -ισµός]. 

πανζωοτία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. (στην κτηνιατρική) επιδηµική ασθένεια που 
προσβάλλει όλα τα ζώα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panzootic]. 

πανηγύρι (το) {πανηγυρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. ο οµαδικός εορτασµός τής 
µνήµης αγίου ή άλλης θρησκευτικής επετείου, που τελείται µε τη συµµετοχή 
των κατοίκων περιοχής και περιλαµβάνει θρησκευτικές εκδηλώσεις 
(λειτουργία, λιτανεία κ.λπ.), αλλά και σύσταση προσωρινής υπαίθριας αγοράς, 
χορό κ.λπ.: στο ~ τού Προφήτη Ηλία µαζεύεται κόσµος απ' όλο το νησί 2. (κατ' 
επέκτ.) οµαδική και θορυβώδης διασκέδαση, κυρ. σε χωριό (µε δηµοτικούς 
χορούς, όργανα κ.λπ.): το ~ τού γάµου || στήνω τρελό | µεγάλο ~ ΣΥΝ. γλέντι, 
ξεφάντωµα· ΦΡ. (µτφ.) (α) για τα πανηγύρια (ως χαρακτηρισµός) (i) για 
κάποιον που στερείται σοβαρότητας ΣΥΝ. για γέλια (ii) (αντικείµενο) κακής 
ποιότητας, αυτό που δεν έχει καµία αξία (β) χαρές και πανηγύρια µεγάλη 
χαρά, ενθουσιασµός: η κόρη τους µπήκε στο πανεπιστήµιο και τώρα έχουν ~ 3. 
πανηγύρια (τα) εκδηλώσεις ενθουσιασµού (συνήθ. µαζικές): οι φίλαθλοι είχαν 
αρχίσει κιόλας τα ~ πριν από τη λήξη τού αγώνα 4. (συνεκδ.) µεγάλη, υπαίθρια 
αγορά που λειτουργεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και στην οποία 
πωλούνται κυρ. αγροτικά, οικοτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα: λαϊκό | 
αγροτικό ~ ΣΥΝ. εµποροπανήγυρη, παζάρι 5. (µτφ.) φασαρία µε 
διαπληκτισµούς, τσακωµούς: κάθε φορά που γυρίζω πολύ αργά στο σπίτι, 
έχουµε ~ (τσακωµό µε τους γονείς). Επίσης (λόγ.) πανήγυρις (η) 
(πανηγύρεως} (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πανηγύριον, υποκ. τού αρχ. πανήγυρις < παν- + αγυ-ρις 
«συνάθροιση πλήθους, αγορά» (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει), αιολ. τ. τής λ. αγορά (βλ.λ.), πβ. κ. οµήγυρις]. 

πανηγυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {πανηγύρισ-α,-τηκα} εκδηλώνω µε 
έντονο τρόπο τον ενθουσιασµό και την υπερβολική χαρά µου για κάτι: 
(αµετβ.) οι φίλαθλοι πανηγυρίζουν για την πρόκριση τής οµάδας τους || (µετβ.) 
ο λαός πανηγυρίζει έξαλλα στους δρόµους τη µεγάλη νίκη. 

πανηγυρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από την ενθουσιώδη 
ατµόσφαιρα πανηγυριού, γενικότ. από εορταστική ατµόσφαιρα: ~ έναρξη 
λειτουργίας τού ραδιοσταθµού || ~ εκδηλώσεις || -τόνος | ατµόσφαιρα | 
χαρακτήρας εκδήλωσης ΣΥΝ. εορταστικός 2. αυτός που πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο επετειακού εορτασµού ή επίσηµης τελετής: ~ οµιλία για την επέτειο 
τού «Όχι» 3. (µτφ.) αυτός που έχει καθολικό χαρακτήρα ή/και είναι εξαιρετικά 
εµφανής και, ως εκ τούτου, αδιαµφισβήτητος: ~ αναγνώριση | διάψευση | 
αθώωση ΣΥΝ. ολοφάνερος 4. πανηγυρικός (λόγος) (α) ο λόγος που 
εκφωνείται επί τη ευκαιρία επετειακού εορτασµού ή επίσηµης τελετής: ο 
λυκειάρχης θα εκφωνήσει τον ~ τής ηµέρας (β) (µτφ.) ο ιδιαίτερα θερµός 
έπαινος, το υπερβολικό εγκώµιο: (κ. ειρων.) ακούω τον ~ µου (ακούω σφοδρές 
επικρίσεις, µε επιπλήττουν έντονα) 5. ΕΚΚΛΗΣ. πανηγυρικό (το) λειτουργικό 
βιβλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που περιέχει αναγνώσµατα για κάθε γιορτή 
ξεχωριστά. — πανηγυρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πανηγυρισµός (ο) κάθε εκδήλωση που φανερώνει ενθουσιασµό και µεγάλη 
χαρά για κάτι (συνήθ. επιτυχία): (συνήθ. στον πληθ.): άρχισαν οι - µε 
βεγγαλικά και κορναρίσµατα || οι ~ των οπαδών ενός κόµµατος για την 
εκλογική του νίκη || οι - των φιλάθλων κράτησαν ώς το 
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πρωί. 
πανηγυριστής (ο) [µτγν.] αυτός που λαµβάνει µέρος σε πανηγύρι (βλ.λ.). 

Επίσης (λαϊκ.) πανηγυριώτης [1888] κ. πα\ιηγυρτζής, (θηλ.) 
πανηγυριώτισσα κ. (λαϊκ.) πανηγυρτζού (η). 

πανηγυριώτιΚος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε το πανηγύρι (βλ.λ.) 
ή/και µε τον πανηγυριστή (βλ.λ.) 2. αυτός που ταιριάζει σε πανηγύρι, που έχει 
τον χαρακτήρα πανηγυριού: ~ ατµόσφαιρα | διάθεση ΣΥΝ. πανηγυρικός, 
γιορτινός, χαρµόσυνος ANT. πένθιµος, θλιβερός. — πανηγυριώτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < πανηγυριώτης < πανηγύρι + παραγ. επίθηµα -ώτης]. 

πα.νηγυρτζήδικός, -η, -ο (συνήθ. µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε πανηγύρι ή σε 
πανηγυριστή (κυρ. χαµηλής αισθητικής και θορυβώδης): «η ~ πανελλήνια 
πρεµιέρα τής ταινίας» (εφηµ.). 

πανηπειρωτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που αναφέρεται σε όλη την Ήπειρο ή σε 
όλους τους Ηπειρώτες: ~ συνέδριο. 

πανθεϊσµός (ο) [1766] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, µεταφυσική κοσµοθεωρία, κατά 
την οποία η δηµιουργός δύναµη, δηλ. ο Θεός, ταυτίζεται µε τις δυνάµεις και 
τους νόµους τής φύσης 2. ΘΡΗΣΚ. η λατρεία όλων αδιακρίτως των θεών όλων 
των θρησκειών. Επίσης πανθεία (η) [1812], — πανθείστής (ο) [1858], 
πανθείστρια (η), πανθεϊστικός, -ή, -ό [1852], πανθεϊστικ-ά | -ώς 11870] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panthéisme]. 

πάνθεο(ν) (το) [αρχ.} {πανθέου | χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των θεοτήτων 
θρησκείας: το ρωµαϊκό | το ελληνικό ~ 2. (συνεκδ.) ναός ή τόπος αφιερωµένος 
σε όλους τους θεούς θρησκείας 3. (κατ' επέκτ. σε ορισµένες χώρες) λαµπρό 
και µεγαλοπρεπές οικοδόµηµα, που αποτελεί χώρο ταφής µεγάλων ανδρών ή 
γενικότ. που είναι αφιερωµένο στη µνήµη µεγάλων ανδρών 4. (µτφ. +γεν.) το 
σύνολο µεγάλων φυσιογνωµιών: η Ελλάδα κατέταξε τον εκλιπόντα στο ~ των 
ηρώων της || πέρασε στο ~ τής ιστορίας. 

πανθεσσαλικός, -ή, -ό [1896] αυτός που αναφέρεται σε όλη τη Θεσσαλία ή σε 
όλους τους Θεσσαλούς: ~ απεργία. 

πανθεσσαλονίκειος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που αναφέρεται σε όλη τη 
Θεσσαλονίκη ή σε όλους τους Θεσσαλονικείς: Πανθεσσαλονίκει-ος Αθλητικός 
Όµιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.). 

πάνθηρας (ο) {πανθήρων} αρπακτικό σαρκοφάγο θηλαστικό τής οικογένειας 
των αιλουροειδών, που ζει σε ολόκληρη σχεδόν την Ασία και την Αφρική και 
έχει χρώµα καστανοκίτρινο µε µαύρες κηλίδες που σχηµατίζουν κύκλους (βλ. 
κ. λ. λεοπάρδαλη) ή χρώµα εντελώς µαύρο (µαύρος - ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πάνθηρ, -ηρος, δάνειο από την Άπω Ανατολή, ίσως συνδ. µε 
σανσκρ. pundarîka- «τίγρη». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται σε 
αµάρτυρο *πάρθηρ, η δε εξέλιξη *πάρθηρ > πάνθηρ οφείλεται σε παρετυµολ. 
ανάλυση τού ονόµατος στις λ. πάν και θηρώ «κυνηγώ» (πβ. κ. θηρίο)]. 

πανθοµολογούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1870] 1. (τριτοπρόσ. πανθοµο-λογείται) 
οµολογείται από όλους, είναι γενικώς παραδεκτό: ~ ότι βαδίζουµε προς 
εκλογές 2. (η µτχ. πανθοµολογούµενος, -η, -ο) αυτός που είναι κοινώς 
παραδεκτός, ως προς τον οποίο συµφωνούν όλοι: η ανικανότητα τού υπουργού 
είναι ~· του λείπει και η αποφασιστικότητα και η ευφυΐα ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, 
αναντίρρητος ΑΝΤ. αµφισβητήσιµος, αµφίβολος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < πανθ- (< παντ(ο)-) + οµολογούµαι]. 

πανθρακικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται σε όλη τη Θράκη ή σε όλους τους 
Θράκες: - συνέδριο. 

πανί (το) {παν-ιού | -ιών} 1. κοµµάτι υφάσµατος (κυρ. για καθάρισµα): πάρε το 
- και ξεσκόνισε/ καθάρισε το τζάµι | γυάλισε τα παπούτσια || η σηµαία, για 
όποιον δεν τη βλέπει ως ιερό σύµβολο, είναι απλώς ένα ~ 2. (σπάν.-ειδικότ.) 
λεπτό ύφασµα από λινάρι ή βαµβάκι, συνήθ. λευκού χρώµατος· ΦΡ. (α) γίνοµαι 
πανί | γίνοµαι άσπρος σαν το πανί χάνω το χρώµα µου, γίνοµαι κατάχλοµος 
ΣΥΝ. χλοµιάζω (β) µένω παν/ µε πανί µένω εντελώς απένταρος, χωρίς καθόλου 
χρήµατα, µε άδεια τσέπη 3. (παλαιότ.) µικρό κοµµάτι από µαλακό ύφασµα, 
που χρησίµευε για την περιτύλιξη βρέφους: αλλάζω τα ~ τού µωρού ΣΥΝ. 
πάνα, σπάργανο · 4. το ιστίο (βλ.λ.) πλοίου: το καράβι άνοιξε τα ~ του και 
χάθηκε στον ορίζοντα || τα καΐκια αρµένιζαν µε τα ~ φουσκωµένα || σηκώνω 
πανιά ΣΥΝ. άρµενο· ΦΡ. (α) κάνω πανιά (µεσν. φρ.) (i) (για πλοία) έχω 
απλωµένα τα ιστία και ετοιµάζοµαι να αποπλεύσω (ii) (µτφ. για πρόσ.) φεύγω: 
παράτησε όλες τις δουλειές του στη µέση κι έκανε πανιά για την Ελβετία | για 
νέες περιπέτειες (β) ώρα καλή στην πρύµνη σου κι αγέρα στα πανιά σου βλ. 
λ. αέρας (γ) ανοι-νω πανιά βλ. λ. ανοίγω 5. (α) η οθόνη τού κινηµατογράφου 
(β) (συνεκδ.) ο κινηµατογράφος. — (υποκ.) πανάκι (το). [ΕΤΥΜ, < µτγν. 
παν(ν)ίον, υποκ. τού πάν(ν)ος (ό) < λατ. pannus «κοµ-µάτιυφάσµατος, 
ταινία»]. 

πανιάζω ρ. αµετβ. {πάνιασ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. (εκφραστ.) χάνω το χρώµα 
µου, γίνοµαι κατάχλοµος: όταν ακούσαµε τους καβαλάρηδες να πλησιάζουν, 
πανιάσαµε από την τροµάρα µας || πανιασµένα χείλη ΣΥΝ. χλοµιάζω, κερώνω, 
κιτρινίζω, ωχριώ 2. (για τρόφιµα) χάνω τη φρεσκάδα µου, αλλοιώνεται η 
σύσταση µου ΣΥΝ. χαλάω, µπαγια-τεύω. — πάνιασµα (το). [ΕΤΥΜ < πάνα 
(βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άζω]. 

πανίδα (η) {χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. το σύνολο των ζωικών ειδών στη στεριά ή τη 
θάλασσα: ασιατική | µεσογειακή | θαλάσσια ~|| ~ των σπηλαίων | των ορέων || 
η πανίδα και η χλωρίδα µιας χώρας (τα ζώα και τα φυτά της). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος. 
[ΕΤΥΜ Η λ. προέρχεται από το θεωνύµιο Πάν και αποτελεί απόδ. τού νεολατ. 
fauna < λατ. Faunus «Φαύνος», ρωµαϊκή θεότητα αντίστοιχη τού Πανός]. 

πανιδρωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που χαρα- 

κτηρίζεται από έντονη εφίδρωση ολόκληρου τού σώµατος. πανιερος, -η, -ο 
[µτγν.] ιερός στον απόλυτο βαθµό· συνήθ. στον 
υπερθ. πανιερότατος, βλ. λ. κληρικός, ΣΧΟΛΙΟ. πανιερότατος, -η, -ο [µεσν.] 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που είναι πολύ ιερός· (µε κεφ.) παλαιότ. ως τιµητική 
προσφώνηση µητροπολίτη τιτουλάρι-ου τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. κληρικός. πανιερότητα (η) {χωρ. πληθ.} η απόλυτη ιερότητα· προσφώνηση 
µητροπολίτη τιτουλάριου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. πανικά (τα) (λαϊκ.) τα λεπτά 
και συνήθ. λευκά βαµβακερά υφάσµατα: γυρίζει στα χωριά και πουλάει - και 
ασπρόρουχα. πανικοβάλλω ρ. µετβ. {πανικό-βαλα, -βλήθηκα, -βληµένος} 1. προ-
καλώ πανικό σε (κάποιον): η ήττα των δηµοτικών εκλογών έχει πανικοβάλει την 
κυβέρνηση ΑΝΤ. ενθαρρύνω 2. (µεσοπαθ. πανικοβάλλοµαι) καταλαµβάνοµαι από 
πανικό: µε την είδηση τής κήρυξης πολέµου ο κόσµος πανικοβλήθηκε || Μην 
πανικοβάλλεσαι! Προσπάθησε να δεις το θέµα ψύχραιµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. paniquer]. 
πανικόβλητος, -η, -ο αυτός που έχει κυριευθεί από πανικό: οι ένοικοι βγήκαν 

πανικόβλητοι απ' το φλεγόµενο σπίτι ΣΥΝ. πανικοβληµένος, τροµοκρατηµένος 
ΑΝΤ. ψύχραιµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
paniqué]. 

πανικός (ο) [χωρ. πληθ.} ο έντονος φόβος που παραλύει τη λογική σκέψη και 
οδηγεί κάποιον σε κατάσταση εκτός ελέγχου, ενδεχοµένως και σε παράλογες 
αντιδράσεις (π .χ. άτακτη φυγή, υστερικές κραυγές κ.λπ.): ο σεισµός έσπειρε 
τον - στους κατοίκους || η πυρκαγιά στον µικρό κινηµατογράφο προκάλεσε - 
στους θεατές || καταλαµβάνοµαι | κυριεύοµαι | κατέχοµαι από - || ~ στο 
χρηµατιστήριο από τη ραγδαία υποτίµηση των αξιών || δηµιουργείται | επικρατεί 
| µε πιάνει ~ ΑΝΤ. ψυχραιµία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. πανικός (θόρυβος, τάραχος κ.ά.) < αρχ. θεωνύµιο Πάν, 
λόγω τού φόβου και τού θορύβου µε τον οποίο συνδεόταν η παρουσία τού 
θεού. Η φρ. σπέρνω τον πανικό αποδίδει τη γαλλ. semer la panique]. 

πάνινος, -η, -ο κατασκευασµένος από πανί, δηλ. βαµβακερό ή λινό: ~ κάλυµµα | 
παπούτσι. 

πανισλαµισµός (ο) {1888] (χωρ. πληθ.} πολιτικοθρησκευτικό κίνηµα που 
επιδιώκει τη γενική διάδοση τού ισλαµισµού και τη συνένωση όλων των 
µουσουλµανικών εθνών υπό µία κοινή αρχή.  — πανισλα-µιστής (ο), 
πανισλαµίστρια (η), πανισλαµιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
panislamisme (νόθο συνθ.)]. 

πανίσχυρος, -η, -ο [µτγν.] πάρα πολύ ισχυρός, αυτός που διαθέτει τεράστια ισχύ 
(πολιτική, κοινωνική, οικονοµική): ~ αντίπαλος | συµµορία | χώρα | στόλος | 
στρατός | κυβέρνηση ΣΥΝ. ισχυρότατος, παντοδύναµος ΑΝΤ. ανίσχυρος, 
αδύναµος. 

πανιώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη την Ιωνία και µε 
όλους όσοι κατάγονται από αυτήν: Πανιώνιος Γυµναστικός Σύλλογος. 

πανκ (η/το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. ροκ µουσική µε δυναµικό, έντονο ρυθµό και 
γρήγορο τέµπο, που αποτελεί την έκφραση τού οµώνυµου κινήµατος: µου 
αρέσει η ~|| ακούω ~ 2. κίνηµα διαµαρτυρίας κατά των κατεστηµένων µορφών 
ενδύσεως και συµπεριφοράς, που εκδηλώθηκε κυρ. στη Μ. Βρετανία και στις 
Η.Π.Α. στα τέλη τής δεκαετίας τού 1970 µε την υιοθέτηση άκρως 
αντισυµβατικής συµπεριφοράς και εµφάνισης (λ.χ. σκισµένα ρούχα, 
µεταλλικές αλυσίδες, προκλητικά ασυνήθιστη κόµµωση, βάψιµο των µαλλιών 
σε αφύσικα έντονα χρώµατα κ.ά.) 3. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε το 
κίνηµα τής πανκ και τους οπαδούς του: ~ δίσκος | ντύσιµο | κούρεµα 4. πανκ 
(ο/η) οπαδός τού κινήµατος πανκ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. punk, αρχική σηµ. «πόρνος, 
ανήθικος», αγν. ετύµου]. 

πανκιό (το) (χωρ. γεν.} (αργκό) νεαρός πανκ (πβ. λ. φρικιό). 
παννυχίδα (η) 1. (λόγ.) ολονύκτια διασκέδαση 2. ΕΚΚΛΗΣ. ολονύκτια 

ακολουθία που τελείται κατά ορισµένο λειτουργικό τυπικό στις µονές και 
στους ενοριακούς ναούς την παραµονή εορτής ή έπειτα από θεοµηνία ΣΥΝ. 
ολονυκτία, αγρυπνία. Επίσης (αρχαιοπρ.) παννυχίς Ιπαννυχίδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παννυχίς, -ίδος < παν- + -νυχίς < νύξ, νυκτός «νύχτα». Η 
παρουσία τού δασέος -χ- στον τ. παννυχίς, καθώς και σε παρόµοια άλλα 
σύνθετα, είναι δυσεξήγητη, ίσως οφείλεται στην επίδρ. τού -U-L 

πανό (το) {άκλ.} µακρόστενο τεµάχιο από ύφασµα, πλαστικό ή χαρτί, στο οποίο 
αναγράφονται πολιτικά συνθήµατα, διαφηµίσεις και το οποίο µεταφέρεται 
τεντωµένο σε δύο ξύλα ή κρεµιέται σε τοίχο. [ΕΤΥΜ- < γαλλ. panneau < pan 
«κοµµάτι υφάσµατος» < λατ. pannus]. 

πανόδετος, -η, -ο [1892] (βιβλίο) δεµένο µε πανί, που έχει εξώφυλλο 
επικαλυµµένο µε ειδικό ύφασµα: ~ σύγγραµµα | τόµος. [ΕΤΥΜ. < πανί + δετός 
< δένω, απόδ. τού αγγλ. cloth-bound]. 

πανοικεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) µαζί µε όλη την οικογένεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παν- + οίκος + επιρρ. επίθηµα -εί], 

πανόµοιος, -α, -ο [µτγν.] εντελώς όµοιος ΣΥΝ. ολόιδιος, ίδιος και απα-
ράλλακτος, φτυστός ΑΝΤ. ανόµοιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. 

πανοµοιότυπος, -η, -ο [1823] 1. (για σχέδιο, εικόνα, υπογραφή κ.λπ.) αυτός που 
µοιάζει απόλυτα (µε άλλον ή άλλους), που αποτελεί ακριβές αντίγραφο ΑΝΤ. 
ανόµοιος 2. πανοµοιότυπο (το) (α) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου, η 
απόλυτα πιστή αναπαράσταση του: ~ εικόνας ΣΥΝ. αντίγραφο, αντίτυπο, κόπια 
(β) αυτός που µοιάζει καταπληκτικά (µε άλλον) στην εµφάνιση ή στον 
χαρακτήρα κ.λπ.: είναι το ~ τού παππού του! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 

πανοπλία (η) {πανοπλιών} 1. το σύνολο των αµυντικών και επιθετικών όπλων, 
που έφεραν επάνω τους οι πολεµιστές παλαιότερων επο- 
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χών και στα οποία περιλαµβάνονταν συνήθ. η περικεφαλαία, ο θώρακας, οι 
περικνηµίδες, το ξίφος, η ασπίδα, το δόρυ κ.ά. ΣΥΝ. οπλισµός, αρµατωσιά 2. 
πολεµική ένδυση από ανθεκτικό υλικό (κυρ. µέταλλο), ώστε να αντιστέκεται 
σε πλήγµατα από βέλη, δόρατα, λόγχες, ξίφη κλπ.: αρχαία | µεσαιωνική ~3. 
(µτφ.) οτιδήποτε προσφέρει κάλυψη και προστασία. [ETYM αρχ. < 
πάνοπλος}. 

πάνοπλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που φέρει όλο τον απαραίτητο οπλισµό: - 
πολεµιστής | φρουρός ANT. άοπλος, αφοπλισµένος, ξαρµάτωτος 2. (µτφ.) αυτός 
που έχει εφοδιαστεί µε όλα τα απαραίτητα (για την αντιµετώπιση µιας 
κατάστασης): η οµάδα µας θα κατέβει ~, χωρίς απώλειες ή προβλήµατα, στον 
αγώνα || ήρθε ~ στις εξετάσεις. 

πανόραµα (το) [1831] {πανοράµατος | χωρ. πληθ.} 1. η συνολική άποψη από 
ψηλά (εκτεταµένου τοπίου): από την κορυφή του λόφου απολαµβάνεις το ~ τής 
πόλης · 2. έργο ζωγραφικής µεγάλων διαστάσεων, που εικονίζει τοπίο ή 
αφηγηµατικές σκηνές και καταλαµβάνει ολόκληρη την επιφάνεια επίπεδου ή 
συνηθέστερα καµπύλου τοίχου, φωτίζεται δε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα 
παριστώµενα να µοιάζουν πραγµατικά, σαν να βρίσκονται στον ανοιχτό 
ορίζοντα · 3. συσκευή σε σχήµα κιβωτίου, εφοδιασµένη µε φακό στη µία 
πλευρά, µέσα από τον οποίο βλέπει κανείς σε µεγέθυνση εναλλασσόµενες 
εικόνες ανθρώπων, τοπίων κ.λπ. {ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
panorama]. 

πανοραµικός, -ή, -ό κ. πανοραµατικός [1869] 1. αυτός που προσφέρει 
συνολική άποψη από ψηλά: από αυτή την κορυφή έχει κανείς - θέα τής πόλης 
2. ΚΙΝΗΜ. (α) πανοραµική λήψη (i) η ειδική λήψη που πραγµατοποιείται 
χωρίς µετακίνηση τής κινηµατογραφικής µηχανής, αλλά µε απλή και αργή 
περιστροφή της (ii) λήψη κατά την οποία οι αναλογίες των διαστάσεων τού 
κάδρου (η σχέση ύψους και πλάτους τού πλαισίου µέσα στο οποίο 
αποτυπώνεται στο φιλµ η εικόνα) είναι µεγαλύτερες από τον συνήθη τύπο και 
στην οποία περιλαµβάνονται επιµέρους κατηγορίες, όπως το σινεµασκόπ (β) 
πανοραµική οθόνη οθόνη µεγαλύτερων διαστάσεων από την κανονική, ειδική 
για την προβολή ταινιών που έχουν γυριστεί µε πανοραµική λήψη 3. (στην 
οδοντιατρική) πανοραµική ακτινογραφία ακτινογραφία ολόκληρης τής 
οδοντοστοιχίας. — πανοραµικ-ά | -ώς κ. πανοραµατικ-ά | -ώς [1860] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. panoramic]. 

πανορθόδοξος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Ορθοδόξους, που 
περιλαµβάνει όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες: ~ διάσκεψη | σύνοδος. 

πάνορµος, -ος, -ο 1. (λιµάνι ή όρµος) όπου είναι δυνατή η ασφαλής 
αγκυροβολιά πλοίων 2. πάνορµος (ο) {πανόρµ-ου | -ων, -ους} φυσικό λιµάνι, 
όρµος όπου µπορούν να αγκυροβολήσουν πλοία µε ασφάλεια. [ΕΤΥΜ. αΡΧ> 
αρχική σηµ. «τόπος κατάλληλος για ελλιµενισµό» (επίσης ονοµασία αρχ. 
πόλεων, που διέθεταν λιµένα), < παν- + όρµος]. 

πανοσιολογιότατος, -η, -ο [1801] ΕΚΚΛΗΣ. όσιος και λόγιος στον υπέρτατο 
βαθµό' (µε κεφ.) ως προσφώνηση προς λόγιους (µε πανεπιστηµιακή 
µόρφωση) αρχιµανδρίτες (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

πανόσιος, -α, -ο [µτγν.] όσιος στον απόλυτο βαθµό. 
πανοσιότατος, -η, -ο [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. όσιος σε απόλυτο βαθµό- (µε κεφ.) ως 

προσφώνηση άγαµου κληρικού και ιεροµόναχου τής Ορθό-ξοδης Εκκλησίας. 
— πανοσιότητα κ. (λόγ.) πανοσιότης (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

πανούκλα (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1.η πανώλης (βλ.λ.): τον Μεσαίωνα η ~ 
θέριζε την Ευρώπη- ΦΡ. (εκφραστ.) απ' έξω κούκλα κι από µέσα πανούκλα 
για γυναίκα που έχει ωραία εξωτερική εµφάνιση, αλλά εξαιρετικά κακό 
χαρακτήρα 2. (µτφ.) γυναίκα εξαιρετικά δύ-σµορφη και µοχθηρή ΣΥΝ. 
στρίγγλα, λάµια, καρακάξα ANT. κούκλα, καλλονή. — πανουκλιάζω ρ. 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. panucula, υποκ. τού panus «οίδηµα, πρήξιµο»]. 

πανουκλιάρης, -α, -ικο {πανουκλιάρηδες} (καθηµ.) αυτός που έχει προσβληθεί 
από πανούκλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. πανουκλιασµένος, (λόγ.) πα-νωλόβλητος. 

πανουργία (η) [αρχ.] {πανουργιών} 1. η ιδιότητα τού πανούργου: ο Αίας 
φηµιζόταν για τη λεβεντιά του και ο Οδυσσέας για την ~ του ANT. αγαθότητα 
2. (συνεκδ.) το δόλιο τέχνασµα: κατάφερε µε ~ να πετύχει τον σκοπό του. 

πανούργος, -α, -ο 1. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 
µηχανεύεται κάθε είδους δόλιο τέχνασµα, για να επιτύχει τους σκοπούς του: ~ 
σχέδιο | τέχνασµα || - συνωµότης | µάγος ΣΥΝ. δόλιος, κατεργάρης, επίβουλος 
ΑΝΤ. αγαθός, απονήρευτος 2. (γε-νικότ.) εξαιρετικά πονηρός ΣΥΝ. 
παµπόνηρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πανούργος, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. παν έργον {ποιών 
| τελών κ.τ.ό.), πβ. κ. κακούργος. Η λ. εξελίχθηκε σηµασιολογικούς «επί 
κακώ», δηλώνοντας όχι µόνον αυτόν που εκτελεί τα πάντα, αλλά και εκείνον 
που είναι σε θέση να µετέλθει οτιδήποτε, για να επιτύχει τον σκοπό του]. 

πανσεβασµιος, -α, -ο [µτγν.] πάρα πολύ σεβαστός ή σεβαστός από όλους: 
Πάσχα ~. 

πανσέληνος (η) [αρχ.] {πανσελήν-ου | -ων, -ους} το ολόγιοµο φεγγάρι, η φάση 
τής σελήνης κατά την οποία το ορατό στη γη ηµισφαίριο της φωτίζεται 
ολόκληρο από τον ήλιο και φαίνεται σαν ένας τέλειος φωτεινός δίσκος: απόψε 
έχει ~|| η αυγουστιάτικη ~ είναι η ωραιότερη τού χρόνου. 

πάνσεπτος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που αξίζει τον απόλυτο σεβασµό όλων, 
σεβαστός και ιερός στον υπέρτατο βαθµό: - εικόνα | πάθη (τα πάθη τού Ιησού 
Χριστού). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < παν- + σεπτός (βλ.λ.)]. πανσές (ο) {πανσέδες} 1. φυτό µε 
χαµηλό ύψος, πλούσιο φύλλωµα και µεγάλα, πολύχρωµα άνθη, το οποίο 
καλλιεργείται ως καλλωπιστικό 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού, 
που αποτελείται από πέντε πέταλα µε βελούδινη υφή και ο χρωµατισµός του 
είναι συνδυασµός τριών βασικών αποχρώσεων, συνήθ. τού µπλε ή τού µοβ, τού 
κίτρινου και τού λευκού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pensée «σκέψη» (< p. penser «σκέπτοµαι»), επειδή το 
συγκεκριµένο άνθος έχει συνδεθεί µε τις ευχάριστες σκέψεις και αναµνήσεις]. 
πανσέτα (η) ~· παντσέτα 
πανσιόν (η) {άκλ.} µικρό ξενοδοχείο χωρίς ιδιαίτερες πολυτέλειες, για διαµονή 

και διατροφή ΣΥΝ. ξενώνας· ΦΡ. πανσιόν ηλικιωµένων το γηροκοµείο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pension, αρχική σηµ. «περιοδική καταβολή τακτικού 
µισθώµατος», < λατ. pensio «µίσθωµα, πληρωµή» < ρ. pendo «ζυγίζω, 
πληρώνω»]. 

πανσλαβικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Σλάβους. 
πανσλαβισµός (ο) [1855] ιδεολογία και πολιτική κίνηση που αναπτύχθηκε κυρ. 

στη Ρωσία τον 19ο και κατά τις αρχές τού 20ού αι. και αποσκοπούσε στην 
πολιτική συνένωση των σλαβικών λαών σε ενιαίο κράτος υπό ρωσικό έλεγχο 
(πβ. λ. παγγερµανισµός). — παν-σλαβιστής (ο) [1861], πανσλαβίστρια (η), 
πανσλαβιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ- Μεταφορά τού γαλλ. pan-slavisme (νόθο 
συνθ.)]. 

πάνσοφος, -η, -ο [αρχ.] απόλυτα σοφός, αυτός που γνωρίζει τα πάντα, που 
κατέχει κάθε τοµέα τού επιστητού: ο ~ Θεός ΑΝΤ. αδαής, αµαθέστατος, 
αγράµµατος. — πανσοφία (η) [µτγν.], πάνσοφα | παν-σόφως [αρχ.] επίρρ. 

πανσπερµια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (α) (κυριολ.) η ανάµειξη κάθε είδους 
σπερµάτων, µείγµα που αποτελείται από διαφορετικά στη µορφή και την 
προέλευση σπέρµατα (β) (µτφ.) ανάµειξη κάθε είδους στοιχείων, 
συνονθύλευµα από διάφορα ανόµοια πράγµατα 2. (ειδι-κότ. µτφ.) (+γεν.) 
πλήθος ανθρώπων διαφορετικής προελεύσεως και κατηγορίας: στην πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆. υπήρχε - λαών και εθνοτήτων · 3. ΒΙΟΛ. θεωρία τού 19ου αιώνα για 
την προέλευση τής ζωής στη Γη, η οποία δέχεται ότι η ζωή µπορεί να 
µεταφερθεί από τον έναν πλανήτη στον άλλον και κατά συνέπεια η ζωή στη 
Γη προήλθε από σπέρµατα που µεταφέρθηκαν πάνω στους µετεωρίτες ή µαζί 
µε την κοσµική σκόνη από τις εκρήξεις των ηφαιστείων τής σελήνης. Επίσης 
πανσπερµισµός (ο) (σηµ. 3). — πανσπερµικός, -ή, -ό [1895]. 

πανσπερµιστης (ο) [1863], πανσπερµίστρια (η) {πανσπερµι-στριών} ο οπαδός 
τής βιολογικής θεωρίας τής πανσπερµίας (βλ.λ.). 

πανσπουδαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλους τους σπουδαστές, που 
περιλαµβάνει όλους τους σπουδαστές: ~ διάσκεψη | συνέδριο | συγκέντρωση. 

πανστρατιά (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων 
στρατιωτικών δυνάµεων για την αντιµετώπιση κινδύνου 2. (µτφ.) η συνέγερση 
όλου τού ανθρώπινου δυναµικού µιας περιοχής, χοόρας κ.λπ. για την επίτευξη 
επιδιωκόµενου υψηλού στόχου: η κυβέρνηση κήρυξε - για την εξάλειψη τού 
αναλφαβητισµού στη χώρα. 

πάντα επίρρ. 1. σε κάθε χρονικό διάστηµα, σε κάθε στιγµή: δεν ήταν ~ έτσι 
σκληρός- κάποτε ήταν πολύ ευαίσθητος || παντού και ~ ΣΥΝ. πάντοτε, 
(αρχαιοπρ.) αεί, αείποτε ΑΝΤ. ποτέ, ουδέποτε· ΦΡ. (α) για πάντα για όλο τον 
υπόλοιπο χρόνο, στο διηνεκές: έφυγε ~" δεν θα τον ξαναδείς ποτέ πια || θα 
µείνει ~ στη µνήµη µας ΣΥΝ. διά παντός (β) µια για πάντα για µία φορά, χωρίς 
να χρειαστεί να υπάρξει δεύτερη: θα λύσω το πρόβληµα ~ (δεν πρόκειται να 
ξαναεµφανιστεί το πρόβληµα) || σου το λέω ~ (δεν πρόκειται να σου το 
ξαναπώ): µείνε µακριά απ' την κόρη µου! ΣΥΝ. (λόγ.) άπαξ διά παντός (γ) 
πάντα άξιος βλ. λ. άξιος 2. επανειληµµένως, συνεχώς: ~ έρχεται πρώτος στους 
αγώνες ταχύτητας 3. σε κάθε περίπτωση, χωρίς εξαίρεση: το φαγητό είναι -
άνοστο, όταν δεν έχει αλάτι ΣΥΝ. πάντοτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεί. [ΕΤΥΜ µεσν. 
επίρρ., από την αιτ. τής αρχ. αντωνυµίας πάς (βλ.λ.), όπως απαντά στη φρ. 
(τόν) πάντα (χρόνον)]. 

πάντα αντων. → πας 
πάντα (το) {άκλ.} σπάνιο θηλαστικό τής Α. Ασίας, που ζει σήµερα µόνο στα 

δάση τού Σετσουάν (Κίνα) και σε αιχµαλωσία, µοιάζει πολύ µε αρκούδα και 
έχει γούνα χρώµατος λευκού µε µαύρους ώµους και πόδια και µαύρες κηλίδες 
στα αφτιά και γύρω από τα µάτια. [ΕΤΥΜ < γαλλ. panda, λ. τής νεπαλικής 
γλώσσας]. 

Πανταζής (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. Από 
την ευχή πάντα (να) ζει]. 

πανταλόνι (το) → παντελόνι 
παντάναξ (ο) {παντάν-ακτος, -ακτα | -ακτές, -άκτων} (αρχαιοπρ.) (κυρ. για τον 

Θεό) ο βασιλέας των πάντων, ο άρχοντας τού κόσµου, τού σύµπαντος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παντ(ο> + άναξ]. 

παντάνασσα (η) (πανταν-άσσης | -ασσών} ΕΚΚΛΗΣ. η βασίλισσα των πάντων, 
τού κόσµου, τού σύµπαντος· προσωνυµία τής Θεοτόκου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
παντ(ο)- + άνασσά]. 

πανταντίφ κ. παντατίφ (το) {άκλ.} κόσµηµα που κρεµιέται συνήθ. µε λεπτή 
αλυσίδα από τον λαιµό ΣΥΝ. µενταγιόν, fΕΤΥΜ. < γαλλ. pendentif 
«κρεµαστό (κόσµηµα)» < *pendentivus < λατ. pendens, µτχ. τού p. pendeo 
«κρέµοµαι»]. 

παντάπασι(ν) επίρρ. (αρχαιοπρ.) εξ ολοκλήρου, ολοκληρωτικά, τελείως: 
«αδιαφόρησαν ~ στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. 
πλήρως, παντελώς, ολωσδιόλου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάντα- (< πάς) + πάσιν, δοτ. πληθ. τής αντωνυµίας πάς]. 

παντατίφ (το) → πανταντίφ 



πανταχόθεν 1315 παντουρανισµός 
 

πανταχόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από κάθε µέρος, από όλες τις πλευρές: 
η κυβερνητική πρόταση δέχεται καταιγιστικά πυρά - ΣΥΝ. από παντού, 
ολούθε ΑΝΤ. ουδαµόθεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παντ- (< 
πάς, παντός) + ουρανικό πρόσφυµα -αχ- + -θεν (βλ.λ.)]. 

πανταχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε κάθε τόπο, σε όλα τα µέρη: «ο Θεός 
είναι ~ παρών» ΑΝΤ. ουδαµού· ΦΡ. πανταχού της Γης σε όλα τα µέρη 
τού κόσµου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πανταχού < παντ- (< πάς, παντός) + ουρανικό πρόσφυ-
µα -αχ- + επιρρ. επίθηµα -ου]. 

πανταχούσα (η) → απανταχούσα 
Πάντειος (η) {Παντείου} (πλήρης ονοµασία: Πάντειος Ανώτατη Σχο-

λή Πολιτικών Επιστηµών) ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα τής Αθήνας 
που λειτουργεί από το 1932 και παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές 
σχετικές µε διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα (πολιτικές επιστήµες, 
κοινωνιολογία, ιστορία-φιλοσοφία, δηµοσιογραφία, ψυχολογία κ.ά.). 
Επίσης Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού εθνικού ευεργέτη Αλεξ. Πόντου, πολιτευτή από 
τον Βόλο, ο οποίος διέθεσε όλη του την περιουσία για να ιδρυθεί η 
σχολή. Αυτό συνέβη το 1932 µε εκτελεστή τής διαθήκης τον τότε πρω-
θυπουργό Ελ. Βενιζέλο]. 

Παντελεήµων (ο) {Παντελεήµον-ος, -α} 1. όνοµα αγίων και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Πα-
ντελής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < παντ(ο)- + ελεήµων]. 

Παντελής (ο) (καθηµ.) Παντελεήµων (βλ.λ.)· ΦΡ. τα ίδια Παντελάκη 
µου, τα ίδια Παντελή µου για κάτι που επαναλαµβάνεται µονότονα 
ΣΥΝ. όλο τα ίδια και τα ίδια. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµένος τ. τού ονόµατος 
Παντελεήµων (βλ.λ.)]. 

παντελής, -ής, -ές {παντελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ολοσχερής, πλή-
ρης, ολικός: ~ έλλειψη τροφίµων στην αγορά || ~ άγνοια ΑΝΤ. µερικός. 
— παντελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
παν- + -τελής < τέλος]. 

Παντελία (η) γυναικείο όνοµα. 
παντελόνι κ. (παλαιότ.) πανταλόνι (το) {παντελον-ιού | -ιών} (κα-

θηµ.) κυρ. ανδρικό, αλλά και γυναικείο ένδυµα, που περιβάλλει κα-
θένα από τα σκέλη χωριστά και το κάτω µέρος τού κορµού µέχρι τη 
µέση: είσαι µεγάλος πια, για να κυκλοφορείς συνέχεια µε κοντό ~ || 
µακρύ | κοτλέ | τζιν | µάλλινο | στενό | φαρδύ ~ || το µπατζάκι | ο κα-
βάλος | οι τσέπες τού ~ || ~ µε ζώνη | µε τιράντες ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) πε-
ρισκελίδα. — (υποκ.) παντελονάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία, 
εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pantaloni (πληθ.) < κυρ. όν. Pantalone, όνοµα ήρωα τής 
ιταλ. commedia dell'arte (17ος αι.), ο οποίος φορούσε µακριές και 
φαρδιές περισκελίδες. Το ιταλ. όν. ανάγεται σε παλαιότ. Pantaleone < 
αρχ. κύρ. όν. Πανταλέων)< πάς, παντός + λέων)]. 

πα-ντε-ντέ (το) ελλην. βήµατα των δύο, βήµατα για δύο- µέρος µπαλ-
λέτου που εκτελείται από δύο χορευτές, χορευτικό ντουέτο. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. pas de deux]. 

παντεπόπτης (ο) {παντεποπτών} 1. αυτός που τα βλέπει, τα παρατηρεί 
όλα 2. (µε κεφ.) (ο) ως προσωνυµία τού Θεού· ΦΡ. παντεπόπτης 
οφθαλµός ο οφθαλµός τού Θεού που απεικονίζεται στην αγιογραφία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παντ(ο)- (βλ.λ.) + επόπτης]. 

παντέρηµος, -η, -ο [µεσν.] κ. παντέρµος 1. (για άψυχα) εντελώς 
έρηµος από ανθρώπους: ~ πόλη | σπίτι ΣΥΝ. πανέρηµος 2. (για έµψυ-
χα) αυτός που ζει τελείως µόνος, χωρίς συντρόφους: έµεινε ~ στη ζωή 
ΣΥΝ. ολοµόναχος, κατάµονος, µόνος κι έρηµος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
παντ(ο)- + έρηµος]. 

πάντες → πας 
παντεσπάνι (το) {χωρ. γεν.} γλύκυσµα σε µορφή πίτας, που παρα-

σκευάζεται µε αλεύρι, ζάχαρη και αβγά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. pandispanya < ιταλ. pan di Spagna «ψωµί τής Ισπα-
νίας»]. 

παντζάρι (το) {παντζαρ-ιού | -ιών} τεύτλο (βλ.λ.) µε βολβό κόκκινου 
χρώµατος, ο οποίος τρώγεται ωµός ή βρασµένος ως σαλατικό ή γαρ-
νιτούρα άλλου φαγητού ΣΥΝ. κοκκινογούλν ΦΡ. γίνοµαι κόκκινος | 
κοκκινίζω σαν το παντζάρι κοκκινίζει το πρόσωπο µου (από ντροπή, 
υπερένταση κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pancar < αρµ. banjar 
«λαχανικά»]. 

παντζούρι (το) {παντζουρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) το εξωτερικό κάλυµµα 
παραθύρου, ξύλινο ή αλουµινένιο, που έχει τοποθετηθεί έτσι, ώστε 
να ανοίγει προς τα έξω ΣΥΝ. παραθυρόφυλλο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. pancur < γαλλ. abat-jour (βλ. λ. αµπαζούρ), που είχε 
αρχικώς τη σηµ. «παραθυρόφυλλο»]. 

παντζουρόβεργα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδική ράβδος µε κυκλική 
διατοµή και αρθρωτή λαβή, που τοποθετείται πάνω στο ένα από τα 
δύο παντζούρια, καταλήγει στις άκρες της σε δύο γάντζους, µε τους 
οποίους στρέφεται και µαγγώνει σε δύο εξαρτήµατα στην κάσα κα-
τά το κλείσιµο των παντζουριών. 

παντί → πας 
παντιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η σηµαία, κυρ. η ναυτική ΣΥΝ. 

φλάµπουρο, µπαϊράκι· ΦΡ. (µτφ.) σηκώνω παντιέρα εξεγείροµαι, επα-
ναστατώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. bandiera < προβηγκ. ban(d)iera < banda «στράτευ-
µα» < γοτθ. bandwa]. 

παντ(ο)- κ. παντ- κ. πανθ- λεξικό πρόθηµα που προσδίδει σε κάτι τη 
σηµασία τού καθολικού, τού συνολικού, τού απολύτου, καθώς και 
αυτού που αναφέρεται σε όλους ή σε όλα: πα ντο-γνώστης, παντο-
κράτωρ, παντο-πωλείο, παντ-έρµος. 

[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθ. πάς, παντός (βλ.λ.) και απαντά ως πανθ- πριν από δασυ-
νόµενο φωνήεν (πβ. πανθ-οµολογοϋµαι)]. 

Πάντοβα (η) → Πάδοβα 
παντογνώστης (ο) [1897] {σπάν. παντογνωστών}, παντογνώστρια (η) 

{παντογνωστριών} πρόσωπο που γνωρίζει τα πάντα, που έχει πά-
µπολλες γνώσεις: κάνει τον - και δεν δέχεται συµβουλές από κανέναν || 
ο Θεός είναι ~. — παντογνωσία (η) [1897]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. omniscient]. 

παντογράφος (ο) [1847] ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή µε την οποία επι-
τυγχάνεται η ακριβής µηχανική αντιγραφή σχεδίου ή εικόνας, ακόµη 
και τρισδιάστατων µορφών, στην ίδια ή σε διαφορετική κλίµακα από 
την αρχική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pantographe]. 

παντοδότης (ο) {παντοδοτών} 1. αυτός που δίνει, παρέχει τα πάντα 2. 
(µε κεφ.) (ο) ως προσωνυµία τού Θεού. [ΕΤΥΜ. µτγν. <παντ(ο)- 
(βλ.λ.) + δότης]. 

παντοδυναµία (η) {χωρ. πληθ.} το να έχει κάποιος απόλυτη δύναµη, 
να είναι πανίσχυρος: κανείς δεν µπορούσε να τον αµφισβητήσει στο 
κόµµα την περίοδο τής ~ του || ονειρεύεται την ~ τής αυτοκρατορίας 
που κατέρρευσε. 

παντοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να πράξει ή να 
επιτύχει τα πάντα, που διαθέτει απεριόριστη ισχύ: ~ δικτάτορας/ επι-
χειρηµατίας | σπείρα | εχθρός | άρχοντας || (κατ' επέκτ.) ο ~ έρωτας || 
~ ένστικτο | όπλο ΣΥΝ. πανίσχυρος ΑΝΤ αδύναµος, ανίσχυρος 2. (µε 
κεφ.) (ο) ως προσωνυµία τού Θεού. 

παντοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {παντοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) κάθε 
είδους: το κόµµα αντιµετώπισε στο παρελθόν ~ διώξεις (βίαιες, 
ποινικές, πολιτικές κ.λπ.) || ~ ενίσχυση | στερήσεις | σχόλια ΣΥΝ. ποι-
κίλος, ποικιλόµορφος. — παντοειδώς επίρρ. [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-Tff. -ες. 

παντοίος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που είναι κάθε είδους ή κάθε γέ-
νους, ποικίλος σε µορφή (κυρ. στον πληθ.): µετήλθε παντοία µέσα για 
την πολιτική του επικράτηση (πβ. κ. «εκ παντοίων µε κινδύνων έλευ-
θέρωσον» από τον Ακάθιστο Ύµνο) ΣΥΝ. παντοειδής, ποικίλος. — πα-
ντοίως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παντοίος < θ. παντ- (< πάς, παντός) + επίθηµα -οίος, πβ. 
άλλοΓος, ποίος κ.ά.]. 

παντοιοτρόπως επίρρ. [µτγν.] (αρχαιοπρ.) µε κάθε τρόπο, µε όλα τα 
µέσα: τα µέλη τού συλλόγου µας βοηθούν ~ τις άπορες οικογένειες 
ΣΥΝ. ποικιλοτρόπως. 

παντοκράτορας (ο) {παντοκρατόρων}, παντοκράτειρα (η) [µτγν.] 
{παντοκρατειρών} 1. αυτός που εξουσιάζει, που κυβερνά τα πάντα 
ΣΥΝ. παντοδύναµος, πανίσχυρος ΑΝΤ αδύναµος, ανίσχυρος 2. 
Παντοκράτορας (ο) (α) προσωνυµία τού Θεού (β) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. (µε 
κεφ.) ο Ιησούς Χριστός σε συγκεκριµένο τύπο εικονογραφικής παρά-
στασης (στον τρούλο εκκλησίας ή σε φορητές εικόνες) ως εξουσια-
στής των πάντων, να ευλογεί µε το δεξί χέρι, κρατώντας το Ευαγγέ-
λιο µε το αριστερό. Επίσης (λόγ.) παντοκράτωρ [µτγν.] {παντοκράτο-
ρος}. — παντοκρατορία (η) [µτγν], παντοκρατορίας, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παντοκράτωρ, -ορός < παντ(ο)- + -κράτωρ < κρατώ]. 

παντοµίµα (η) [1889] (χωρ. πληθ.} 1. θεατρικό είδος στο οποίο η δρά-
ση εκφράζεται όχι µε τον λόγο, αλλά µε ειδικές µιµητικές κινήσεις 
τού σώµατος, χειρονοµίες και εκφράσεις τού προσώπου των ηθοποι-
ών, καθώς επίσης και µε την όρχηση ΣΥΝ. µιµόδραµα 2. η γλώσσα των 
µιµητικών χειρονοµιών και εκφράσεων, η µιµόγλωσσα. — παντοµι-
µικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. pantomime < λατ. pantomimus < µτγν. παντό-
µιµος < παντ(ο)- + µίµος]. 

παντοπωλείο (το) (επίσ.) κατάστηµα στο οποίο πωλούνται κάθε εί-
δους αγαθά πρώτης ανάγκης, κυρ. τρόφιµα ΣΥΝ. µπακάλικο. — πα-
ντοπώλης (ο) [µτγν.], παιιτοπώλισσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παντοπωλείον < αρχ. παντοπώλιον (πβ. κ. µτγν. παντο-
πώλης, παντοπωλέω, παντοπωλία) < παντ(ο)- + -πώλιον < πωλώ. Οι λ. 
χρησιµοποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν τα τουρκ. µπακάλικο, 
µπακάλης]. 

παντός → πας 
πάντοτε επίρρ. (εµφατ.) πάντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αείποτε, αεί. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάς, παντός + -τε (πβ. πό-τε, τό-τε κ.ά.)]. 
παντοτινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που υπάρχει πάντοτε, που υφίσταται 

συνεχώς ή διαρκεί για πάντα: ~ οµορφιά | χαρά | ευτυχία | ευ-
γνωµοσύνη | πίστη ΣΥΝ. διαρκής, αιώνιος, αδιάκοπος ΑΝΤ προσωρι-
νός, πρόσκαιρος, εφήµερος. — παντοτιν-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

παντού επίρρ.· σε κάθε τόπο, σε όλα τα µέρη: είναι από αυτούς που 
χώνουν τη µύτη τους ~ || έψαξα ~, αλλά δεν το βρήκα || σύντοµα τα 
νέα διαδόθηκαν -1| άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από ~, για να δουν το 
θέαµα || µετά το χτύπηµα πονούσα ~ (σε όλο µου το σώµα) ΣΥΝ. (λόγ.) 
πανταχού, απανταχού, (λαϊκ.) ολούθε ΑΝΤ πουθενά, (αρχαιοπρ.) ου-
δαµού- ΦΡ. παντού τα πάντα σε όλο τον κόσµο συµβαίνουν τα ίδια 
πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παντού < πάντα + επιρρ. κατάλ. -οϋ (πβ. κ. άλλος - αλ-
λού)]. 

παντουρανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} εθνικιστικό κίνηµα των λαών 
τουρανικής καταγωγής, δηλ. Τούρκων, Τουρκµενίων, Ουζµπέκων, Κα-
ζάχων κ.ά. (από το όνοµα Γουράν, ιρανική ονοµασία τού Τουρκµενι-
στάν, που θεωρήθηκε κοιτίδα των παραπάνω λαών), το οποίο ανα-
πτύχθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία τον 19ο αι. ως αντίδραση των 
µουσουλµανικών λαών στην πίεση τής Ρωσίας για τον βίαιο εκχρι-
στιανισµό τους. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Pan-Turanism (νόθο 
συνθ.)]. 
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παντουρκισµός (ο) {χωρ. πληθ.} πολιτική κίνηση που πρωτοεµφανίστηκε στα 
τέλη τού 19ου και στις αρχές τού 20ού αι., θέτοντας ως στόχο την πολιτική 
ένωση όλων των τουρκόφωνων λαών εντός και εκτός τής Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Pan-Turkism (νόθο συνθ.)]. 

παντούφλα (η) → παντόφλα 
παντουφλάδικο (το) → παντόφλας 
παντόφλα κ. (λαϊκ.) παντούφλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόχειρο υπόδηµα, 

µαλακό και αναπαυτικό, που φοριέται µέσα στο σπίτι. — (υποκ.) παντοφλίτσα 
(η) κ. παντοφλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pantofola < µεσν. *παντό-φελλος «(υπόδηµα) εξ 
ολοκλήρου από φελλό» < παντ(ο)- + φελλός, o τ. παντούφλα προέρχεται από 
γαλλ. pantoufle < ιταλ. pantofola]. 

παντόφλας κ. (λαϊκότ.) παντούφλας (ο) {παντοφλάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή/και πουλά παντόφλες. — παντοφλά-δικσ κ. (λαϊκότ.) 
παντουφλάδικο (το). 

παντοφλέ επίθ. {άκλ.) (υπόδηµα) χωρίς κορδόνια και µε χαµηλό τακούνι. 
[ΕΤΥΜ. < παντόφλα + -έ (βλ.λ.)]. 

παντοχή (η) → απαντοχή 
παντρειά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) ο γάµος: είσαι ακόµη πολύ νέα για ~ || δεν 

κάνει για ~· ΦΡ. (α) τής παντρειάς (ως χαρακτηρισµός) σε ηλικία γάµου, 
ώριµος για γάµο: κορίτσι ~ (β) (µτφ.-σκωπτ.) µε το ζόρι παντρειά για 
οτιδήποτε δεν είναι αποτέλεσµα επιλογής, αλλά επιβάλλεται πιεστικά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ύπανδρειά < ύπανδρεύω (βλ. κ. παντρεύω)]. 

πάντρεµα (το) {παντρέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. ο γάµος, η παντρειά 2. 
(συνήθ. µτφ.) η σύνθεση, η σύζευξη διαφορετικών στοιχείων: το ~ στοιχείων 
από διαφορετικούς πολιτισµούς. 

παντρεµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει παντρευτεί, που έχει σύζυγο: ~ 
άνδρας/ γυναίκα || είναι παντρεµένοι εδώ και δύο χρόνια || (κ. ως ουσ.) έχει 
δεσµό µε έναν ~ ΣΥΝ. έγγαµος ΑΝΤ. ανύπαντρος, ελεύθερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άγαµος. 

παντρεύω ρ. µετβ. {πάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. (συνήθ. για γονείς ή άλλα 
µέλη µιας οικογένειας) δίνω σε γάµο (το παιδί µου, το πρόσωπο τού οποίου 
είµαι κηδεµόνας): θέλουν να την παντρέψουν µε το ζόρι 2. (~ κάποιον) 
εξασφαλίζω σε (κάποιον) τις υλικές προϋποθέσεις, για να µπορέσει να κάνει 
οικογένεια, να παντρευτεί: δούλευαν σκληρά, για να παντρέψουν τις αδελφές 
τους ΣΥΝ. αποκαθιστώ 3. (για κληρικούς ή δηµοτικούς | κοινοτικούς 
άρχοντες) τελώ τους γάµους (κάποιου), ενώνω µε τα δεσµά τού γάµου: 
συνάντησα τον παππά που µας πάντρεψε ΣΥΝ. νυµφεύω, στεφανώνω 4. (για 
κουµπάρο) αλλάζω σε (κάποιους) τα στέφανα κατά την τελετή τού γάµου: θα 
µας παντρέψει ένας παιδικός µου φίλος ΣΥΝ. στεφανώνω · 5. (µτφ.-εκφραστ.) 
συνδυάζω, συνταιριάζω: «παντρέψαµε τη σύγχρονη τεχνολογία µε την 
παράδοση» (από διαφήµιση) ΣΥΝ. ενώνω, συνδυάζω· (µεσοπαθ. παντρεύοµαι) 
6. λαµβάνω (γυναίκα ή άνδρα) ως σύζυγο: θέλω να την παντρευτώ || αυτό τον 
χρόνο θα παντρευτούµε ΣΥΝ. (λόγ.) (για άνδρες) νυµφεύοµαι, (για γυναίκες) 
υπανδρεύοµαι, (κα-θηµ.) στεφανώνοµαι, ανοίγω σπίτι ΑΝΤ. χωρίζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ µεσν. < ύπανδρεύω < µτγν. ϋπανδρος (βλ.λ.)]. 

παντρολόγηµα (το) {παντρολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) (κυρ. στον 
πληθ.) οι διάφορες συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη γάµου, 
που διεξάγονται ανάµεσα στις οικογένειες των υποψηφίων συζύγων ΣΥΝ. 
προξενέµατα, προξενιά. 

παντρολογίστρα κ. (σπάν.) παντρολογήτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η 
γυναίκα που κάνει συνοικέσιο, που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο οικογένειες 
για την επίτευξη συµφωνίας για γάµο των παιδιών τους ΣΥΝ. προξενήτρα. 
[ΕΤΥΜ. < παντρολογώ (από το θ. τού αορ. παντρολόγησ-α) + παραγ. επίθηµα 
-τρα (πβ. προξενή-τρα, µοιρολογή-τρά). o τ. παντρολογίστρα κατά τα παράγωγα 
σε -ίστρα από ρ. σε -ίζω (γυρ-ίζω - γυρ-ίστρα, χωρ-ίζω - χωρ-ίστρα)]. 

παντρολογώ ρ. µετβ. {παντρολογ-είς κ. (λαϊκότ.) -άς... | παντρολόγ-ησα, -ιέµαι, 
-ήθηκα) (λαϊκ.) 1. κάνω συζητήσεις για τη σύναψη γάµου (για λογαριασµό 
κάποιου), επιδιώκω να παντρέψω: την ανεψιά της την παντρολογούσε µε τον 
γυιο τού παππά 2. (µεσοπαθ. παντρο-λογιέµαι) επιδιώκω να παντρευτώ, 
βρίσκοµαι σε συζητήσεις µε σκοπό τον γάµο: παντρολογιόταν µε κάποιον 
δικηγόρο, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα. 

παντσέτα κ. πανσέτα (η) {χωρ. πληθ.) κοµµάτι χοιρινού κρέατος από την 
περιοχή τής κοιλιάς τού ζώου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pancetta «κοιλίτσα - κρέας από κοιλιά χοιρινού», υπο-κορ. 
τού pancia «κοιλιά» < παλ. γαλλ. pance < λατ. pantex (κυρ. πληθ. pantices 
«έντερα»)]. 

πάντων → παν, πας 
πάντως επίρρ. [αρχ.] 1. (για την έκφραση αντίθεσης προς όσα έχουν λεχθεί) 
παρ' όλα αυτά, ωστόσο, όµως, εντούτοις: κάνει βέβαια λάθη, έχει ~ την τόλµη να 
το παραδεχθεί- (ειδικότ.) 2. σε κάθε περίπτωση, όπως και αν έχουν τα 
πράγµατα: ας το έχετε ~ υπ'όψιν σας (έστω και αν δεν το χρειαστείτε) || το 
ενδεχόµενο τής αυτοκτονίας ~ αποκλείεται (τα υπόλοιπα ενδεχόµενα είναι 
πιθανά) ΣΥΝ. µια φορά, εν πάση περιπτώσει ΑΝΤ. ενδεχοµένως, αναλόγως 3. 
διαχωρίζοντας κάτι από όσα έχουν λεχθεί (µέχρι δεδοµένης στιγµής): δεν ξέρω 
τι κάνουν οι άλλοι, εγώ ~ δεν πρόκειται να δεχθώ. πάνυ επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε 
πολύ µεγάλη ποσότητα ή βαθµό, πάρα πολύ ΣΥΝ. (λόγ.) λίαν, άγαν, σφόδρα 
ΑΝΤ. λίγο, ελάχιστα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πάν, ουδ. τού επιθ. πάς (βλ.λ.). Το 
καταληκτικό -υ δεν έχει µέχρι τώρα ερµηνευθεί ικανοποιητικά, αν και, 
σύµφωνα µε µια άποψη, είναι παράλληλο προς εκείνο τής αντων. ούτος (βλ.λ.)]. 

πανύψηλος, -η, -ο εξαιρετικά ψηλός: ~ γυναίκα | παλληκάρι | κτήριο | τοίχος 
ΣΥΝ. θεόρατος. [ΕΤΥΜ, µεσν. < παν- + υψηλός]. 

πανψυχισµός (ο) → παµψυχισµός 
πάνω επίρρ. → επάνω 
πανωκάπουλα επίρρ. (λαϊκ.) καβάλα στα καπούλια ζώου. 
πανωλεθρία (η) {σπάν. πανωλεθριών) 1. η βαρύτατη ήττα, η ολοκληρωτική 

καταστροφή: το κόµµα υπέστη - στις εκλογές || η εκστρατεία κατά τής Ε.Σ.Σ.∆. 
κατέληξε σε ~ τού χιτλερικού στρατού 2. (κατ' επέκτ.) η πλήρης αποτυχία: - 
στις εξετάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ETYM; αρχ. < πανώλεθρος «εξ ολοκλήρου κατεστραµµένος» < παν- + 
ώλεθρος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όλεθρος (βλ.λ.)]. 

πανώλης (η) {πανώλους | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. βαρύτατη λοιµώδης νόσος, αιτία 
θανατηφόρων επιδηµιών κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, που 
οφείλεται στον βάκιλο τού Γερσέν και προσβάλλει τους λεµφαδένες 
(βουβωνική ~) ή το αναπνευστικό σύστηµα (πνευµονική ~), προκαλώντας 
υψηλό πυρετό, δύσπνοια, αιµοπτύσεις, θόλωση τής διάνοιας, παραλήρηµα κ.ά. 
ΣΥΝ. πανούκλα 2. (λόγ.) κοινή ονοµασία διαφόρων θανατηφόρων επιδηµικών 
νόσων 3. κοινή ονοµασία διαφόρων λοιµωδών νόσων, που προσβάλλουν 
κατοικίδια ζώα: ~ των βοοειδών | των χοίρων. Επίσης (καθηµ.) πανώλη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ETYM. αρχ. < παν- + -ώλης < θ. ολ- (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ρ. όλλυµι, πβ. κ. έξ-ώλης, προ-ώλης. Βλ. κ. 
Ολεθρος]. 

πανωπροίκι κ. απανωπροίκι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η πρόσθετη προίκα (βλ.λ.), 
το ποσό τής προίκας που συµπληρώνει αυτή που είχε συµφωνηθεί αρχικά. 

Πανωραία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ; < µεσν. Πανωραία | 
Πανώρια < παν- + ωραία]. 

πανώριος, -ια, -ιο (λαϊκ.) πάρα πολύ όµορφος: ~ κόρη | µορφή ΣΥΝ. 
πανέµορφος, ωραιότατος ΑΝΤ. κακάσχηµος, αποκρουστικός, τερατόµορφος. — 
πανώρια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. [ΕΤΥΜ µεσν. < πανώραιος (µε συνίζηση) 
< παν- + ωραίος]. 

πανωσάγονο (το) (λαϊκ.) η άνω γνάθος ΑΝΤ. κατωσάγονο. 
πανωσέντονο (το) (καθηµ.) το επάνω σεντόνι τού κρεβατιού, αυτό µε το οποίο 

σκεπάζεται κανείς, σε αντιδιαστολή προς το κάτω (κα-τωσέντονο), που 
χρησιµεύει για να καλύπτει το στρώµα. 

πανωσήκωµα (το) {πανωσηκώµατος} νέο κτίσµα που κατασκευάζεται επάνω 
από υπάρχουσα οικοδοµή ΣΥΝ. υπερκατασκευή. 

πανωτόκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-κακόσ.) (συνήθ. στον πληθ.) ο τόκος που 
επιβάλλεται επί των τόκων καθυστερούµενων οφειλών σε τράπεζα και 
πιστωτικό οργανισµό- ανατοκισµός: «οι τράπεζες επέβαλλαν πανωτόκια χωρίς 
προηγούµενη συµφωνία µε τον οφειλέτη» (εφηµ.) || «οι δικαστές καλούνται να 
αποφασίσουν αµετάκλητα αν ο ανατοκισµός από τις τράπεζες, τα περίφηµα 
πανωτόκια, είναι παράνοµος» (εφηµ.). Επίσης (λόγ.) επανωτόκιο. 

πανωφόρι κ. επανωφόρι (το) {πανοφωρ-ιού | -ιών) µακρύ συνήθ. χειµερινό 
ένδυµα µε µανίκια, ανδρικό ή γυναικείο, που φοριέται επάνω από τα άλλα 
ρούχα (π.χ. το παλτό, η καµπαρντίνα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. έπανωφόριον < 
επάνω + -φόριον < φέρω]. 

παξιµάδι (το) {παξιµαδ-ιού | -ιών) 1. κοµµάτι ψωµιού που έχει ψηθεί και 
δεύτερη φορά, ώστε να αποβάλει όλη του την υγρασία και να σκληρύνει πολύ, 
για να µπορεί να διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: βουτώ το - στο τσάι 
|| στα µνηµόσυνα προσφέρουν καφέ µε ~ || κριθαρένιο | σταρένιο -· ΦΡ. 
(εκφραστ.-!) κάνω ro σκατό µου παξιµάδι αξιοποιώ και τα πιο άχρηστα 
πράγµατα, προσπαθώντας να κάνω οικονοµία · 2. το κινητό εξάρτηµα που 
βιδώνει γύρω από ακίνητο κοχλία (βίδα) και χρησιµεύει στη σύνδεση 
αντικειµένων µεταξύ τους ΣΥΝ. (λόγ.) περικόχλιο. — (υποκ.) παξιµαδάκι 
(το), (µεγεθ.) παξιµαδάρα κ. παξιµάδα (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παξιµάδιον < µτγν. παξαµάδιον (µε ανοµοίωση), υποκ. τού 
ουσ. παξαµάς «φρυγανισµένο ψωµί, παξιµάδι», από το όνοµα τού Παξάµου, 
αρτοποιού και µαγείρου τού Ιου αι. µ.Χ.]. 

παξιµαδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παξιµάδιασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (το ψωµί) παξιµάδι ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σκληρός σαν παξιµάδι, 
σκληραίνω στην αφή όπως το παξιµάδι 3. (µτφ.-για πρόσ.) χάνω βάρος, 
συρρικνώνοµαι ΣΥΝ. αδυνατίζω. — παξιµάδιασµα (το). 

Παξοί (οι) νησί των Επτανήσων Ν. τής Κέρκυρας. [ΕΤΥΜ µτγν. 
τοπωνύµιο, πληθ. τού Παξός, αγν. ετύµου]. 

Π. Α.Ο. (ο) Παναθηναϊκός Αθλητικός Όµιλος. 
Π.Α.Ο.Κ. (ο) Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όµιλος Κωνσταντινου-πολιτών. 

— παοκτσής (κ. -τζής) (ο), παοκτσήδικος, -η, -ο (κ. -τζήδι-κος). 
παπά (τα) (άκλ.) (στη γλώσσα των νηπίων) τα παπούτσια. [ΕΤΥΜ. Λ. 

τής παιδικής γλώσσας]. 
παπαγαλάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. µικρός παπαγάλος 2. (ως χαρακτηρισµός) 

πρόσωπο το οποίο διασπείρει συνήθ. ανυπόστατες φήµες: τα ~ τού 
Χρηµατιστηρίου προεξοφλούσαν άνοδο τού δείκτη τιµών γι'αυτή την εβδοµάδα. 

παπαγαλία (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 1. η µηχανική και χωρίς κατανόηση 
αποµνηµόνευση κειµένου: το σχολείο θα έπρεπε να αποτρέπει τους µαθητές 
από τη στείρα ~ ΣΥΝ. παπαγαλισµός, αποµνηµόνευση 2. (ως επίρρ.) µε άκριτη 
αποστήθιση: ξέρει το µάθηµα ~ ΣΥΝ. πα-παγαλιστί. 

παπαγαλίζω ρ. µετβ. (παπαγάλισα) 1. επαναλαµβάνω µηχανικά και άκριτα 
(λόγια άλλου): το µόνο που ξέρει είναι να παπαγαλίζει τις δηλώσεις τού 
αρχηγού του || στο βιβλίο του, αντιγράφοντας µια γνωστή µελέτη, παπαγαλίζει 
τα ίδια πράγµατα 2. αναπαράγω αυτολεςεί (κεί- 
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µενο που έχω αποµνηµονεύσει), χωρίς να κατανοώ το περιεχόµενο του: οι 
µαθητές συχνά παπαγαλίζουν την ιστορία και τα θρησκευτικά. — παπαγάλισµα 
(το) κ. παπαγαλισµός (ο). 

παπαγαλιστί επίρρ. [1890] (λόγ.) µε στείρα αποµνηµόνευση, χωρίς πρωτοτυπία 
ή/και κατανόηση τού περιεχοµένου ΣΥΝ. παπαγαλία, πα-παγαλίστικα. 

παπαγαλίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη στείρα επανάληψη ή 
αποµνηµόνευση, χωρίς κατανόηση τού περιεχοµένου: ~ µάθηση. — 
παπαγαλίστικα επίρρ. 

παπαγάλος (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. πτηνό) 1. τροπικό 
πτηνό µε λαµπερό, πολύχρωµο φτέρωµα και ισχυρό, έντονα γαµψό ράµφος, 
που ζει και σε αιχµαλωσία ως κατοικίδιο- ορισµένα είδη του έχουν την 
ικανότητα να µιµούνται την ανθρώπινη οµιλία ΣΥΝ. (λόγ.) ψιττακός 2. (µτφ. 
για πρόσ.) αυτός που επαναλαµβάνει µηχανικά τα λόγια άλλων ή που 
αποµνηµονεύει αυτολεξεί κείµενα, χωρίς να κατανοεί το περιεχόµενο τους: 
πολλοί µαθητές είναι ~· αποστηθίζουν µηχανικά το µάθηµα τής ηµέρας · 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο (πένσα) µε το οποίο σφίγγει κανείς µεταλλικά αντικείµενα 
ορισµένου πάχους· αποτελείται από δύο σκέλη, που συνδέονται µε βίδα στο 
µέσον και απολήγουν σε λαβή που πιάνει το αντικείµενο, η οποία έχει σχήµα 
ράµφους. — (υποκ.) παπαγαλάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. 
pappagallo (µε την επίδρ. τού gallo «πετεινός» < λατ. gallus) < αραβ. 
bab(ba)gä (> µεσν. παπαγάς)]. 

παπάγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} BOT. εδώδιµος καρπός τροπικού δέντρου, ο 
οποίος έχει ελαφρώς γλυκιά γεύση και ευχάριστο άρωµα και χρησιµοποιείται 
στη ζαχαροπλαστική. [ΕΤΥΜ < ισπ. papaya, από διάλεκτο τής Καραϊβικής]. 

παπαδάκι (το) → παππαδάκι 
παπαδαρειό (το) → παππαδαρειό 
παπαδιά (η) → παππαδιά 
παπαδικός, -ή, -ό → παππαδικός 
παπαδίστικος, -η, -ο → παππαδίστικος 
παπαδοκόρη (η) → παππαδοκόρη 
παπαδοκρατία (η) -> παππαδοκρατία 
παπαδοκρατούµαι ρ. → παππαδοκρατούµαι 
παπαδολόι (το) → παππαδολόι 
παπαδοπαίδι (το) → παππαδοπαίδι 
παπαδοπούλα (η) → παππαδοπούλα 
Παπαδόπουλο (το) → παππαδόπουλο 
παπάζι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το πλέγµα που συνδέει τη φούντα µε το φέσι 

(βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) η φούντα τού φεσιού 3. ΝΑΥΤ. το στου-πί που 
χρησιµοποιείται για το σφουγγάρισµα τού καταστρώµατος πλοίου µετά το 
πλύσιµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. papazi]. 

παπάκης (ο) (διαλεκτ.-χαϊδευτ.) πατέρας ΣΥΝ. πατερούλης, µπαµπάς, 
µπαµπάκας. [ΕΤΥΜ. Ονοµατοπ. λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

παπάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. ο νεοσσός τής πάπιας (βλ.λ.), το µικρό σε 
µέγεθος παπί · 2. δίτροχο µηχανοκίνητο όχηµα µικρού κυβισµού ΣΥΝ. παπί · 3. 
(στην αργκό τής ΠΛΗΡΟΦ.) το σύµβολο @ που χρησιµοποιείται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, π.χ. 
lexicon@otenet.gr 

παπαλα επιφών.· τέλος, τελείωσε: ~, τα φάγαµε όλα τα λεφτά' τώρα δεν έχουµε 
µία! || τελειώσαµε, ~, δεν έχουµε να πούµε τίποτα! [ΕΤΥΜ. Λ. τής παιδικής 
γλώσσας]. 

παπαλίνα (η) εδώδιµο µικρό ψάρι που µοιάζει µε σαρδέλλα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
papalina, αρχική σηµ. «είδος σκούφου», θηλ. τού επιθ. papalino «παπικός» (< 
papa «Πάπας»)]. 

παπανδρείσµός (ο) η πολιτική πρακτική και ιδεολογία τού Α. Παπανδρέου 
(1919-1996). 

παπάρα (η) (οικ.) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ψωµί µουσκεµένο (σε νερό, γάλα, λάδι 
σαλάτας κ.λπ.) 2. φαγητό από µικρά κοµµάτια ψωµιού σε ζωµό: κάνω τη 
σούπα µου ~ 3. (µτφ. στον πληθ.) ανόητα λόγια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. papara < 
σλαβ. popara < popariam «ζεµατίζω»]. 

παπάρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (υβριστ.) ανόητο πρόσωπο. 
παπαράτσι (ο) {άκλ.} φωτοδηµοσιογράφος που επιδιώκει συστηµατικά και 

συχνά µε ριψοκίνδυνο τρόπο ιδίως τη λήψη τολµηρών φωτογραφιών ή 
ιδιωτικών στιγµών διάσηµων προσώπων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. paparazzo, από το 
όνοµα που χρησιµοποίησε ο Ιταλός σκηνοθέτης F. Fellini για τον 
φιλοχρήµατο φωτορεπόρτερ τής ταινίας του La Dolce Vita (1959)]. 

παπαρδέλα (η) 1. (οικ.-συνήθ. στον πληθ.) φλύαρα λόγια χωρίς νόηµα και 
σοβαρότητα, κουβέντα τού αέρα, αερολογία: εσύ κοίτα τη δουλειά σου και µην 
ακούς τις ~ τους ΣΥΝ. ανοησία, µωρολογία, µπούρδα, αρλούµπα, (λόγ.) 
φληνάφηµα 2. (µειωτ.) γυναίκα που συνηθίζει να λέει ανοησίες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pappardelle (πληθ.) «λαζάνια - µακρύ, σχοινοτενές κείµενο ή 
λόγος» < προβηγκ. papard < p. pa(p)pare «τρώω» < λατ. pappa, νηπιακή λ. µε 
τη σηµ. «τροφή»]. 

παπαρδέλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που συνηθίζει να µιλάει συνέχεια, 
ασταµάτητα και να λέει ανοησίες. 

παπάρι (το) {παπαρ-ιού | -ιών} (!-λαϊκ, αποφεύγεται σε τυπική µορφή 
επικοινωνίας) το ανδρικό γεννητικό όργανο- (στον πληθ.) οι όρχεις: στα ~ µου 
(δεν µε νοιάζει). [ΕΤΥΜ < παπάρα (βλ.λ.)]. 

παπαριά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-!) (συνήθ. στον πληθ.) ανοησίες, 
ψέµατα: άσε ης - και λες µου τι έγινε! παπαρούνα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
ποώδες φυτό µε κατακόκκινο άνθος, οδοντωτά φύλλα και λεπτούς βλαστούς, 
που περιέχουν γαλακτικό χυµό- είναι από τα πιο γνωστά ανοιξιάτικα 
αγριολούλουδα ΣΥΝ. 

(λόγ.) µήκων ΦΡ. (µτφ. για πρόσ.) γίνοµαι (σαν) παπαρούνα κοκκινίζω από 
ντροπή, έξαψη κ.λπ. 2. (λαϊκ.) το όπιο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < διαλεκτ. ιταλ. paparina 
ή ρουµ. paparoanä < λατ. 
papaverj. παπάς (ο) → 

παππάς 
πάπας (ο) {παπών} 1. ΘΡΗΣΚ. Ο αρχιεπίσκοπος Ρώµης, αρχηγός τής 

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και, από το 1929, κοσµικός αρχηγός τού 
κράτους τού Βατικανού: το αλάθητο (βλ.λ.) | το πρωτείο τού ~ ΣΥΝ. (Μέγας) 
Ποντίφικας, Άγιος Πατέρας- ΦΡ. (µτφ.) κρατάω τον πάπα από Τ' αρχίδια 
επαίροµαι χωρίς να έχω πραγµατική αξία, υπερεκτιµώ τις δυνατότητες µου 2. 
(µτφ.) πρόσωπο µε πολύ µεγάλο κύρος στον χώρο του, η αυθεντία: ο - τής 
οµοιοπαθητικής | τής θεατρικής κριτικής ΣΥΝ. γκουρού 3. ΕΚΚΛΗΣ. (ως 
τιµητικός τίτλος) ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πάππας, εκφραστ. λ. τής παιδικής γλώσσας, 
η οποία προέρχεται από την κλητ. πάππα µε αναδιπλασιασµό τού θ. πα- τής λ. 
πα-τήρ (πβ. κ. µάµµη). Παρόµοιοι εκφραστ. σχηµατισµοί εµφανίζονται και σε 
άλλες γλώσσες, πβ. λατ. pappa, γαλλ. pappa, γερµ. Papa κ.ά. Η λ. στην 
ελληνορρωµαϊκή εποχή χρησιµοποιήθηκε επίσης ως προσφώνηση προς 
επισκόπους και ανώτερους κληρικούς, ειδικότ. δε προς τον επίσκοπο Ρώµης 
και ηγέτη τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (πβ. ιταλ. Papa). Βλ. κ. πάππος, 
παππούς]. 

παπατζής (ο) → παππατζής 
παπατρεχας (ο) → παππατρέχας 
παπαφίγκος (ο) ΝΑΥΤ. τετράγωνο ιστίο που τοποθετείται στα υψηλότερα σηµεία 

τού κεντρικού καταρτιού ιστιοφόρου πλοίου. [ΕΤΥΜ. < βεν. papafigo (ιταλ. 
pappafico), αρχική σηµ. «ο συκοφάγος, είδος πτηνού που τρώει σύκα», < papa- 
(< λατ. pappare «τρώγω») + figo < λατ. ficus «σύκο»]. 

παπήσιος, -α, -ο -> πάπια 
παπί (το) {παπ-ιού | -ιών} 1. η µικρή πάπια (βλ.λ.) ΣΥΝ. παπάκι- ΦΡ. (µτφ.) 

γίνοµαι παπί γίνοµαι µούσκεµα: τα παιδιά παίζουν µπάλα όλη µέρα και 
γίνονται παπί στον ιδρώτα · 2. δίτροχο µηχανοκίνητο όχηµα µικρού κυβισµού 
ΣΥΝ. παπάκι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παπ(π)ίον, υποκ. τού µτγν. πάππος «είδος πουλιού». Βλ. κ. 
πάπια]. 

πάπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. υδρόβιο πτηνό µε φαρδύ ράµφος και κοντό 
λαιµό, το οποίο εκτρέφεται κυρ. για το κρέας του ΣΥΝ. (λόγ.) νήσσα (βλ.λ.)- 
ΦΡ. (µτφ.) (α) κάνω την πάπια προσποιούµαι ότι δεν γνωρίζω ή ότι δεν 
καταλαβαίνω (κάτι), κάνω τον κουτό: όταν ρώτησε ο προϊστάµενος ποιος είχε 
γράψει το λανθασµένο ποσό στον λογαριασµό, εκείνος έκανε την πάπια (για να 
αποφύγει να αποκαλυφθεί) (β) περπατώ σαν πάπια περπατώ γέρνοντας 
έντονα σε κάθε βήµα µου µία προς τα δεξιά και µία προς τα αριστερά (γ) σαν 
πάπια έξω απ' το νερό για κάποιον εντελώς αδέξιο στις κινήσεις του · 2. 
πλατύ δοχείο, το σχήµα τού οποίου θυµίζει πάπια (σηµ. 1), που χρησιµοποιεί-
ται για τη συλλογή των απεκκρίσεων -κυρ. των ούρων- των ασθενών, οι 
οποίοι δεν µπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. — παπή-σιος, -α, -ο (σηµ. 
1). 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < µτγν. πάππος «είδος πουλιού» < αρχ. πάππος «παππούς». 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, πρόκειται για ηχοµιµητική λ. από τον ήχο τής 
φωνής τού πουλιού]. 

παπιγιόν κ. namóv (το) {άκλ.} λαιµοδέτης που δένει µπροστά, στη βάση τού 
λαιµού, σε σχήµα φιόγκου. — (υποκ.) παπιονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
papillon «πεταλούδα» < λατ. papilio, -onis]. 

παπιγιονάκιας κ. παπιονάκιας (ο) {παπιγιονάκηδες} (µειωτ.-σκω-πτ.) πρόσωπο 
που φορά παπιγιόν και γενικότ. έχει εξεζητηµένα κοµψή εµφάνιση και 
συµπεριφορά ΣΥΝ. κοµψευόµενος, δανδής. 

παπικός, -ή, -ό [1828] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πάπα: ~ εξουσία | θρόνος 
| έδρα | πρωτείο- ΦΡ. Παπική Εκκλησία η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία 2. 
παπικός (ο) (µειωτ.) ο καθολικός. 

παπισµός (ο) [1785] {χωρ. πληθ.} 1. το δόγµα τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, ότι ο πάπας είναι εκπρόσωπος τού Θεού επί τής Γης και διάδοχος 
τού Αποστόλου Πέτρου και ως εκ τούτου έχει το αλάθητο σε θέµατα πίστεως 
σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση τής Α Βατικα-νής Συνόδου (1870) ΣΥΝ. 
ρωµαιοκαθολικισµός 2. η κοσµική εξουσία τού πάπα, το κράτος τού 
Βατικανού. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. papismo]. 

πάπισσα (η) [1788] {παπισσών} γυναίκα που έγινε πάπας- από την ηρωίδα τού 
µυθιστορήµατος τού Ε. Ροΐδη Η Πάπισσα Ιωάννα. 

πάπλωµα (το) (παπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} υφασµάτινο κλινοσκέπα-σµα, που 
είναι παραγεµισµένο µε βαµβάκι, µαλλί, πούπουλα ή άλλη µαλακή ύλη και 
χρησιµεύει για την προστασία από το δυνατό κρύο ΣΥΝ. (λόγ.) εφάπλωµα- 
ΦΡ. (µτφ.) (ο) καβγάς (είναι) για το πάπλωµα για σύγκρουση στην οποία 
προβάλλονται επιφανειακά αίτια και αποκρύπτεται η πραγµατική αιτία, που 
είναι το συµφέρον. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έπάπλωµα | εφάπλωµα < µτγν. εφαπλώ (-
όω) < εφ-(επι-) + άπλώ]. 

παπλωµατάς (ο) [µεσν.] {παπλωµατάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ή 
επιδιορθώνει παπλώµατα (βλ.λ.). — παπλωµατάδικο (το). 

παπόρι (το) -> βαπόρι 
παποσύνη (η) [1881] {χωρ. πληθ.} το αξίωµα και η εξουσία τού πάπα (βλ.λ.). 
Παπούα-Νέα Γουινέα (η) (αγγλ. Independent State of Papua New Guinea = 

Ανεξάρτητο Κράτος τής Παπούα-Νέας Γουινέας) νησιωτικό κράτος στον Ν∆. 
Ειρηνικό Ωκεανό Β. τής Αυστραλίας µε πρωτεύουσα το Πορτ Μόουρσµπι, 
επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Μοτού και νόµισµα το κίνα. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. Papua, από το όνοµα των ιθαγενών τής περιοχής, που 
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προέρχεται από το µαλαϊκό pua-pua «σγουρός, κατσαρός» και ανα-
φέρεται στα µαλλιά τους. Για το όνοµα Γουινέα βλ.λ.]. 

παπουτσακι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό παπούτσι · 2. παπουτσάκια 
(τα) φαγητό από µελιτζάνες µε µπεσαµέλ και κιµά που ψήνονται 
στον φούρνο. 

παπουτσής (ο) [µεσν.] {παπουτσήδες} (καθηµ.) 1. πρόσωπο που κα-
τασκευάζει ή/και πουλά παπούτσια ΣΥΝ. (λόγ.) υποδηµατοποιός 2. 
πρόσωπο που επιδιορθώνω παπούτσια (βλ.λ.), που ασχολείται επαγ-
γελµατικά µε: την επισκευή υποδηµάτων ΣΥΝ. τσαγκάρης. Επίσης πα-
πουτσάς {παπουτσάδες}. — παπουτσήδικο κ. παπουτσάδικο (το). 

παπούτσι (το) {παπουτσ-ιού | -ιών} (καθηµ.) περικάλυµµα τού κάτω 
µέρους τού ποδιού, κατασκευασµένο από δέρµα, ύφασµα ή συνθετι-
κή ύλη, που φέρει σόλα στο σηµείο που έρχεται σε επαφή µε το έδα-
φος και φοριέται για την ένδυση των ποδιών: βάζω | γυαλίζω | ξε-
σκονίζω τα ~ µου || τα κορδόνια τού ~ || ένα ζευγάρι παπούτσια || µε 
στενεύουν τα ~ µου || µαύρο | καφέ | άνετο | στενό | ανδρικό | γυναι-
κείο | παιδικό | ψηλοτάκουνο | αθλητικό ~|| ~ περιπάτου ΣΥΝ. (λόγ.) 
υπόδηµα- ΦΡ. (µτφ.) (α) γράφω (κάποιον | κάτι) στα παλιά µου τα πα-
πούτσια δεν δίνω καµιά σηµασία (σε κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. περιφρονώ 
ANT. λογαριάζω, υπολογίζω (β) δίνω (σε κάποιον) τα παπούτσια στο 
χέρι διώχνω (κάποιον): η γυναίκα του του έδωσε τα παπούτσια στο 
χέρι και τον έστειλε πίσω στη µάννα του (γ) βάζω (σε κάποιον) τα 
δυο πόδια σε ένα παπούτσι βλ. λ. βάζω (δ) βγάζω γλώσσα παπούτσι 
µιλάω πολύ και προσβλητικά, αυθαδιάζω (ε) (παροιµ.) παπούτσι από 
τον τόπο σου κι ας ε/ν' και µπαλλωµένο είναι προτιµότερο να πα-
ντρεύεται κανείς άνθρωπο από τον τόπο του (και όχι ξένο) παρά τα 
όποια µειονεκτήµατα του. — (υποκ.) παπουτσάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) 
παπουτσάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παπούτσινκ τουρκ. pabuç < περσ. päpuS «κάλυµµα τού 
ποδιού» < t>ä «πόδι» + püSi-dan «σκεπάζω, καλύπτω»]. 

παπουτσώνω ρ. µετβ. {παπούτσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) εφοδιά-
ζω µε παπούτσια: «Ο παπουτσωµένος γάτος» (τίτλος γνωστού παρα-
µυθιού) ΣΥΝ. ποδένω. — παπούτσωµα (το). 

παππα- (για ιερείς) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων: ο παππα-Γιώρ-
γης, ο παππα-Θανασης, ο παππα-Χρίστος. [ΕΤΥΜ. Το ουσ. παππάς 
(βλ.λ.) ως λεξικό πρόθηµα]. 

παππαδάκι (το) (σχολ. ορθ. παπαδάκι) (χωρ. γεν.} 1. παππάς που έχει 
χειροτονηθεί πρόσφατα, νεαρός στην ηλικία παππάς 2. µικρό αγώρι 
ντυµένο µε άµφια, που βοηθεί τον ιερέα κατά την τέλεση των ιερών 
ακολουθιών. 

παππαδαρειό (το) (σχολ. ορθ. παπαδαριό) {χωρ. πληθ.} 1. (περιληπτ.-
µειωτ.) πλήθος ιερέων ΣΥΝ. παππαδολόι, παππαδοµάνι 2. το σύνολο 
των ιερωµένων, ο κλήρος. 
[ΕΤΥΜ. < θ. παππαδ(ο)- (< παππάδες, πληθ. τού παππάς) + παραγ. επί-
θηµα -αρειό (πβ. σκουπιδ-αρειό, αλητ-αρειό)]. 

παππαδιά (η) (σχολ. ορθ. παπαδιά) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η σύζυγος τού 
παππά (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) πρεσβυτέρα 2. (µτφ.-ειρων.) γυναίκα υπερ-
βολικά ντροπαλή και σεµνότυφη. 

παππαδικός, -ή, -ό [µεσν] (σχολ. ορθ. παπαδικός) (λαϊκ.) 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τους παππάδες: ~ ρούχο | συµπεριφορά ΣΥΝ. παπ-
παδίστικος 2. παππαδική (η) το έργο και το αξίωµα τού παππά, το να 
είναι κανείς παππάς, το λειτούργηµα τού παππά ΣΥΝ. ιεροσύνη 3. 
παππαδικά (τα) τα ράσα που φοράει ο παππάς, τα ιερά άµφια ΣΥΝ. 
παππαδίστικα 4. παππαδικά µέλος (στη βυζαντινή µουσική) κατηγο-
ρία βυζαντινών µελών µε εκτενή µορφή (χερουβικά, κοινωνικά κ.λπ.)' 
ονοµάζεται έτσι, γιατί τα µέλη αυτά ψάλλονται ενόσω ο ιερέας (παπ-
πάς) ιερουργεί (βλ. κ. ειρµολογικό µέλος, στιχηραρικό µέλος). 

παππαδίστικος, -η, -ο (σχολ. ορθ. παπαδίστικος) (λαϊκ.-οικ.) 1. (συ-
χνά µειωτ.) αυτός που σχετίζεται µε τον παππά: ~ λόγια ΣΥΝ. παπ-
παδικός, (λόγ.) ιερατικός 2. παππαδίστικα (τα) τα ράσα που φορά ο 
παππάς, η ιερατική περιβολή ΣΥΝ. παππαδικά, άµφια 3. (πουκάµισο) 
χωρίς γιακά, όπως των ιερέων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

παππαδοκόρη (η) (σχολ. ορθ. παπαδοκόρη) {χωρ. γεν. πληθ.} η κόρη 
τού παππά. 

παππαδοκρατία (η) (σχολ. ορθ. παπαδοκρατία) {χωρ. πληθ.} (κα-
κόσ.) κυριαρχία τού κλήρου στην πολιτική, κοινωνική κ.λπ. ζωή ΣΥΝ. 
(λογιότ.) κληρικοκρατία. 

παππαδοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1880] {παππαδοκρατείσαι...· 
µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} βρίσκοµαι υπό την απόλυτη κυριαρχία τού 
κλήρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

παππαδολόι (το) (σχολ. ορθ. παπαδολόι) {χωρ. γεν.} (οικ.) 1. (πε-
ριληπτ.) πλήθος παππάδων, πολλοί ιερείς µαζί ΣΥΝ. παππαδαρειό 2. 
(συνήθ. µειωτ.) το σύνολο των παππάδων, ο κλήρος ΣΥΝ. παππαδα-
ρειό. 
[ΕΤΥΜ < θ. παππαδ(ο)- (< παππάδες, πληθ. τού ουσ. παππάς) + λεξι-
κό επίθηµα -λό(γ)ι < λέγω]. 

παππαδοµάνι (το) (σχολ. ορθ. παπαδοµάνι) (περιληπτ.-συχνά µειωτ.) 
το παππαδολόι. 
[ΕΤΥΜ < θ. παππαδο- (< παππάδες, πληθ. τού ουσ. παππάς) + λεξικό 
επίθηµα -µάνι (βλ.λ.)]. 

παππαδοπαίδι (το) (σχολ. ορθ. παπαδοπαίδι) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. το 
παιδί τού παππά ΣΥΝ. παππαδόπουλο 2. το παππαδάκι (βλ.λ., σηµ. 2). 

παππαδοπουλα (η) (σχολ. ορθ. παπαδοπούλα) η παππαδοκόρη 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. παππαδο- (< παππάδες, πληθ. τού ουσ. παππάς) + -
πούλα (βλ. λ. -πουλο)]. 

παππαδόπουλο (το) (σχολ. ορθ. παπαδόπουλο) (λαϊκ.) ο γυιος τού 
παππά ΣΥΝ. παππαδοπαίδι. 

παππάς (ο) (σχολ. ορθ. παπάς) {παππάδες} (καθηµ.) 1. ο ιερέας (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. κληρικός, ιερωµένος, ρασοφόρος ANT. λαϊκός, κοσµικός- ΦΡ. (α) 

ούτε τού nanna (να µην το πεις) βλ. λ. λέγω (β) (παροιµ.) ή παππάς 
παππάς ή ζευγάς ζευγάς βλ. λ. ζευγάς (γ) (παροιµ.) ο παπττάς πρώτα 
τα γένια του βλογάει βλ. λ. γένι (δ) αλλού ο παππάς, αλλού τα ράσα 
του βλ. λ. αλλού (ε) (κάτι) είναι αλλουνού παππά ευαγγέλιο βλ. λ. 
άλλος (στ) (παροιµ.) τα ράσα δεν κάνουν τον παππά βλ. λ. ράσο (ζ) 
τρελός παππάς σε βάφτισε βλ. λ. βαπτίζω (η) (παροιµ.) (αν είσαι) και 
παππάς, µε την αράδα σου θα πας όποια και αν είναι η ιδιότητα σου 
ή η κοινωνική σου θέση, πρέπει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας-
για κάτι που πρέπει να τηρηθεί χωρίς διακρίσεις (θ) τώρα που βρή-
καµε παππά | παππάδες, ας θάψουµε πέντ' έξι | να θάψουµε και ζω-
ντανούς για περιπτώσεις στις οποίες, όταν βρίσκεται κάποιος εύ-
καιρος ή πρόθυµος για κάτι, του ζητούν να κάνει επιπλέον πράγµατα 
2. µία από τις φιγούρες τής τράπουλας, ο ρήγας 3. (συνεκδ.) πα-
ράνοµο παραπλανητικό παιχνίδι, που οργανώνεται σε πολυσύχνα-
στους χώρους (κυρ. στον δρόµο) και κατά το οποίο ένας επιτήδειος (ο 
παππατζής) τοποθετεί ανάποδα τρία τραπουλόχαρτα, από τα οποία 
το ένα είναι ρήγας («παππάς»), και τα εναλλάσσει γρήγορα, παρακι-
νώντας τους περαστικούς (µε τη χαρακτηριστική φράση «εδώ ο παπ-
πάς, εκεί ο παππάς, πού είν' ο παππάς;») να ποντάρουν χρήµατα στο 
κλειστό φύλλο, το οποίο υποθέτουν ότι είναι ο ρήγας. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. παππάς < αρχ. πάππας (βλ. λ. πάπας). Η σηµ. 3 µαρτυ-ρείται από 
το 1890]. 

παππάς ή παπάς; µε ένα ή µε δύο -π-; Ήδη στον Όµηρο (Οδ. ζ 57) 
απαντά η λ. πάππας µε τη σηµ. «µπαµπάς». Η Ναυσικά µιλώντας 
στον πατέρα της Αλκίνοο τον αποκαλεί «πάππα φίλε» (πατερούλη 
µου). Πρόκειται για λ. τής παιδικής γλώσσας που σχηµατίστηκε 
µε «διπλό διπλασιασµό»: διπλασιασµό τής ρίζας (το πα- τού πα-
τήρ διπλασιάζεται σε rró-ιτας) και διπλασιασµό τού συµφώνου -π-
(πάππας), που είναι γνωστός ως «εκφραστικός διπλασιασµός» και 
είναι συνήθης στην παιδική και, εν γένει, στη συναισθηµατική 
γλώσσα (πβ. και µάµµη από το µά-τηρ· από το µάµµηΐµάµµα 
προήλθε το µάννα, που γι' αυτό γράφεται µε δύο -ν-· βλ.λ.). Από το 
πάππας σχηµατίστηκαν στην Αρχ. Ελληνική παράγωγα, όπως παπ-
πίας και παππίδιον (υποκοριστικά και τα δύο τού πατέρας· πβ. νε-
ότ. πατερούλης, µπαµπάκας κ.τ.ό.) και τα ρήµατα παππάζω και 
παππίζω («φωνάζω µπαµπά») κ.ά. Οµοίως, από εδώ παράγεται και 
το αρχ. πάππος (πβ. τη σηµερ. φράση «πάππου προς πάππου»), από 
όπου το µεσν. παππούς. Στην Αρχαία σχηµατίστηκαν από το πάπ-
πος και τα σύνθετα προπάππος, επίπαππος και παππεπίπαππος (για 
να δηλωθούν οι προπαππούδες). Από αυτά προκύπτει ότι η λ. 
παππάς (µαζί µε τα σύνθετα και τα παράγωγα της) πρέπει να γρά-
φεται µε δύο -π-, αφού προήλθε στους µεσαιωνικούς χρόνους από 
την οµηρική ήδη λ. πάππας µε καταβιβασµό τού τόνου {πάππας > 
παππάς, κατά τον τονισµό των πολλών εκφραστικών µεταγενεστέ-
ρων λ. σε -άς, όπως τα Αγαθός, Άριστάς, ∆ήµας, ∆ωράς, Μικάς, 
φαγάς, άβ(β)άς, µαχαιράς, παξαµάς, χειλάς, χαλκωµατάς, έµβα-
δάς, κορυζάς, άργάς, µαρικάς κ.ά., που δήλωναν υποκοριστικά και 
επαγγελµατικά ονόµατα, καθώς και ονόµατα πουλιών). Η χρήση 
τού παππάς µε τη σηµ. «ιερέας» προφανώς εξελίχθηκε στην ίδια 
πορεία µε τη λ. πατήρ, που χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. τού 
«ιερέας» (ο πατήρ Βασίλειος | πάτερ Βασίλειε). Το ότι εµφα-
νίζονται απλογραφηµένοι (µε ένα -π-) τύποι τής λ. πάππας στους 
πρωτοχριστιανικούς κυρίως χρόνους και ότι η λ. παππάς απαντά 
και απλογραφηµένη (µε ένα -π-) στους µεσαιωνικούς χρόνους, δεν 
ανατρέπει την ιστορική ορθογραφία τής λ., που είναι, όπως είδαµε, 
µε δύο -π-. ∆εν µπορούµε να γράφουµε αλλιώς τους αρχαίους και 
αλλιώς τους νεότερους χρονολογικά τύπους τής ίδιας λέξης! Ούτε 
µπορούµε να γράφουµε παππούς µε δύο -π- και να γράφουµε µε 
ένα -π- το παππάς, από όπου προήλθε το παππούς\ Λόγοι ορθογρα-
φικής συνέπειας µάλιστα θα µας υποχρέωναν να γράψουµε και 
πάππας (µε δύο -π-) τον τίτλο τού αρχηγού τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, αν η µακραίωνη χρήση δεν είχε επιβάλει µαζί µε το 
σχίσµα και µια ορθογραφική και τονική διαφοροποίηση τής λ. πά-
πας. 

παππατζής (ο) (σχολ. ορθ. παπατζής) {παππατζήδες} (οικ.) 1. ο επι-
τήδειος που παίζει το τυχερό παιχνίδι «παππάς» (βλ.λ., σηµ. 3) 2. 
(µτφ.) αυτός που µεταχειρίζεται τεχνάσµατα, για να εξαπατήσει τους 
άλλους ΣΥΝ. απατεώνας, αγύρτης. — παππατζήδικος, -ια, -ο, παπα-
τζήδικα επίρρ. 

παππατρέχας (ο) (σχολ. ορθ. παπατρέχας) {χωρ. πληθ.} (σκωπτ.) 1. ο 
ιερέας που διαβάζει πολύ γρήγορα τα κείµενα των ιερών ακολουθιών 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που διαβάζει πολύ γρήγορα, γενικότ. που πράτ-
τει και ενεργεί µε µεγάλη βιασύνη, χωρίς τη δέουσα προσοχή. 
[ΕΤΥΜ < παππάς + -τρέχας < τρέχω, από οµώνυµο διήγηµα τού Α. Κο-
ραή]. 

πάππος (ο) 1. (λόγ.) ο παππούς ΦΡ. (α) πάππου προς πάππου από 
παππού σε παππού- από πολύ παλαιά παράδοση, κατά πατροπαρά-
δοτο τρόπο: «από ~, από γενιά σε γενιά, έχουν δουλέψει όλοι τους σ' 
αυτό το εργοστάσιο» (εφηµ.) (β) πατέρας προς πάππου από τον πα-
τέρα στον γυιο κ.ο.κ. («οικογενειακή υπόθεση»): «Οι Μεντεσέν είχαν 
τη δηµαρχία φέουδο ~» (εφηµ.) 2. BOT. λοφίο ή στεφάνη από χνούδι 
και σπανιότ. από λέπια ή οδόντες, που σχηµατίζεται στον καρπό ορι-
σµένων φυτών και βοηθεί στη διασπορά των σπερµάτων από τον άνε-
µο, εποµένως και στον πολλαπλασιασµό τού είδους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παππάς. [ΕΤΥΜ; αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. πάππας (βλ. λ. πάπας)]. 

παππουδιστικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ταιριάζει σε παππού: ~ 
φερσίµατα | φυσιογνωµία ΑΝΤ. µωρουδίστικος. 



παππούλης 1319 πάρα 
 

παππούλης (ο) {παππούληδες} 1. (χαϊδευτ.) ο παππούς 2. ο γέροντας 
ΣΥΝ. γεροντάκος, γεροντάκι 3. ο γέροντας ιερέας ή µοναχός. 

πάππους (ο) {παππούδες} (καθηµ.) 1. ο πατέρας τού πατέρα ή τής 
µητέρας, ο γονέας τού γονέα: ο ~ παίζει µε τα εγγονάκια του ΣΥΝ. 
(λόγ.) πάππος ΦΡ. (εκφραστ.) έλα, παππού µου, να σου δείξω τ' 
αµπελοχώραφά σου βλ. λ. αµπελοχώραφα 2. (κατ' επέκτ.) (α) κάθε 
άνδρας προχωρηµένης ηλικίας ΣΥΝ. γέροντας, ηλικιωµένος, (αργκό) 
πουρό(ς) (β) µεγάλος σε ηλικία σε σχέση µε τους υπόλοιπους, πρό-
σωπο που βρίσκεται στο τέλος τής καριέρας του (ασχέτως ηλικίας): 
«απ' ό,τι δείχνει η απόδοση τους οι παππούδες τής οµάδας περνούν 
δεύτερη νιότη» (εφηµ.) 3. παππούδες (οι) (α) ο παππούς και η γιαγιά: 
πήγαµε στο χωριό να δούµε τους παππούδες µας (β) οι πρόγονοι: το 
µυστικό αυτό το κρατούµε από τον καιρό των ~ µας || «ο Όµηρος, ο ~ 
των Ελλήνων» (Ι. Κακριδής). — (υποκ.) παππούλης (ο) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παππούς | πάππους < παππούας < αρχ. παππίας, υποκ. 
τού πάππας (βλ. λ. πάπας)]. 

πάπρίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κόκκινη πιπεριά 2. (συνεκδ.) το 
κόκκινο πιπέρι µε την έντονα καυτερή γεύση, που παρασκευάζεται 
από τους καρπούς της και χρησιµοποιείται ως µπαχαρικό ΣΥΝ. κοκ-
κινοπίπερο. 
[ETYM. Πιθ. αντιδάν., < σερβοκρ. paprika < papar «πιπέρι» < αρχ. πέ-
περι (βλ. λ. πιπέρι) ή < λατ. piper]. 

Παπ-τεστ (το) → τεστ 
παπυρικός, -ή, -ό → πάπυρος 
παπύρινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από πάπυρο: 

~ αντικείµενο | χειρόγραφο. 
παπυρογραφία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής γραφής σε πά-

πυρο. — παπυρογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. papyrographie]. 

παπυρολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. ο αρχαιογνωστικός κλάδος 
που ασχολείται µε την ανάγνωση, τη µελέτη και τη συντήρηση των 
αρχαίων κειµένων που έχουν σωθεί σε πάπυρο, σχετίζεται δε στενά 
µε την παλαιογραφία και την κλασική φιλολογία. — παπυρολόγος 
(ο/η), παπυρολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
papyrology]. 

πάπυρος (ο) {παπύρ-ου | -ων, -ους} 1. υδρόβιο φυτό που φύεται κυρ. 
στην Αίγυπτο (στις όχθες τού Νείλου) και από τις λωρίδες τού στε-
λέχους του κατασκεύαζαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γραφική ύλη, ευρύ-
τατα διαδεδοµένη στον αρχαίο κόσµο· (συνεκδ.) 2. η γραφική ύλη από 
το παραπάνω φυτό 3. κείµενο γραµµένο στην παραπάνω γραφική ύλη 
(κυρ. προκειµένου για κείµενα που σώζονται από την αρχαιότητα): οι 
- τής Οξυρρύγχου 4. οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί µε πρώτη ύλη τον 
πάπυρο (σηµ. 1). — παπυρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο αιγυπτ. προελ. µε επικρατέστε-
ρη την αναγωγή στο αιγυπτ. pa-p-ouro «αυτός που ανήκει (αποκλει-
στικά) στον βασιλιά», επειδή ο πάπυρος και η διακίνηση του αποτε-
λούσε βασιλικό µονοπώλιο στην Αίγυπτο]. 

παρά κ. παρ' (πριν από φωνήεν) πρόθ.· δηλώνει: 1. αντίθεση, ενα-
ντίωση, παράβαση ή υπέρβαση (+αιτ.): το έκανα ~ τη θέληση µου || 
ενήργησε ~ τη συµφωνία- ΦΡ. (α) παρά (πάσαν) προσδοκίαν αντίθε-
τα µε ό,τι αναµενόταν, χωρίς να το περιµένει κανείς (β) παρ' αξίαν 
(παρά την άξίαν, Θουκ. 7, 77) χωρίς να αξίζει: κατέχει αυτή τη θέση 
~ (γ) παρ' ελπίδα αντίθετα προς ό,τι ελπίζει κανείς: αν ~ δεν πάνε καλά 
τα πράγµατα, θα εφαρµόσουµε το εναλλακτικό σχέδιο (δ) παρά φύσιν 
αντίθετα προς ό,τι θεωρείται φυσικό: ~ ασέλγεια (ε) παρά ταύτα 
αντίθετα προς αυτά (που έχουν αναφερθεί), εντούτοις: ∆εν µελετά 
καθόλου στο σπίτι. ~ παίρνει καλούς βαθµούς στα µαθήµατα (στ) 
παρ' όλα αυτά εντούτοις: Είπε ότι θα βοηθήσει οικονοµικά. ~, όταν 
του ζητήθηκε η βοήθεια, έκανε τον ανήξερο (ζ) παρ' όλον, -η, -ο βλ. 
λ. όλος 2. αφαίρεση, ελάττωση, υστέρηση (+ αιτ., + αριθµητ.): απέτυχε 
να εκλεγεί - µία ψήφο || ~ 10 εκατοστά θα έπαιρνε το πρώτο βραβείο || 
η ώρα είναι δώδεκα ~ τέταρτο- ΦΡ. (α) παρά τρίχα (να) µε ελάχιστη 
διαφορά, λίγο έλειψε να...: το άλλο αυτοκίνητο ήρθε κι έπεσε µε 
δύναµη στο µπροστινό µου- τη γλύτωσα ~! || ~ σώθηκε, τραυµατί-
στηκε σοβαρά και γλύτωσε τον θάνατο (β) παρά λίγο | παρ' ολίγον 

για λίγο, λίγο έλειψε να...: ~ να προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα || έπαι-
ξαν καλά και ~ να µας κερδίσουν || σε µια στροφή σταµάτησε απότοµα 
και ~ να τρακάρει µε τον από πίσω της (γ) παρά µία τέσσαρα-κοντά 
(λόγ.) (φρ. από τον Απόστολο Παύλο, κυριολ. σηµαίνει «τρια-
νταεννέα χτυπήµατα»)· (γενικότ.) πολύ ξύλο, πολλά χτυπήµατα: τσα-
κώθηκε µε έναν οδηγό στον δρόµο και, εκτός από το ότι βρίστηκαν 
άσχηµα, έφαγε ~ (δ) στο παρά πέντε λίγο πριν να είναι πολύ αργά για 
κάτι: έφτασε στο αεροδρόµιο ~, ενώ ήδη γινόταν η τελευταία αναγ-
γελία τής πτήσης του 3. εξαίρεση ή περιορισµό (+αιτ.): δε ζητώ τίποτε 
άλλο ~ τη φιλία σου || δε θα φάω ~ µόνο φρούτο 4. εναλλαγή (+αιτ.): 
µέρα ~ µέρα (κάθε δεύτερη µέρα), || σκαλί - σκαλί (κάθε δεύτερο 
σκαλί) 5. (λόγ.) τόπος: θέση ή κίνηση κοντά | παράλληλα | δίπλα σε 
(+αιτ.): έπλεαν ~ την ακτή- ΦΡ. (α) πάρα θίν' αλός (παρά θϊν' αλός, 
Οµήρ. Ιλ. Α 326) στην ακρογιαλιά (β) ΣΤΡΑΤ. παρά πόδα! ως πα-
ράγγελµα µε το οποίο οι οπλίτες διατάζονται να σταθούν σε στάση 
προσοχής µε το όπλο στηριγµένο στο έδαφος, δίπλα στο δεξί τους πόδι 
(γ) παρά το πλευρόν κάποιου δίπλα σε κάποιον ως συνεργάτης | 
σύµµαχος ή άµεσος βοηθός: είµαστε όλοι ~ τού δοκιµαζόµενου γει-
τονικού λαού 6. (αρχαιοπρ.) προέλευση (+γεν.): πληροφορήθηκαν ~ 
τών αρµοδίων ότι επίκειται άφιξη πολλών ξένων επισήµων 7. σε αρ-
χαιοπρ. παγιωµένες εκφράσεις (+δοτ.) που δηλώνουν εγγύτητα ή τον 
χώρο στον οποίο βρίσκεται ή κινείται κανείς: είναι δικηγόρος παρ' 
Αρείω Πάγω || υπουργός ~ τω πρωθυπουργώ 8. για αναφορά στο έργο 
κάποιου συγγραφέα αντί τής πρόθ. σε, π.χ. η λέξη απαντά παρ' Οµή-
ρω · ΦΡ. παρά ποτέ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όσο ποτέ άλ-
λοτε: τώρα - είναι η στιγµή να δράσω. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pa-ro, µε κατάλ. -ο, πβ. άπ-ό, πρ-ό), αρχική σηµ. 
«παραπλεύρως, δίπλα», < *pr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *per-, µόριο 
δηλωτικό κατευθύνσεως, πβ. χεττ. peran, λατ. peren-dië «µεθαύριο», 
per «διά» (> ισπ. por), prae «προ», γοτθ. fra-, αγγλ. for- (λ.χ. for-give 
«συγχωρώ»), γερµ. ver- (λ.χ. ver-lieren «χάνω») κ.ά. Οµόρρ. περ-ί, πέρ-
α, πρ-ό, πρό-ς, πρ-ίν κ.ά.]. 

πα ρά σύνδ. 1. δηλώνει παραβολή ή σύγκριση· εισάγει τον β' όρο συ-
γκρίσεως: µε αυτό που έκανες περισσότερο έβλαψες παρά ωφέλησες 
την υπόθεση µας || (παροιµ.) «κάλλιο αργά ~ ποτέ» 2. εκφράζει αντί-
θεση (αντί τού αλλά): δεν φτάνει που έχει άδικο, ~ επιµένει κιόλας 3. 
(ειδικότ.) δηλώνει εξαίρεση µετά από άρνηση: στον έρηµο δρόµο δεν 
ακουγόταν τίποτε άλλο ~ ο θόρυβος των βηµάτων του ΣΥΝ. µόνο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. παρά (πρόθ.)]. 

πάρα επιρρηµατικός τ., µόνο στη ΦΡ. πάρα πολύς | πολύ (για τη δή-
λωση ακόµη µεγαλύτερης ποσότητας από αυτήν που εκφράζει το πο-
λύς | πολύ): έχω πάρα πολλή δουλειά- δεν µπορώ να την κάνω όλη µό-
νος µου || περάσαµε πάρα πολύ ωραία. 
[ΕΤΥΜ Επιτατ. τ. (µε αναβιβασµό τόνου, ήδη µεσν.) τής πρόθ. παρά 
(βλ.λ.)]. 

πάρα- κ. παρά- κ. παρ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. κοντά, δίπλα, 
πλησίον: παρα-θαλάσσιος, παρα-κάθηµαι, παρα-φυάδα, παρα-πλέω 
2. παράλληλα 3. δραστηριότητα που αναπτύσσεται εκτός των νοµί-
µων ορίων: παρα-παιδεία, παρα-οικονοµία, παρα-κράτος, παρ-εκκλη-
σιαστικός 4. την απόκλιση από το κανονικό, το συνηθισµένο: παρα-
τυπία, παρά-νοµος 5. σφάλµα, απόκλιση από το ορθό: παρ-ακούω, πα-
ρά-νοια, παρ-αίσθηση 6. παραβολή, σύγκριση τής σχετικής οµοιότη-
τας ή συναγωνισµό: παρα-βάλλω, παρα-θέτω, παρα-βγαίνω, παρ-
όµοιος, παρα-πλήσιος 7. αντικατάσταση ή υποκατάσταση: παρα-µάν-
να, παρα-κόρη, παρα-πόρτι, παρα-νόµι 8. µεταβολή ή αλλοίωση σε µι-
κρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό: παρ-αλλάσσω, παρ-οδηγώ, παρα-πείθω 
9. αφαίρεση, στέρηση, αποµάκρυνση ή αποφυγή: παρ-αιτούµαι, πα-
ρα-κάµπτω 10. υπερβολή: παρα-λέω, παρα-κάνω, παρα-τρώω, παρα-
γίνοµαι, παρα-δουλεύω, παρα-φορτώνω, παρα-είµαι 11. (συχνά εµ-
φατ.) σε φρ. τού τύπου έχει και παραέχει σηµασία, µε νοιάζει και µε 
παρανοιάζει, προκειµένου να δηλωθεί ότι κάτι ισχύει | συµβαίνει 
και µε το παραπάνω (οι τ. µε το πάρα- που δηλώνουν υπερβολή δια-
τηρούν το τελικό -α τού πάρα- και συχνά την εσωτερική αύξηση, 
όταν υπάρχει ο ίδιος ρηµατικός τ. µε άλλη σηµ., π.χ. παραέδωσα (ενώ 
παρέδωσα < παραδίδω), παραέµεινα (ενώ παρέµεινα < παραµένω) 
αλλά παραέφαγα κ. παράφαγά). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 

 

παρα-ακριβαίνω (ρ.) 
παρα-αλευρώνω (ρ.) 
παρα-αντιπαθύ (ρ.) 
παρα-αργώ (ρ.) 
παρα-αρκώ (ρ.) 
ιταρα-ασχηµαίνω (ρ.) 
παρα-βάζω (ρ.) 
παρα-βαραίνω (ρ.) 
παρα-βαρω (ρ.) 
παρα-βγάζω (ρ.) 
παρα-βοηθώ (ρ.) 
παρα-βράζω (ρ.) 
τταρα-βρέχει (ρ.) 
παρα-βροµίζω (ρ.) 
παρα-βροµώ (ρ.) 
παρα-γελώ (ρ.) 
παρα-γεµίζω (ρ.) 
παρα-γεράζω (ρ.) 
παρα-γερνώ (ρ.) 
παρα-γκρινιάζω (ρ.) 
παρα-γλεντώ (ρ.) 
παρα-γλιστρώ (ρ.) 
παρα-γλυκαίνω (ρ.) 

παρα-διαβάζω (ρ.) 
παρα-διασκεδάζω (ρ.) 
παρα-διψάω (ρ.) 
παρα-δουλεύω (ρ.) 
παρα-δυσκολεύω (ρ.) 
παρα-έρχοµαι (ρ.) 
παρα-ζαρώνω (ρ.) 
παρα-ζεσταίνω (ρ.) 
παρα-ηρεµώ (ρ.) 
παρα-ησυχάζω (ρ.) 
παρα-θαυµάζω (ρ.) 
παρα-θέλω (ρ.) 
παρα-θρααύνοµαι (ρ.) 
παρα-θρηνώ (ρ.) 
παρα-ΐκανοποιώ (ρ.) 
παρα-ϊσιώνω (ρ.) 
παρα-κάθοµαι (ρ.) 
παρα-καίω (ρ.) παρα-
καπνίζω (ρ.) 
παρα·κλαδεύω (ρ.) 
παρα-κλαίω (ρ.) 
παρα-κοιτάζω (ρ.) 
τταρα-κοκκινίζω (ρ.) 

παρα-κολλώ (ρ.) 
τταρα-κονταίνω (ρ.) 
παρα-κουβαλώ (ρ.) 
παρα-κουβεντιάζω (ρ.) 
παρα-κουνώ (ρ.) 
παρα-κουράζοµαι (ρ.) 
παρα-κουράζω (ρ.) 
παρα-κουρεύω (ρ.) 
παρα-κρυώνω (ρ.) 
παρα-κυκλοφορώ (ρ.) 
παρα-λειτουργώ (ρ.) 
παρα-µαδώ (ρ.) 
παρα-µαζεύω (ρ.) 
ιταρα-µακραίνω (ρ.) 
παρα-µαλώνω (ρ.) 
παρα-µασώ (ρ.) 
παρα-µεθώ (ρ.) παρα-
µοιάζω (ρ.) παρα-
µοχθώ (ρ.) παρα-
µπαίνω (ρ.) παρα-
µπορώ (ρ.) παρα-
µυρίζω (ρ.) παρα-
νευριάζω (ρ.) 

πάρα-νυστάζω (ρ.) 
παρα-ξαπλώνω (ρ.) 
παρα-ξενυχτώ (ρ.) 
παρα-ξοδεύω (ρ.) 
παρα-οµορφαίνω (ρ.) 
παρα-παίζω (ρ.) 
παρα-τταινεύω (ρ.) 
παρα-παίρνω (ρ.) 
παρα-παχαίνω (ρ.) 
παρα-πεινάω (ρ.) 
παρα-περνάω (ρ.) 
παρα-περπατώ (ρ.) 
παρα-πηδώ (ρ.) 
παρα-πιέζω (ρ.) 
παρα-πικραίνω (ρ.) 
παρα-πίνω (ρ.) παρα-
πιστεύω (ρ.) παρα-
πληθαίνω (ρ.) παρα-
πονάω (ρ.) παρα-
πονηρεύω (ρ.) παρα-
πρασινίζω (ρ.) παρα-
προσέχω (ρ.) παρα-
προχωρώ (ρ.) 

παρα-ράβω (ρ.) παρα-
σαλεύω (ρ.) παρα-
σκεπάζω (ρ.) παρα-
σκοτεινιάζω (ρ.) παρα-
σπαταλώ (ρ.) παρα-
στολίζω (ρ.) παρα-
συµπαθώ (ρ.) παρα-
συννεφιάζω (ρ.) παρα-
σφίγγω (ρ.) παρα-
ταιριάζω (ρ.) παρα-
τεντώνω (ρ.) παρα-
τηγανίζω (ρ.) παρα-
τιµώ (ρ.) παρα-τραβώ 
(ρ.) παρα-τραγουδώ 
(ρ.) παρα-τρίβω (ρ.) 
παρα-τρίζω (ρ.) παρα-
τροµάζω (ρ.) παρα-
τσαλακώνω (ρ.) παρα-
ϋπάρχω (ρ.) παρα-
ϋποφέρω (ρ.) παρα-
ϋφαίνω (ρ.) παρα-
φλυαρώ (ρ.) 

παρα-φορτώνω (ρ.) 
παρα-φορώ (ρ.) 
παρα-φουσκώνω (ρ.) 
παρα-φτάνω (ρ.) 
παρα-φυσώ (ρ.) 
παρα-φωνάζω (ρ.) 
παρα-χαζεύω (ρ.) 
παρα-χορεύω (ρ.) 
παρα-χοροπηδώ (ρ.) 
παρα-χορταίνω (ρ.) 
παρα-χρηοιµοττοιώ (ρ.) 
παρα-χτυπάω (ρ.) 
παρα-ψήνω (ρ.) 

πάρα- α' συνθετικό (δηλώνει υπερβολή) 



παραακουω 1320 παραγγελία 
 

[ΕΤΥΜ; Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την αρχ. 
πρόθ.παρά (βλ.λ.)]. 

παραακουω ρ. µετβ. {παραάκουσα} 1. ακούω πολύ καλά: -Ακουσες τι σου 
είπα; -Άκουσα και παραάκουσα 2. ακούω συχνά, πολλές φορές: 
παρα)α)κούγεται τώρα τελευταία το θέµα τής εµπλοκής τής χώρας µας στην 
κρίση των Βαλκανίων (πβ. κ. λ. παρακούω). 

παραβαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέβην, -ης, -η... (κ. πληθ. παραβήκαµε, 
παραβήκατε), να/θα παραβώ} ενεργώ αντίθετα προς (περιορισµό, κανόνα), 
δεν τηρώ: ο δικαστής παρέβη τον όρκο του || ~ νόµο | καθήκον | υπόσχεση | 
εντολή | κανονισµό | υποχρέωση | όρια | συµφωνία ΣΥΝ. παραβιάζω, 
καταπατώ, αθετώ, αναιρώ. 

παραβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέβαλα | παρα-βλήθηκα, -βεβληµένος} 
παραθέτω (δύο ή περισσότερα πράγµατα, δεδοµένα, καταστάσεις), για να 
επισηµάνω τα κοινά σηµεία και τις διαφορές τους: καλείσθε να παραβάλετε τα 
δύο κείµενα, για να διαπιστώσετε αν είναι τού ιδίου συγγραφέα ή όχι || τα 
πρόσωπα τού Σαίξπηρ µπορούν να παραβληθούν προς αυτά τού Ευριπίδη ΣΥΝ. 
συγκρίνω, παραλληλίζω, αντιπαραβάλλω. 

παραβάν (το) (άκλ.} κάλυµµα που τοποθετείται έτσι, ώστε να αποµονώνεται 
χώρος, αντικείµενο κ.λπ. και να µην εκτίθεται σε κοινή θέα: πήγε πίσω από το 
~, για να αλλάξει | για να βάλει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. paravent < para- (< ρ. parer «προφυλάσσοµαι» < λατ. paro) 
+ vent «άνεµος» (< λατ. ventus)]. 

παράβαση (η) [1832] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (α) η µη τήρηση (των 
ισχυόντων ή συµφωνηθέντων): η παραµικρή ~ του νόµου θα επισύρει άµεσες 
κυρώσεις || τροχαία ~||~ τού καταστατικού ΣΥΝ. αθέτηση, καταπάτηση ΑΝΤ. 
τήρηση (β) παράβαση καθήκοντος αξιόποινη πράξη την οποία τελεί 
υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα τής υπηρεσίας του 
µε σκοπό είτε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος 
είτε να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον (γ) παράβαση στρατιωτικής 
εντολής στρατιωτικό αδίκηµα που συνίσταται σε συνειδητή ενέργεια 
στρατιωτικού αντίθετη µε τις εντολές που του είχαν δοθεί (δ) κατά παράβαση 
(+γεν.) παραβαίνοντας, µη τηρώντας: ενήργησαν ~ διεθνών και εθνικών 
κανόνων || «η επιλεκτική χρηµατοδότηση τής εκλογικής πελατείας - τής 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής τής ισότητας των πολιτών» (εφηµ.) · 2. 
ΦΙΛΟΛ. το κύριο χορικό µέρος τής παλαιάς αττικής κωµωδίας, στο οποίο ο 
χορός αλλάζει θέση, στρέφεται προς τους θεατές και, εκπροσωπώντας τον 
ποιητή, δίνει συµβουλές, εκθέτει τη γνώµη τού ποιητή σχετικά µε τα δρώµενα 
στη σκηνή, σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα, λέγει σκώµµατα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· παράβασις < παραβαίνω]. 

παραβάτης (ο) {παραβατών}, παραβάτιδα (η) [µτγν.] {παραβατί-δων} το 
πρόσωπο που παραβαίνει (νόµο, κανόνα, όρκο): οι ~ οδηγοί || οι ~ 
τιµωρούνται || (µε κεφ.) Ιουλιανός ο - (ο Βυζαντινός αυτοκράτορας που 
προσπάθησε να αναβιώσει την αρχαία ελληνική θρησκεία). Επίσης 
τταραβάτισσα (η) [µεσν.]. — παραβατικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
παραβαίνω]. 

παραβατικότητα (η) (χωρ. πληθ.} (στην εγκληµατολογία) η παράνοµη 
συµπεριφορά, που χαρακτηρίζεται από παραβάσεις νοµικών και κοινωνικών 
κανόνων: εφηβική ~. 

παραβγαίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {παραβγήκα} 1. αγωνίζοµαι (παράλληλα µε 
άλλον), για να συγκριθούν οι επιδόσεις µας: παραβγαίνουµε στο κολύµπι; || µε 
προκάλεσε να παραβγούµε στη σκοποβολή ΣΥΝ. αναµετρούµαι, 
συναγωνίζοµαι 2. (συνεκδ. µε άρνηση δεν) νικώ: κανένας δεν του παραβγαίνει 
στο τρέξιµο · 3. βγαίνω έξω από το σπίτι (για διασκέδαση) περισσότερο από 
όσο πρέπει. 

παραβιάζω ρ. µετβ. {παραβίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. παραβαίνω, 
δεν τηρώ: και οι δύο πλευρές των αντιµαχοµένων παραβίασαν τη συµφωνία 
εκεχειρίας || η απόφαση αυτή παραβιάζει το Σύνταγµα || ~ κρατικό | υπηρεσιακό 
απόρρητο || ~ συνθήκη | διάταξη | πρωτόκολλο | τα ανθρώπινα δικαιώµατα | 
άσυλο ΣΥΝ. αναιρώ ΑΝΤ. κρατώ, τηρώ, σέβοµαι 2. ανοίγω (συνήθ. πόρτα, 
χρηµατοκιβώτιο κ.λπ.) χρησιµοποιώντας βίαια µέσα: ο κακοποιός παραβίασε 
την εξωτερική πόρτα | την κλειδαριά ασφαλείας τού σπιτιού- ΦΡ. παραβιάζω 
ανοικτές θύρες | πόρτες | πύλες επιτυγχάνω κάτι χωρίς την αναµενόµενη 
δυσκολία ή ανακαλύπτω κάτι χωρίς σηµασία ή προφανές, που το βλέπουν ή 
το γνωρίζουν όλοι 3. εισέρχοµαι παράνοµα, εισέρχοµαι σε (χώρο όπου 
απαγορεύεται η είσοδος µου): τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εθνικό 
εναέριο χώρο. 

[ΕΤΥΜ; µτγν. (συνήθ. τ. παραβιάζοµαι) < πάρα- + βιάζω | -οµαι. Η φρ. 
παραβιάζω ανοικτές θύρες αποτελεί απόδ. τής αγγλ. force an open door]. 
παραβίαση (η) [1832] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1.ενέργεια που γίνεται 
αντίθετα προς ό,τι έχει θεσπιστεί ή συµφωνηθεί επίσηµα: ~ κανόνων ∆ιεθνούς 
∆ικαίου | συµφωνίας | νόµου | συνθήκης | ανθρωπίνων δικαιωµάτων | τής 
ισχύουσας νοµοθεσίας | τού απορρήτου των συνδιαλέξεων | τής οικογενειακής 
γαλήνης | εθνικού εναερίου χώρου 2. η απασφάλιση µε παράνοµο τρόπο: ~ τής 
κλειδαριάς τού σπιτιού | τής πόρτας τού χρηµατοκιβωτίου από διαρρήκτες 3. η 
παράνοµη είσοδος από κάποιον σε χώρο όπου απαγορεύεται να εισέλθει: ~ των 
συνόρων | τού εναέριου χώρου | τού πανεπιστηµιακού ασύλου. παραβίωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η ανατοµική ένωση δύο οργανισµών 
(όπως συµβαίνει στα σιαµαία αδέλφια) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουν από 
κοινού όργανα τού σώµατος, σωµατικές λειτουργίες κ.λπ. 2. ΖΩΟΛ. το 
φαινόµενο κατά το οποίο διαφορετικά είδη κοινωνικών εντόµων, κυρ. 
µυρµηγκιών, χρησιµοποιούν την ίδια φωλιά, αλλά διατηρούν προνύµφες τους 
σε ιδιαίτερους χώρους. — παραβιωτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. parabiosis]. παραβλάπτω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{παρέβλαψα, παραβλάφθηκα} (λόγ.) προκαλώ ζηµιά σε (κάτι): η συµφωνία αυτή 
παραβλάπτει τα συµφέροντα τού λαού ΣΥΝ. βλάπτω, ζηµιώνω ΑΝΤ. ωφελώ. 
παραβλαστάνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παραβλάστησα} (λόγ.) 1. βλαστά-νω δίπλα σε 
κάτι άλλο 2. βγάζω παρακλάδια, παραφυάδες 3. (µτφ.) εµφανίζοµαι κοντά ή µαζί 
µε κάτι άλλο. παραβλάσταρο (το) η παραφυάδα (βλ.λ.). 
παραβλάστη (η) [µτγν.] {παραβλαστών} 1. BOT. βλαστός που φυτρώνει κοντά 
στο µητρικό φυτό, κυρ. από τις ρίζες ή τον υπόγειο κορµό του, και µπορεί να 
µεταφυτευθεί ως ανεξάρτητο φυτό (βλ. κ. λ. παραφυάδα) ΣΥΝ. παραβλάσταρο 
2. ΑΝΑΤ. Ο εµβρυϊκός ιστός αµέσως µετά τον πρώτο σχηµατισµό τού εµβρύου. 
Επίσης παραβλάστηµα (το) [µτγν.]. παραβλέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέβλεψα 
(παραείδα στις σηµ. 3, 4)} 1. αφήνω απαρατήρητο: µην παραβλέπετε τους 
κινδύνους και τις δυσχέρειες τού ταξιδιού ΣΥΝ. αγνοώ ΑΝΤ. παρατηρώ, προσέχω 
2. αφήνω συνειδητά απαρατήρητο: οι αστυνοµικοί συχνά παραβλέπουν κάποιες 
µικροπαραβάσεις || θα το παραβλέψω αυτή τη φορά, την επόµενη όµως θα είµαι 
αυστηρός · 3. βλέπω (κάποιον/κάτι) πολύ συχνά 4. βλέπω πολύ καλά, συνήθ. 
στη ΦΡ. βλέπω και παραβλέπω. — παράβλεψη (η) [µτγν.]. παραβλήθηκα ρ. → 
παραβάλλω 
παράβληµα (το) (παραβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΑΥΤ. στρογγυλό κα-
τασκεύασµα από πλέγµα σχοινιών, δέρµα, πλαστικό κ.ά., που κρέµεται στα 
πλευρά σκάφους και το προστατεύει από σύγκρουση ή τριβή µε την προβλήτα 
ή µε άλλο σκάφος, όταν προσπαθεί να αγκυροβολήσει ΣΥΝ. στρωµάτσο, 
µπαλόνι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παραβάλλω (βλ. κ. βλήµα)]. παραβλητός, -ή, -ό αυτός 
που µπορεί να παραβληθεί, να συγκριθεί µε κάποιον άλλο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παραβάλλω (βλ. κ. βλή-µα)]. Παραβολή (η) 1. (κυριολ.) η 
παράθεση (δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων), µε σκοπό να ανευρεθούν 
οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους: ~ χειρογράφων ΣΥΝ. σύγκριση, 
αντιπαραβολή, παραλληλισµός • 2. αλληγορική αφήγηση που περιέχει κάποιο 
δίδαγµα-κυρ. προκειµένου για τις διδακτικές αφηγήσεις τού Ιησού: η ~ τού 
Ασώτου · 3. ΓΕΩΜ. είδος ανοιχτής επίπεδης καµπύλης γραµµής 4. το ακραίο 
τµήµα αγρού που δεν µπορεί να οργωθεί ή και ολόκληρος αγρός, που απο-
τελείται από µικρή και στενή λωρίδα γης και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν 
να οργωθεί · 5. ΝΑΥΤ. το σύνολο των χειρισµών προσπέλασης και πρόσδεσης 
πλοίου κατά µήκος τής προκυµαίας ή άλλου πλοίου ΣΥΝ. πλεύρισµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ- < παραβάλλω]. παραβολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
παραβολή (βλ.λ.), αυτός που έχει χαρακτήρα αλληγορίας: ~ λόγος | διήγηση 2. 
αυτός που έχει τη µορφή παραβολής, είδους καµπύλης γραµµής: ~ κάτοπτρο | 
σπείρωµα. παράβολο (το) {παραβόλ-ου | -ων} 1. η προκαταβολή χρηµατικού 
ποσού ως παρακαταθήκης σε δικαστικές υποθέσεις -κυρ. σε περιπτώσεις 
εφέσεων-, ώστε να χρησιµεύει ως ενέχυρο ή εγγύηση για την πληρωµή 
προστίµου 2. παραστατικό έγγραφο τής καταβολής σε δηµόσια αρχή ορισµένου 
χρηµατικού ποσού. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ· παράβολον, ουδ. τού επιθ. παράβολος < παραβάλλω], 
παραβρίσκοµαι ρ. —> παρευρίσκοµαι 
παράβυστος, -η, -ο στη ΦΡ. εν κρύπτω (και παραβυστω) (εν κρύπτω και 

παραβυστω) κρυφά και µυστικά. 
[ΕΤΥΜ οφΧ· < παραβύω «φράζω, µπήγω, αποκλείω» < πάρα- + βύω (βλ. λ. 
βύσµα). Η φρ. εν παραβυστω απαντά στον ∆ηµοσθένη και στον Αριστοτέλη]. 
παραβώ (να/θα) ρ. → παραβαίνω 
πάρα γάγγλιο (το) {παραγαγγλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. άθροισµα κυττάρων που 

αποτελούν τµήµα τού επινεφριδιακού συστήµατος 2. παρα-γάγγλια (τα) 
µεµονωµένες καστανοκίτρινες σφαιρικές µάζες ιστού, που συνδέονται µε 
διάφορα όργανα, λ.χ. την καρδιά, την κοιλιακή αορτή κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Paraganglion]. 

παραγάγω (να/θα) ρ. → παράγω 
παραγάδι (το) {παραγαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αλιευτικό όργανο σε σχήµα µακρού 

νήµατος (µέχρι 200 µέτρα), από το οποίο κρέµονται σε σταθερές αποστάσεις 
άλλα µικρότερα νήµατα µε δολωµένα αγκίστρια στο άκρο τους, ενώ το όλο 
σύστηµα βυθίζεται στο νερό και συγκρατείται στον βυθό µε βαρίδια. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. παραγαύδιον, υποκ. τού παραγαύδης «είδος φορέµατος µε 
κρόσσια» < λατ. paragauda, πιθ. περσ. δάνειο]. ποραγγελέας (ο) {παραγγελείς} 
ΝΟΜ. Ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση παραγγελίας για λογαριασµό τού οποίου 
συµβάλλεται ο παραγγελιοδόχος ενεργώντας στο όνοµα του. 
[ΕΤΥΜ- < µτγν. παραγγελεύς «κατήγορος» < αρχ. παραγγέλλω]. παραγγελία 
(η) [αρχ.] (παραγγελιών) 1. (α) µήνυµα διά µέσου τού οποίου ζητεί κανείς να 
πραγµατοποιηθεί επιθυµία ή εντολή του: φέρνω | πηγαίνω ~ (σε κάποιον) || µου 
έδωσε ~ η µάννα µου, όταν πάω στη Λαµία, να περάσω από τη θεία µου || εκτελώ 
~ (β) (συνεκδ.) αυτό που έχει ζητηθεί: -Μου έφερες την ~ µου; -Όχι, δεν 
µπόρεσα να βρω πουθενά αυτά που µου ζήτησες- ΦΡ. κατά παραγγελία 
σύµφωνα µε ό,τι έχει παραγγείλει, έχει ζητήσει από κάποιον κάποιος: πολλοί 
ζωγράφοι δηµιούργησαν αριστουργήµατα ~ πλούσιων πελατών τους-(ειδικότ.) 2. 
η εντολή σε δηµιουργό (καλλιτέχνη ή τεχνίτη) για συγκεκριµένη εργασία: 
δέχτηκε πολλές ~ από πλούσιους Αθηναίους να ζωγραφίσει το πορτρέτο τους || 
είναι πνιγµένος στις ~ 3. (στο εµπόριο) 
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(α) εντολή για την προµήθεια ή την κατασκευή ορισµένου εµπορικού ή 
βιοµηχανικού είδους: η χώρα µας προέβη σε - νέων λεωφορείων από 
γερµανική εταιρεία- ΦΡ. επί παραγγελία | κατόπιν παραγγελίας µε παραγγελία 
(σηµ. 3): κατασκευάζουµε κοστούµια - (β) (συνεκδ.) το εµπόρευµα ή το 
προϊόν, για την προµήθεια ή την κατασκευή τού οποίου δίνεται εντολή: οι ~ 
στρατιωτικού υλικού δεν παραδόθηκαν ακόµη || τα παπούτσια νούµερο 47 είναι 
ειδική ~ 4. (σε εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καφενείο κ.λπ.) (α) το να πει ο 
πελάτης στον σερβιτόρο τι θέλει να φάει ή να πιει: ο σερβιτόρος παίρνει (τις) ~ 
(β) (συνεκδ.) ό,τι ζητεί ο πελάτης να φάει ή να πιει · 5. (ο τ. παραγγελιά) το να 
ζητήσει πελάτης νυχτερινού κέντρου από την ορχήστρα να του παίξει 
συγκεκριµένο τραγούδι· (συνεκδ.) το τραγούδι που έχει ζητήσει · 6. ΝΟΜ. 
σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλοµένους (ο παραγγελιοδόχος) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτα πρόσωπα στο 
όνοµα του αλλά για λογαριασµό τού άλλου συµβαλλοµέ\Όυ (τού 
παραγγελέα). Επίσης (λαϊκ.-οικ.) παραγγελιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγγέλλω. 

παραγγελιοδότης (ο) [1871] {παραγγελιοδοτών} ο παραγγελέας (βλ.λ.). 
παραγγελιθδοχικΟς, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 

παραγγελιοδόχο (βλ.λ.): - γραφείο 2. ΟΙΚΟΝ. (ειδικότ.) παραγγελιοδο-χική 
λογιστική κλάδος τής λογιστικής που ασχολείται µε τις εγγραφές, οι οποίες 
απεικονίζουν τις συναλλαγές τού παραγγελιοδόχου. 

παραγγελιοδόχος (ο/η) [1833] ΝΟΜ. ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση 
παραγγελίας ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάπτει συµβάσεις µε 
τρίτα πρόσωπα στο όνοµα του αλλά για λογαριασµό τού αντισυµβαλλοµένου 
του (ο οποίος ονοµάζεται παραγγελέας) (πβ. λ. παραγγελιοδότης). [ΕΤΥΜ. < 
παραγγελία + -δόχος < δέχοµαι]. 

παραγγέλλω [αρχ.] κ. παραγγέλνω [µεσν.] ρ. µετβ. (παράγγειλα (λόγ. 
παρήγγειλα), παραγγέλθηκα, παραγγελµένος (λόγ. παρηγγελµέ-νος)} 1. 
στέλνω µήνυµα (σε κάποιον) µέσω τρίτου προσώπου: του παράγγειλε µε 
κάποιον φίλο του να µη µπλεχτεί στην ιστορία | να έρθει αµέσως ΣΥΝ. 
διαµηνύω, µηνώ, διαβιβάζω 2. (ειδικότ. για αρχές, αξιωµατούχους κ.λπ.) ζητώ 
µε διαταγή: ο υπουργός Εθνικής Άµυνας παρήγγειλε ετοιµότητα των Ενόπλων 
∆υνάµεων τής χώρας ΣΥΝ. προστάζω, διατάζω 3. (στο εµπόριο) δίνω εντολή 
απευθείας ή µέσω παραγγελιοδόχου για προµήθεια ή κατασκευή προϊόντος, 
βιοµηχανικού είδους κ.λπ.: δεν µπορούσε να βρει το βιβλίο στην Ελλάδα και το 
παρήγγειλε από το εξωτερικό || ~ δύο καινούργια κοστούµια στον ράφτη µου || 
«κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου...» (νανούρισµα) 4. (σε 
εστιατόριο, καφενείο, ζαχαροπλαστείο κ.λπ.) λέω στον σερβιτόρο τι θέλω να 
φάω ή να πιω: ~ µία σαλάτα | έναν καφέ || έχετε παραγγείλει; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αγγέλλω, -γκ-. 

παράγγελµα (το) [αρχ.] (παραγγέλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) εντολή για 
την εκτέλεση συγκεκριµένης κίνησης, αυτό που παραγγέλλεται ή διατάσσεται: 
ο γυµναστής έδινε τα ~ και τα παιδιά εκτελούσαν ΣΥΝ. εντολή 2. (εκφραστ.) 
αυτό που υπαγορεύεται (από την ηθική, τη συνείδηση, το δίκαιο κ.λπ.): να 
ακολουθείς πάντα τα - τής συνειδήσεως σου ΣΥΝ. επιταγή. 

παραγγελµατικός, -ή, -ό → παραγγελτικός 
παραγγέλνω ρ. -+ παραγγέλλω 
παραγγελτικος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα παραγγελίας ή 

παραγγέλµατος: ~ σήµα | γράµµα | σηµείωµα. Επίσης παραγγελµατικός. 
παραγίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (παράγιν-α (κ. παραέγινα), -ωµένος} 1. ξεπερνώ 

τα όρια, φθάνω στην υπερβολή, στα άκρα: παράγινε το κακοί (η κατάσταση 
έγινε ανυπόφορη) ΣΥΝ. απογίνοµαι 2. (+κατηγο-ρούµενο) αποκτώ ιδιότητα 
πέρα από το κανονικό ή το ανεκτό όριο: παράγινες γκρινιάρης τον τελευταίο 
καιρό! 3. (ειδικότ. για καρπούς) γίνοµαι πολύ ώριµος, αρχίζω να χαλάω: τα 
σύκα παράγιναν και πέφτουν || παραγινωµένες ντοµάτες ΣΥΝ. υπερωριµάζω, 
παραωριµάζω. — παραγίνωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + γίνοµαι, άσχετο από το αρχ. παραγίγνοµαι «βρίσκοµαι 
παραπλεύρως, έρχοµαι ως βοηθός»]. 

πα ραγιάς (ο) → παραγυιός 
παράγκα (η) (παραγκών} µικρό πρόχειρο οίκηµα, κατασκευασµένο από κάθε 

διαθέσιµο υλικό (σανίδες, λαµαρίνες κ.λπ.): δίπλα στα λατοµεία ήταν οι ~, 
όπου ζούσαν οι εργάτες || στήνω µία ~ προσφύγων | Τσιγγάνων | αστέγων ΣΥΝ. 
παράπηγµα. — (υποκ.) παραγκούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαράκα (µε µετάθεση τής ηχηρότητας ή µέσω τού τουρκ. 
paranga) < ιταλ. baracca < ισπ. barraca «καλύβα από λάσπη» < ιβηρ. *barro- 
«λάσπη»]. 

παραγκουπολη (η) {παραγκουπόλ-εις, -εων} πόλη ή οικισµός που αποτελείται 
από παράγκες. 

παραγκωνίζω ρ. µετβ. (παραγκώνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. θέτω στο 
περιθώριο (κάποιον που αποτελεί εµπόδιο): το κλίµα στην εταιρεία είναι πολύ 
ανταγωνιστικό· ο ένας προσπαθεί να παραγκωνίσει τον άλλον, για να φθάσει 
στην κορυφή ΣΥΝ. υποσκελίζω, παραµερίζω ANT. προωθώ, ενισχύω 2. (σπάν.) 
απωθώ µε τον αγκώνα. [ΕΤΥΜ µτγν. < παρ(α)- + -αγκωνίζω < άγκών]. 

παραγκωνισµός (ο) [1897] (µτφ.) ο εκτοπισµός (κάποιου) στο περιθώριο, ο 
παραµερισµός του, ώστε να έχει µειωµένη αξία, δυνατότητα παρέµβασης, 
προβολής κ.λπ.: ο ~ του ήταν σκόπιµος, ώστε να µη διεκδικήσει µετέπειτα την 
προεδρία ΣΥΝ. υποσκελισµός. Επίσης παραγκώνιση (η) [1889]. 

παραγλώσσα (η) (παραγλωσσών) ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των επικοινωνιακών 
στοιχείων που, χωρίς να ανήκουν στη γλώσσα, υποβοηθούν τη γλωσσική 
επικοινωνία µε το να διευκρινίζουν και να συµπληρώ- 

νουν τα γλωσσικά µηνύµατα (π.χ. εκφράσεις τού προσώπου, χειρονοµίες κ.τ.ό.) 
ΣΥΝ. µιµόγλωσσα. — παραγλωσσικός, -ή. -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. paralanguage (νόθο συνθ.)]. 

παραγλωσσολογία (η) (χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής γλωσσολογίας που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την παραγλώσσα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
paralinguistics (νόθο συνθ.)]. 

παραγναθιδα (η) (λόγ.) η φαβορίτα. — παραγναθίδιος, -α, -ο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραγναθίς, -ίδος «το τµήµα τής περικεφαλαίας που 
προστάτευε τα µάγουλα» < πάρα- + -γναθίς < γνάθος. Η λ. µε τη σηµ. 
«φαβορίτα» µαρτυρείται από το 1896]. 

παραγνωρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] (παραγνώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
υποτιµώ τη σηµασία (στοιχείου, γεγονότος κ.λπ.): παραγνωρίζεις τη 
σπουδαιότητα αυτής τής εφεύρεσης 2. δεν αξιολογώ (κάτι/κάποιον) τόσο όσο 
πραγµατικά αξίζει: στην πατρίδα του παραγνώρισαν την αξία του και πήγε στο 
εξωτερικό, όπου θριάµβευσε· (συχνά στη µεσοπαθ. µτχ. παραγνωρισµένος, -η, 
-ο): πέθανε παραγνωρισµένος· πέρασαν πολλά χρόνια, µέχρι να δικαιωθεί το 
έργο του ΣΥΝ. υποτιµώ ΑΝΤ. αναγνωρίζω, εκτιµώ · 3. αναγνωρίζω λανθασµέ-
να, δεν αντιλαµβάνοµαι ορθά την ταυτότητα κάποιου προσώπου: πα-
ραγνώρισα τον γυιο σου και τον πέρασα για υπάλληλο · 4. γνωρίζω 
(κάτι/κάποιον) πάρα πολύ καλά, σε ΦΡ. τού τύπου τον γνωρίζω και τον 
παραγνωρίζω τον κύριο 5. (µεσοπαθ. παραγνωρίζοµαι) αποκτώ (µε κάποιον) 
υπερβολική οικειότητα, που οδηγεί σε παρεξήγηση: παραγνωριστήκαµε, µου 
φαίνεται, και δεν θα τα πάµε καλά. — παραγνώριση (η) [1852] (σηµ. 1), 
παραγνώρισµα (το) (σηµ. 2). 

παράγοντας (ο) (παραγόντων} 1. οτιδήποτε προϋποτίθεται ως απαραίτητο 
στοιχείο ή συντελεί ώστε να γίνει ή να προκύψει κάτι, οτιδήποτε συµβάλλει 
στην παραγωγή αποτελέσµατος: η τόλµη υπήρξε καθοριστικός ~ τής επιτυχίας 
µας || η ανάπτυξη τής οικονοµίας είναι βασικός | ουσιαστικός ~ για την ευηµερία 
τής χώρας || η απόφαση ελήφθη υπό την επίδραση ποικίλων ~||η ολοκλήρωση 
τού έργου αποτελεί συνάρτηση πολλών ~|| η χώρα µας αποτελεί 
σταθεροποιητικό - στην ευρύτερη περιοχή || οργανικοί, ψυχολογικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη τής ασθένειας ΣΥΝ. συντελε-
στής- ΦΡ. ανθρώπινος παράγοντας βλ. λ. ανθρώπινος 2. πρόσωπο που 
διαθέτει κύρος και επιρροή και, ως εκ τούτου, πρωτοστατεί σε συγκεκριµένο 
τοµέα: το έργο θα ολοκληρωθεί µε τη συνδροµή των οικονοµικών - τής 
περιοχής || πολιτικός | κοµµατικός ~ || σηµαντικός ~ τής κοινωνικής ζωής τού 
τόπου ΣΥΝ. προσωπικότητα · 3. ΜΑΘ. καθένας από τους αριθµούς (ή τις 
παραστάσεις) από τους οποίους παράγεται γινόµενο µε πολλαπλασιασµό: στον 
πολλαπλασιασµό 3 επί 5, παράγοντες είναι το 3 και το 5 || στο γινόµενο (χ + 1) 
(3χ + 2) παράγοντες είναι η χ + 1 και η 3χ + 2 ΣΥΝ. πολλαπλασιαστέος, πολλα-
πλασιαστής. Επίσης (λόγ.) παράγων (παράγοντος}. —παραγοντικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράγων, -οντος, µτχ. ενεστ. τού ρ. παράγω. Η λ. επα-
ναφέρθηκε σε χρήση χάρις στις σηµ. τού αρχ. παράγω «οδηγώ, κατευθύνω - 
τροποποιώ», µε τις οποίες καλύπτεται το εύρος χρήσεων τής λ. σήµερα]. 

παραγοντίζω ρ. αµετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (µειωτ.) συµπεριφέροµαι ως 
σηµαντική προσωπικότητα σε έναν χώρο: µόλις εκλέχθηκε στο δηµοτικό 
συµβούλιο, άρχισε να παραγοντίζει και δηµιούργησε αντιπάθειες. 

παραγοντίσκος (ο) (µειωτ. για πρόσ.) µικρός και ασήµαντος παράγοντας (βλ.λ., 
σηµ. 2), που δεν διαθέτει αξιόλογη επιρροή. 

παραγοντισµός (ο) (κακόσ.) η επικράτηση (συνήθ. µε παράτυπες ή 
αντικανονικές παρεµβάσεις, λ.χ. στην πολιτική, αθλητική κ.λπ. ζωή) 
προσώπων που διαθέτουν επιρροή και που ελέγχουν τους µηχανισµούς 
(παράγοντες), εις βάρος των αρχών που διέπουν τη λειτουργία των 
µηχανισµών αυτών: το συνδικαλιστικό κίνηµα κινδυνεύει να διαβρωθεί από τον 
~ και την παλαιοκοµµατική νοοτροπία. — παραγο-ντίστικος, -η, -ο. 

παραγοντοποίηση (η) (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΜΑΘ. (για αλγεβρικές 
παραστάσεις) η µετατροπή σε γινόµενο απλούστερων παραγόντων: ~ αριθµού | 
πολυωνύµου. — παραγοντοποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
factorisation]. Παραγουάη (η) (ισπ. Republica del Paraguay = ∆ηµοκρατία τής 
Παραγουάης) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα την Ασουνσιόν, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το γκουαρανί. — Παραγουανός (ο), 
Παραγουανή (η), παραγουανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ισπ. Paraguay, από τον 
οµώνυµο ποταµό τής χώρας, τού οποίου το όνοµα ανάγεται στις ινδιάν. λ. (τής 
γλώσσας Γκουαρανί) para «νερό, ποταµός» και guay «γεννηµένος»]. 
παραγραµµατισµός (ο) [µεσν.] η αλλοίωση λέξεως µε αλλαγή ή εσφαλµένη 
τοποθέτηση γράµµατος ΣΥΝ. αναγραµµατισµός. — παρα-Υραµµατίζω ρ. 
[µτγν.]. παραγραφή (η) [αρχ.] ΝΟΜ. 1. θεσµός τού ουσιαστικού δικαίου, σύµ-
φωνα µε τον οποίον µία αξίωση παύει να είναι δικαστικά επιδιώξιµη εάν ο 
δικαιούχος της παραλείψει να την ασκήσει µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα το οποίο ορίζεται στον νόµο (βλ. αποσβεστική προθεσµία) 2. η 
κατάργηση των νόµιµων συνεπειών αδικήµατος λόγω τής παρέλευσης 
ορισµένου χρόνου από την τέλεση του: ~ τού αξιοποίνου (η άρση τού 
δικαιώµατος τής πολιτείας να επιβάλει ποινή) || ~ ποινής (η άρση τού 
δικαιώµατος τής πολιτείας να επιβάλει την έκτιση ποινής που έχει ήδη οριστεί). 
παράγραφος (η) [µτγν.] (παραγράφ-ου | -ων, -ους} 1. τµήµα γραπτού κειµένου, 
που αποτελείται συνήθ. από περισσότερες τής µιας περιόδους, διαθέτει 
νοηµατική αυτοτέλεια και αλληλουχία σε σχέση µε το υπόλοιπο κείµενο και 
έχει ως εξωτερικό γνώρισµα ότι ξεκινά από 
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νέα αράδα: ο χωρισµός ενός κειµένου σε παραγράφους || αλλάζω ~ 2. 
ΤΥΠΟΓΡ. (α) το σύµβολο (§), που χρησιµοποιείται για να δηλώσει την αρχή 
τού παραπάνω τµήµατος πεζού κειµένου (β) η προκαθορισµένου µεγέθους 
εσοχή στην αρχή τού πρώτου στίχου των κειµένων που στοιχειοθετούνται 3. 
ΝΟΜ. η επιµέρους διάταξη νόµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

παραγράφω ρ. µετβ. {παρ-έγραψα, -αγράφηκα κ. (καθηµ.) -αγράφτη-κα (λόγ. -
εγράφην, -ης, -η..., µτχ. παραγραφείς, -είσα, -έν), -αγεγραµ-µένος} 1. ΝΟΜ. 
ακυρώνω τη δυνατότητα δικαιώµατος (αγωγής, µήνυσης) ή τις νοµικές 
συνέπειες από τη διάπραξη αδικήµατος λόγω παρελεύσεως τής καθορισµένης 
από τον νόµο προθεσµίας: παραγε-γραµµένο αδίκηµα · 2. γράφω για πολλή 
ώρα, περισσότερη από όσο χρειάζεται. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γράφω παραπλεύρως, παρεµβάλλω στο κείµενο», 
< πάρα- + γράφω. Η σηµ. «ζητώ αναβολή τής δίκης» είναι µτγν.]. 

παραγυιός (ο) (σχολ. ορθ. παραγιός) (λαϊκ.) 1. νεαρός µαθητευόµενος τεχνίτης, 
που βοηθεί τον µάστορα στη δουλειά ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσιράκι, κάλφας 2. 
(σπανιότ.) ο θετός γυιος, το υιοθετηµένο παιδί ΣΥΝ. ψυχοπαίδι 3. (παλαιότ.) 
νεαρός στην ηλικία υπηρέτης: δούλευε ~ || τον έχω ~ για τα θελήµατα. 

παράγω ρ. µετβ. {παρατ. παρήγα, παρή-γαγα (να/θα παραγάγω), -χθην, -ης, -η... 
(µτχ. παραχθείς, -είσα, -έν), -γµένος} 1. δηµιουργώ (προϊόν), κυρ. σε µεγάλες 
ποσότητες: το εργοστάσιο µας παράγει υφάσµατα || ~ ενέγεια | πρώτες ύλες ΣΥΝ. 
φτειάχνω, βγάζω, κατασκευάζω 2. (για τη γη) δίνω ως καρπό: ο τόπος µας 
παράγει λάδι, βαµβάκι και λίγα κηπευτικά 3. (ειδικότ.) κάνω (κάτι) να υπάρξει: 
οι σιελογόνοι αδένες παράγουν σάλιο || οι παλµικές κινήσεις παράγουν ήχο || η 
ανεργία παράγει βία 4. δηµιουργώ, αποδίδω- ΦΡ. παράγω έργο είµαι 
αποδοτικός στην εργασία µου, είµαι δηµιουργικός: πολλοί εργάζονται στο 
∆ηµόσιο, χωρίς να παράγουν καθόλου έργο· (µεσο-παθ. παράγοµαι) 5. 
δηµιουργούµαι, προκύπτω: λόγω βιασύνης παράγονται πρόχειρα κείµενα || 
αυτά τα κοινωνικά φαινόµενα παράγονται από την πολιτική αστάθεια 6. 
ΓΛΩΣΣ. σχηµατίζοµαι (από άλλη λέξη): η λέξη «λόγος» παράγεται από το 
ρήµα «λέγω» 7. ΦΙΛΟΣ, οδηγούµαι σε συµπέρασµα ακολουθώντας κατά τον 
συλλογισµό παραγωγική πορεία, δηλαδή από το γενικό προς το µερικό 
(παραγωγικός συλλογισµός). — παραγωγιµότητα (η), παραγώγιµος, -η, -ο 
[1865]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ παραπλεύρως, δίπλα ή κοντά σε τόπο», < 
παρ(α)- + άγω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. και οδήγησε στον σχηµατισµό 
τού λατ. ρήµατος pro-duco. Στην Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «προσπερνώ 
περπατώντας, παρέρχοµαι» (πβ. Ματθ. 20, 30: δύο τυφλοί καθήµενοι παρά την 
οδό ν άκούσαντες, ότι 'Ιησούς παράγει-ΑΊωάνν. 2, 17: και ό κόσµος παράγεται 
και ή επιθυµία αυτού)]. 

παραγωγή (η) [αρχ.] 1. (γενικά) η δηµιουργία, ο σχηµατισµός (πράγµατος που 
πριν δεν υπήρχε): η - χλωροφύλλης µε τη φωτοσύνθεση || η ~ ηλεκτρικής 
ενέργειας || (για προϊόντα τής διανοίας) η ~ κειµένων | έργων τέχνης | 
λογοτεχνίας | επιστηµονικών διατριβών || η ~ νοµοθετικού έργου 2. το σύνολο 
των διαδικασιών που αποσκοπούν στη δηµιουργία προϊόντος, κυρ. σε µεγάλες 
ποσότητες: µαζική | εξατοµικευµένη - || πρωτογενής - (προκειµένου για πρώτες 
ύλες) || δευτερογενής ~ (η βιοτεχνία και η βιοµηχανία, δηλ. η αξιοποίηση των 
πρώτων υλών για την τελική δηµιουργία προϊόντος) || τριτογενής ~ (ο τοµέας 
τής παροχής υπηρεσιών, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η διοχέτευση προϊόντων 
στην αγορά και διευκολύνονται οι συναλλαγές) || κόστος παραγωγής || γεωργική 
| βιοµηχανική ~||~ χαρτιού | πετρελαίου | χάλυβα | αυτοκινήτων || από την ~ στην 
κατανάλωση || οι τιµές των προϊόντων µένουν σταθερές στους τόπους παραγωγής 
3. (συνεκδ.) το σύνολο των προϊόντων σε συγκεκριµένο τοµέα: η φετινή - 
µαλλιού είναι η µεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων || η εθνική - (το σύνολο των 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από την εθνική οικονοµία στη διάρκεια 
ενός έτους) || (µτφ.) πνευµατική ~ (όλα τα πνευµατικά προϊόντα, π.χ. 
συγγράµµατα, µελέτες, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά έργα) || η - δίσκων ποιοτικής 
µουσικής µειώνεται διαρκώς 4. (α) χρηµατοδότηση καλλιτεχνικού έργου, κυρ. 
κινηµατογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικής εκποµπής: ταινία αµερικανικής - 
(ταινία που χρηµατοδοτήθηκε µε αµερικανικά κεφάλαια) (β) η συντονισµένη 
ενεργοποίηση µέσων και παραγόντων (οικονοµικών, καλλιτεχνικών, 
τεχνολογικών, διευθυντικών κ.λπ.) για την πραγµατοποίηση τηλεοπτικής ή 
ραδιοφωνικής εκποµπής, κινηµατογραφικής ταινίας (γ) (συ-νεκδ.) η ίδια η 
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή, κινηµατογραφική ταινία κ.λπ.: ελληνική | 
ευρωπαϊκή | ανεξάρτητη ~ 5. ΓΛΩΣΣ. (α) η δηµιουργία µιας νέας λέξης από ήδη 
υπάρχουσα: η ~ ρηµατικών επιθέτων µε τη βοήθεια τού επιθήµατος -τος (π.χ. 
ζηλεύω > ζηλευ-τός, πλουµίζω > πλουµισ-τός κ.λπ.) (β) η διαδικασία και το 
αποτέλεσµα τής σύνταξης (προφορικής ή γραπτής) ενός κειµένου ΣΥΝ. 
δηµιουργία, εκπόνηση ANT. πρόσληψη 6. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) λογικός συλλο-
γισµός, κατά τον οποίο από µια γενική πρόταση συνάγεται άλλη λιγότερο 
γενική ή µερική στο περιεχόµενο της (από το όλον το µέρος, βλ. κ. 
παραγωγικός συλλογισµός, λ. παραγωγικός) ANT. επαγωγή · 7. ΣΤΡΑΤ. 
σχηµατισµός στρατιωτών, κατά τον οποίο τα διάφορα τµήµατα στέκονται ή 
πορεύονται σε φάλαγγα µε µικρό µέτωπο, δηλ. κατά δυάδες ή τριάδες, και µε 
µεγάλο βάθος ΣΥΝ. ουλαµός 8. ΝΑΥΤ. γραµµή παραγωγής πλεύση πλοίων, 
συνήθ. πολεµικών, το ένα πίσω από το άλλο. -παραγωγή β' συνθετικό που 
δηλώνει την καλλιέργεια ή εκτροφή και παραγωγή ενός πράγµατος: κρεατο-
παραγωγή, οινο-παραγωγή, βιβλιο-παραγωγή. παραγωγικός, -ή, -ό [1836] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την παραγω- 

γή ή τον παραγωγό: ~ διαδικασίες | τοµέας | µέσα | δυνάµεις | δοµές | µονάδα | 
σχέσεις || είναι από τους πιο - συγγραφείς γράφει δύο µυθιστορήµατα τον χρόνο 
2. ΟΙΚΟΝ. (α) παραγωγική δυναµικότητα η µέγιστη ικανότητα κλάδου ή τοµέα 
να παραγάγει σε ορισµένο χρονικό διάστηµα ορισµένη ποσότητα προϊόντων 
(β) παραγωγικοί συντελεστές η γη, η εργασία και το κεφάλαιο είτε ως σύνολο 
είτε χωριστά, όπως υπολογίζονται στη διαδικασία τής παραγωγής (γ) 
παραγωγική αξία η αξία τού κόστους ενός προϊόντος, κατ' αντιδιαστολή προς 
την αξία τής κατανάλωσης του (δ) παραγωγικός συνεταιρισµός συνε-
ταιρισµός παραγωγών προϊόντος 3. αυτός που προάγει την παραγωγή: ~ 
επένδυση | έξοδα 4. αυτός που αποδίδει παραγωγή, που αποδίδει έργο: ~ 
εργασία | επιχείρηση || (για πρόσ.) ~ υπάλληλος || (για χωράφια, ζώα κ.λπ.) ~ 
αγρός | κατσίκα ΣΥΝ. αποδοτικός 5. ΦΙΛΟΣ, (α) παραγωγικός συλλογισµός 
συλλογισµός που προχωρεί από γενικές κρίσεις σε µερικές, π.χ. «Οι Λάκωνες 
είναι ολιγόλογοι, άρα και ο Βρασίδας, που είναι Λάκων, είναι ολιγόλογος» ΑΝΤ. 
επαγωγικός συλλογισµός (β) παραγωγική µέθοδος η αποδεικτική µέθοδος που 
βασίζεται σε συλλογισµούς τού παραπάνω τύπου ΑΝΤ. επαγωγική µέθοδος 6. 
ΓΛΩΣΣ. αυτός που χρησιµοποιείται για την παραγωγή νέων λέξεων: ~ κατά-
ληξη/ επίθηµα/ πρόθηµα || το ~ επίθηµα -άκι χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
υποκοριστικών ουδετέρων. — παραγωγικ-ά | -ώς [1880] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γόνιµος. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. productif. Στη γλωσσ. σηµ. η λ. αποδίδει το 
αγγλ. derivational]. παραγωγικότητα (η) [1868] (χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση τής 
παραγωγής, η ικανότητα ή η δυνατότητα για παραγωγή: υπάλληλος µε µεγάλη ~ 
2. ΟΙΚΟΝ. (α) η αποτελεσµατική χρήση των πόρων και των µέσων παραγωγής, 
ώστε να λαµβάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αγαθών και η ανώτερη 
δυνατή ποιότητα υπηρεσιών µε το χαµηλότερο κόστος: πρέπει να αυξηθεί η - 
των δηµοσίων υπηρεσιών ΣΥΝ. αποδοτικότητα, απόδοση (β) η σχέση ανάµεσα 
στον όγκο τής παραγωγής που πραγµατοποιήθηκε και στα µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτόν: ~ εργασίας | κεφαλαίου. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. productivité]. παραγωγός (ο/η) 1. αυτός που παράγει 
(καλλιεργεί ή κατασκευάζει) προϊόν κατ' αντιδιαστολή προς τον έµπορο: 
αγόρασε γάλα και τυρί κατευθείαν από τον ~ 2. αυτός που παράγει, που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή προϊόντος, κυρ. γεωργικού, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον καταναλωτή: ~ σιταριού | λαδιού | οπωροκηπευτικών || 
προτιµάτε να αγοράζετε προϊόντα απευθείας από τους ~; (πβ. λ. µεσάζων) 3. ο 
επιχειρηµατίας ή φορέας που χρηµατοδοτεί τη δηµιουργία κινηµατογραφικού (ή 
τηλεοπτικού, θεατρικού) έργου: ο σκηνοθέτης έπεισε τον - τής ταινίας να 
αυξήσει το κεφάλαιο τής παραγωγής 4. το πρόσωπο ή ο φορέας που αναλαµβάνει 
την παραγωγή τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκποµπής: στον ραδιοφωνικό 
ενηµερωτικό µαραθώνιο κατά τού έιτζ µετέχουν όλοι οι γνωστοί - των µουσικών 
προγραµµάτων τού σταθµού 5. αυτός που δηµιουργεί ή προξενεί κάτι: οι 
υδρατµοί είναι ~ βροχής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απατηλός, παροδηγητικός», < αρχ. παράγω. Η 
σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. producteur]. παραγωγός, -ός, -ό [µτγν.] 
αυτός που παράγει (κάτι): ~ χώρα. παράγωγος, -η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) 1. (α) 
αυτός που παράγεται από άλλον: ~ προϊόν φ) ΓΛΩΣΣ. παράγωγοι χρόνοι βλ. 
ιστορικοί/ παράγωγοι χρόνοι, λ. ιστορικός 2. παράγωγο (το) {παραγώγ-ου | -ων} 
(α) ό,τι παράγεται δευτερευόντως από άλλο προϊόν: η βενζίνη είναι - τού πε-
τρελαίου (β) ΓΛΩΣΣ. (i) (λέξη) που σχηµατίστηκε όχι απευθείας από ρίζα, αλλά 
από το θέµα άλλης λέξης (ονόµατος, ρήµατος κ.λπ.) µε προσθήκη σε αυτό 
κατάληξης ή/και προσφύµατος, λ.χ.: το υποκοριστικό ουσιαστικό «παιδάκι» είναι 
παράγωγο τού «παιδί» || το ρήµα «φιλοσοφώ» είναι παράγωγο τού ουσιαστικού 
«φιλόσοφος» || το ρήµα «παραδειγµατίζω» είναι ~ τού ουσιαστικού 
«παράδειγµα» (γ) ΟΙΚΟΝ. παράγωγα (τα) (ή χρηµατο-οικονοµικά παράγωγα 
προϊόντα) (αγγλ. Derivatives) µία από τις πλέον σύγχρονες µεθόδους κάλυψης 
κινδύνων από εµπορικές, επενδυτικές ή κερδοσκοπικές πράξεις, είναι δηλαδή τα 
χρηµατο-οικονοµικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων συναλλάγµατος και 
κινδύνων επιτοκίου· ονοµάζονται έτσι διότι δεν αποτελούν χωριστή κατηγορία 
προϊόντων, αλλά «παράγονται» ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων συναλλαγών, 
των οποίων το υποκείµενο µέσο (δηλαδή το αντικείµενο που µπορεί να 
αγοραστεί ή πωληθεί) µπορεί να είναι µετοχή, οµολογία, εµπόρευµα, πολύτιµα 
µέταλλα, συνάλλαγµα, τραπεζικό δάνειο ή µόνο ο τόκος του, προθεσµιακό συµ-
βόλαιο ή ακόµη και ένας χρηµατιστηριακός δείκτης: η Αγορά Παραγώγων τού 
Χρηµατιστηρίου Αξιών 3. ΧΗΜ. παράγωγος (η) {παραγώγου | -ων, -ους) κάθε 
χηµική ένωση που προέρχεται από άλλη µε αντικατάσταση υδρογόνου ή οµάδας 
ατόµων από άλλα άτοµα ή ρίζες. [ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «ευκίνητος», < 
παράγω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. -παραγωγός β' συνθετικό που δηλώνει: 1. 
το πρόσωπο που παράγει επαγγελµατικά κάτι: σιτο-παραγωγός 2. (σε επίθ.) 
σηµαντική παραγωγή ενός προϊόντος: πετρελαιο-παραγωγός (χώρα), ελαιο-
παραγωγός (περιοχή). παράγων (ο) → παράγοντας 
παραγώνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1.ο χώρος κοντά στο τζάκι ΣΥΝ. γωνιά, 
παραστιά 2. (συνεκδ.) το τζάκι τού σπιτιού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. παραγώνιος 
< πάρα- + -γώνιος < γωνία]. παράγωνος, -η, -ο χώρος που δεν έχει σχήµα 
κανονικού ορθογωνίου, που δεν είναι όλες οι γωνίες του ορθές: - οικόπεδο | 
δωµάτιο. [ΕΤΥΜ < πάρα- + γωνία (πβ. κ. µεσν. παραγώνια)]. παραδάκι (το) 
{χωρ. γεν.} (οικ.) 1. χρήµα, λεφτά: αν δεν δουλέψεις, πώς θα βγει το ~; 2. 
(ειδικότ.) πολύ χρήµα: το φυσάει το - (είναι πλου- 
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σιος). 
[ΕΤΎΜ. Υποκ. τού ουσ. παράς (βλ.λ.), πληθ. παράδες]. 

παραδαρµενος, -η, -ο → παραδέρνω 
παραδαρµός (ο) → παραδέρνω 
παραδεδεγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι ευρείας αποδοχής για την αξία, 

την ορθότητα, τη σπουδαιότητα του: ~ απόψεις | αρχές | διδασκαλίες || (κ. ως 
ουσ.) αµφισβητεί τα παραδεδεγµένα. [ΕΤΎΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
παραδέχοµαι]. 

παραδεδοµένος, -η, -ο → παραδίδω 
παράδειγµα (το) {παραδείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συγκεκριµένη περίπτωση 

που µπορεί να χρησιµοποιείται για να καταστήσει σαφέ-στερο κάτι πιο γενικό, 
πιο αφηρηµένο ή για να υποστηρίξει έναν ισχυρισµό: ο ναός αυτός αποτελεί 
τυπικό ~ γοτθικής αρχιτεκτονικής || ένα ~ για τη λέξη «άγριος» είναι «ο λύκος 
είναι άγριο ζώο» || πάρε (ως) - τα τελευταία γεγονότα και θα δεις ότι έχω δίκιο 
|| δώσε µου ένα ~, για να καταλάβω τι εννοείς! || καλό | εύστοχο | διδακτικό | 
διαφωτιστικό ~· ΦΡ. για παράδειγµα | παραδείγµατος χάριν (συντοµ. π.χ.) | 
(λόγ.) επί παραδείγµατι (λατ. exempli gratia) για την αναφορά περίπτωσης µε 
την οποία αποδεικνύεται ή γίνεται σαφέστερο κάτι που λέγεται: πολλά ζώα µε 
φτερά δεν µπορούν να πετάξουν, ~ οι κότες, οι πάπιες, οι πιγκουίνοι κ.ά. 2. 
οτιδήποτε λειτουργεί ως θετικό ή αρνητικό πρότυπο, οτιδήποτε δείχνει πώς 
πρέπει ή δεν πρέπει να ενεργεί κανείς: ακολουθώ το ~ κάποιου || το φωτεινό - 
τού αστυνόµου που έπεσε κατά την εκτέλεση τού καθήκοντος || το ~ των προη-
γουµένων πρέπει να σε συνετίσει || για το κατάντηµα κάθε σπάταλου να έχεις για 
~ τον εξάδελφο σου- ΦΡ. (α) δίνω το καλό παράδειγµα γίνοµαι πρότυπο προς 
µίµηση: οι µεγάλοι πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγµα στα παιδιά (β) 
παράδειγµα προς αποφυγήν | προς µί-µησιν οτιδήποτε πρέπει να έχει κανείς 
υπ' όψιν του, για να το αποφεύγει ή για να το µιµηθεί (γ) ζωντανό παράδειγµα 
για πρόσωπο που αποδεικνύει εµπράκτως ότι κάτι ισχύει ή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί: αυτός ο άνθρωπος αποτελεί ~ αυτοθυσίας · 3. ΓΛΩΣΣ. το σύ-
νολο γλωσσικών στοιχείων που επιτελούν συναφή λειτουργία, συνδέονται 
µνηµονικά µε βάση ένα κοινό τους χαρακτηριστικό και µπορούν να 
εµφανίζονται το ένα αντί τού άλλου σε συγκεκριµένη θέση τής πρότασης: το 
µορφολογικό ~ τού ενεστώτα τού ρήµατος «γράφω» αποτελούν οι τύποι: γράφω, 
γράφεις, γράφει, γράφουµε, γράφετε, γράφουν (βλ. παραδειγµατικός άξονας, 
παραδειγµατικές σχέσεις, λ. παραδειγµατικός). — (υποκ.) παραδειγµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραδείκνυµι «παραβάλλω, παρουσιάζω µέσω συγκρίσεως» < 
πάρα- + δείκνυµι «δείχνω», βλ. κ. δείγµα]. 

παραδειγµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παραδειγµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θη-κα), -
µένος} 1. δίνω παράδειγµα σε (κάποιον) (για το πώς πρέπει να ενεργεί στο 
εξής): ελπίζω η αποτυχηµένη σου προσπάθεια να σε πα-ραδειγµατίσει 2. 
σωφρονίζω µε το παράδειγµα (κυρ. µε τιµωρία): ο δάσκαλος τον τιµώρησε, για 
να παραδειγµατίσει τους άλλους 3. (µε-σοπαθ. παραδειγµατίζοµαι) διδάσκοµαι 
(από το καλό ή κακό παράδειγµα, το πάθηµα, την τιµωρία άλλου): µακάρι να 
παραδειγµατι-στείτε από αυτόν και να συνεχίσετε το έργο του! 

παραδειγµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελεί παράδειγµα προς σωφρονισµό: ~ 
τιµωρία 2. αυτός που αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση: ~ πειθαρχία | τάξη | 
εργασία ΣΥΝ. υποδειγµατικός, πρότυπος • 3. (α) παραδειγµατικός άξονας (i) 
ΜΑΘ. Ο ένας από τους δύο κάθετα τεµνόµενους άξονες, που συνιστούν το 
καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς, κατ' αντιδιαστολή προς τον συνταγµατικό 
(οριζόντιο) άξονα (ii) ΓΛΩΣΣ. κατηγοριοποίηση των γλωσσικών στοιχείων από 
τον γλωσσολόγο Φ. ντε Σωσσύρ, έτσι όπως συνδέονται τα στοιχεία αυτά στο 
µυαλό µας, στην εσωτερικευµένη γνώση που έχουµε τής µητρικής µας 
γλώσσας, κατά οµάδες («παραδείγµατα», π.χ. το παράδειγµα τού ουσιαστικού, 
τού ρήµατος, τα διάφορα παραδείγµατα κλίσεως ουσιαστικών, ρηµάτων 
κ.ο.κ., το παράδειγµα των συνωνύµων, των οµορ-ρίζων), ώστε η χρήση τού 
ενός να ανακαλεί στη µνήµη άλλα που ανήκουν στο ίδιο παράδειγµα (βλ.λ.) 
(β) ΓΛΩΣΣ. παραδειγµατικές σχέσεις οι συνειρµικές ή µνηµονικές σχέσεις 
µεταξύ των γλωσσικών στοιχείων, οι οποίες βασίζονται στην 
υποκαταστασιµότητα, δηλ. στη δυνατότητα καθενός όρου να αντικαταστήσει 
άλλον, που δεν εµφανίζεται µέσα στην πρόταση και που ανήκει στο ίδιο 
γλωσσικό παράδειγµα, π.χ. στην πρόταση ο µαθητής έλυσε το πρόβληµα, το 
άρθρο ο ως προσδιορισµός µπορεί να αντικατασταθεί από τα επίσης προσ-
διοριστικά ένας, κάποιος κ.ά., το µαθητής από τα σπουδαστής, φοιτητής κ.ά., 
που ανήκουν στο ίδιο παράδειγµα συνωνύµων. — παρα-δειγµατικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παράδειγµα. Οι γλωσσ. σηµ. ανάγονται στο γαλλ. αντιδάν. 
paradigmatique (λ.χ. axe paradigmatique «παραδειγµατικός άξονας»)]. 

παραδειγµατισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η προβολή παραδείγµατος (κυρ. 
ποινής που επιβάλλεται σε κάποιον) για σωφρονισµό και συνεκδ. ο 

σωφρονισµός που επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτόν: ο δάσκαλος τον τιµώρησε 
για | προς ~. παραδεισένιος, -ια, -ιο αυτός που φαίνεται σαν να ανήκει στον πα-

ράδεισο λόγω τής εξαιρετικής του ωραιότητας: ~ οµορφιά | τοπίο ΣΥΝ. 
παραδείσιος. παραδεισιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. παραδεισένιος: ~ συνθήκες 2. αυ-

τός που σχετίζεται µε τον παράδεισο. παραδείσιος, -α, -ο [1854] 1. αυτός που 
ταιριάζει στον παράδεισο, που διαθέτει εξαιρετική ωραιότητα: ~ τοπίο ΣΥΝ. 

παραδεισένιος, παραδεισιακός, θεσπέσιος, ονειρικός, παραµυθένιος 2. (σπάν.) 
αυτός που σχετίζεται µε τον παράδεισο (βλ.λ.): ~ αθωότητα 3. παραδείσιο 

πτηνό στρουθιόµορφο πτηνό που ζει κυρ. στη Νέα Γουινέα, στις Μο-λούκες 
Νήσους και στη Β. Αυστραλία και ξεχωρίζει για το πολύχρω- 

µο φτέρωµα και τους θεαµατικούς χρωµατισµούς τού αρσενικού. 
παράδεισος (ο) {παραδείσ-ου | -ων, -ους} 1. Π.∆. ο κήπος στον οποίο ο Θεός 

εγκατέστησε τους Πρωτοπλάστους Αδάµ και Εύα και από τον οποίο 
εκδιώχθηκαν ύστερα από την πτώση, το προπατορικό αµάρτηµα ΣΥΝ. κήπος 
τής Εδέµ 2. ΘΕΟΛ. (α) ο περίλαµπρος νοητός ουράνιος χώρος στον οποίο, 
κατά τη χριστιανική παράδοση, εγκαθίστανται οι ψυχές των δικαίων µετά 
θάνατον ΑΝΤ. κόλαση (β) η κατάσταση τής ουράνιας ευτυχίας και 
µακαριότητας των δικαίων, οι οποίοι µετά τη µέλλουσα κρίση θα 
κληρονοµήσουν τη βασιλεία τού Θεού 3. (γενι-κότ.) τόπος µεταθανάτιας 
ευδαιµονίας, κατά το δόγµα διαφόρων µονοθεϊστικών θρησκειών (λ.χ. τού 
χριστιανισµού, τού ισλαµισµού, τού ιουδαϊσµού) και κατά τις πεποιθήσεις 
όσων λαών πίστευαν στην αθανασία τής ψυχής (λ.χ. των αρχαίων Περσών, 
Σκανδιναβών κ.ά.)· ΦΡ. (παροιµ.) το ξύλο βγήκε απ' τον παράδεισο ο 
ξυλοδαρµός αποτελεί άριστο µέσο σωφρονισµού 4. τόπος πανέµορφος και 
ειδυλλιακός: τα εξωτικά νησιά είναι επίγειοι ~ ΑΝΤ. κόλαση 5. (µτφ.) (α) 
κατάσταση που προσφέρει τη µέγιστη ικανοποίηση (σε κάποιον): ο χώρος των 
υπολογιστών είναι ο - του! (β) τόπος που θεωρείται ιδανικός για κάτι/κάποιον: 
η χώρα αυτή είναι φορολογικός ~ || το Παρίσι είναι ο ~ των καλλιτεχνών και 
των ποιητών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος, πάρκο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέσ. περσ. *pardëz 
(> σύγχρ. περσ. pälez «κήπος»), πβ. κ. αβεστ. pairi-daëza «περίκλειστος 
(κήπος)». Η αντίστοιχη εβρ. λ. είναι pardés «κήπος», η οποία θεωρείται επίσης 
περσ. δάνειο. Βλ. λ. Εδέµ]. 

παραδεκτός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) παραδεχτός αυτός που έγινε ή µπορεί να 
γίνει αποδεκτός, που αναγνωρίζεται ως σωστός ή θεµιτός: ~ επιχείρηµα | 
στάση ΣΥΝ. αποδεκτός ΑΝΤ. απαράδεκτος, απορριπτέος. 

παραδέρνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {παράδ-ειρα (παραέδειρα στη σηµ. 4), -αρµένος} 
♦ (αµετβ.) 1. (κυρ. για πλοία) χτυπιέµαι και κλυδωνίζοµαι από τα κύµατα: η 
βαρκούλα παράδερνε ώρες µες στη φουρτούνα 2. (µτφ.-για πρόσ.) παλεύω µε 
αντίξοες καταστάσεις, υποφέρω δεινά και ταλαιπωρίες, χωρίς να ησυχάζω: 
χρόνια παράδερνε στην Αφρική, αλλά δεν κατόρθωσε να πλουτίσει ΣΥΝ. 
βωλοδέρνω 3. (η µτχ. παραδαρµένος, -η, -ό) αυτός που έχει υποστεί πολλές 
δοκιµασίες, που έχει περάσει βάσανα και ταλαιπωρίες ΣΥΝ. τυραννισµένος, 
πολύπαθης ΑΝΤ. ευτυχής ♦ (µετβ.) 4. δέρνω κάποιον πολύ. — παραδαρµός (ο) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παραδέρω «γδέρνω» < πάρα- + δέρω (βλ. κ. δέρνω). Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

παραδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {παραδέ-χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -δεγµένος} 
1. δέχοµαι (κάτι) ως ορθό και δίκαιο, συµφωνώ (µε κάτι): ~ ότι αυτή είναι η 
καλύτερη λύση || ~ κάτι εµµέσως || δεν παραδέχεται ότι υπάρχει ζωή σε άλλους 
πλανήτες || πολεµάει αλύπητα όσους δεν παραδέχονται τις απόψεις του ΣΥΝ. 
δέχοµαι, αποδέχοµαι, εγκρίνω, επιδοκιµάζω ΑΝΤ. αρνούµαι, απορρίπτω, 
αµφισβητώ 2. επιβεβαιώνω (κάτι) ως αληθινό, προβαίνοντας σε οµολογία: ~ 
τα λάθη µου | τα ελαττώµατα µου | ότι έχω άδικο | την ήττα µου || - ότι φοβάµαι 
τα αεροπλάνα | τα φίδια ΣΥΝ. αναγνωρίζω, οµολογώ ΑΝΤ. αρνούµαι 3. (για 
πρόσ.) κρίνω (κάποιον) άξιο: στη µαγειρική τον ~· είναι αξεπέραστος ΣΥΝ. 
αναγνωρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, µετοχή. 

παραδίδω κ. (καθηµ.) παραδίνω ρ. µετβ. {παρέδωσα (παραέδωσα στη σηµ. 14), 
παραδόθηκα, παραδοµένος (λόγ. παραδεδοµένος)} 1. (~ κάτι σε κάποιον) (α) 
δίνω (κάτι) στα χέρια (κάποιου): του ~ δέµα | γράµµα | εµπορεύµατα | ένα 
µήνυµα || αν βρεις πολύτιµα αντικείµενα, πρέπει να τα παραδώσεις στην 
αστυνοµία || οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να παραδώσουν τις κόλλες τους ώς τις 
12.00 ΣΥΝ. δίνω ΑΝΤ. παραλαµβάνω· ΦΡ. (α) (µτφ.) παραδίδω τα όπλα 
(παραδίδωµι δπλα, Ξενοφ. Κΰρου Άνάβασις 5, 1, 28) οµολογώ ότι νικήθηκα, 
υποκύπτω ΣΥΝ. καταθέτω τα όπλα, συνθηκολογώ (β) παραδίδω το πνεύµα | 
την ψυχή | την ύστατη πνοή (παρέδωκεν το πνεύµα, Κ.∆. Ιωάνν. 19, 30) 
πεθαίνω ΣΥΝ. ξεψυχώ, εκπνέω (β) δίνω για χρήση: το υπουργείο θα 
παραδώσει το έργο στην κυκλοφορία σε έναν µήνα || οι νέες εγκαταστάσεις θα 
παραδοθούν για λειτουργία από την κατασκευάστρια εταιρεία σύντοµα- 
(ειδικότ.) 2. εκχωρώ ή µεταβιβάζω την κυριότητα ή τη χρήση πράγµατος: δεν 
θα παραδώσουµε ούτε σπιθαµή ελληνικού εδάφους! || οι πολιορκηµένοι είναι 
αποφασισµένοι να µην παραδώσουν το φρούριο 3. µεταβιβάζω (αρχή, αξίωµα, 
υπηρεσία κ.λπ.) σε αντικαταστάτη: - τη διεύθυνση | τη διοίκηση | το ταµείο | 
την προεδρία || ~ τα ηνία τής εξουσίας σε κάποιον ΣΥΝ. παραχωρώ ΑΝΤ. πα-
ραλαµβάνω, αναλαµβάνω 4. εµπιστεύοµαι (πρόσωπο ή πράγµα) στη φροντίδα 
(κάποιου): σου ~ το παιδί, να το φροντίσεις όσο θα λείπω || θα φυλάξουµε για 
πάντα τις πολύτιµες υποθήκες που µας παραδώσατε ΣΥΝ. αφήνω, αναθέτω 5. 
αφήνω (κάποιον/κάτι) στην εξουσία ή στο έλεος (κάποιου): παραδόθηκε στις 
φλόγες (στην καταστρεπτική δύναµη τής φωτιάς) || τον παρέδωσε στην κοινή 
χλεύη 6. (για πρόσ.) θέτω (κάποιον) στην εξουσία άλλου: η Ιταλία παρέδωσε 
τον καταχραστή στις ελληνικές αρχές (εξέδωσε) || ο Ιούδας παρέδωσε τον Χρι-
στό στους σταυρωτές του (κατέδωσε, πρόδωσε) || οι Αυστριακοί παρέδωσαν τον 
Ρήγα στους Τούρκους 7. µεταδίδω γνώσεις (υπό µορφή µαθήµατος)· ΦΡ. 
παραδίδω µαθήµατα (i) κάνω µαθήµατα ως ειδικευµένος στη διδασκαλία 
συγκεκριµένου µαθήµατος: ζει παραδίδοντας µαθήµατα ξένων γλωσσών (ii) 
ενεργώ διδακτικά (προς τρίτους), υποδεικνύω πώς πρέπει να ενεργεί κανείς ή 
λειτουργώ ως υπόδειγµα: στη χθεσινή οµιλία του στη Βουλή ο υπουργός 
παρέδωσε µαθήµατα πολιτικής ρητορικής- (µεσοπαθ. παραδίδοµαι | 
παραδίνοµαι) 8. παύω κάθε αντίσταση και θέτω τον εαυτό µου στη διάθεση 
τού αντιπάλου: ο καταζητούµενος παραδόθηκε στην αστυνοµία || ~ άνευ όρων 
ΣΥΝ. καταθέτω τα όπλα 9. (µτφ.) αφιερώνω όλη µου την ενέργεια, τις σκέψεις 
ή και τα αισθήµατα µου, προσηλώνοµαι: - σε διαλογισµούς/ σε ονειροπολήσεις 
|| «και παρεδίδετο εις σκέψεις φιλοσοφικός και εις 
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ποιητικάς εικόνας» (Α. Παπαδιαµάντης) ΣΥΝ. αφοσιώνοµαι, αφιερώνοµαι, 
επιδίδοµαι 10. (µτφ.-κακόσ.) υποδουλώνοµαι απόλυτα (σε πάθος, συνήθεια 
κλπ.): έχει παραδοθεί στην ακολασία | στις ηδονές || µην παραδίνεσαι τόσο 
εύκολα στην απελπισία ΣΥΝ. αφήνοµαι, ενδίδω ΑΝΤ. αντιστέκοµαι 11. 
αφήνοµαι (σε καταστροφή): η πόλη παραδόθηκε στη λεηλασία 12. (τριτοπρόσ. 
παραδίδεται) λέγεται, αναφέρεται από την παράδοση: συγκέντρωσε και 
δηµοσίευσε ό,τι ~ σχετικά µε την Άλωση τής Πόλης ΣΥΝ. θρυλείται, 
µαρτυρείται 13. (λόγ.) παραδεδοµένα (τα) όσα προέρχονται από την 
παράδοση (τα ήθη, τα έθιµα κ.λπ.) · 14. (µόνο στον τ. παραδίνω) δίνω σε πολύ 
µεγάλη ποσότητα, περισσότερο από όσο πρέπει: µην του παραδίνεις θάρρος, 
γιατί θα αρχίσει να αυθαιρετεί || το λάθος µου είναι ότι σου παραέ-δωσα 
σηµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. παραδίδωµι < 
πάρα- + δίδωµι «δίνω»]. 

παραδίπλα επίρρ. 1. πιο δίπλα, παραπλεύρως: στεκόταν εδώ ~ 2. (ως επίθ.) 
αµέσως διπλανός: η - πόρτα. 

παραδιπλανός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, µετά τον διπλανό. 
παραδοµένος, -η, -ο → παραδίδω 
παραδοξογράφος (ο/η) [µεσν.] (λόγ.) 1. ΦΙΛΟΛ. καθένας από τους συγγραφείς 

τής ελληνιστικής και µεταγενέστερης εποχής, που τα έργα τους περιγράφουν 
φαινόµενα, επιτεύγµατα ή γεγονότα, τα οποία θεωρούνται παράδοξα, δηλ. 
ξεφεύγουν από την καθιερωµένη λογική τάξη και την κοινή εµπειρία και 
προκαλούν την έκπληξη και τον θαυµασµό των αναγνωστών 2. (γενικότ.) 
συγγραφέας παράδοξων ιστοριών. 

παραδοξολογία (η) [αρχ.] {παραδοξολογιών} 1.η περιγραφή ή διήγηση 
θαυµαστών και απίθανων πραγµάτων 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε ακούγεται 
παράξενα, σαν να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, ό,τι δεν είναι 
αληθοφανές ΣΥΝ. τερατολογία. Επίσης παραδο-ξολόγηµα (το) [µτγν.]. 

παραδοξολόγος (ο/η) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που διηγείται πράγµατα 
παράδοξα, ακατανόητα, που δεν συµβιβάζονται µε τη λογική ΣΥΝ. 
τερατολόγος, παράλογος. —παραδοξολόγο) ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

παράδοξος, -η, -ο 1. (γενικά) αυτός που βρίσκεται τελείως έξω από τα 
συνηθισµένα, που παραβιάζει τη φυσική τάξη των πραγµάτων και γι' αυτό δεν 
γίνεται εύκολα πιστευτός: διηγείται ~ ιστορίες || έλυσε το πρόβληµα µε πολύ - 
τρόπο || χθες µου συνέβη ένα πολύ ~ περιστατικό ΣΥΝ. αλλόκοτος ANT. 
συνήθης, κανονικός, φυσιολογικός 2. παρά-δοξο(ν) (το) (παραδόξ-ου | -ων} 
(α) οτιδήποτε φαίνεται άτοπο (ως αντίθετο προς τις παραδεκτές αντιλήψεις, τα 
συνηθισµένα ή τα λογικώς αναµενόµενα): το ~ τής υπόθεσης βρίσκεται στην 
αντίδραση των ενδιαφεροµένων κανείς δεν µπορεί να την εξηγήσει (β) ΦΥΣ. κά-
θε φυσικό φαινόµενο που φαίνεται να περιέχει αντιφάσεις και να αντιβαίνει 
στους κανόνες τής κοινής λογικής: υδροστατικό ~ 3. ΙΑΤΡ. (παθολογικό 
φαινόµενο) που φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση µε τα άλλα συµπτώµατα 
τής ασθένειας: ~ σφυγµός (αραιός σφυγµός που παρατηρείται σε περίπτωση 
υψηλού πυρετού). — παραδοξότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αΡλ- < πάρα- + -δοξος 
< δόξα «γνώµη, άποψη» (βλ.λ.)]. 

παραδόξως επίρρ. [αρχ.] κατά παράξενο, ανεξήγητο τρόπο (ως σχόλιο σε 
γεγονός που αναφέρεται): ~, δεν ασχολήθηκε καθόλου µε αυτό το ζήτηµα (είναι 
παράξενο που δεν ασχολήθηκε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

παραδόπιστος, -η, -ο (λαϊκ.) υπερβολικά φιλοχρήµατος, πρόσωπο που θεωρεί το 
χρήµα ως υπέρτατη αξία ΣΥΝ. φιλάργυρος, τσιγγούνης ΑΝΤ. αφιλοκερδής, 
γενναιόδωρος. — παραδοπιστία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. < παράς 
(πληθ. παράδες) + πιστός]. 

παράδοση (η) j-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. το δόσιµο, το να παραδίδει 
κανείς κάτι σε κάποιον: η εταιρεία µας εγγυάται την άµεση ~ τού προϊόντος στο 
σπίτι τού πελάτη || ~ δεµάτων | εµπορευµάτων | αποσκευών || πληρωτέος κατά 
την ~ || δελτίο παραδόσεως ΣΥΝ. επίδοση ΑΝΤ. παραλαβή, λήψη· (ειδικότ.) 2. 
η µεταβίβαση εξουσίας, υπηρεσίας, αξιώµατος κ.λπ. στον διάδοχο ή τον 
αντικαταστάτη: η ~ του θρόνου στον διάδοχο 3. (α) το να τίθεται 
(κάποιος/κάτι) υπό την εξουσία, την κυριαρχία άλλου: η ~ τού εγκληµατία στις 
αρχές (β) η παραδοχή ήττας και η υποταγή στις αξιώσεις τού εχθρού ή τού 
αντιπάλου: η ~ των πολιορκουµένων || ο στρατηγός αξίωσε την άνευ όρων ~ 
τής πόλης · 4. η διδασκαλία µαθήµατος, η διαδικασία µεταδόσεως γνώσεων: 
µετά την εξέταση στο µάθηµα τής ηµέρας αρχίζει η ~ τού επόµενου κεφαλαίου || 
οι ~ τού καθηγητή θα αρχίσουν την επόµενη εβδοµάδα || ~ µαθηµάτων Αγγλικής 
ΣΥΝ. διδαχή, µάθηµα · 5. το σύνολο αλλά και το καθένα χωριστά από τα 
στοιχεία τού παρελθόντος ενός πολιτισµού, που διασώζονται προφορικά και 
µεταδίδονται από στόµα σε στόµα και από γενιά σε γενιά: το έθιµο αυτό 
προέρχεται εκ παραδόσεως || η επέτειος εορτάστηκε σύµφωνα µε την ~ || 
υπέρµαχος | λάτρης τής ~ || κρατώ την ~· ΦΡ. (α) λαϊκή παράδοση η παράδοση 
που περιλαµβάνει το σύνολο των έργων ή των δραστηριοτήτων που 
εκφράζουν τον λαό και χαρακτηρίζεται από ανωνυµία, τυποποίηση, 
συλλογικότητα κ.ά. ANT. λόγια παράδοση (β) λόγια παράδοση η παράδοση 
που περιλαµβάνει τα έργα των λογίων και που χαρακτηρίζεται από προσωπικό 
ύφος, πρωτοτυπία, επεξεργασία κ.ά. ΑΝΤ. λαϊκή παράδοση 6. παραδόσεις (οι) 
(α) τα ήθη και τα έθιµα, οι καθιερωµένες αρχές και συνήθειες, ηθικές 
αντιλήψεις κ.λπ., που µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά: πρέπει να τηρούµε 
τις ~ || λαϊκές | πανάρχαιες ~ ΣΥΝ. τα παραδεδοµένα, τα πατροπαράδοτα (β) 
µυθικές διηγήσεις που πλάθονται από τον λαό: σύµφωνα µε τις ~, τη σπηλιά 
φρουρούσε ένας δράκος ΣΥΝ. µύθοι, θρύλοι 7. η συνήθεια, το να γίνεται κάτι 
σε σταθερή βάση µε προσήλωση στην τήρηση των τύπων: είναι 

~ στην οικογένεια µας να δίνουµε δύο ονόµατα στο πρώτο παιδί- ΦΡ. 
κατά παράδοση σύµφωνα µε ορισµένη συνήθεια: τον χορό ανοίγει ~ το 
τιµώµενο πρόσωπο 8. ΘΕΟΛ. Ιερά Παράδοση η µία από τις πηγές 
τής ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας, µαζί µε την Αγία Γραφή, η 
οποία περιλαµβάνει τις διδασκαλίες των Πατέρων τής Εκκλησίας 
και όσα έχουν διατυπωθεί στις εκκλησιαστικές συνόδους 9. ΦΙΛΟΛ. 
(α) άµεση παράδοση το σύνολο των χειρογράφων ενός έργου που 
έχουν διασωθεί (β) έµµεση παράδοση τα παραθέµατα ενός κειµένου 

που παραδίδονται από άλλους συγγραφείς και, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι 
µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, έθνος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
παράδοσις < παραδίδωµι (βλ. λ. παραδίδω)]. παραδοσιακά επίρρ. 1. σύµφωνα 
µε την παράδοση: σκέφτοµαι | ντύνοµαι | µαγειρεύω | ζω ~ · 2. (καταχρ.) 
σύµφωνα µε τον παγιωµένο, συνηθισµένο τρόπο: ~ τις Κυριακές όλη η 
οικογένεια πηγαίναµε για φαγητό σε µια ψαροταβέρνα ΣΥΝ. κατά παράδοση. 
παραδοσιακός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται όπως απαιτεί η παράδοση, που 
συµφωνεί µε τα πρότυπα που καθιερώθηκαν από την παράδοση: οι τουρίστες 
προτιµούν τις ταβέρνες µε ~ ατµόσφαιρα || ~ τρόπος ζωής | τέχνη | ποίηση | 
µουσική | ενδυµασία | αρχιτεκτονική | οικισµός | χορός | µέθοδος | επάγγελµα | 
οργανοπαίκτης | ελληνική κουζίνα | φαγητό ΑΝΤ. νεωτεριστικός, µοντέρνος· ΦΡ. 
(α) παραδοσιακοί ρόλοι οι ρόλοι που αντιστοιχούν στην παραδοσιακή κοινωνία 
(β) παραδοσιακή κοινωνία η κοινωνία πριν από τη βιοµηχανική εποχή, η οποία 
χαρακτηριζόταν κυρίως από τον αγροτικό προσανατολισµό της, την 
περιορισµένη χρήση τεχνολογίας, τη σταθερότητα των εθίµων, την 
αυστηρότητα των ηθών κ.ά. 2. ΓΛΩΣΣ. παραδοσιακή | σχολική γραµµατική η 
γραµµατική που αποσκοπεί στην εκµάθηση τής µητρικής γλώσσας για 
χρηστικούς σκοπούς, κυρίως µέσα στο σχολείο, µέσω εµπειρικής προσέγγισης 
τής δοµής της και όχι σύµφωνα µε συγκεκριµένο θεωρητικό υπόβαθρο 
(µολονότι δεν στερείται παντελώς θεωρητικής βάσεως)· διαρθρώνεται σε 
φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυµολογικό µέρος, στηρίζεται στην 
κατηγοριοποίηση στα γνωστά «µέρη τού λόγου», επιµένει στους πίνακες 
παραδειγµάτων των γραµµατικών τύπων (ονόµατος, ρήµατος κ.λπ.) και έχει, 
κατά κανόνα, ρυθµιστικό χαρακτήρα 3. αυτός που έχει διαµορφωθεί από παλιά 
και έχει συγκεκριµένα αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά: οι ~ ψηφοφόροι τού 
κόµµατος προτιµούν άλλον τύπο αρχηγού || η ~ δοµή τού υπουργείου αίφνης 
ανατρέπεται. — παραδοσιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
traditionnel]. 
παραδοσιοκρατία (η) (χωρ. πληθ.) η αντίληψη σύµφωνα µε την οποία πρέπει να 

διατηρείται οτιδήποτε έχει σχέση µε την παράδοση ή προέρχεται από αυτήν. 
Επίσης παραδοσιαρχία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. traditionalisme]. 

παραδοτέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να παραδοθεί στον δικαιούχο: ΤΟ 
εµπόρευµα είναι ~ στις δύο τού µηνός ΑΝΤ. παραληπτέος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραδίδωµι (βλ. λ. παραδίδω)]. 

παραδότης (ο) (παραδοτών) αυτός που παραδίδει (κάτι): ο ~ τού εµπορεύµατος 
ΑΝΤ. παραλήπτης. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. παραδίδωµι (βλ. λ. παραδίδω)]. 

παραδουλεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η γυναίκα που βοη-θεί στις 
δουλειές τού σπιτιού επ' αµοιβή: παίρνω ~ τρεις φορές τον µήνα ΣΥΝ. οικιακή 
βοηθός. 

παραδουνάβιος, -α, -ο [1853] αυτός που βρίσκεται κοντά στον ποταµό 
∆ούναβη: ~ ηγεµονίες (η Μολδαβία και η Βλαχία κατά την περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας) ΣΥΝ. παρίστριος. 

παραδοχή (η) 1. η αναγνώριση τής ορθότητας (γνώµης ή πράγµατος): οι 
επισηµάνσεις του έτυχαν γενικής ~|| ~ τής ενοχής | τής αποτυχίας | των 
ελαττωµάτων µου || ~ τής ανωτερότητας κάποιου ΣΥΝ. αποδοχή, οµολογία, 
αναγνώριση ΑΝΤ. άρνηση, απόρριψη 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε γίνεται δεκτό ως 
αληθινό ή έγκυρο για τις ανάγκες συλλογισµού, επιχειρήµατος κ.λπ.: οι 
ισχυρισµοί του βασίζονται σε λανθασµένες ~. [ΕΤΥΜ; αρχ. < παραδέχοµαι]. 

παραδροµή (η) (λόγ.) η έλλειψη προσοχής, η απροσεξία: λάθος εκ παραδροµής 
ΣΥΝ. απροσεξία, αβλεψία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -
δροµή < απρφ. δραµεϊν (που χρησιµοποιήθηκε ως απρφ. αορ. β' τού ρ. τρέχω), 
βλ. λ. δρόµος]. 

παραδώ [µεσν.] κ. (λαϊκ.) παραδώθε επίρρ. (καθηµ.) (για κίνηση) πιο εδώ, πιο 
κοντά: έλα λιγάκι ~! ΑΝΤ. παρακεί. 

παραδώσω (να/θα) ρ. → παραδίδω 
παραείµαι ρ. συνδετ. (παραήµουν) (καθηµ.) είµαι περισσότερο από όσο πρέπει, 

έχω (ιδιότητα) σε υπερβολικό βαθµό: παραείναι παχύς, πρέπει να κάνει δίαιτα 
|| παραείσαι σπάταλος- κάνε λίγη οικονοµία! 

παραεκκλησιαστικός, -ή, -ό → παρεκκλησιαστικός 
παραεµπόριο κ. παρεµπόριο (το) {παραεµπορίου | χωρ. πληθ.} η άσκηση 

εµπορίου µε παράνοµο τρόπο. 
παραεξουσία (η) {παραεξουσιών} (κακόσ.) οµάδα προσώπων που 

οργανώνονται συνήθ. µε την ανοχή ή την κάλυψη τής επίσηµης εξουσίας και 
δρουν παρασκηνιακά, κατά τρόπον ώστε να επηρεάζουν τους φορείς της ή 
γενικά να επεµβαίνουν στο έργο της. — παραε-ξουσιαστικός, -ή, -ό. 

παραέξω επίρρ. (καθηµ.) περισσότερο προς τα έξω, πιο έξω: έλα ~! ΑΝΤ. 
παραµέσα. 

παραέχω ρ. µετβ. {παραείχα} (καθηµ.) έχω σε υπερβολικό βαθµό (κάτι): 
Παραέχεις θάρρος! Να είσαι πιο προσεκτικός! || (κ. ως βοηθητικό ρήµα) 
παραέχεις πάρει θάρρος τώρα τελευταία! (αντί έχεις παραπά-ρει...) 
{[παραέχουνµεγαλώσει τα χόρτα τού κήπου. 

παραζάλη (η) {χωρ. πληθ.) 1. δυνατή ζάλη και σύγχυση: µέσα στην -του δεν 
ήξερε τι έκανε 2. (κατ' επέκτ.) µεγάλος θόρυβος και ταραχή: 
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κατόρθωσε να το σκάσει µέσα στην ~ ΣΥΝ. αναστάτωση, αναταραχή, 
ανακατωσούρα. 

παραζαλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] (παραζάλισ-α | -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ ζαλάδα, 
πονοκέφαλο σε κάποιον µε τις ενοχλήσεις µου 2. ενοχλώ πολύ κάποιον. — 
παραζάλισµα (το). 

παραθαλάσσιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα: ~ 
περιοχή | θέρετρο | χωριό | οικόπεδο ΣΥΝ. παράλιος, παράκτιος ΑΝΤ. 
µεσόγειος. 

παραθαρρεύω ρ. αµετβ. {παραθάρρεψα) (καθηµ.) παίρνω υπερβολικό θάρρος: 
πες του να µην παραθαρρεύει µαζί µου. 

παραθείο (το) {χωρ. πληθ.} φωσφορούχος οργανική ένωση, που χρη-
σιµοποιείται ευρύτατα στη γεωργία ως εντοµοκτόνο φάρµακο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. parathion]. 

παράθεµα (το) [µτγν.] (παραθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΦΙΛΟΛ. το απόσπασµα 
από συγγραφικό έργο, που παρατίθεται αυτούσιο σε κείµενο ή σπανιότ. στον 
προφορικό λόγο: το βιβλίο του βρίθει παραθεµάτων αρχαίων φιλοσόφων 2. 
ΜΟΥΣ. η σύνθεση που συνδυάζει έναν αριθµό γνωστών µελωδιών, είτε 
ταυτόχρονα είτε σπανιότ. διαδοχικά, για τη δηµιουργία ιλαρής εντύπωσης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό. 

παραθερίζω ρ. αµετβ. [ 1887] {παραθέρισα} περνώ το καλοκαίρι µου: Πού θα 
παραθερίσετε φέτος; -Στο εξοχικό µας στο Πόρτο Ράφτη ΣΥΝ. καλοκαιριάζω 
ΑΝΤ. ξεχειµωνιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + -θερίζω < θέρος (κατά το αρχ. παρα-χειµάζώ), άσχετο από 
το µτγν. παραθερίζω «θερίζω παράνοµα (σε γειτονικό χωράφι)»]. 

παραθερισµός (ο) [1887] η διαµονή κατά το καλοκαίρι σε τόπο εξοχικό: φέτος 
πήγαµε στη Σάµο για ~. 

παραθεριστής (ο), παραθερίστρια (η) {παραθεριστριών} το πρόσωπο που 
παραθερίζει, που διαµένει στην εξοχή κατά το καλοκαίρι: οι ~ µένουν στο 
χωριό µας από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέµβριο. 

παραθεριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον παραθερισµό ή τους 
παραθεριστές: ~ περιοχή | κέντρο | οικισµός. 

παραθερµαινω ρ. µετβ. [αρχ.] (παραθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος} θερµαίνω 
υπερβολικά ΣΥΝ. παραζεσταίνω. 

παράθεση (η) [αρχ.] 1-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. (κυριολ.-σπάν.) η 
τοποθέτηση ενός αντικειµένου κοντά σε άλλο ΣΥΝ. παράταξη 2. η εξέταση 
δύο ή περισσότερων πραγµάτων για την επισήµανση οµοιοτήτων, διαφορών, 
αναλογιών ΣΥΝ. παραβολή, αντιπαραβολή, σύγκριση, παραλληλισµός, 
αντιβολή 3. (επίσ.) αναφορά στον γραπτό ή προφορικό λόγο: ~ επιχειρηµάτων 
| χωρίων αρχαίων συγγραφέων | αποσπασµάτων από τη Βίβλο | ερωτηµάτων 
ΣΥΝ. παρουσίαση, µνηµόνευση 4. (κατ' επέκτ.) η παρουσίαση πραγµάτων που 
ενισχύουν ισχυρισµό, συλλογισµό κ.λπ.: ~ εγγράφων 5. (επίσ.) η προσφορά 
(φαγητού): ~ γεύµατος · 6. ΓΛΩΣΣ. ουσιαστικό ή αντωνυµία που λειτουργεί ως 
οµοιόπτωτος προσδιορισµός συνήθ. σε ουσιαστικό, εντάσσοντας το σε 
γενικότερη κατηγορία- ισοδυναµεί µε αναφορική πρόταση, λ.χ. η Αγια Σοφιά, 
το µέγα µοναστήρι (αντί η Αγια Σοφιά, που είναι µέγα µοναστήρι). 

παραθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράθεση 2. 
ΓΛΩΣΣ. παραθετικά (τα) οι τύποι τού συγκριτικού και υπερθετικού βαθµού 
επιθέτων και επιρρηµάτων: τα ~ του «ευγενής» είναι «ευγενέστερος, 
ευγενέστατος». 

παραθέτω ρ. µετβ. {παρέθεσα, παρατίθεµαι, παρατέθ-ηκα (λόγ. πα-ρετέθην, -
ης, -η..., µτχ. παρατεθείς, -είσα, -έν), -ειµένος) 1. (σπάν.) θέτω (πράγµατα) το 
ένα κοντά στο άλλο ΣΥΝ. παρατάσσω 2. (επίσ.) (λόγ.) εξετάζω (δύο ή 
περισσότερα πράγµατα), για να εντοπίσω πιθανές οµοιότητες, διαφορές, 
αναλογίες κ.λπ. µεταξύ τους: ~ κείµενα | αντικείµενα ΣΥΝ. αντιπαραθέτω, 
παραβάλλω, αντιπαραβάλλω, συγκρίνω, παραλληλίζω 3. αναφέρω (σειρά 
πραγµάτων): πριν καταλήξει η επιτροπή σε απόφαση, οι δύο πλευρές θα 
παραθέσουν τα επιχειρήµατα τους || - παραδείγµατα | συµπεράσµατα | χωρία 
αρχαίων συγγραφέων ΣΥΝ. (καθηµ.) αραδιάζω 4. (κατ' επέκτ.) εµφανίζω (κάτι 
που ενισχύει ισχυρισµό, συλλογισµό κ.λπ.): ~ έγγραφα | αποδεικτικά στοιχεία | 
την επίµαχη επιστολή ΣΥΝ. προσκοµίζω 5. (επίσ.) προσφέρω (φαγητό): ο 
πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας θα παραθέσει επίσηµο δείπνο προς τιµήν τού ξένου 
πρωθυπουργού. [ΕΤΥΜ. µεσν.< αρχ. παρατίθηµι < πάρα- + τίθηµι (βλ. λ. 
θέτω)]. 

παραθεωρώ ρ. µετβ. {παραθεωρείς... | παραθεώρ-ησα, -ήθηκα, -ηµέ-νος} (λόγ.) 
εξετάζω κάτι επιπόλαια, παραµελώ ή παραβλέπω κάτι: δεν πρέπει να 
παραθεωρήσουµε ότι, παρά τα σηµερινά της προβλήµατα, η Ρωσία παραµένει 
µια υπολογίσιµη δύναµη στον παγκόσµιο χάρτη. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. παραθεωρώ (-έω), αρχική σηµ. «εξετάζω κάτι παραλλήλως 
προς κάτι άλλο, συγκρίνω», < πάρα- + θεωρώ. Η σηµ. «παραβλέπω» είναι 
µτγν.]. 

παραθηµα (το) {παραθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. γλωσσικό στοιχείο που 
τίθεται στην αρχή, στο µέσον ή στο τέλος λέξεως (πρόθηµα, ένθηµα, επίθηµα) 
για τον σχηµατισµό ή την κλίση της· µε την ίδια έννοια χρησιµοποιείται 
περισσότερο ο όρος πρόσφυµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -θηµα (< αρχ. 
τίθηµι), κατ' αναλογίαν προς τους όρους έν-θηµα, επί-θηµα, πρό-θηµα. πβ. κ. 
µτγν. παραθήµατα «κοσµήµατα, παράσηµα»]. 

παράθλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} οπτ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο µια δέσµη φωτός δεν έχει ευθύγραµµη διάδοση, όταν διέρχεται από 
µικρή οπή και πέφτει πάνω σε ειδικό διάγραµµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
diffraction]. 

παραθρησκευτικός, -ή, -ό αυτός που δραστηριοποιείται στον χώρο µιας 
θρησκείας έξω από τα όρια των επίσηµων θρησκευτικών φορέων: ~ 
οργάνωση. 

παραθυµώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {παραθύµω-σα, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. 

(αµετβ.) θυµώνω υπερβολικά ♦ 2. (µετβ.) θυµώνω, εξοργίζω υπερβολικά. 
παραθυράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό σε µέγεθος παράθυρο- (µτφ.) 2. (καθηµ.) 

η δυνατότητα να παρακαµφθεί ένας νόµος ή κανόνας· κυρ. η ασάφεια στη 
διατύπωση ενός νόµου, η οποία διευκολύνει κάποιον να τον παρακάµψει ή να 
αποφύγει τις κυρώσεις που επιβάλλει: βρήκε ένα ~ στη διάταξη | στον νόµο 3. 
(γενικότ.) η δυνατότητα να γίνει κάτι διαφορετικά από ό,τι έχει προβλεφθεί, 
από ό,τι έχει προκαθοριστεί: η ανακοίνωση φαίνεται λιγότερο αδιάλλακτη, 
καθώς αφήνει ~ για συµβιβασµό. 

παραθυρεοειδής, -ής, -ές [1892] {παραθυρεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. 
παραθυρεοειδής αδένας καθένας από τους τέσσερεις µικρούς ενδοκρινείς 
αδένες που βρίσκονται κοντά στον θυρεοειδή και µε τις ουσίες που εκκρίνουν 
συµβάλλουν αποφασιστικά στον έλεγχο τού επιπέδου τού ασβεστίου στο 
αίµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
parathyroïde]. 

παραθύρι (το)  {παραθυρ-ιού | -ιών}  (λαϊκ.-λογοτ.) το παράθυρο (βλ.λ.): «το ~ 
σου άνοιξε | ρίξε µου µια γλυκιά µατιά» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
παραθύριον, υποκ. τού ουσ. παράθυρα «πλάγια πόρτα» < πάρα- + θύρα]. 

παράθυρο (το) {παραθύρ-ου | -ων} 1. άνοιγµα σε τοίχο ή τείχωµα κλειστού 
χώρου (κτηρίου ή µεταφορικού µέσου), το οποίο χρησιµεύει για αερισµό και 
φωτισµό τού εσωτερικού του: ανοικτό | κλειστό ~ || κοίταζε από το ~ στον 
δρόµο || στην καινούργια πολυκατοικία κάνουν µεγάλα ~|| το ~ τού αυτοκινήτου 
| τού βαγονιού 2. (ειδικότ.) το τζάµι µε το οποίο καλύπτεται κάθε τέτοιο 
άνοιγµα: καθαρίζω τα ~ τού σπιτιού || τα ηλεκτρικά ~ ενός οχήµατος 3. 
(συνεκδ.) το κούφωµα, (ξύλινο, αλουµινένιο, µεταλλικό κ.λπ.) πλαίσιο στο 
οποίο στερεώνεται το τζάµι, µε το οποίο καλύπτεται το παραπάνω άνοιγµα: 
δεν βάλαµε ακόµη τα ~ στην οικοδοµή 4. το παραθυρόφυλλο (σηµ. 1): ανοίγω 
διάπλατα τα ~ τού σπιτιού, να µπει καθαρός αέρας · 5. (σε τηλεοπτικές 
συζητήσεις) το µέρος τής τηλεοπτικής εικόνας στο οποίο εµφανίζεται (συνήθ. 
µέσα σε πλαίσιο) πρόσωπο που δεν βρίσκεται στο στούντιο, αλλά συµµετέχει 
για ορισµένο χρόνο στη συζήτηση εµφανιζόµενο έτσι στην οθόνη µαζί µε τους 
υπόλοιπους συνοµιλητές: ο πολιτικός αυτός είναι τακτικός θαµώνας των ~ των 
δελτίων ειδήσεων 6. ΠΛΗΡΟΦ. ο ορθογώνιος χώρος στην οθόνη, στον οποίο 
εµφανίζεται µέρος αρχείου ή εικόνας ή γενικότερα πληροφορίες που αφορούν 
σε δραστηριότητα τού Η/Υ· είναι δυνατόν να υπάρχουν στην οθόνη συγχρόνως 
περισσότερα παράθυρα και ο χρήστης να τα χρησιµοποιεί εκ περιτροπής · 7. 
(µτφ.) (α) (κακόσ.) η χρησιµοποίηση πλαγίων µέσων για την επίτευξη σκοπού: 
σ' αυτή τη θέση µπήκε από το ~ (δηλ. διορίστηκε όχι µε τον καθιερωµένο και 
νόµιµο τρόπο) (β) οτιδήποτε διευκολύνει την πρόσβαση ή την επικοινωνία µε 
κάτι άλλο: τα βιβλία ανοίγουν ένα ~ στον κόσµο (προσφέρουν δηλ. τη 
δυνατότητα να γνωρίσει κανείς εν µέρει τον κόσµο) || ~ στο όνειρο | στη ζωή 
(γ) καθετί που διευκολύνει µελλοντική εξέλιξη: η διατύπωση αυτή αφήνει ένα ~ 
για πρόσθετες αυξήσεις 8. (για νόµο) η ασάφεια στη διατύπωση νόµου, η οποία 
διευκολύνει κάποιον να τον παρακάµψει ή να αποφύγει τις κυρώσεις που 
επιβάλλει· το παραθυράκι (σηµ. 2) · 9. (στον ιππό-δροµο) τα τελευταία 400 µ. 
τού στίβου τού ιπποδρόµου. — (υποκ.) παραθυράκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παράθυρος (ενν. θύρα), µε αλλαγή γένους, < παράθυρα 
«πλάγια πόρτα» < πάρα- + θύρα. Στην πληροφ. η λ. αποδίδει το αγγλ. 
window]. 

παραθυρόφυλλο (το) [1889] 1. καθένα από τα ξύλινα, µεταλλικά κ.λπ. πλαίσια, 
µε τα οποία κλείνονται εξωτερικά τα παράθυρα, για να προστατεύεται το τζάµι 
και να εµποδίζεται η είσοδος τού φωτός στο κτήριο ΣΥΝ. παντζούρι 2. καθένα 
από τα τζαµωτά πλαίσια, µε τα οποία φράσσονται τα ανοίγµατα των 
παραθύρων, ώστε να µπαίνει φως, αλλά να εµποδίζεται η είσοδος τού κρύου και 
τού αέρα µέσα στο κτήριο. παραϊατρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
επαγγελµατική ενασχόληση βοηθητική τού έργου των γιατρών (λ.χ. στη 
διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών): ~ επαγγέλµατα (λ.χ. οι οδοντοτεχνίτες, οι 
οπτικοί, οι µαίες, τα νοσηλευτικά επαγγέλµατα). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. paramedical (νόθο συνθ.)]. παραίνεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -
έσεων} 1. ο συµβουλευτικός λόγος, η προσπάθεια επηρεασµού (κάποιου) προς 
το θεωρούµενο ως σωστό ή ενδεδειγµένο: χάρη στις ~ των δικών του συνέχισε 
τις σπουδές του ΣΥΝ. συµβουλή, νουθεσία   2. ο προτρεπτικός λόγος: ύστερα 
από τις έντονες ~ τού πλήθους πήρε τον λόγο ΣΥΝ. προτροπή. — παραινετικός, -
ή, -ό [µτγν.], παραινετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 
παραινώ ρ. µετβ. {παραινείς... | παρήνεσα} (λόγ.) 1. προτρέπω (κάποιον) να 
κάνει (κάτι), παρακινώ 2. απευθύνοµαι συµβουλευτικά προς (κάποιον), τον ωθώ 
προς αυτό που θεωρώ σωστό ή ενδεδειγµένο: τον ~ προς το καλό ΣΥΝ. 
συµβουλεύω, νουθετώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραινώ (-έω) < παρ(α)- + αινώ < 
αϊνος]. παραίσθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. αισθητη-
ριακή εµπειρία που δεν προκαλείται από πραγµατικά ερεθίσµατα, αλλά από 
διάφορες σωµατικές και πνευµατικές δυσλειτουργίες ή από αντίδραση σε 
συγκεκριµένες τοξικές ουσίες: οπτικές | ακουστικές ~ 2. (συνεκδ.) η αίσθηση 
που προκαλείται από τέτοια εµπειρία, καθώς και το αντικείµενο ή η σκηνή που 
οπτικοποιείται: έντονη ~ || η µόνιµη - του ήταν ότι χτυπούσε µια καµπάνα || 
βλέπω | έχω παραισθήσεις. — παραισθητικός, -ή, -ό [1862], παραισθητικά 
επίρρ. παραισθησία (η) [1892] {παραισθησιών} µη φυσιολογική αίσθηση λόγω 
διαταραχής τής αισθητικότητας τού δέρµατος, π.χ. το µυρµήγκιασµα, το 
µούδιασµα, το γαργαλητό κ.λπ. — παραισθησιακός, -ή, 
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-ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paresthésie]. 

παραισθησιογόνος, -ος, -ο (για φάρµακα, ουσίες) αυτός που προκαλεί 
παραισθήσεις. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hallucinogène (νόθο 
συνθ.)]. 

παραίτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ηθεληµένη 
εγκατάλειψη συγκεκριµένης θέσης, αξιώµατος ή δικαιώµατος: ~ από 
την προεδρία || δίνω | υποβάλλω την ~ µου || εξαναγκάζοµαι σε ~ || δή-
λωση παραιτήσεως || ζητώ την ~ κάποιου || δέχοµαι την ~ σου 2. (συ-
νεκδ.) έγγραφο µε το οποίο δηλώνει κανείς επισήµως στην αρµόδια 
αρχή ότι εγκαταλείπει θέση, αξίωµα ή δικαίωµα του: έχω την ~ του 
στο γραφείο µου || σκίζω την ~ κάποιου || ~ από κληρονοµικό δικαίω-
µα 3. (µτφ.) η εγκατάλειψη (προσπάθειας, αγώνα, διεκδίκησης), συ-
νήθ. από απογοήτευση ή ηττοπάθεια: η ~ απ' τη ζωή || στα λόγια του 
διέκρινε µια - και βαθιά απογοήτευση. 

παραίτιος, -α, -ο(ν) (αρχαιοπρ.) αυτός που ευθύνεται για κάτι (µερικώς 
ή εξ ολοκλήρου). [ΕΤΎΜ. αρχ. < παρ(α)- + αίτιος]. 

παραιτούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παραιτείσαι... | παραιτή-θηκα, -µένος) 
(+από) 1. υποβάλλω την παραίτηση µου, εγκαταλείπω εκουσίως θέ-
ση, αξίωµα ή δικαίωµα που έχω: ~ από την αρχηγία | από τη θέση του 
διευθυντή | από την εταιρεία | από βουλευτής | από τη διαδοχή στον 
θρόνο υπέρ κάποιου | από κάθε αξίωση || (λόγ. + γεν.) δήλωσε ότι πα-
ραιτείται παντός δικαιώµατος του | τού αξιώµατος του 2. χάνω το εν-
διαφέρον µου, τη διάθεση για συµµετοχή και δραστηριοποίηση σε 
κάτι, αποδέχοµαι µια κατάσταση µε ηττοπάθεια: ~ απ' τη ζωή || (απο-
λύτως) µετά τον θάνατο τής κόρης του έχει παραιτηθεί εντελώς 3. (η 
µτχ. παραιτηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει εγκαταλείψει κάθε διεκδί-
κηση, αγώνα ή προσπάθεια, που αποδέχεται παθητικά ή µοιρολατρι-
κά µια κατάσταση: προκαλεί θλίψη να βλέπεις παλιούς αγωνιστές 
παραιτηµένους ή συµβιβασµένους να σιωπούν µπροστά στα σύγχρονα 
προβλήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραιτούµαι (-έο-), αρχική σηµ. «ζητώ χάρη, ικετεύω» 
(κατ' επέκτ. «ζητώ να απαλλαγώ από καθήκον ή υποχρέωση») < 
παρ(α)-+ αιτούµαι]. 

παραιτώ ρ. µετβ. {παραιτείς... | παραίτησα} καταχρ. σχηµατισµός 
ενεργ. τύπου µόνο για ειρων. χρήση, προκειµένου να υποδηλώσουµε 
ότι κάποιος που ισχυρίστηκε ότι παραιτήθηκε µε δική του θέληση, 
στην πραγµατικότητα εξαναγκάστηκε σε παραίτηση: τον παραίτη-
σαν από υπουργό (πβ. λ. αυτοκτονώ). 

παρακάθηµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παρακάθ-ησαι, -ηται, -ήµεθα, -ησθε, -
ηνταν εύχρ. στον ενεστ. κ. στη µτχ. παρακαθήµενος, -η, -ο) (λόγ.) 
1. κάθοµαι δίπλα (σε κάποιον), κυρ. µε βάση συγκεκριµένη ιεραρχία 
2. µετέχω (σε συγκέντρωση µε επίσηµο χαρακτήρα): ~ σε συνέδριο | 
συµπόσιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥ}Μ. αρχ. < πάρα- + κάθηµαι (βλ. λ, κάθοµαι)]. 

παράκαιρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµβαίνει σε ακατάλληλο χρόνο, 
που δεν γίνεται την πρέπουσα χρονική στιγµή ή περίοδο: µη βιαστείς· 
θα είναι ~ κάτι τέτοιο αυτή την εποχή || η αντίδραση του ήταν ~ και 
ετεροχρονισµένη ΣΥΝ. άκαιρος, ανεπίκαιρος ANT. επίκαιρος, 
έγκαιρος. — παράκαιρα | παρακαίρως [αρχ.] επίρρ. 

Παρακάλεση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκότ.) η παράκληση (βλ.λ.). 
παρακάλεσµα (το) {παρακαλέσµ-ατος | -ατα, -άτων} η παράκληση 

(βλ.λ.). 
παρακαλεστής (ο) (λαϊκ.) 1. αυτός που παρακαλεί για κάτι 2. (πα-

λαιότ.) αυτός πον µεσολαβεί για ένα προξενιό ΣΥΝ. προξενητής. 
παρακαλεστικός, -ή, -ό αυτός που εκφράζει ή χαρακτηρίζει µια πα-

ράκληση: ~ τόνος | φωνή ΣΥΝ. παρακλητικός, ικετευτικός. — παρα-
καλεστικά επίρρ. 

παρακαλεστος, -ή, -ό κ. παρακαλετός (λαϊκ.) αυτός που γίνεται 
κατόπιν παρακλήσεως ή (για πρόσ.) αυτός που κάνει κάτι, επειδή τον 
παρακάλεσαν: αν είναι να 'ρθει παρακαλεστός για να βοηθήσει, να 
µην έρθει καθόλου || και το φιλί που δίνει, κι αυτό ~! — παρακαλε-
στά κ. παρακαλετά επίρρ. 

παρακαλετό (το) (λαϊκ.) η παρ'άκληση (βλ.λ.). 
[ETYM. < παρακαλώ + -ετό, πβ. κ. µπορ-ετό]. 

παρακάλια (τα) (καθηµ.) οι παρακλήσεις (βλ.λ.): πότε µε ~, πότε ρε 
φοβέρες, προσπαθούσε να της αλλάξει γνώµη. [ΕΤΥΜ. < παρακαλώ 
(υποχωρητ.)]. 

παρακαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρακαλ-είς κ. -άς... | παρακ-
άλεσα, -αλούµαι, -λήθηκα, -αλεσµένος} ♦ (µετβ.) 1. ζητώ (από κά-
ποιον) (κάτι που θέλω) ως χάρη, µε ικετευτικό ή ευγενικό τρόπο: τον 
παρακάλεσε να τη βοηθήσει | να κάνει ησυχία | να φύγει | να µετα-
φέρει κάτι | να µην πει τίποτα σε κανέναν || έπεσε στα πόδια της να 
την παρακαλέσει || µέσα µου ~ να µην έρθει (εύχοµαι) || µία φορά θα 
σε παρακαλέσω, µετά θ'αλλάξω τακτική! 2. εκφράζω (κάτι) ως δέη-
ση, ικεσία ή προσευχή: ~ τον θεό να τους έχει καλά! ΣΥΝ. δέοµαι, 
προσεύχοµαι 3. ως τυπική έκφραση ευγενείας, η οποία αναλόγως τού 
επιτονισµού χρησιµοποιείται: (α) ως επιφών. ή ρήµα, για να ζητήσει 
κανείς την άδεια για κάτι: Σας ~, µου δίνετε ένα ποτήρι νερό; || ~, 
µπορώ να περάσω; (β) για να απαντήσει κανείς σε ευχαριστία: -Ευ-
χαριστώ! —, δεν κάνει τίποτα! (γ) για να δηλώσει κανείς ότι είναι 
διαθέσιµος ή πρόθυµος να εξυπηρετήσει, όπως λ.χ. ο υπάλληλος κα-
ταστήµατος απευθυνόµενος σε πελάτη ή κάποιος που απαντά στο τη-
λέφωνο: ~, τι θα πάρετε; (δ) για να εκφράσει κανείς προειδοποίηση ή 
επισήµανση, συνήθ. µε αυστηρότητα: ~ κύριε! Γίνεστε ενοχλητικός! || 
~! Καθίστε στις θέσεις σας! (ε) αντί για κατάφαση (ναι!) σε ερώτηση: 
-Μπορώ να περάσω; — (στ) σε απάντηση σε τηλεφωνική κλήση: ποι-
ος τηλεφωνεί, ~; || λέγετε, ~! || (κ. απολύτως) ~! (= λέγετε, οµιλείτε!) ♦ 
4. (αµετβ.) ζητώ κάτι που επιθυµώ πάρα πολύ: πολλοί παρακαλούν 

για µια θέση στο ∆ηµόσιο 5. (στον τ. παρακαλάω) χρησιµοποιώ πα-
ρακλήσεις: εγώ δεν κάθοµαι να ~· όταν θέλω κάτι, το παίρνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παρακαλώ (-έω), αρχική σηµ. «καλώ σε βοήθεια - εν-
θαρρύνω», < πάρα- + καλώ. Η χρήση τής λ. σε εκφράσεις ευγενείας 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. je vous prie «σας παρακαλώ», vous 
êtes prié de «παρακαλείσθε να...» κ.ά.]. 

παρακαλώ: συνώνυµα. Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν κυρ. µε τη 
σηµ. τού «παρακαλώ» το δέοµαι, από όπου, µέσω τής εκκλησια-
στικής γλώσσας, παρέµεινε µέχρι σήµερα το ουσ. δέηση «η παρά-
κληση, κυρ. προς τον Θεό». Ήδη στους χρόνους τής Κοινής, ο γραµ-
µατικός Ερµογένης ψέγει τη χρήση τού παρακαλώ και τού ερωτώ 
στη θέση τού δέοµαι. Από τότε επιδίδει η χρήση τού παρακαλώ, 
που επικράτησε πλήρως στους µετέπειτα χρόνους µέχρι και σήµε-
ρα, ενώ το ερωτώ, που στην Α.Γ. χρησιµοποιείται κανονικά µε τη 
σηµ. τού «παρακαλώ», βαθµηδόν περνά στη σηµ. τού «θέτω ερώ-
τηση, ζητώ να µάθω», την οποία έχει και σήµερα. Το αρχ. ικετεύω, 
από το ικέτης, σήµαινε αρχικά «ζητώ άσυλο ως ξένος ή εξόρι-
στος». Από τη σηµ. αυτή µετέπεσε στη σηµ. «θερµοπαρακαλώ, πα-
ρακαλώ µε όλη µου την ψυχή», ακόµη και «παρακαλώ (γονατι-
στός) για πολύ σοβαρό θέµα». Το εκλιπαρώ έχει και αυτό επιτατι-
κή σηµ., σηµαίνει «παρακαλώ επίµονα, πιεστικά, θερµά». Σύστοι-
χες σηµασίες προς τα ρήµατα από τα οποία προέρχονται, έχουν 
και τα αντίστοιχα παράγωγα ουσιαστικά: παράκληση, ικεσία, 
εκλιπάρηση. Τα παράκληση και ικεσία µαζί µε το δέηση χρησιµο-
ποιούνται πολύ και στην εκκλησιαστική υµνογραφία. 

παρακαµπτήριος (η) (ενν. οδός) [1892] (παρακαµπτηρί-ου | -ων, -
ους} ο, δευτερεύων συνήθ., δρόµος που παρέχει στους οδηγούς τη 
δυνατότητα να αποφύγουν τη διέλευση µέσα από µια πόλη ή από άλ-
λο σηµείο µεγάλης κυκλοφορίας ή να παρακάµψουν ένα εµπόδιο. — 
παρακαµπτήριος, -α, -ο. 

παρακάµπτω ρ. µετβ. [µτγν.] (παρέκαµψα, παρακάµφθηκα} 1. κινού-
µαι γύρω (από κάτι), ώστε να το αποφύγω, ξεπερνώντας το: µας συµ-
φέρει να παρακάµψουµε το κέντρο κινούµενοι περιφερειακώς, για να 
µην πέσουµε σε κίνηση || (για πλοία) ~ το ακρωτήριο (παραπλέω)· 
(µτφ.) 2. αποφεύγω (εµπόδιο), ξεπερνώ (αντιξοότητα): παρέκαµψε 
όλες τις απαγορευτικές ρυθµίσεις µε επιδέξιους νοµικούς ελιγµούς || 
«στις προθέσεις τού κοινοτικού επιτρόπου είναι να παρακάµψει το 
ελληνικό βέτο για τη χρηµατοδότηση τής Τουρκίας» (εφηµ.) 3. αφήνω 
(κάτι) χωρίς να του δώσω σηµασία, χωρίς να σταθώ σε αυτό: ~ το 
σχόλιο σου και προχωρώ στο ζητούµενο || µπορούµε να συµφωνή-
σουµε αρχικώς, παρακάµπτοντας κάποιες µικροδιαφορές µας ΣΥΝ. 
αντιπαρέρχοµαι. 

παράκαµψη (η) [1876] {-ης κ. -άµψεως | -άµψεις, -άµψεων} 1. το να 
παρακάµπτει κανείς (κάτι): κάνω ~ || η ~ ενός εµποδίου | µιας πόλης 
|| ~ από την πορεία 2. (συνεκδ.) ο δρόµος τον οποίο χρησιµοποιεί κα-
νείς για να παρακάµψει κάτι, η παρακαµπτήριος: η τροχαία θα δια-
θέσει στην κυκλοφορία µία νέα ~, ειδικά για τη µέρα τής επιστροφής 
3. (µτφ.) η αποφυγή ή υπέρβαση (εµποδίου, αντιξοότητας): η ~ µιας 
χρονοβόρας διαδικασίας | τού βέτο που µπορεί να ασκήσει µια χώρα. 
— (υποκ.) παρακαµψούλα (η) (σηµ. 1). 

παρακάνω ρ. µετβ. {παράκανα} κάνω (κάτι) σε υπερβολικό βαθµό: ~ 
υποχωρήσεις και οι άλλοι το εκµεταλλεύονταν ΦΡ. το παρακάνω 
υπερβάλλω (σε κάτι): το παρακάνει µε τη δουλειά, θα πάθει υπερκό-
πωση! || το παράκανε µε τις φιλοφρονήσεις πια! 

παρακατάθεση (η) {1892} {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η κατά-
θεση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χρηµάτων ή κινητών αντικειµένων 
για φύλαξη ή παραλαβή από δανειστή, ο οποίος αρνείται να παρα-
λάβει αυτά που του οφείλονται 2. ΝΟΜ. η κατάθεση χρηµάτων, αντι-
κειµένων, εγγράφων ή τίτλων αξιών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων από τον οφειλέτη ως απόσβεση τής υποχρέωσης του. 

παρακαταθέτης (ο) [1833] {παρακαταθετών} πρόσωπο που καταθέ-
τει χρήµατα ή περιουσιακά κινητά στοιχεία σε πρόσωπο ή οργανι-
σµό, υπογράφοντας σύµβαση παρακαταθήκης. 

παρακαταθετω ρ. µετβ. {παρακατ-έθεσα, -ατίθεµαι, -ατέθηκα, -ατε-
θειµένος} καταθέτω (χρήµατα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία) σε 
τρίτο (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο για φύλαξη ή απόσβεση τής οφει-
λής µου προς υπερήµερο δανειστή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρακατατίθηµι < πάρα- + κατά- + τίθηµι (βλ. κ. θέ-
τω)]. 

παρακαταθήκη (η) [αρχ.] {παρακαταθηκών} 1.η κατάθεση (χρηµά-
των ή κινητών περιουσιακών στοιχείων) σε τρίτο (φυσικό ή νοµικό) 
πρόσωπο για φύλαξη ή για την απόσβεση οφειλής προς υπερήµερο 
δανειστή: Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, υπαγόµενο στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο 
λειτουργεί ως πιστωτικός οργανισµός για τη φύλαξη παρακαταθη-
κών και την παροχή δανείων) 2. (συνεκδ.) ό,τι παρακατατίθεται (συ-
νήθ. χρηµατικό ποσό ή κινητά περιουσιακά στοιχεία) 3. το σύνολο 
των προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως απόθεµα για έκτακτες πε-
ριστάσεις 4. (µτφ.) οτιδήποτε διαφυλάσσεται ως πολύτιµη κληρονο-
µιά, που επιβάλλει την απόλυτη συµµόρφωση προς αυτήν, συνήθ. τα 
λόγια, η σκέψη, το έργο σηµαντικού προσώπου: το έργο που άφησε 
πίσω του αποτελεί πολύτιµη ~ || η ~ που µας άφησαν οι αρχαίοι προ-
γονοί µας || ιερή ~. 

παρακατιανός, -ή, -ό (καθηµ.-µειωτ.) 1. αυτός που είναι κατώτερης 
ποιότητας ή αξίας: ~ ρούχο | γιατρός (µε αµφίβολη κατάρτιση) || «οι 
διαφηµίσεις και τα βιντεοκλίπ αντιµετωπίζονται ως ~ είδος στην τέ-
χνη» (εφηµ.) 2. (για πρόσ.) αυτός που ανήκει σε χαµηλότερο κοινω-
νικό στρώµα. 
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[ΕΤΥΜ. < παρακάτω + παραγ. επίθηµα -ι)α)νός, πβ. µεσ-ιανός]. 
παρακάτω επίρρ. [µτγν.] 1. (τοπικά) λίγο πιο κάτω: µένω εδώ ~, στο 
επόµενο στενό ΑΝΤ. παραπάνω 2. (χρονικά) στη συνέχεια, στην εξέλιξη 
(ιστορίας, υπόθεσης κ.λπ.), περαιτέρω: τι γίνεται ~ στην ταινία; || ~ θα 
δούµε µία-µία τις υποπεριπτώσειςτοῦθέµατος ΣΥΝ. έπειτα, µετά 3. σε 
κατώτερο σηµείο, χαµηλότερο επίπεδο (από πλευράς αρνητικής 
εξέλιξης): εδώ που φθάσαµε, δεν έχει ~ 4. (για ποσό) σε µικρότερη 
τιµή: δεν το πουλάω το σπίτι ~ 5. (α) (ως επίθ.) αυτοί που ακολουθούν 
(σε κατάλογο): στην Ε.Ε. ανήκουν οι - χώρες: Μ. Βρετανία, Γαλλία, 
Γερµανία... ΣΥΝ. εξής (β) ο αµέσως κατώτερος στην ιεραρχία: ο -
απ'αυτόν, ο τµηµατάρχης. παρακαυκάσιος, -α, -ο [1854] αυτός που 
βρίσκεται σε περιοχή κοντά στον Καύκασο: η ~ ρωσική δηµοκρατία 
του Νταγκεστάν. παρακεί επίρρ. (καθηµ.) πιο πέρα, πιο εκεί: µη 
στέκεσαι τόσο κοντά µου· πήγαινε λίγο ~ ΣΥΝ. παραδίπλα ANT. παραδώ 
(βλ. κ. λ. παρέκει). παράκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {παράκει-σαι, -
ται, -µέθα, -σθε, -νταν µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) βρίσκοµαι, στέκοµαι 
κοντά σε (κάποιον), δίπλα (βλ. κ. λ. παρακείµενος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. παρακείµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται δίπλα 
σε (κάποιον/κάτι) 2. ΓΛΩΣΣ. χρόνος τού ρήµατος που δηλώνει το 
παρελθόν (γι' αυτό συχνά µπορεί στη Ν. Ελληνική να αντικατασταθεί 
από τον αόριστο) και µπορεί να συνδέει τη χρονική βαθµίδα τού 
παρελθόντος µε το παρόν δηλώνοντας ότι η ενέργεια | κατάσταση τού 
ρήµατος έχει συντελεστεί, έχει τελειώσει, αλλά το αποτέλεσµα της 
διατηρείται και ενδιαφέρει το παρόν σχηµατίζεται στην ενεργητική 
φωνή µε το βοηθητικό ρ. εχω + άκλ. ρηµατικό τ. τέλειου ποιου 
ενεργείας (π.χ. λυσ-ει, λυθ-εί) που συνήθως χαρακτηρίζεται ως 
απαρέµφατο (π.χ. έχω λύσ-ει, έχω λυθ-εί) και στη µεσοπαθητική φωνή 
σχηµατίζεται σπανιότερα και µε το βοηθητικό ρ. είµαι και τη µεσοπαθ. 
µτχ. (π.χ. είµαι λυµένος): ο Μάνος έχει µετακοµίσει σε άλλη περιοχή || 
το γάλα έχει ακριβύνει || δεν έχω ταξιδέψει ποτέ στην Κίνα || έχω 
επισκεφθεί πολλές φορές το σπίτι τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. παρακείµενος (ενν. χρόνος), ουσιαστικοπ. αρσ. τής µτχ. τού αρχ. 
παράκειµαι {< πάρα- + κείµαι)]. παρακελευοµατικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. 
αυτός που εκφράζει προτροπή, που έχει υποκινητικό χαρακτήρα ΣΥΝ. 
προτρεπτικός, παραινετικός ΑΝΤ. αποτρεπτικός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
παρακελευσµατική πρόταση (στην Αρχαία Ελληνική) η πρόταση που 
εκφράζει προτροπή και εκφέρεται σε υποτακτική, π.χ. τού Κυρίου 
δεηθώµεν! (β) παρακελευ-σµατικό µόριο καθένα από τα µόρια µε τα 
οποία εκφράζεται προτροπή, π.χ. να, ας, µη, να µη, άιντε να, για, για 
να κ.λπ. — παρακε-λευσµατικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. παρακεντές (ο) 
{παρακεντέδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) εργάτης για έκτακτες ή 
βοηθητικές εργασίες, που είναι στην υπηρεσία κτηµατία 2. (συνεκδ.) 
αυτός που ζει παρασιτικά εις βάρος κάποιου ΣΥΝ. παράσιτος 3. ο 
τιποτένιος άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς αξία. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
perakende]. παρακέντηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
ΙΑΤΡ. η διάτρηση µε αιχµηρό εργαλείο σωµατικής κοιλότητας ή 
οργάνου και η διείσδυση στο εσωτερικό, κυρ. για την εκκένωση τού 
υγρού που περιέχει ή για διαγνωστικούς λόγους (βιοψία). 
παρακεντρικός, -ή, -ό [1879] αυτός που σχετίζεται µε το παράκεντρο 
(βλ.λ.), που είναι παράκεντρος. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paracentrique]. παράκεντρο (το) {παρακέντρ-ου | -ων} 1. ΓΕΩΜ. (σε 
τρίγωνο) το σηµείο από το οποίο διέρχονται η εσωτερική διχοτόµος 
µιας γωνίας και οι εξωτερικές διχοτόµοι των άλλων δύο γωνιών του 2. 
η περιοχή δίπλα, κοντά στο κέντρο ΑΝΤ. απόκεντρο. [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paracentre], παράκεντρος, -η, -ο 1. 
αυτός που βρίσκεται δίπλα στο κέντρο ANT. 
απόκεντρος 2. παράκεντρο (το) βλ.λ. παρακεντώ ρ. µετβ. [µτγν.] 
{παρακεντείς... | παρακέντησα} ΙΑΤΡ. κάνω παρακέντηση (Βλ.λ.). 
παρακινδυνευµένος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
κάθε επιφύλαξης, υπερβολικά τολµηρός: ~ ενέργεια/ πρωτοβουλία | 
εκτίµηση | πρόβλεψη || ήταν πολύ παρακινδυνευµένο ένα τέτοιο βήµα 
τόσο νωρίς ΣΥΝ. ριψοκίνδυνος ANT. ασφαλής, επιφυλακτικός. — 
παρακινδυνευµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρακεκινδυνευµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. παρα-
κινδυνεύω]. παρακινδύνευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) 
η εξαιρετικά τολµηρή και επικίνδυνη ενέργεια ΣΥΝ. τόλµηµα, 
αποκοτιά. παρακίνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
ώθηση (κάποιου) προς δράση, η παρότρυνση: µε την ~ των φίλων του 
ασχολήθηκε µε το θέατρο ΣΥΝ. προτροπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 
παρακινητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που παρακινεί, που προτρέπει σε 
δράση: ~ λόγια ΣΥΝ. προτρεπτικός. — παρακινητικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. παρακινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {παρακινείς... | παρακίν-ησα, -ούµαι, 
-ήθη-κα, -ηµένος} προτρέπω, ωθώ σε συγκεκριµένη ενέργεια: τον 
παρακίνησε το παράδειγµα τού αδελφού του! || ~ κάποιον να 
προσπαθήσει | να δουλέψει | να πει ό,τι ξέρει || (κ. µεσοπαθ.) στις 
πράξεις τους αυτές παρακινούνται από την επιθυµία τους για 
ανθρωπιστική προσφορά ΣΥΝ. ενθαρρύνω, παροτρύνω, παραινώ ANT. 
αποτρέπω. — παρακινητής (ο). παρακλάδι (το) [µεσν.] {παρακλαδ-ιού 
| -ιών} 1. κλαδί που φυτρώνει από τις µασχάλες των φύλλων δέντρου 
ή θάµνου: κόβει τα ~, για να πάρει ύψος το δεντράκι 2. (µτφ.) το 
ξεχωριστό κοµµάτι ενός συνόλου, µιας ενότητας, που διαφοροποιείται 
και αναπτύσεται αυτοτελώς, παραµένοντας ωστόσο µέρος αυτού τού 
συνόλου: επιχείρηση µε παρα- 

κλάδια σε πολλές χώρες || τα - επιστήµης | µιας οικογένειας || η τρο-
µοκρατική οργάνωση έχει παρακλάδια σε διάφορες χώρες ΣΥΝ. πα-
ράρτηµα, κλάδος. παρακλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
εκπροσώπους ή ενέργειες οργανώσεων, οι οποίες δρουν πέρα από τις 
νόµιµα αναγνωρισµένες ή εκλεγµένες οργανώσεις κλάδου 
εργαζοµένων: ~ αιτήµατα | διεκδικήσεις. παράκληση (η) [αρχ.] {-ης κ. 
-ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η έκφραση προς κάποιον ενός ζητήµατος, 
το να ζητεί κανείς από κάποιον κάτι ως χάρη µε ευγενικό ή ικετευτικό 
τρόπο: απευθύνω ~ σε κάποιον || θερµή | ευγενική ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
παρακαλετό, (λόγ.) έκκληση 2. (συνεκδ.) το αίτηµα, ό,τι ζητεί κανείς 
από κάποιον ως χάρη: του µίλησε ανοιχτά, µε την - να µην πει τίποτα 
σε κανέναν ΣΥΝ. (λόγ.) έκκληση 3. ΕΚΚΛΗΣ. παρακλήσεις (οι) οι 
εσπερινές ακολουθίες ικεσίας προς την Παναγία κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο τού Αυγούστου, κατά τις οποίες ψάλλεται ο 
παρακλητικός κανόνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. παρακλητικός, -ή, -ό 
[αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράκληση, που χαρακτηρίζει 
την παράκληση: ~ τόνος | φωνή | ύφος ΣΥΝ. δεητικός, ικετευτικός, 
παρακαλεστικός 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Παρακλητική (η) | Παρακλητικόν (το) 
το λειτουργικό βιβλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας µε κανόνες και 
τροπάρια όλων των ηµερών τής εβδοµάδας και στους οκτώ ήχους τής 
βυζαντινής µουσικής ΣΥΝ. Μεγάλη Οκτώηχος (β) παρακλητικός 
κανόνας το σύνολο των θρηνητικών ύµνων που ακολουθούν το τυπικό 
των υµνογραφικών κανόνων και ψάλλονται κατά τη διάρκεια µικρών 
ικετηρίων ακολουθιών. — παρακλητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 
Παράκλητος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που καλείται ως βοηθός, τον οποίο 
καλεί κάποιος που χρειάζεται συµπαράσταση ή καθοδήγηση 2. Κ.∆. 
(µε κεφ.) (ό δε παράκλητος, το πνεύµα το αγιον, Κ.∆. Ιωάνν. 14, 26) το 
Άγιο Πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «νοµικός βοηθός, συνήγορος», < παρακαλώ 
(-έω)]. παρακµάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρήκµασ-α, -µένος} πέφτω σε 
παρακµή, καταπίπτω από απόψεως δύναµης, αξίας, ζωτικότητας: µετά 
τον Περικλή άρχισε να παρακµάζει η αθηναϊκή δηµοκρατία || (η µτχ. 
πα-ρηκµασµένος, -η, -ο) ~ κοινωνία | τέχνη | κίνηµα ΣΥΝ. ξεπέφτω, φθί-
νω, (µτφ.) πέφτω, µαραίνοµαι ΑΝΤ. ακµάζω. παρακµή (η) [µτγν.] 1. 
η σταδιακή απώλεια δύναµης, ζωτικότητας ή αξίας: η ~ τής κοινωνίας 
| µιας χώρας || η ~ τού φοιτητικού κινήµατος | τού κράτους πρόνοιας 2. 
(συνεκδ.) η χρονική περίοδος που ακολουθεί µια περίοδο ακµής και 
χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απώλεια δύναµης, ζωτικότητας: 
έζησε στην ~ τής ελληνικής αρχαιότητας || ένας από τους εκπροσώπους 
τής ~ τής αττικής κωµωδίας 3. (ει-δικότ.) ο (ηθικός) ξεπεσµός: ηθική ~ 
τής νεολαίας ΣΥΝ. (µτφ.) σήψη. παρακµιακός, -ή, -ό 1. αυτός που 
ανήκει σε περίοδο παρακµής, που σχετίζεται µε την παρακµή: 
βρισκόµαστε σε ένα ~ αδιέξοδο 2. αυτός που φέρει χαρακτηριστικά 
που θυµίζουν παρακµή, µαρασµό, συνήθ. κατά νοσηρό τρόπο: ο 
υπερρεαλισµός χαρακτηρίστηκε από το ναζιστικό καθεστώς ~ τέχνη. 
παρακόβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραέκοψα, παρακοµµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κόβω (κάτι) περισσότερο από όσο χρειάζεται ή είναι ωραίο: µην τα 
παρακόψεις τα µαλλιά σου! 2. (για αιχµηρά αντικείµενα, εργαλεία 
κοπής) είµαι πάρα πολύ κοφτερός: παρακόβει αυτό το µαχαίρι ♦ 3. 
(αµετβ.) χάνω την ένταση ή τη δύναµη µου: παραέκοψε το χρώµα τού 
ρούχου µε το πλύσιµο. παρακοή (η) [αρχ.] η άρνηση υπακοής ή 
συµµόρφωσης ΣΥΝ. ανυπακοή, απείθεια ANT. υπακοή. 
παρακοιµούµαι κ. παρακοιµάµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παρακοιµήθη-κα} 
κοιµάµαι πάρα πολλή ώρα, παραπάνω από όσο πρέπει: παρακοι-
µήθηκε κι έχασε την πτήση! || Παρακοιµήθηκες! Μεσηµέριασε πια! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρακοιµώµαι (-άο-), αρχική σηµ. «κοιµάµαι (ως 
φρουρός) δίπλα σε κάποιον µε εξουσία», < πάρα- + κοιµώµαι (βλ. κ. 
κοιµούµαι)]. παρακοιµώµενος (ο) [µτγν.] (παρακοιµωµέν-ου | -ων, -
ους} 1. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) ανώτατος αξιωµατούχος τής αυλής, επί 
κεφαλής των θαλαµηπόλων, που κοιµόταν στον προθάλαµο τού 
κοιτώνα τού αυτοκράτορα 2. (µτφ.-µειωτ.) ο έµπιστος ισχυρού συνήθ. 
προσώπου, άνθρωπος τής απολύτου εµπιστοσύνης κάποιου: είναι από 
τους ~ τού πρωθυπουργούς παρακοινοβούλιο (το) {παρακοινοβουλί-
ου | -ων) (σκωπτ.) οµάδα πολιτικών παραγόντων που δρουν 
παρασκηνιακά κατά των εκλεγµένων βουλευτών, υπονοµεύοντας το 
κοινοβουλευτικό έργο. παρακολούθηµα (το) [µτγν.] {παρακολουθήµ-
ατος | -ατα, -άτων) 1. ό,τι επακολουθεί αµέσως µετά από ένα γεγονός, 
τα άµεσα επακόλουθα του: η διάσπαση ήταν ~ τής εκλογικής τους 
ήττας ΣΥΝ. επακόλουθο 2. (~ ακινήτου) οτιδήποτε συνδέεται µε το 
κυρίως ακίνητο ή έχει στενή σχέση µε αυτό, π.χ. κήπος, αυλή κ.ά. 
παρακολούθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (σπάν.) 
το να ακολουθεί κανείς (κάποιον/κάτι) από κοντά, ώστε να µη χάνει τα 
ίχνη του 2. η παρουσία (σε δηµόσια εκδήλωση) µε την ιδιότητα τού 
θεατή: η ~ τής παρέλασης || η ~ τού τελικού από χιλιάδες οπαδούς των 
δύο οµάδων 3. η συµµετοχή σε (εκπαιδευτική, µορφωτική διαδικασία) 
µε την ιδιότητα τού διδασκοµένου: η ~ µαθηµάτων Αγγλικής | χορού | 
πληροφορικής || η ~ ενός σεµιναρίου || η ~ τού ανώτερου κύκλου 
µαθηµάτων προϋποθέτει υψηλό επίπεδο γνώσεων 4. (α) η θέαση ή 
ακρόαση (τηλεοπτικού | ραδιοφωνικού προγράµµατος): ~ εκποµπής | 
σειράς | ψυχαγωγικού προγράµµατος (β) η αυτοπρόσωπη µαρτυρία 
(γεγονότος): η ~ τού ατυχήµατος || η ~ τού τσακωµού των γονιών από 
τα µικρά παιδιά δεν τα ωφελεί 5. ο έλεγχος τής πορείας 
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(διαδικασίας) ή τής συνέχειας µιας πορείας: τα παιδιά χρειάζονται συνεχή ~ 
από τους γονείς τους (λ.χ. για το αν αναπτύσσονται φυσιολογικά, αν 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, αν και γιατί αλλάζει η συµπεριφορά τους, τι 
αντιδράσεις έχουν σε διάφορα ερεθίσµατα, αν διαβάζουν, αν έχουν φίλους 
κ.λπ.) || η ~ ενός ασθενούς από τον γιατρό του || η ~ των πολιτικών διεργασιών 
σε µια χώρα 6. ο έλεγχος και η καταγραφή µε κρυφά, συνήθ. παράνοµα, µέσα 
των ενεργειών (κάποιου): η ~ κάποιου από ντετέκτιβ || η ~ τού τηλεφώνου µε 
κοριούς. 

παρακολουθώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρακολουθείς... | παρακο-λούθ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ακολουθώ (κάποιον) από κοντά, ώστε να 
µη χάνω τα ίχνη του: ο µυστικός αστυνοµικός τον παρακολουθούσε 2. 
παρευρίσκοµαι (σε δηµόσια εκδήλωση, λ.χ. αθλητική, κοσµική, καλλιτεχνική 
κ.λπ.) ως θεατής: ~ τον τελικό τού µπάσκετ στο γήπεδο || ~ επίδειξη µόδας | την 
παρέλαση | απονοµή βραβείων Ζ. µετέχω (σε εκπαιδευτική, µορφωτική 
διαδικασία) µε την ιδιότητα τού διδασκοµένου: ~ ένα σεµινάριο | τα µαθήµατα 
στο σχολείο | τις παραδόσεις ενός καθηγητή | µαθήµατα υποκριτικής | χορού | 
πληροφορικής 4. είµαι θεατής ή ακροατής (εκπεµπόµενου µηνύµατος ή 
γεγονότος): ~ εκποµπή | µουσικό αφιέρωµα || ~ άθελα µου έναν καβγά | ένα 
δυστύχηµα | ένα έγκληµα 5. δίνω προσοχή (σε κάτι): µε παρακολουθείς; || δεν 
παρακολουθεί καθόλου τον καθηγητή, όλο αφαιρείται 6. κατανοώ, βγάζω νόηµα 
(από κάτι): δεν µπορώ να τον παρακολουθήσω έτσι όπως τα λέει µπερδεµένα 
ΣΥΝ. αντιλαµβάνοµαι 7. (µτφ.) έχω συνεχή ενηµέρωση (για τα στάδια, τη 
δυναµική, τη συνέχεια µιας εξέλιξης, για τη ζωή και τη δράση κάποιου): ~ την 
καριέρα ενός καλλιτέχνη | τις πολιτικές διεργασίες | τις διακυµάνσεις ενός 
φαινοµένου | την ανάρρωση τού ασθενούς | τη συµπεριφορά τού ζώου || ο 
πατέρας του τον παρακολουθεί σε κάθε του βήµα στον επαγγελµατικό στίβο || «ο 
ειδικός απεσταλµένος για το Κόσοβο παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και από 
απόσταση την ανταλλαγή δηλώσεων και επιστολών» (εφηµ.) 8. ενηµερώνοµαι 
κρυφά και συνήθ. µε παράνοµο τρόπο (για τις ενέργειες κάποιου): έβαλε 
ντετέκτιβ, για να τον παρακολουθεί || ~ κάποιον µε κοριούς || ~ το τηλέφωνο 
κάποιου ΣΥΝ. κατασκοπεύω, (για τηλέφωνα) υποκλέπτω ♦ (αµετβ.) 9. συµµε-
τέχω σε διαδικασία µε την ιδιότητα τού διδασκοµένου: έναν χρόνο δεν 
παρακολουθούσε, πώς θα περάσει στις εξετάσεις; 10. έχω την προσοχή µου σε 
(κάτι): τι ρωτήσατε, δεν παρακολουθούσα! || αν δεν παρακολουθεί, δεν θα έχει 
απορίες! 11. ανταποκρίνοµαι επαρκώς σε κάτι, καταλαβαίνω: αν το επίπεδο 
είναι πολύ υψηλό, δεν θα µπορεί να παρακολουθήσει || πώς να παρακολουθήσω, 
αφού δεν ξέρω λέξη Ιταλικά; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. 

παρακορη (η) {παρακορών} (λαϊκ.) 1. η υιοθετηµένη κόρη, ψυχοκόρη 2. νεαρή 
κοπέλα που εργάζεται και µένει σε ένα σπίτι, αναλαµβάνοντας τις δουλειές 
τού νοικοκυριού ΣΥΝ. υπηρέτρια. 

παρακουος, -η, -ο αυτός που συµπεριφέρεται µε ανυπακοή ΣΥΝ. απείθαρχος, 
ανυπάκουος, απειθής ΑΝΤ. υπάκουος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < παρ(α)- + -ήκοος (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ακούω (πβ. ύπ-ήκοος)]. 

παρακουσία (η) (παρακουσιων) αλλοίωση τής αισθήσεως τής ακοής, κατά την 
οποία κανείς αντιλαµβάνεται λανθασµένα τους ήχους. Επίσης παράκουση 
[µτγν.]. 

παράκουσµα (το) [αρχ.] {παρακούσµ-ατος | -ατα, -άτων} το εσφαλµένο 
άκουσµα, η παραπλανητική ακουστική αντίληψη. 

παρακούω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {παράκουσα κ. (λόγ.) παρήκουσα} 
♦ 1. (αµετβ.) ακούω λανθασµένα, αντιλαµβάνοµαι κάτι άλλο από αυτό που 
έχει λεχθεί: δεν µπορεί να είπε κάτι τέτοιο- θα παράκουσες 
♦ 2. (µετβ.) δείχνω απείθεια, δεν υπακούω: παράκουσε τους γονείς του και 
πήγε εκεί όπου του είχαν απαγορεύσει να πάει ΣΥΝ. απειθώ. 

παρακράτηµα (το) [1896] {παρακρατήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το µέρος 
παραγωγής που δεν διατίθεται στην αγορά, προκειµένου οι τιµές να 
συγκρατηθούν σε ορισµένο ύψος 2. (κατά την εκµετάλλευση των δασών) το 
δέντρο που διατηρείται, προκειµένου να δώσει σκληρότερη ποιότητα ξύλου. 

παρακράτηση (η) [1888] )-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αφαίρεση 
(µέρους από το χρηµατικό ποσό που πρέπει να αποδοθεί σε κάποιον): ~ 
προϊόντος | φόρου | εισφοράς για το ταµείο συντάξεως 2. (συνεκδ.) το 
χρηµατικό ποσό που παρακρατείται: έχει παρακρατήσεις δέκα χιλιάδων. 

παρακρατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το παρακράτος: ~ οργάνωση | 
δράση | κύκλοι | κέντρα 2. παρακρατικός (ο) κάθε άτοµο που µετέχει στο 
παρακράτος ή εξυπηρετεί τις επιδιώξεις του: για τα έκτροπα ευθύνονται οι ~. 
— παρακρατικ-ά | -ώς επίρρ. 

παρακράτος (το) {παρακράτους | χωρ. πληθ.} εξουσιαστικός µηχανισµός 
πολιτικοστρατιωτικού χαρακτήρα µε ισχυρές διασυνδέσεις και πρόσβαση 
στους µηχανισµούς τής επίσηµης κρατικής εξουσίας, παράλληλα προς τους 
οποίους αναπτύσσει αυθαίρετη, µυστική και παράνοµη δράση είτε 
συµπληρωµατικά προς αυτούς, κυρ. ως προς την καταστολή αντιφρονούντων 
προσώπων και κοµµάτων, είτε εµποδίζοντας την εφαρµογή τής επίσηµης 
πολιτικής (π.χ. σε ασταθή και νεοεγκαθιδρυθέντα δηµοκρατικά καθεστώτα): 
το ~ έδρασε στα επεισόδια τής χθεσινής συγκέντρωσης || για τη δολοφονία του 
ευθύνεται το ~ που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. parastate]. 

παρακρατώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {παρακρατείς... | παρακράτησα, -ούµαι, -
ήθηκα (λόγ. µτχ. παρακρατηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος} 
♦ (µετβ.) 1. αφήνω αδιάθετο ένα τµήµα τής παραγωγής ως απόθεµα ή 
για να συγκρατήσω σε συγκεκριµένο ύψος την τιµή του στην αγορά 
2. κρατώ (µέρος από το χρηµατικό ποσό που πρέπει να αποδώσω σε 
κάποιον): από τον µισθό σου παρακρατούνται τα χρήµατα για την 

ασφάλιση σου || παρακρατηθείς φόρος ♦ 3. (αµετβ.) έχω διάρκεια µεγαλύτερη 
από την κανονική ή επιθυµητή: παρακράτησε αυτή η κατάσταση, πρέπει ν' 
αλλάξετε κάτι || παρακράτησε η πλάκα | το αστείο, δεν νοµίζεις; ΣΥΝ. 
παρατραβάω. 

παράκρουση (η) j-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. κρούση µουσικού 
οργάνου σε λανθασµένο τόνο ΣΥΝ. παραφωνία 2. ακουστική παραίσθηση 
που ως ψυχικό και συνήθ. παθολογικό φαινόµενο συνίσταται στην εσφαλµένη 
αντίληψη εξωτερικού ερεθίσµατος· ΦΡ. (µτφ.) παθαίνω παράκρουση 
αναστατώνοµαι ιδιαιτέρως έντονα, χάνω τον αυτοέλεγχο µου. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. παράκρουσις < παρακρούω «εξαπατώ, παραλογίζω» < πάρα- 
+ κρούω]. 

παράκτιος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται κοντά σε ακτή: ~ περιοχή || ~ 
οργανισµοί (που επηρεάζονται από την παλίρροια) || αύξηση τής αξίας των 
κατοικιών στην ~ ζώνη 2. ΑΘΛ. παράκτια πετοσφαίριση η πετοσφαίριση 
(βόλεϊ) στην αµµουδιά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (ιδ. την καλοκαιρινή 
περίοδο)· αλλιώς µπιτς-βόλεϊ (το). — παράκτια /παρακτίως [1889] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -άκτιος < ακτή. Η φρ. παράκτια πετοσφαίριση 
αποτελεί απόδ. τού αγγλ. beach volley]. 

παρακυβέρνηση (η) [1894] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} οµάδα προσώπων 
που δρα κατ' αυθαίρετο τρόπο παράλληλα προς την κυβέρνηση, 
παρεµβαίνοντας στο έργο της. 

παρακΰηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξωµήτρια κύηση. [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paracyesis]. 

παράκυκλος (ο) [µτγν.] {παρακύκλ-ου | -ων, -ους} 1. η επιφάνεια που 
περιλαµβάνεται µεταξύ των περιφερειών, περιγραµµάτων δύο οµόκεντρων 
κύκλων 2. µικρός και λεπτός δακτύλιος από διάφορα υλικά, ο οποίος 
περνιέται γύρω από το παξιµάδι µιας βίδας, ώστε αυτό να εφαρµόζει 
καλύτερα ΣΥΝ. ροδέλα. 

παρακώλυση (η) [1886] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η εµπόδιση (ενέργειας) 
µε την πρόκληση προβληµάτων, κωλυµάτων (ώστε να µην ολοκληρωθεί): η ~ 
τής κυκλοφορίας των οχηµάτων || συστηµατική ~ κατά την άσκηση των 
καθηκόντων κάποιου. Επίσης (σπάν.) παρακώ-λυµα (το) [1886]. 

παρακωλύω ρ. µετβ. {παρακώλυ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) εµποδίζω (ενέργεια) 
παρεµβάλλοντας εµπόδια, δυσκολίες, κωλύµατα: παρακωλύει συστηµατικά τη 
διαδικασία τής ψηφοφορίας αρνούµενος να προσέλθει || ~ το έργο κάποιου 
ΣΥΝ. παρεµποδίζω. 

παραλαβαινω ρ. → παραλαµβάνω 
παραλαβή (η) 1. η λήψη από παραλήπτη πράγµατος που του έχει αποσταλεί: η 

~ ενός δέµατος από το ταχυδροµείο || ~ νέου εµπορεύµατος || κάνω ~ 
(παραλαµβάνω) || φορτώθηκαν εις παραλαβήν σας (για προϊόντα που 
στέλνονται µε φορτωτική στο όνοµα κάποιου) ΑΝΤ. παράδοση 2. (συνεκδ.) 
ό,τι παραλαµβάνει κανείς: αυτά τα ρούχα είναι νέα ~ 3. (συνεκδ.) (α) το τµήµα 
υπηρεσίας ή καταστήµατος, από το οποίο κανείς παραλαµβάνει ένα έγγραφο, 
το προϊόν που έχει αγοράσει κ.λπ.: δουλεύει | είναι στην ~ || θα πάτε στην - να 
σας εξυπηρετήσουν (β) ο χώρος υπηρεσίας ή καταστήµατος, στον οποίο βρί-
σκεται το παραπάνω τµήµα: η ~ είναι µετά το ταµείο 4. η επίσηµη ανάληψη 
τής διοίκησης ενός οργανισµού, φορέα, η ανάληψη αξιώµατος, θέσης: µετά 
την ορκωµοσία τής κυβέρνησης θα γίνει η - των υπουργείων 5. η ανάληψη 
ευθύνης για τη συνοδία και µεταφορά (κάποιου) από ένα µέρος σε άλλο: ~ τής 
οµάδας από το πούλµαν, για να οδηγηθεί στο γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < παραλαµβάνω, πβ. κ. λαµβάνω - λαβή]. 

παραλαλητό (το) (λαϊκ.) το παραµιλητό (βλ.λ.). 
παραλαλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} γλωσσική διαταραχή κατά την οποία ο 

ήχος που παράγεται κατά την οµιλία δεν είναι ο επιθυµητός, αφού στη θέση 
ενός φθόγγου εκφωνείται άλλος. — παραλαλικός, -ή, -ό. 

παραλαλώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {παραλαλείς... | παραλάλησα} παραµιλώ (βλ.λ.). 
παραλαµβάνω [αρχ.] κ. (λαϊκ.) παραλαβαίνω ρ. µετβ. {παρέλαβα, 

παραλήφθηκα (λόγ. παρελήφθην, -ης, -η..., µτχ. παραληφθείς, -είσα, -έν)} 1. 
παίρνω ως παραλήπτης κάτι που µου έχει αποσταλεί: παρέλαβα µια επιστολή | 
ένα δέµα || ~ εµπορεύµατα 2. αναλαµβάνω τη διαχείριση µιας κατάστασης, 
όπως είχε διαµορφωθεί από τον προκάτοχο µου: η νέα κυβέρνηση ισχυρίζεται 
ότι παρέλαβε χάος από την προηγούµενη || παραλάβατε µια υγιή επιχείρηση και 
την καταστήσατε προβληµατική! 3. (ειδικότ.) αναλαµβάνω τη συνοδία ή τη 
µεταφορά (κάποιου) από ένα µέρος, υποδέχοµαι: θα παραλάβει το γκρουπ από 
το αεροδρόµιο και θα τους πάει στο ξενοδοχείο || αύριο θα πάµε να 
παραλάβουµε τον αδελφό µου απ' το λιµάνι 4. αναλαµβάνω επίσηµα τα 
καθήκοντα µου (σε θέση, αξίωµα): ~ ένα υπουργείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

παραλειπόµενα (τα) [αρχ.] {παραλειποµένων} 1.όλα όσα παραλείπονται (ως 
περιττά ή ευκόλως εννοούµενα) ή αποσιωπώνται: τα ~ συζήτησης | συνεδρίου 
| συνάντησης 2. Παραλειποµένων Βίβλος ιστορικό βιβλίο τής Π.∆., στο οποίο 
έχουν περιληφθεί όσα είχαν παραλειφθεί από προγενέστερα ιστορικά βιβλία 
της· αλλιώς Χρονικών (Α, Β'). 

παραλείπω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρ-έλειψα, -αλείφθηκα (λόγ. παρελεί-φθην, -ης, -
η..., µτχ. παραλειφθείς, -είσα, -έν)} 1. αποκλείω, δεν περιλαµβάνω 
(κάποιον/κάτι) σε σύνολο, αφήνω έξω από σειρά, κατάσταση ή κατάταξη: 
παρέλειψαν το όνοµα του από τον κατάλογο των υποψηφίων || αυτό το σηµείο 
δεν έχει ενδιαφέρον, ας το παραλείψουµε || δεν πρέπει να παραλείψουµε, τέλος, 
και µια άλλη σηµαντική µορφή τής σύγχρονης µουσικής... ΦΡ. τα ευκόλως 
εννοούµενα παραλείπονται βλ. λ. εννοώ 2. ξεχνώ, αµελώ: µην παραλείψεις να 
τηλεφωνήσεις, αν αλλάξει κάτι! || έχει παραλείψει ουσιώδη στοιχεία τού 
κεφαλαίου, 
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γι' αυτό πήρε χαµηλό βαθµό 3. αποσιωπώ, δεν αναφέρω σκοπίµως: συνήθως 
παραλείπει αυτά που δεν τον συµφέρει να µαθευτούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

παράλειψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} 1. το να παραλείπει 
κανείς (κάτι), ώστε να µην περιλαµβάνεται σε σύνολο, σειρά, κατάσταση ή 
κατάταξη: η ~ δύο λέξεων κατά την αντιγραφή ενός κειµένου || η ~ τού 
ονόµατος του από τον κατάλογο των επιτυχόντων λίγο έλειψε να προκαλέσει 
επεισόδιο- ΦΡ. κατά παράλειψιν | παράλειψη παραλείποντας, µη 
αναφέροντας: το ουσιαστικό «αρουραίος» προέκυψε ~ τού «µυς», το οποίο 
προσδιόριζε ως επίθετο στην Αρχαία 2. η παράβλεψη, το να ξεχάσει, να 
αγνοήσει ή να αµελήσει κανείς (κάτι): ήταν ~ να µην τους καλέσετε στην 
εκδήλωση 3. η αποφυγή τής αναφοράς σε (κάτι), η αποσιώπηση του: η 
σκόπιµη ~ των νεότερων στοιχείων για την υπόθεση αποσκοπούσε στην 
παραπλάνηση τού κοινού ΣΥΝ. παρασιώπηση 4. (συνεκδ.) ό,τι παραλείπεται: 
διαπιστωµένες παραλείψεις στην εκτέλεση ενός έργου || θα ήταν σηµαντική ~ να 
µην αναφέρουµε και αυτό τον σπουδαίο δηµιουργό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποσιωπητικά, ελλιπής, λαµβάνω. 

παραλεω ρ. µετβ. {παραείπα} λέω περισσότερα (πράγµατα)· στη ΦΡ. τα 
παραλεω µιλώ µε υπερβολικό τρόπο, υπερβάλλω σε αυτά που λέω: τα παραλές· 
δεν έκανα παρά µόνο το καθήκον µου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραλέγω (ήδη στον 
Ιπποκράτη µαρτυρείται η σηµ. «απεραντολογώ, µιλώ εκτός θέµατος») < πάρα- 
+ λέγω]. 

παραλήγουσα (η) [µτγν.] {σπάν. παραληγούσων} η συλλαβή πριν από τη 
λήγουσα, η προτελευταία συλλαβή µιας λέξεως: η ~ τής λε'ξης «ποταµός» 
είναι το «-τα→. 

παραληπτέος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που πρέπει να παραληφθεί ANT. 
παραδοτέος. 

παραλήπτης (ο) [µτγν.] {παραληπτών}, παραλήπτρια (η) (παρα-ληπτριών} 1. 
πρόσωπο που παραλαµβάνει, που δέχεται (κάτι): έγινε ~ πολλών διαµαρτυριών 
ΣΥΝ. δέκτης, αποδέκτης ΑΝΤ. παραδότης 2. (ει-δικότ.) πρόσωπο προς το οποίο 
αποστέλλεται µια επιστολή: ποιος είναι ο ~ τού γράµµατος; ΑΝΤ. αποστολέας 
3. (συνεκδ.) το όνοµα τού προσώπου προς το οποίο αποστέλλεται κάτι, όπως 
αναγράφεται στον φάκελο επιστολής: ο - είναι στο κάτω και δεξιό µέρος τού 
φακέλου || αυτό το γράµµα δεν έχει ~! || µην ξεχάσεις να βάλεις ~! 

παραλήρηµα (το) [µτγν.] {παραληρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ακατάσχετη και 
ασυνάρτητη οµιλία ΣΥΝ. παραµιλητό 2. (µτφ.-κακόσ.) ο λόγος που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ειρµού και τυφλό πάθος, κυρ. φανατισµό: 
εθνικιστικό ~ || ένα ~ µίσους και οργής 3. ΙΑΤΡ. (α) οξεία αλλά αναστρέψιµη 
ψυχική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από απώλεια τού προσανατολισµού, 
αδυναµία αντιλήψεως τού περιβάλλοντος, ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις και 
βίαιη συµπεριφορά τού ασθενούς ΣΥΝ. ντελίριο (β) λονορροϊκό παραλήρηµα 
(λατ. delirium verborum) παραληρηµατική κατάσταση στην οποία ο ασθενής 
είναι υπερβολικά οµιλητικός (γ) τροµώδες παραλήρηµα (λατ. delirium 
tremens) σύνδροµο που εµφανίζεται σε άτοµα που έχουν αναπτύξει εξάρτηση 
από το αλκοόλ και χαρακτηρίζεται κυρ. από τρέµουλο, οπτικές παραισθήσεις 
και αστάθεια (δ) συστηµατικό παραλήρηµα βλ. λ. συστηµατικός 4. (µτφ.) η 
κατάσταση βίαιου ενθουσιασµού ή έντονης ψυχικής έξαρσης, υστερίας: ~ τού 
πλήθους σε ροκ συναυλία ΣΥΝ. αµόκ. 

παραληρηµατικός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε το παραλήρηµα 2. 
(µτφ.) αυτός που θυµίζει παραλήρηµα: ~ λογύδριο. — πα-ραληρηµατικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

παραληρώ ρ. αµετβ. {παραληρείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. έχω 
παραλήρηµα: παραληρεί από τον πυρετό 2. (µτφ.) λέω πράγµατα που δεν 
έχουν νόηµα, µιλώ φλύαρα και ασυνάρτητα ΣΥΝ. φλυαρώ 3. (µτφ.) 
παραφέροµαι από ενθουσιασµό, κατέχοµαι από ξέφρενη και ασυγκράτητη 
έξαρση: το πλήθος παραληρούσε στο άκουσµα τής φωνής του. — 
παραληρητικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραληρώ < πάρα- + ληρώ (-έω) «λέω ανοησίες» < λήρος 
«ανόητα λόγια άνευ αξίας», αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *la- «φωνάζω», 
ονοµατοποιηµένη ρίζα, πβ. λιθ. ló-ti «φωνάζω, κραυγάζω», αρχ. σλαβ. la-jo, 
αρµ. lam «κλαίω», ίσως και λατ. lämentum «θρήνος» κ.ά. Οµόρρ. πιθ. λά-σκω 
«κραυγάζω, φωνάζω». Βλ. κ. λαλώ]. 

παραλής (ο) {παραλήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει πολλά λεφτά, ο πλούσιος 
ΣΥΝ. λεφτάς ΑΝΤ. φτωχός. [ΕΤΥΜ < τουρκ. parali]. 

παραλήφθηκα ρ. -· παραλαµβάνω 
παράληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η παραλαβή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. παράληψις < παραλαµβάνω]. 
παραλία (η) (παράλιων} 1. (α) (γενικά) η χερσαία ζώνη κατά µήκος τής 

γραµµής µεταξύ στεριάς και θάλασσας: οι τουρίστες προτιµούν τις ~ µε άµµο || 
- λουοµένων ΣΥΝ. ακτή, γιαλός, ακρογιαλιά, ακροθαλασσιά, περιγιάλι (β) 
(ειδικότ.) η συνεχόµενη τού αιγιαλού ζώνη ξηράς, που καθορίζεται από την 
πολιτεία σε πλάτος µέχρι και 50 µέτρων από τη γραµµή που ορίζει τον 
αιγιαλό, η οποία απαιτείται για την επικοινωνία τής ξηράς µε τη θάλασσα, 
καθώς και για την εξυπηρέτηση εθνικών, κοινωφελών, αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών σκοπών: νοµοθετική ρύθµιση για τα κτίσµατα στον αιγιαλό 
και στην ~ 2. (καθηµ.-συνεκδ.) η περιοχή κατά µήκος τής παραλίας και τα κέ-
ντρα διασκεδάσεως που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή: η - µαζεύει κόσµο 
τώρα το καλοκαίρι || τα µεγάλα ονόµατα που τραγουδούν στην ~ ΣΥΝ. (τα) 
παραλιακά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακτή, θάλασσα, πληροφορική. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραλία (ενν. γη | χώρα), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. παράλιος 
(βλ.λ.)]. παράλια (τα) [µτγν.] {παραλίων} οι παράκτιες εκτάσεις, οι ακτές µιας 
χώρας ΑΝΤ. ηπειρωτικά. 

παραλιακός, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παραλία, που είναι 
κτισµένος ή βρίσκεται στην παραλία: ~ κέντρο | ξενοδοχείο | πόλη | κτήµα 
ΣΥΝ. παράλιος, παραθαλάσσιος ΑΝΤ. ηπειρωτικός, µεσόγειος 2. αυτός που 
βρίσκεται κατά µήκος ακτής: - δρόµος | ζώνη 3. παραλιακά (τα) (α) η περιοχή 
τής παραλίας, καθώς και οι παράκτιες περιοχές: καλοκαίριασε και ο κόσµος 
συνηθίζει τις βόλτες προς τα -(β) (συνεκδ.) τα κέντρα διασκέδασης που 
λειτουργούν στις παραθαλάσσιες περιοχές: τα ~ µαζεύουν πολύ κόσµο. — 
παραλιακ-ά | -ώς [1889] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

παραλίγο επίρρ. (καθηµ.) λίγο ακόµα και, λίγο έλειψε να: ~ να τρακάρουµε, 
πρόσεχε! || στη συζήτηση προέκυψε ότι - να βγούµε συγγενείς! || α, ~ να το 
ξεχάσω! ΣΥΝ. (εκφραστ.) παρά τρίχα, στο τσακ. Επίσης (λόγ.) παρ' ολίγο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. παρ' ολίγον]. 

παραλίµνιος, -α, -ο [1894] αυτός που βρίσκεται κοντά σε λίµνη: ~ περιοχή | 
οικισµός. 

παράλιος, -α, -ο παραλιακός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
παρ(α)- + -άλιος < άλς, αλός «θάλασσα» (βλ. λ. αλάτι)]. 

παραλλαγή (η) 1. η επέµβαση σε κάτι, η τροποποίηση του, ώστε να 
παραλλάσσει ΣΥΝ. διαφοροποίηση, µεταβολή 2. (α) καθεµιά από τις µορφές 
ενός πράγµατος, η ποικιλία: η ~ σχήµατος | σχεδίου (β) καθένας από τους 
δυνατούς συνδυασµούς (προβλέψεις) σχετικά µε το αποτέλεσµα αγώνα που 
έχει τη δυνατότητα να παίξει ο παίκτης τού ΠΡΟΠΟ: διπλή ~ (π.χ. IX, Χ2 
κ.λπ.) || τριπλή ~ (1X2) 3. ΜΟΥΣ. ο µετασχηµατισµός µελωδίας ή µουσικού 
θέµατος µε αλλαγές ή αναπτύξεις στην αρµονία, στον ρυθµό και στη µελωδία 
χωρίς αλλοίωση τού αρχικού θέµατος: «Παραλλαγές αίνιγµα» (σύνθεση τού 
'Ε. Έλγκαρ) 4. ΒΙΟΛ. απόκλιση στη δοµή ή τον χαρακτήρα ενός κυττάρου, 
ατόµου ή οµάδας ατόµων από άλλο τού ίδιου είδους 5. ΖΩΟΛ. το σύνολο των 
χαρακτήρων που επιτρέπουν σε ένα ζώο να εντάσσεται στο περιβάλλον του, 
χωρίς να ξεχωρίζει εύκολα η µορφή του (µιµητισµός, οµοιο-χρωµία) 6. ΣΤΡΑΤ. 
(α) η µερική κωδικοποίηση µηνύµατος µε αντικατάσταση των καίριων λέξεων 
µε άλλες συνθηµατικές ή µε οµάδες γραµµάτων ή αριθµών (β) το καµουφλάζ 
(βλ.λ.): στολή παραλλαγής 7. ΝΑΥΤ. η γωνία µεταξύ βορρά και βορρά 
πυξίδας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παραλλάσσω. Στη µουσ. σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
variation]. 

παρόλλαγµα (το) [αρχ.] {παραλλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η παραλλαγή (βλ.λ.) 
2. (λαϊκ.) οποιαδήποτε απόκλιση από το κανονικό, κυρ. η δυσµορφία κάποιου 
(είτε λόγω αρρώστιας είτε λόγω ατυχήµατος). 

παραλλάζω ρ. → παραλλάσσω 
παραλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την παράλλαξη: ~ 

µέτρηση αποστάσεως. — παραλλακτικ-ά | -ώς επίρρ. 
παράλλαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΝΑΥΤ. (για πλοία) η 

διόπτευση ενός σηµείου 90 µοίρες δεξιά ή αριστερά τής πορείας τού πλοίου 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. η γωνιακή µετατόπιση τής φαινόµενης θέσης ενός ουράνιου 
αντικειµένου πάνω στην ουράνια σφαίρα, όταν παρατηρείται από δύο σηµεία 
που απέχουν πολύ µεταξύ τους 3. ΤΟΠΟΓΡ. η διαφορά που φαίνεται να έχει η 
κατεύθυνση ή η θέση ενός σώµατος, όταν µετατοπίζεται η θέση τού 
παρατηρητή: σφάλµα παραλλάξεως οργάνου µετρήσεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράλλαξις, αρχική σηµ. «µεταβολή θέσεως», < πα-
ραλλάσσω]. 

παραλλάσσω [αρχ.] κ. παραλλάζω ρ. αµετβ. {παρήλλα-ξα, -γµέ-νος} 1. 
διαφοροποιούµαι ελαφρώς ως προς κάτι, παρουσιάζω µικρές διαφορές: συχνά 
οι τιµές παραλλάσσουν αναλόγως τού καταστήµατος || οι δύο φούστες 
παραλλάζουν µόνο στην ποιότητα ΣΥΝ. ποικίλλω 2. ΝΑΥΤ. διοπτεύω ένα 
σηµείο 90 µοίρες δεξιά ή αριστερά από την πλώρη πλοίου. 

παραλληλεπίπεδο (το) [µτγν.] [παραλληλεπιπέδ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. πρίσµα µε έξι 
βάσεις, που όλες τους είναι παραλληλόγραµµα. 

παραλληλεπίπεδος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για στερεά) αυτός που έχει επιφάνειες 
επίπεδες και παράλληλες µεταξύ τους, που ορίζεται, περιλαµβάνεται µεταξύ 
δύο παράλληλων επιπέδων 2. ΓΕΩΜ. παραλληλεπίπεδο (το) βλ.λ. 

παραλληλία (η) {παραλληλιών} 1. η ιδιότητα τού παραλλήλου ΣΥΝ. 
παραλληλότητα 2. η τοποθέτηση δύο πραγµάτων σε παράλληλη θέση· ΦΡ. (α) 
παραλληλία µαθηµάτων η συνάφεια διδασκοµένων αντικειµένων (β) αξίωµα 
παραλληλίας (στην ευκλείδειο γεωµετρία) αξίωµα κατά το οποίο από ένα 
σηµείο Α διέρχεται µόνο µία παράλληλος προς δεδοµένη ευθεία ε. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. op., < γαλλ. parallélisation]. 

παραλληλίζω ρ. µετβ. {παραλλήλισ-α, -θηκα, -µένος} 1. (λόγ.-σπάν.) τοποθετώ 
σε παράλληλη θέση 2. (µτφ.) παραβάλλω (κάτι µε κάτι άλλο), το συγκρίνω: 
παραλλήλισε τα πρόσφατα γεγονότα µε την εξέγερση τού Μάη τού '68 ΣΥΝ. 
συγκρίνω. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paralléliser]. 

παραλληλισµός (ο) 1. η τοποθέτηση σε παράλληλη θέση 2. η παραβολή, η 
συγκριτική αντιστοίχιση: ο ~ του µε τον Μ. Αλέξανδρο ήταν υπερβολικός ΣΥΝ. 
αντιπαραβολή, σύγκριση 3. η επανάληψη ίδιων συντακτικών δοµών για την 
απόδοση διαφορετικού περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
parallélisme]. 

παραλληλόγραµµο (το) [µτγν.] [παραλληλογράµµ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. 
τετράπλευρο σχήµα, καθεµιά από τις πλευρές τού οποίου είναι παράλληλη µε 
την απέναντι της: ορθογώνιο ~. 

παραλληλόγραµµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει παράλληλες γραµµές 2. 
ΓΕΩΜ. παραλληλόγραµµο (το) βλ.λ. — παραλληλογράµµους επίρρ. [µτγν.]. 

παραλληλογράφος (ο) γεωµετρικό όργανο για τη χάραξη παράλληλων 
γραµµών. 
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παράλληλος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. (για γραµµές, ευθείες, σειρές κ.λπ.) 
(α) αυτός που όλα τα σηµεία του απέχουν εξίσου από άλλον, χωρίς 
να τέµνεται µε αυτόν όσο και αν προεκταθούν: ~ δρόµοι | διάδροµοι 
Ι σειρές καθισµάτων | ευθύγραµµα τµήµατα (β) παράλληλη (ευθεία) 
ευθεία που, όσο και αν προεκταθεί, δεν τέµνει άλλη ευθεία ή επίπεδο 
(γ) ΗΛΕΚΤΡ. παράλληλη σύνδεση διάταξη ηλεκτρικού κυκλώµατος, 
στην οποία όλα τα στοιχεία και τα εξαρτήµατα του βρίσκονται υπό 
κοινή τάση, όπου όλοι οι θετικοί πόλοι είναι συνδεδεµένοι µε το ένα 
άκρο και όλοι οι αρνητικοί µε το άλλο 2. αυτός που απαιτεί ή συνί-
σταται στη δηµιουργία γραµµών ή σειρών όπως οι παραπάνω: ~ στοί-
χιση | παράταξη 3. (για επίπεδα) αυτό που έχει την ίδια κάθετο µε 
κάποιο άλλο, που τέµνονται καθέτως από την ίδια ευθεία 4. παράλ-
ληλος (ο/η) {-ου κ. -ήλου | -ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους}, παράλληλη 
(η) (α) καθεµιά από τις νοητές γραµµές που είναι παράλληλη προς 
τον ισηµερινό και δείχνει το γεωγραφικό πλάτος µιας περιοχής (β) 
ΝΑΥΤ. το σηµείο τής γήινης επιφάνειας, στο οποίο την τέµνει επίπεδο 
κάθετο στον άξονα τής γήινης σφαίρας (γ) δρόµος παράλληλος προς 
κάποιον άλλο: στην πρώτη ~ θα στρίψετε δεξιά 5. (µτφ.) αυτός που 
παρουσιάζει πολλές αντιστοιχίες, αναλογίες ή και οµοιότητες µε κά-
ποιον άλλο: στη ζωή τους ακολούθησαν - πορεία· ΦΡ. βίοι παράλλη-
λοι βλ. λ. βίος 6. (α) αυτός που συµπίπτει χρονικά, που υπάρχει ή 
συµβαίνει συγχρόνως µε κάτι άλλο: ~ τηλεοπτική σύνδεση µε δύο 
στούντιο || ~ δράση || είχε ~ σχέση και εκτός γάµου || ~ συνοµιλίες για 
διευθέτηση τής κρίσης ΣΥΝ. ταυτόχρονος- ΦΡ. εκ παραλλήλου (i) ταυ-
τοχρόνως: απασχολείται ~ σε δύο εργασίες (ii) ταυτόχρονη θετική 
και αρνητική διατύπωση τού ίδιου νοήµατος ως ρητορικό | συντα-
κτικό σχήµα (β) ΤΕΧΝΟΛ.-ΠΛΗΡΟΦ. αυτός που σχετίζεται µε την ταυ-
τόχρονη εκτέλεση δύο ή περισσότερων εργασιών ή την ταυτόχρονη 
λειτουργία δύο ή περισσότερων συνδεδεµένων συσκευών, τµηµάτων 
Η/Υ κ.λπ.: ~ επεξεργασία | διασύνδεση | µεταφορά δεδοµένων ΑΝΤ. 
σειραϊκός. — παράλληλα | παραλλήλως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. παρ' αλλήλους (πβ. κ. κατάλληλος). 
Βλ. κ. αλλήλων]. 

παραλληλότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού παραλλήλου 
ΣΥΝ. παραλληλία. 

παραλογή (η) δηµοτικό τραγούδι µε αφηγηµατικό χαρακτήρα και 
φανταστικό περιεχόµενο: η ~ «τού νεκρού αδελφού» || η ~ «τού γε-
φυριού τής Άρτας». 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < αρχ. παρακαταλογή «είδος αφηγηµατικού ρυθµού (στη 
µουσική) µε µελοδραµατική παρουσίαση» (µε απλολογία) < πάρα- + 
καταλογή < καταλέγω «αφηγούµαι λεπτοµερώς» (κατά- + λέγω)]. 

παραλογητό (το) (λαϊκ.) ο παραλογισµός (βλ.λ.). 
παραλογιαζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {παραλόγιασ-α, -τηκα, -µένος} 

(λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) τρελαίνοµαι, παύω να σκέφτοµαι και να συµπε-
ριφέροµαι λογικά ΣΥΝ. τα χάνω ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να τρε-
λαθεί. — παραλόγιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραλογίζοµαι (βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -ιάζω (πβ. κ. ζυγί-
ζω - ζυγιάζω, λογίζω - λογιάζω κ.ά.]. 

παραλογίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παραλογίσ-τηκα, -µένος} ενεργώ ή 
µιλώ κατά παράλογο τρόπο: Καταλαβαίνεις ότι παραλογίζεσαι; Τι εί-
ναι αυτά που λες; ΣΥΝ. παραφρονώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < παράλογος]. 

παραλογισµός (ο) [αρχ.] 1. ο λαθεµένος, παράλογος τρόπος σκέψε-
ως: αυτή η απόφαση είναι προϊόν παραλογισµού, είναι σκέτη τρέλα 2. 
(συνεκδ.) κάθε λόγος ή πράξη που αντιβαίνει στη λογική: αυτό που λες 
είναι σκέτος ~! || πάψε τους ~ κι έλα στα συγκαλά σου! ΣΥΝ. ανοησία, 
τρέλα, παραλογητό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

παραλογιοτικός, -ή, -ό Ιαρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πα-
ραλογισµό: ~ σκέψη | πράξη ΣΥΝ. παράλογος, παραλογικός 2. (για 
πρόσ.) αυτός που κάνει σκοπίµως ή από ανικανότητα λαθεµένους 
συλλογισµούς. — παραλογιοτικά επίρρ. 

παράλογο (το) [µτγν.] {παραλόγ-ου | -ων} 1. (α) η κατάσταση κατά 
την οποία ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει σκοπό ή λογική στην ύπαρξη 
του, αποδεχόµενος το άσκοπο και παράλογο τής ανθρώπινης 
ύπαρξης (β) καθετί που δεν ερµηνεύεται µε την κοινή λογική: το ~ 
µιας απόφασης || το - στην υπόθεση αυτή είναι ότι µου ζητήθηκε να 
πληρώσω, ενώ ζητούσα αποζηµίωση· ΦΡ. ιστορία τού παραλόγου για 
κάθε κατάσταση που έχει παράλογα στοιχεία: «η ~ στη δοµή των 
υπουργικών συµβουλίων αποτελεί µόνιµο χαρακτηριστικό όλων των 
κυβερνήσεων από συστάσεως τού ελληνικού κράτους» (εφηµ.) 2. το 
φιλοσοφικό και λογοτεχνικό δόγµα, κατά το οποίο οι άνθρωποι ζουν 
αποµονωµένοι σε έναν µάταιο και παράλογο κόσµο: ο Καµύ είναι 
από τους κύριους εκφραστές τής τέχνης τού ~ 3. θέατρο τού παρα-
λόγου (γαλλ. théâtre de l'absurde) (α) πρωτοποριακό θεατρικό ρεύµα 
που κυριάρχησε στη δεκαετία τού '50, κατά το οποίο καταλύεται ο 
δεσµός ανάµεσα στις λέξεις και τις πράξεις, αφού τον θεατρικό λόγο 
χαρακτηρίζει η γλωσσική ασυναρτησία και η παρωδία των κα-
θιερωµένων αξιών πρόκειται για πνευµατικό καρπό τού Β' Παγκο-
σµίου Πολέµου, σε µια εποχή όπου κάθε όραµα κλονιζόταν κι ο άν-
θρωπος αποξενωνόταν από τη φύση του: ο ίονέσκο είναι από τους 
θεµελιωτές τού θεάτρου τού παραλόγου (β) (καθηµ.) κάθε κατάσταση 
παραλογισµού: η κυβερνητική πολιτική µε τις συνεχείς αντιφάσεις 
της είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός. 

παράλογος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αντιβαίνει στους νόµους τής 
λογικής, που υπάρχει, συµβαίνει ή προκύπτει κατά τρόπο που δεν εί-
ναι λογικός: ~ ενέργεια | σκέψη | φόβος | βία || είναι παράλογο να πι-
στεύεις ότι φταις για κάτι που ούτε έκανες ούτε προκάλεσες! ΣΥΝ. 
άλογος ΑΝΤ. λογικός, (λόγ.) έλλογος 2. (καθηµ.-γενικότ.) αυτός που 
δεν δικαιολογείται σύµφωνα µε ό,τι ισχύει: είναι ~ οι οικονοµικές 
απαιτήσεις του για µια τέτοια δουλειά ΣΥΝ. αδικαιολόγητος, εξω- 

φρενικός ΑΝΤ. εύλογος, δικαιολογηµένος 3. (για πρόσ.) αυτός που 
ενεργεί ή µιλά µε τρόπο που δεν ταιριάζει σε λογικό άνθρωπο: Μη γί-
νεσαι ~! ∆ες τα πράγµατα ψύχραιµα !4. παράλογο (το) βλ.λ. — πα-
ράλογα | παραλόγως [αρχ.] επίρρ. 

παράλογος: συνώνυµα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συλλάβει 
κανείς και να δηλώσει γλωσσικά ό,τι δεν είναι λογικό. Μπορεί να 
το θεωρήσει ότι παραβιάζει τη λογική ή ότι στερείται λογικής ή 
ότι δεν στηρίζεται πουθενά ή ότι βρίσκεται έξω από τη λογική 
και, ενίοτε, ότι την υπερβαίνει. Ό,τι παραβιάζει τη λογική είναι 
παράλογο (παρά τον λόγον, «κατά παράβαση τής λογικής»). Ό,τι 
στερείται λογικής είναι άλογο (∆εν είναι η λογική που διέπει τις 
πράξεις του, αλλά άλογα συναισθήµατα και ανεξέλεγκτες παρορ-
µήσεις). Ό,τι δεν στηρίζεται πουθενά, ό,τι είναι εκτός τόπου (και 
χρόνου) είναι άτοπο (Είναι άτοπο να δέχεσαι ότι η µόρφωση επι-
τυγχάνεται ερήµην τής γνώσης- η µόρφωση προϋποθέτει συνειδητή 
γνώση αιτίων και αιτιατών πραγµάτων, γεγονότων και κατα-
στάσεων). Ό,τι δεν µπορεί να συλλάβει ή να κρίνει κανείς µε τη 
λογική, γιατί βρίσκεται έξω από τα όρια τής λογικής, είναι εξω-
λογικό ή, εφόσον την υπερβαίνει, είναι υπερλογικό (Η έννοια τού 
Θεού είναι απρόσιτη στον ανθρώπινο νου, γιατί είναι από τη φύση 
της εξωλογική και υπερλογική). Ό,τι παραβιάζει τους κανόνες τής 
λογικής φθάνοντας στα όρια τής παραφροσύνης, είναι εξωφρενι-
κό (Τα λόγια και οι πράξεις του είναι εξωφρενικές- οδηγείται στα-
θερά στην παράνοια). Αντίστοιχη προς την κατάσταση αυτή είναι 
η φράση έξω φρενών (Η στάση του στο θέµα και η όλη συµπερι-
φορά του µας έκανε έξω φρενών), ενώ µε την ίδια σηµασία και µε 
περισσότερη έµφαση χρησιµοποιείται και η φράση άνω ποταµών 
(∆ενµπορώ να κάνω µ'αυτό τον άνθρωπο· είναι άνω ποταµών). Ας 
σηµειωθεί ότι η α' φράση αφορά τόσο στον οµιλητή όσο και σε 
άλλα πρόσωπα (είµαι έξω φρενών - κάνω κάποιον έξω φρενών), 
ενώ η φρ. άνω ποταµών χρησιµοποιείται από τον οµιλητή για άλ-
λα πρόσωπα (είναι πλέον άνω ποταµών). Ηπιότερες για την έκ-
φραση τού παραλόγου είναι οι φράσεις εκτός τόπου και χρόνου 
και έξω από κάθε λογική. 

παραλογοτεχνία (η) {παραλογοτεχνιών} το σύνολο των λογοτεχνι-
κών έργων που δεν συγκαταλέγονται στις κοινώς αποδεκτές κατηγο-
ρίες τού έντεχνου λόγου: πολλά έργα επιστηµονικής φαντασίας, 
αστυνοµικά ή αισθηµατικά ροµάντζα θεωρούνται ότι ανήκουν στην ~ 
(πβ. κ. λ. παραφιλολογία). — παραλογοτεχνίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ- 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. paralittérature (νόθο συνθ.)]. 

παραλυµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει παραλύσει: ~ χέρι | σώµα 
ΣΥΝ. παράλυτος· (µτφ.) 2. αυτός που έχει αποδιοργανωθεί, αποσυντο-
νιστεί: παρέλαβε ένα ~ ∆ηµόσιο χωρίς κατάλληλο δίκτυο παροχής 
υπηρεσιών 3. (για πρόσ.) άτοµο διεφθαρµένο ΣΥΝ. (λόγ.) ακόλαστος, 
έκλυτος ΑΝΤ. χρηστός, εγκρατής, ηθικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
παραλελυµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. παραλύω]. 

παράλυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ΙΑΤΡ. η απώ-
λεια (ολική ή µερική) τής κινητικής ικανότητας των µυών, η οποία 
προκαλείται από τραυµατισµό ή πάθηση (ανατοµική αλλοίωση) τού 
νευρικού συστήµατος, τού εγκεφάλου ή τού νωτιαίου µυελού: παιδι-
κή ~ (παλαιότ. η πολιοµυελίτιδα) || περιοδική | γενική | προϊούσα | µαι-
ευτική ~ (τού παιδιού κατά τον τοκετό) || χιαστή - (ηµιπληγία) || ~ τού 
χεριού 2. (ειδικότ.) η δυσκολία ενάρξεως ή ολοκληρώσεως τής κίνη-
σης, λόγω µουδιάσµατος, πιασίµατος κ.λπ. 3. (µτφ.) κατάσταση προ-
σωρινής νάρκης, αδράνειας: ~ τοι3 νου 4. ο αποσυντονισµός, η απο-
διοργάνωση: η ~ των διοικητικών υπηρεσιών | τής κρατικής µηχανής 
| τής κυκλοφορίας ΣΥΝ. διάλυση, (λαϊκ.) ξεχαρβάλωµα. 

παραλυσία (η) [1834] {παραλυσιών} 1. ΙΑΤΡ. η παράλυση (βλ.λ.) 2. 
(µτφ.) η ζωή που έχει ολοκληρωτικά παραδοθεί σε ακολασίες και 
κραιπάλες, η έκλυτη ζωή: βουτηγµένος στην ~ και τη διαφθορά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paralysie]. 

παραλυτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράλυ-
ση: ~ συµπτώµατα | φαινόµενα | βάδισµα 2. αυτός που επιφέρει πα-
ράλυση: η ~ ενέργεια των αναισθητικών φαρµάκωνα, αυτός που έχει 
πάθει παράλυση: ~ χέρι | σώµα | άκρο ΣΥΝ. παράλυτος 4. παραλυτι-
κός (ο), παραλυτική (η) πρόσωπο που πάσχει από παράλυση, που εί-
ναι παράλυτο. 

παράλυτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πάθει παράλυση: -χέρι | 
άκρο | σώµα || έµεινε παράλυτος ύστερα από σοβαρό αυτοκινητικό 
δυστύχηµα 2. παράλυτος (ο) {παραλύτ-ου | -ων, -ους}, παράλυτη (η) 
άτοµο που πάσχει από µερική ή γενική παράλυση: χρειάζεται ειδική 
µέριµνα για τους ~. 

παραλύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρ-έλυσα, -αλυµένος) ♦ (µετβ.) 1. 
προκαλώ παράλυση (σε µέλος τού σώµατος): η αρρώστια τού είχε πα-
ραλύσει τα πόδια 2. επιφέρω σωµατική εξάντληση, αδυναµία κινή-
σεως ή αντιδράσεως: τον είχε παραλύσει το βλέµµα της || τα είχε πα-
ραλύσει η παγωνιά και η πείνα ΣΥΝ. εξασθενίζω 3. (µτφ.) δυσχεραί-
νω ή καθιστώ αδύνατη την εύρυθµη λειτουργία: η ξαφνική νεροπο-
ντή παρέλυσε το κέντρο τής Αθήνας || χάλασε το φανάρι κι έχει πα-
ραλύσει την κυκλοφορία || η απεργία παρέλυσε όλες τις δηµόσιες 
υπηρεσίες ΣΥΝ. αποσυντονίζω ♦ (αµετβ.) 4. πάσχω από παράλυση (γε-
νική ή µερική), µένω παράλυτος: µετά το εγκεφαλικό παρέλυσε όλη η 
δεξιά πλευρά του 5. αδυνατώ να κινηθώ, να αντιδράσω, χάνω τις δυ-
νάµεις µου λόγω ψυχικής ή σωµατικής εξάντλησης, µεγάλης έντα-
σης: παρέλυσε στο άγγιγµα της || είχε παραλύσει ολόκληρη από τον 
τρόµο | το σοκ | την κούραση | το κρύο | την αγωνία ΣΥΝ. µένω άφωνος, 
καταρρέω, (αργκό) µένω 6. (µτφ.) αποσυντονίζοµαι, δυσχεραίνεται η 
εύρυθµη λειτουργία µου: έχει παραλύσει η οικονοµία τής χώ- 
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ρας || παρέλυσε ο δηµόσιος τοµέας | η κυκλοφορία κατά µήκος τής 
οδού Κηφισίας | η εµπορική δραστηριότητα στο νησί ΣΥΝ. αποδιορ-
γανώνοµαι, απορρυθµίζοµαι, νεκρώνω. 

πάρα µάγειρος (ο) ο βοηθός τού µάγειρα. Επίσης (λαϊκότ.) παραµά-
γειρας 

πάρα µαγνητισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα που εµφανίζουν ορι-
σµένα υλικά, τα οποία έλκονται, όταν βρεθούν στο µαγνητικό πεδίο 
µαγνήτη: πυρηνικός - (λόγω πυρηνικών µαγνητικών ροπών). — πα-
ραµαγνητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
paramagnetism]. 

παραµάζωµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η φόρα: παίρνω - || πη-
δώ µε | χωρίς ~ ΦΡ. παίρνω (κάποιον | κάτι) παραµάζωµα (i) παρα-
σύρω καθώς περνώ (ii) κατατροπώνω (κάποιον) (iii) κατσαδιάζω (κά-
ποιον). 

παραµαλλο (το) (λαϊκ.) 1. το νήµα τής πετονιάς που καταλήγει στο 
αγκρίστρι 2. καθένα από τα λεπτά και κοντά νήµατα, από τα οποία 
κρέµονται τα αγκίστρια τού παραγαδιού. 

παραµάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλη καρφίτσα, η οποία λυγίζει 
σχηµατίζοντας ελατήριο, κλείνει µε ασφάλεια που καλύπτει την 
άκρη (µύτη) της και συγκρατεί µαζί δύο υφάσµατα ή άκρες υφά-
σµατος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. paramano (απόδ. τού γαλλ. parement) < ρ. parare «κο-
σµώ, στολίζω» (< λατ. paro)]. 

παραµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα που αναλαµβάνει επί 
πληρωµή τον θηλασµό ξένου βρέφους: της κόπηκε το γάλα και πήραν 
~ ΣΥΝ. θηλάστρια, (λαϊκ.) βυζάστρα, βυζάχτρα 2. γυναίκα που ως οι-
κότροφος αναλαµβάνει την ανατροφή, το µεγάλωµα παιδιού: όπου κι 
αν πάει, την ακολουθεί η ~ της || τα πρώτα του γράµµατα τα έµαθε 
από την ~ του ΣΥΝ. νταντά, γκουβερνάντα, βάγια. 

παραµάσχαλα κ. (λαϊκ.) παραµασκαλα επίρρ.· κάτω από τη µα-
σχάλη, στο άνοιγµα τής µασχάλης: προχωρούσε µε την οµπρέλα ~ 
ΣΥΝ. (λόγ.) υπό µάλης. 

παραµεθόριος (η) [1888] {παραµεθορί-ου | -ων, -ους) 1. η περιοχή 
που βρίσκεται κοντά στα σύνορα 2. (γενικότ.-περιληπτ.) το σύνολο 
των αποµακρυσµένων, ακριτικών περιοχών τής χώρας (πβ. λ. µεθό-
ριος). 

παραµεθόριος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που βρίσκεται κοντά στα 
σύνορα: ~ περιοχή | οικισµός | φυλάκιο | χωριό ΣΥΝ. συνοριακός, µε-
θοριακός 2. παραµεθόριος (η) βλ.λ. Επίσης παραµεθοριακός, -ή, -ό 
[1896]. — παραµεθόρια επίρρ. 

παραµέληση (η) [1851] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αµέλεια 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων, η µη εκδήλωση τού απαιτούµενου 
ενδιαφέροντος: η ~ των σπουδών του υπονοµεύει το µέλλον του || η ~ 
τής υγιεινής | τής καθαριότητας | τής εµφάνισης του ΣΥΝ. εγκατά-
λειψη. Επίσης παραµέληµα (το). 

παραµελώ ρ. µετβ. {παραµελείς... | παραµέλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) δεν δείχνω το απαιτούµενο ενδιαφέρον, την απαραίτητη 
φροντίδα για (κάτι/κάποιον): έχει παραµελήσει εντελώς τον εαυτό 
της λόγω τού πένθους || ~ τις υποχρεώσεις | τα παιδιά | τις σπουδές | 
το σπίτι | την εργασία µου ΣΥΝ. εγκαταλείπω, (µτφ.) αφήνω. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. παραµελώ (-έω) < παρ(α)- + αµελώ]. 

παραµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρέµεινα (παραέµεινα στη σηµ. 4)} 1. 
εξακολουθώ να βρίσκοµαι σε έναν τόπο: πολύς κόσµος παρέµεινε 
στην πλατεία και µετά το τέλος τής συναυλίας || οι µαθητές θα πα-
ραµείνουν στο µουσείο για ειδική ξενάγηση || οι στρατιώτες παρέ-
µειναν στις θέσεις τους 2. µένω σε έναν τόπο ή χώρο προσωρινά (ή 
µόνιµα από τον χρόνο εγκαταστάσεως και µετά): θα παραµείνουν 
στην Τρίπολη για όλο το τριήµερο || παρέµεινε στο Παρίσι πέντε χρό-
νια για σπουδές || παρέµεινε στο νοσοκοµείο µερικές µέρες || παρέ-
µειναν στη νέα τους πατρίδα ώς το τέλος τής ζωής τους 3. εξακο-
λουθώ να έχω µια ιδιότητα, να βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη κατά-
σταση, θέση ή διάθεση: παρέµεινε πολλή ώρα σιωπηλός | φοβισµένος 
| όρθιος | µόνος || ~ γοητευτικός | τεµπέλης | φανατικός εργένης | πι-
στός φίλος || η κατάσταση πρέπει να παραµείνει ως έχει || (το) γεγονός 
παραµένει ότι τα αρχικά προβλήµατα, που προκάλεσαν την επέµβαση, 
δεν έχουν λυθεί || ~ στην υπηρεσία | στην εξουσία | σε άγνοια | στις 
αρχές µου | στις επιφυλάξεις µου | σε επιφυλακή || άγνωστο παραµένει 
πότε θα αποκατασταθούν οι ζηµιές από τον σεισµό · 4. µένω κάπου 
πιο πολύ από όσο πρέπει ή επιτρέπεται: παραέµεινε στην κατάψυξη 
και θα θέλει ώρα να ξεπαγώσει || παραέµεινα στον ήλιο και έπαθα 
εγκαύµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

παράµερα επίρρ. 1. πιο πέρα, κατά µέρος: την πήρε ~, για να µην 
ακούσουν οι υπόλοιποι ΣΥΝ. στη µπάντα, στην άκρη, παραπέρα 2. σε 
αποµακρυσµένο µέρος, απόµερα: πήγαν κάπου ~, να βρουν την ησυ-
χία τους ΣΥΝ. µακριά. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. παραµερέα < πάρα- + -µερέα < µερέα (> µεριά) < µέ-
ρος]. παραµερίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (παραµέρισ-α, -τηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. βάζω (κάτι) παράµερα, στην άκρη: παραµέρισε 
λίγο τα βιβλία σου, ν' ακουµπήσω τον δίσκο || παραµέρισε τους 
περίεργους που είχαν συγκεντρωθεί, για να περάσει 2. (µτφ.) (α) κάνω 
(κάποιον) πέρα, παραγκωνίζω, προσπερνώ ή ξεπερνώ µε ύπουλα, 
αθέµιτα µέσα: παραµέρισαν πολλούς ικανότερους, για να δώσουν τη 
θέση σ'αυτόν που είχε το µέσον ΣΥΝ. (λόγ.) υποσκελίζω (β) ξεπερνώ 
κάτι που µε εµποδίζει, δεν το αφήνω να µε επηρεάζει: ας 
παραµερίσουµε τις διαφορές µας και ας δώσουµε τα χέρια || χρειάστηκε 
να παραµερίσει πολλές προκαταλήψεις | φόβους | δισταγµούς | 
ανασφάλειες || παραµέρισε την υπερηφάνεια του και ζήτησε βοήθεια || 
~ κάθε εµπόδιο | το συγκεκριµένο ζήτηµα | την τυπική διαδικασία ♦ 3. 
(αµετβ.) πηγαίνω στην άκρη, κάνω τόπο, φεύγω από τη µέση: τους 
φώναζε να 

παραµερίσουν, για να περάσει το ασθενοφόρο || παραµέρισε ιπποτικά, 
για να προηγηθούν οι κυρίες ΣΥΝ. υποχωρώ, τραβιέµαι. — παρα-
µέρισµα (το). 

παραµερισµός (ο) [1889] το παραµέρισµα, ο παραγκωνισµός. 
παράµερος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε κάπως αποµακρυσµένο, 

αποκοµµένο µέρος: ~ τοποθεσία | λιµανάκι ΣΥΝ. αποµονωµένος, από-
µερος, απόκεντρος ANT. κεντρικός. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. παράµερα 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

παραµέσα επίρρ. (καθηµ.) πιο µέσα ακόµα, πιο πολύ προς το εσωτε-
ρικό: αν προχωρήσεις ~, θα βρεις κι άλλα πράγµατα, που δεν φαίνο-
νται απέξω ANT. παραέξω. 

παραµεσηµβρινός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται κοντά, που είναι δίπλα 
στον µεσηµβρινό. 

παραµεσόγειος, -α, -ο [1801] αυτός που συνορεύει µε µεσογειακές 
χώρες, που βρίσκεται κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα ή βρέχεται από 
αυτή ΣΥΝ. µεσογειακός. 

παρά µέσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται κοντά στο κέντρο, 
στη µέση 2. πσράµεσος (ο) [µτγν.] το δάχτυλο που βρίσκεται ανάµε-
σα στον µέσο και τον µικρό ΣΥΝ. (λόγ.) δακτυλίτης. 

παραµετρικός, -ή, -ό ΜΑΘ. αυτός που περιέχει ή σχετίζεται µε πα-
ράµετρο ή παραµέτρους: ~ παράσταση καµπύλης (εκφράζει τις συ-
ντεταγµένες ενός σηµείου τής καµπύλης σε συνάρτηση µε µία παρά-
µετρο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής, ξέν. όρ., < αγγλ. parametric]. 

παράµετρος (η) [1786] {παραµέτρ-ου | -ων, -ους} 1. η ποσότητα που 
χρησιµοποιείται ως µονάδα µετρήσεως άλλων ποσοτήτων 2. ΜΑΘ. µε-
ταβλητή προβλήµατος η οποία όµως συµπεριφέρεται ως σταθερά 3. 
(στη στατιστική) µεταβλητή που εισάγεται στον µαθηµατικό τύπο 
κάθε στατιστικής κατανοµής, ώστε οι πιθανές τιµές της να ανταπο-
κρίνονται σε διαφορετικές κατανοµές 4. ΟΙΚΟΝ. ο όρος µιας εξίσω-
σης, που καθορίζει τη σχέση µεταξύ των µεταβλητών ο συντελεστής 
5. (µτφ.) κάθε πλευρά, διάσταση ενός θέµατος: το πρόβληµα πρέπει 
να εξεταστεί σ' όλες του τις -1| µια χρήσιµη | νέα | κρυφή | σηµαντική 
-1| καθοριστική ~ τής οικογενειακής ευτυχίας είναι η επικοινωνία 
ΣΥΝ. συνιστώσα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ, < γαλλ. paramètre]. 

παραµητρικός, -ή, -ό [1879] ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κοντά στη 
µήτρα ΣΥΝ. παραµήτριος. 

παραµήτριος, -α, -ο 1. ΑΝΑΤ. Ο παραµητρικός (βλ.λ.) 2. παραµήτριο 
(το) {παραµητρί-ου | -ων} συνδετικός ιστός των πλαγίων τής µήτρας 
κάτω από το περιτόναιο: φλεγµονή τού παραµητρίου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. parametrium (σηµ. 2)]. 

παραµικρός, -ή, -ό Τάχιστος, ο πιο ασήµαντος: µε την ~ δυσκολία 
απογοητεύεται! || άνετα, χωρίς το ~ άγχος || δεν έχω την ~ ιδέα γι'αυτά 
που µου λες! || σε µια τέτοια εγχείρηση το ~ λάθος είναι µοιραίο· ΦΡ. 
µε το παραµικρό χωρίς λόγο, µε το τίποτα: έχουν σπάσει τα νεύρα του 
και ~ βάζει τις φωνές || είναι άβγαλτος στη δουλειά και τα χάνει ~! || 
~ που θ' ακουστεί, ξυπνάει. 

παραµιλάω ρ. αµετβ. {παραµίλησα} µιλώ παραπάνω από το κανονι-
κό, λέω περισσότερα από όσα πρέπει ή χρειάζεται: Κλείνω τώρα. Πα-
ραµιλήσαµε κι έχω και δουλειές! ΣΥΝ. πολυµιλώ. 

παραµίληµα (το) {παραµιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το παραµιλητό, το 
παραλήρηµα από πυρετό, αρρώστια ή κατά τη διάρκεια τού ύπνου 
ΣΥΝ. ντελίριο. 

παραµιλητό (το) 1. λόγος χωρίς ειρµό, έντονα διαταραγµένος, απο-
σπασµατικός και ακατανόητος, που οφείλεται σε οργανική ή ψυχική 
διαταραχή, το παραλήρηµα: το ~ από τον πυρετό κράτησε όλη νύχτα 
ΣΥΝ. ντελίριο 2. (µτφ.) ο συνεχής, ακατάσχετος λόγος: ενθουσιώδες/ 
ερωτικό ~. 

παραµιλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {παραµιλάς... | παραµίλησα} 1. παραλη-
ρώ (από οργανική, ψυχική διαταραχή ή στον ύπνο µου): παραµιλού-
σε όλη νύχτα από τον πυρετό 2. µονολογώ, µιλώ µόνος µου, χωρίς να 
µε ακούει ή να µε καταλαβαίνει κανείς: παραµιλά όλη την ώρα, σαν 
να ζει στον κόσµο του || περπατάει και παραµιλάει || (µτφ.) όλη η 
Ελλάδα παραµιλά από θαυµασµό και συγκίνηση γι ' αυτή τη διάκριση 
|| µας έκανε πάλι να παραµιλάµε µε τις εµπνεύσεις του · 3. (µόνο στον 
τ. παραµιλάω) µιλάω περισσότερο απ' όσο χρειάζεται. 

παραµονεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραµόνεψα} ♦ 1. (µετβ.) στήνω ενέ-
δρα σε κάποιον, περιµένω (κάποιον) να εµφανιστεί παραφυλάγοντας: 
τον παραµόνεψαν στα παλιά του ληµέρια και τον έπιασαν στα πρά-σα 
ΣΥΝ. παραφυλάω, στήνω καρτέρι ♦ 2. (αµετβ.) περιµένω έχοντας 
στήσει ενέδρα: ο εχθρός παραµονεύει στα γύρω υψώµατα || (µτφ.) 
αγνοούν τους κινδύνους που παραµονεύουν || ο θάνατος παραµόνευε 
παντού ΣΥΝ. (λόγ.) ελλοχεύω, καραδοκώ, ενεδρεύω. — παραµόνεµα 
(το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < παραµονή, στη σηµ. «ενέδρα»]. παραµονή (η) {χωρ. 
πληθ. (σηµ. 1-4)} 1. το να µένει κάποιος κάπου για ορισµένο χρόνο: η 
~ τους στην πόλη µας συνοδεύτηκε από επεισόδια || ο χρόνος 
παραµονής στο κτήµα ήταν πολύ µικρός || όσοι αλλοδαποί έχουν 
νόµιµα δικαιολογητικά παίρνουν άδεια παραµονής στη χώρα µας 2. το 
να εξακολουθεί κάποιος να βρίσκεται σε ένα µέρος ή σε µια 
κατάσταση: η - στον χώρο µετά τη λήξη τού επισκεπτηρίου 
απαγορεύεται || η ~ οµάδας νεαρών στον χώρο τής συγκέντρωσης και 
µετά το τέλος της ανησύχησε την αστυνοµία 3. το χρονικό διάστηµα 
κατά το οποίο κάποιος παραµένει σε ένα µέρος ή σε µια κατάσταση: 
κατά την ~ του στην Αθήνα, επισκέφθηκε την Ακρόπολη || πολύχρονη - 
στο εξωτερικό για σπουδές 4. η διατήρηση ιδιότητας, θέσεως κ.λπ.: η 
~ του στο υπουργείο κρίνεται στον επόµενο ανασχηµατισµό || συζητείται 
η ~ του στον θίασο | στην τεχνική ηγεσία | στην παράταξη || η ~ τής 
χώρας στο NATO · 5. η µέρα που προηγείται 
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γιορτής, επετείου ή γεγονότος: την ~ των εκλογών απαγορεύεται η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών || η ~ του Πάσχα είναι το Μ. Σάββατο || την ~ των 
Χριστουγέννων όλα τα κέντρα είναι κλεισµένα για ρεβεγιόν 6. παραµονές (οι) οι 
τελευταίες µέρες πριν από ένα γεγονός: οι ~ τού γάµου τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µε'νω. [ΕΤΥΜ_; µτγν. < αρχ. παραµένω]. παραµονιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
είναι µόνιµος και σταθερός (ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ακόµα τα αίτια, που 
τον προκάλεσαν αρχικώς): - µαγνητισµός (για ηλεκτροµαγνήτη που ο 
µαγνητισµός του εξακολουθεί και αφού διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος). παραµορφώνω ρ. µετβ. {παραµόρφω-σα. -θηκα, -µένος} 1. 
(κακόσ.) αλλοιώνω (προς το χειρότερο) τα χαρακτηριστικά, αλλάζω την εµ-
φάνιση σε (κάτι/κάποιον): ο καθρέφτης αυτός έχει την ιδιότητα να 
παραµορφώνει τη µορφή όποιου στέκεται µπροστά του 2. (µτφ.) παρουσιάζω 
(κάτι) µε τρόπο που αλλοιώνει την πραγµατική του υπόσταση: ο τρόπος µε τον 
οποίο µεταδόθηκε η είδηση παραµορφώνει τα γεγονότα ΣΥΝ. διαστρεβλώνω, 
παραποιώ · 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. παραµορφώνοµαι - ειρων.) αποκτώ 
µόρφωση υπερβολικά εξειδικευµένη ή εξεζητηµένη, µορφώνοµαι υπερβολικά: 
εσύ δεν µορφώθηκες, παραµορφώθηκες. — παραµόρφωµα (το) (σηµ. 1) [1814]. 
[ΒΤΥΜ. < µτγν. παραµορφώ (-όω) < πάρα- + -µορφώ < µορφή]. 
παραµόρφωση (η) [1837] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η αλλαγή (προς 

το χειρότερο) τής µορφής, τού σχήµατος ή και των διαστάσεων: το σώµα του 
είχε υποστεί φρικτή ~ από τα βασανιστήρια || ~ δοµικών κατασκευών (λ.χ. λόγω 
σεισµού) || ελαστική ~ (που διαρκεί όσο επενεργεί η δύναµη που την 
προκάλεσε) || πλαστική ~ (που µένει και όταν δεν επενεργεί η δύναµη που την 
προκάλεσε) 2. (µτφ.) η σκόπιµη αλλοίωση: η ~ τής αλήθειας || µεθοδευµένη ~ 
των γεγονότων ΣΥΝ. παραποίηση, διαστρέβλωση 3. (στη ραδιοηλεκτρολογία) 
κάθε διαφοροποίηση τού (οπτικού ή ηχητικού) σήµατος, που εκπέµπεται από 
µια πηγή, καθώς αυτό διέρχεται από άλλο µέσο (λ.χ. ενισχυτή ήχου), 
επηρεάζοντας την ποιότητα τού εκπεµπόµενου σήµατος: ~ συ-χνότητος 
(ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, µηνύµατος από παρεµβολές). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. déformation], 

Παραµορφωτής (ο) ΜΟΥΣ. ηλεκτρική συσκευή, εξάρτηµα τής ηλεκτρικής 
κιθάρας, µε την οποία συνδέεται µε καλώδιο και προκαλεί την παραµόρφωση 
τού ήχου της, χρησιµοποιείται δε κυρ. στη ροκ µουσική. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. distorter]. 

Παραµορφωτικός, -ή, -ό [1895] 1. (κυριολ.) αυτός που προκαλεί πα-
ραµόρφωση: ~ αρθρίτιδα 2. (µτφ.) που προκαλεί αλλοίωση τής πραγ-
µατικότητας, τής αληθινής ή ορθής πλευράς των πραγµάτων: «~ φαινόµενα, 
όπως η ταύτιση τού υπουργείου µε τον υπουργό...» (εφηµ.)· ΦΡ. 
παραµορφωτικός φακός | καθρέφτης (i) (κυριολ.) φακός ή καθρέφτης που 
προκαλεί την οπτική παραµόρφωση ειδώλου, µεγεθύνοντας το σε διαφορετικό 
βαθµό στα επιµέρους τµήµατα του (ii) (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιλαµβάνεται κανείς τα πράγµατα διαστρεβλωµένα, διαφορετικά απ' ό,τι 
είναι στην πραγµατικότητα αλλά σύµφωνα µε τον δικό του τρόπο σκέψης: «οι 
αναλυτές αυτοί βλέπουν τα γεγονότα µε καθαρά συναισθηµατικό τρόπο και 
προφανώς µέσα από τους παραµορφωτικούς φακούς τής ψυχροπολεµικής 
περιόδου» (εφηµ.). — παραµορφωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

παραµπρός επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (τοπ.) λίγο πιο µπρος: κάνε ένα βήµα -, 
γιατί µου κρύβεις τη θέα ANT. παραπίσω · 2. (χρον.) λίγο πιο πριν, νωρίτερα: 
δεν πάει πολύς καιρός, δύο µέρες - ήταν! ANT. µετά, αργότερα. 

παραµυθάς (ο) {παραµυθάδες}, παραµυθού (η) {παραµυθούδες} 1. πρόσωπο 
που διηγείται παραµύθια µε παραστατικότητα, που ξέρει να διηγείται ωραία 
ιστορίες: οι παλιοί ~ τού χωριού µιλούσαν µε την ψυχή τους 2. πρόσωπο που 
επαγγελµατικά ασχολείται µε τη συγγραφή παραµυθιών: ο Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν είναι από τους πιο µεγάλους ~ 3. πρόσωπο που λέει ψέµατα 
συστηµατικά και πειστικά: µην τον ακούς τι κάθεται και λέει, είναι µεγάλος ~ 
ΣΥΝ. ψεύτης, ψευδο-λόγος, ψευταράς. Επίσης παραµυθατζής (ο) 
{παραµυθατζήδες}, πα-ραµυθατζού (η) {παραµυθατζούδες}. 

παραµυθένιος, -ια, -to αυτός που έχει µια ιδιότητα σε τέτοιον βαθµό, ώστε µόνο 
σε παραµύθι ή στη σφαίρα τής φαντασίας µπορεί να τη βρει κανείς: ~ οµορφιά 
| πλούτη | γάµος | τοπίο || δεν µπορώ να το πιστέψω, είναι όλα ωραία, ~. 

παραµυθητικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προσφέρει παραµυθία, 
παρηγοριά: ~ λόγος ΣΥΝ. παρηγορητικός, συµπονετικός. — παραµυθητικά 
επίρρ. 

παραµύθι (το) {παραµυθ-ιού | -ιών} 1. φανταστική ιστορία, κυρ. για παιδιά, µε 
έντονα τα στοιχεία τού εξωπραγµατικού και τού παραλόγου, τού υπερφυσικού 
και τού µαγικού, µε συνήθ. ψυχαγωγικό και συχνά διδακτικό χαρακτήρα: 
λαϊκά ~ (αυτά που διαδίδονται από γενιά σε γενιά ως σηµαντικό τµήµα τής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός λαού) || το ~ τής Σταχτοπούτας | τής 
Κοκκινοσκουφίτσας || τα ~ τής γιαγιάς || µία φορά κι έναν καιρό, όπως λένε στα 
~ || «κόκκινη κλωστή δεµένη στην ανέµη τυλιγµένη, δώσ' της κλότσο να γυρίσει, 
- ν' αρχινήσει» (τυπική αρχή λαϊκού παραµυθιού) || «~, ~ το κουκκί και το 
ρεβίθι» ΣΥΝ. µύθος- ΦΡ. (α) ...τού παραµυθιού για πρόσωπα ή καταστάσεις 
που χρησιµοποιούνται σταθερά σε τέτοιου είδους ιστορίες ως µοτίβα: η 
νεράιδα | η πριγκίπισσα | η βασίλισσα | το δάσος | η ωραία | το κάστρο | ο 
νάνος | ο δράκος | η κακιά µάγισσα τού παραµυθιού (β) (ειδικότ.) ο πρίγκιπας | 
το πριγκιπόπουλο | το βασιλόπουλο τού παραµυθιού ο ιδανικός άνδρας (όπως 
στα παραµύθια), τον οποίο ορισµένες ροµαντικές γυναίκες ονειρεύονται ότι 
κάποτε θα συναντήσουν και θα τις ερωτευθεί (και γι' αυτό συχνά δεν δηµι-
ουργούν σχέσεις ή δεν παντρεύονται): ο ένας σου βροµάει, ο άλλος 

σου ξινίζει, κάτσε και περίµενε το πριγκιπόπουλο τού παραµυθιού 2. 
(µτφ.) η ψεύτικη ιστορία, το µεγάλο ψέµα: βρε, άσε το - και πες τι έγινε 
πραγµατικά! || πάει να µας πουλήσει -, ποιος τα πιστεύει αυτά; || πουλώ | χάφτω 
το - ΣΥΝ. ψέµα- ΦΡ. (α) τέλος | τέλειωσαν τα παραµύθια! ως προειδοποίηση 
| απειλή να σταµατήσει κάποιος να ψεύδεται ή να ζει µε ψευδαισθήσεις: Από 
σήµερα ~! Να δούµε την αλήθεια κατάµατα και να στρωθούµε στη δουλειά! (β) 
παραµύθια τής Χαλι-µάς βλ. λ. Χαλιµά 3. (συνεκδ.) βιβλίο που περιλαµβάνει 
ιστορίες τού παραπάνω είδους: άφησε το - πάνω στο τραπέζι ΣΥΝ. 
παραµυθολό-γιο. — (υποκ.) παραµυθάκι (το). 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < αρχ. παραµύθιον«παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση» (η 
λ. αργότερα έλαβε και τη σηµ. τής φανταστικής, πλαστής ιστορίας, η οποία 
αποσκοπούσε να παρηγορήσει και να τέρψει τον ακροατή) < παραµυθοϋµαι (-
όο-) «παρηγορώ, ανακουφίζω» < παρα-+ -µυθούµαι < µύθος. Σύµφωνα µε 
άλλη άποψη, η λ. παραµύθι προέρχεται (µε απευθείας σύνθεση) από πάρα- + -
µύθος + κατάλ. -ι και, ως εκ τούτου, δεν συνδέεται µε το αρχ. παραµύθιον]. 

παραµυθία (η) {παραµυθιών} (λόγ.) κάθε πράξη ή λόγος που στοχεύει στην 
παρηγοριά, στην ψυχική ανακούφιση (κάποιου): λόγοι παραµυθίας || «στη 
µουσική ζητούν ~ | και στ' αυθόρµητα δάκρυα πού και πού» (Γ. Αθάνας) ΣΥΝ. 
παρηγοριά, υποστήριξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < παραµυθοϋµαι (-όο-) «παρηγορώ, ανακουφίζω» < παρα-+ 
µυθούµαι < µύθος]. 

παραµυθιάζω ρ. µετβ. {παραµύθιασ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.-οικ.) 1. λέω σε 
(κάποιον) παραµύθια, ψέµατα: παραµυθιάζει όλο τον κόσµο για τις δήθεν 
σπουδές που έχει κάνει, τις επιχειρήσεις του στο εξωτερικό, τις υψηλές 
γνωριµίες του και άλλα παρόµοια· (µεσοπαθ. πα-ραµυθιάζοµαι) 2. πιστεύω 
στα ψέµατα που ακούω: οι νέοι σήµερα δεν παραµυθιάζονται από τη διαφήµιση 
|| πολλοί παραµυθιάστηκαν από τον ψευτο-χρηµατιστή για µεγάλο και γρήγορο 
κέρδος και του εµπιστεύθηκαν τα χρήµατα τους 3. δηµιουργώ στον εαυτό µου 
προσδοκίες για κάτι το οποίο στην πραγµατικότητα είναι απίθανο να συµβεί: 
της αρέσει να παραµυθιάζεται ότι µια µέρα θα γυρίσει κοντά της. — 
παραµύθιασµα (το). 

παραµυθολόγιο (το) {παραµυθολογί-ου | -ων} βιβλίο µε παραµύθια 
(εικονογραφηµένο ή µη), συλλογή παραµυθιών. 

παραµυθολόγιο ρ. αµετβ. {παραµυθολογείς... | παραµυθολόγησα} 1. λέω 
παραµύθια, εξιστορώ φανταστικές ιστορίες 2. (µτφ.) λέω ψέµατα, έχω την 
τάση να πλάθω ψεύτικες ιστορίες ΣΥΝ. ψευδολογώ, ψεύδοµαι. — 
παραµυθολόγος (ο/η) [1889]. 

παρανάγνώση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} σφάλµα στην ανάγνωση, 
συνήθ. χειρογράφου, λόγω σύγχυσης τού αναγνώστη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από νεολατ. lectio falsa]. 

παρανάλωµα (το) {παραναλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αυτό που 
καταστρέφεται, φθείρεται- συνήθ. στη ΦΡ. γίνοµαι παρανάλωµα (τού πυρός | 
τής φωτιάς) καίγοµαι, καταστρέφοµαι ολοκληρωτικά: µέσα σε λίγα λεπτά είδε 
την περιουσία του να γίνεται παρανάλωµα τού πυρός παρά τις γενναίες 
προσπάθειες των πυροσβεστών. [ΕΤΥΜ; µτγν. < αρχ. παραναλώ (-όω) | 
παραναλίσκω < παρ(α)- + αναλίσκω (βλ.λ.)]ν 

παρανεφρικός, -ή, -ό (για ανατοµικά όργανα) αυτός που βρίσκεται κοντά στα 
νεφρά. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paranephric]. 

παράνθίος, -α, -ο [1851] (για τµήµατα φυτών) αυτός που φυτρώνει κοντά στο 
άνθος: ~ φύλλο. 

παρανοειδής, -ής, -ές {παρανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
χαρακτήρα παράνοιας, που θυµίζει ή µοιάζει µε σύµπτωµα ή εκδήλωση 
παράνοιας: γεροντική άνοια παρανοειδούς τύπου ΣΥΝ. παρανοϊκός. — 
παρανοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. paranoid]. 

παρανόηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η λανθασµένη 
κατανόηση, η εσφαλµένη ερµηνεία: η έλλειψη προσοχής κατά την εκφώνηση 
των θεµάτων οδηγεί συχνά σε παρανοήσεις ΣΥΝ. παρερµηνεία. 

παράνοια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η πνευµατική διαταραχή, κατά την οποία το 
άτοµο σχηµατίζει εσφαλµένες πεποιθήσεις, καταλογίζοντας συνήθ. κατά 
λογικοφανή τρόπο εχθρικές προθέσεις σε άλλα πρόσωπα (τα οποία θεωρεί 
διώκτες του, συνωµότες, σκευωρούς κ.λπ.), εµφανίζει αδυναµία κοινωνικής 
προσαρµογής και έντονη επιθετικότητα 2. (µτφ.) κάθε είδους παραλογισµός, 
κατάσταση στην οποία απουσιάζει η λογική τεκµηρίωση και συνέπεια: 
οµαδική | γραφειοκρατική ~ || η ~ τής καθηµερινής ζωής στην πόλη. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παρανοώ (βλ.λ.)]. 

παρανοϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράνοια: ~ ιδέα | εκδήλωση 
| αντίδραση | εµµονή | προσωπικότητα | φύση | χαρακτήρας 2. (µτφ.) αυτός που 
είναι εντελώς παράλογος, που στερείται λογικής βάσεως: λέει ~ πράγµατα 
ANT. λογικός, φυσιολογικός 3. παρανοϊκός (ο), παρανοϊκή (η) αυτός που 
πάσχει από παράνοια: ξανάρθε εκείνος ο ~ || έµπλεξε µε παρανοϊκό! — 
παρανοϊκ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. paranoïque]. 

παρανόµι (το) {δύσχρ. παρανοµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το επίθετο, επώνυµο 2. το 
παρατσούκλι (βλ.λ.) ΣΥΝ. παρωνύµιο. [ΕΤΥΜ µεσν. < πάρα- + (δ)νοµα (µε 
έκκρουση)]. 

παρανοµία (η) [αρχ.] {παρανοµιών} 1. κάθε πράξη αντίθετη προς τους 
γραπτούς ή άγραφους νόµους: φέρνουµε στο φως τις - τής διοίκησης τής 
εταιρείας ΣΥΝ. ανοµία 2. (περιληπτ.) το σύνολο τής µη νόµιµης 
δραστηριότητας: η ~ είναι πολύ συχνό φαινόµενο || ζει µέσα | βουτηγµένος 
στην ~   ΦΡ βγαίνω | περνώ στην παρανοµία γίνοµαι 
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παράνοµος, αναπτύσσω παράνοµη δράση: µε την αλλαγή τον καθεστώτος η 
οργάνωση πέρασε στην παρανοµία ΣΥΝ. παρανοµώ. 

παρανοµιάζω κ. παρανοµάζω ρ. µετβ. (παρανόµ(ι)ασα} (λαϊκ.) βγάζω 
παρανόµι σε (κάποιον). 

παράνοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που γίνεται µε τρόπο που παραβιάζει τους 
νόµους: ~ στάθµευση | αγοραπωλησία | είσοδος | κατοχή όπλων | απόλυση | 
κράτηση | απόφαση | σύλληψη | στοίχηµα | Τύπος | κυνήγι || (καταχρ.) ~ σχέση 
(εξωσυζυγική) ΣΥΝ. (λόγ.) αθέµιτος, έκνο-µος ANT. νόµιµος, σύννοµος 2. 
παράνοµος (ο) {παρανόµ-ου | -ων, -ους}, παράνοµη (η) αυτός που 
παραβαίνει τους νόµους: το κυνήγι των παρανόµων || ένα γουέστερν µε 
σερίφηδες και παρανόµους. — παράνοµα | παρανόµως [αρχ.] επίρρ. 

παρανοµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρανοµείς... | παρανόµησα} ενεργώ κατά 
παράνοµο τρόπο, παραβαίνω την κείµενη νοµοθεσία: - εις βάρος τού κράτους 
φοροδιαφεύγοντας. 

παρανοώ ρ. µετβ. {παρανοείς... | παρανό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
καταλαβαίνω (κάτι) µε εσφαλµένο τρόπο, δίνω σε (κάτι) λανθασµένη 
ερµηνεία: παρανόησε τα λεγόµενα | τις προθέσεις | το νόηµα τής χειρονοµίας 
µου και έγινε παρεξήγηση ΣΥΝ. παρεξηγώ, παρερµηνεύω. [ETYM. < αρχ. 
παρανοώ (-έω) < πάρα- + νοώ < νους]. 

παρανυφακι (το) {χωρ. γεν.} παιδί που συνοδεύει τη νύφη στην εκκλησία, 
κρατώντας την άκρη τού φορέµατος της ή τις λαµπάδες. 

παράνυφος κ. (λόγ.) παράνυµφος (ο/η) [αρχ.] {παρανύµφ-ου | -ων, -ους} 1. 
πρόσωπο νεαρής ηλικίας, συνήθ. κοπέλα, που συνοδεύει τη νύφη (ή και τον 
γαµπρό) στην εκκλησία και στέκεται κοντά τους κατά την τέλεση τού 
µυστηρίου 2. (λόγ.) ο κουµπάρος, το πρόσωπο που αλλάζει τα νυφικά 
στέφανα κατά την τελετή τού γάµου. 

παρανυχίδα (η) → παρωνυχίδα 
παραξενεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραξέν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 1. (µετβ.) 

δηµιουργώ (σε κάποιον) απορίες, υποψίες, έκπληξη, τον προβληµατίζω: 
πραγµατικά µε παραξένεψε η αντίδραση του- οµολογώ ότι δεν την περίµενα || τα 
λόγια του µε παραξένεψαν και µε έβαλαν σε υποψίες || µη σε παραξενεύει που 
είναι τόσο σκληρός· τα βάσανα τής ζωής τον έκαναν έτσι ΣΥΝ. ξενίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι παράξενος, αποκτώ ιδιοτροπίες, παραξενιές: όσο γερνά, τόσο 
παραξενεύει! ΣΥΝ. παραξενιάζω 3. (µεσοπαθ. παραξενεύοµαι) απορώ, µου 
φαίνεται κάτι παράξενο: µόλις τον είδα να φεύγει τρέχοντας παραξενεύτηκα· 
µετά κατάλαβα ότι ήταν ο πορτοφολάς || µην παραξενευτείς αν δεις τα µαγαζιά 
ανοιχτά τόσο αργά- εδώ ισχύει άλλο ωράριο. 

παραξενιά (η) η ιδιοτροπία,, προσωπική εκδήλωση ή συµπεριφορά που 
αποκλίνει από το αναµενόµενο ή το συνηθισµένο: µε τα χρόνια όλοι 
αποκτούµε τις - µας. — παραξενιάζω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα. 

παραξενοδοχία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των δωµατίων, κατοικιών κ.λπ. 
που ενοικιάζονται ως τουριστικά καταλύµατα χωρίς να είναι επίσηµα 
δηλωµένα και χωρίς να πληρούν όλους τους κανόνες καλής λειτουργίας. 
[ETYM. < πάρα- + αρχ. ξενοδοχία «περιποίηση τού ξένου» (< ξενοδόχος))- 

παράξενος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αποκλίνει από τα αναµενόµενα και 
συνηθισµένα δηµιουργώντας απορία, έκπληξη, προβληµατισµό ή υποψίες: ~ 
χρώµα | σχήµα | ιδέες | αντιδράσεις || αυτά είναι ~ πράγµατα, δεν τα 
καταλαβαίνω || είχε ένα βλέµµα πολύ -, δεν ξέρω τι ήθελε! ΣΥΝ. αλλόκοτος, 
ασυνήθιστος ΑΝΤ. κανονικός, συνηθισµένος 2. αυτός που συµπεριφέρεται 
περίεργα ή ιδιότροπα: έγινε πολύ ~ κι όλο γκρινιάζει || ~ κορίτσι, δεν µοιάζει 
καθόλου στ' άλλα παιδιά! || γερο-παράξενε! 3. παράξενα (τα) τα µυστήρια, 
καθετί το αφύσικο, το ανεξήγητο: πάντα τον γοήτευαν τα - τής ζωής || όλα τα ~ 
εδώ µέσα συµβαίνουν! — παράξενα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 

παραξηλώνω ρ. µετβ. {παραξήλω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) ξηλώνω (ρούχο 
ή ύφασµα) πιο πολύ από όσο χρειάζεται: παραξηλώθηκε η φούστα, θέλει 
ράψιµο όλο το στρίφωµα! ΦΡ. (µτφ.) το παραξηλώνω φθάνω στα άκρα, 
ξεπερνώ τα όρια: το 'χεις παραξηλώσει τον τελευταίο καιρό µε τα ψώνια και τις 
διασκεδάσεις· κοίτα να µαζευτείς λιγάκι! ΣΥΝ. το παρατραβώ. 

παραξόνιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι τοποθετηµένος κοντά στον άξονα 2. 
παραξόνιο (το) {παραξονί-ου | -ων} (παλαιότ.) σιδερένιο καρφί που 
τοποθετείται στο άκρο τού άξονα µιας άµαξας για λόγους ασφαλείας, 
προκειµένου να µη φεύγει ο τροχός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -αξόνιος < 
άξων]. παραοικονοµία (η) {χωρ. πληθ.} το κύκλωµα παράνοµης οικονοµίας, οι 
οικονοµικές δραστηριότητες που δεν καταγράφονται από τις επίσηµες κρατικές 
υπηρεσίες (και κατά συνέπεια δεν υφίστανται ούτε έλεγχο ούτε φορολόγηση): 
στην Ελλάδα ανθεί η ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. parallel economy]. 
Παραολυµπιάδα (η) η Ολυµπιάδα στην οποία διαγωνίζονται πρόσωπα µε 
ειδικές ανάγκες. — παραολυµπιακός, -ή, -ό. παραπάει ρ; → παραπηγαίνω 
παραπαιδεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η παιδεία που παρέχεται εκτός τής επίσηµα 
αναγνωρισµένης δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (κυρ. τα επί πληρωµή 
ιδιαίτερα ή οµαδικά µαθήµατα): το καινούργιο νοµοσχέδιο αποσκοπεί και στον 
περιορισµό τής ~ 2. (καταχρ.) η φροντιστηριακή εκπαίδευση. παραπαίδι (το) 
{παραπαιδιού} (λαϊκ.) 1. το υιοθετηµένο παιδί ΣΥΝ. 
θετό παιδί 2. νεαρός υπηρέτης. παραπαίω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) 1. περπατώ χωρίς σταθερότητα, τρεκλίζοντας: ~ απ' τη ζάλη 2. (µτφ.) 
είµαι αποδυναµωµένος, ασταθής, χωρίς σταθερό προσανατολισµό: η 
παραπαίουσα κυβέρνηση κατέφυγε σε σπασµωδικούς χειρισµούς || η οικονοµία 

τής χώρας παρέπαιε υπό το βάρος των ελλειµµάτων. [ΕΤΥΜ αρλ· < πάρα- + 
παίω «χτυπώ, πλήττω». Το ρ. παίω είναι αβεβ. ετύµου, ίσως < *παΕίω, που 
συνδ. µε λατ. pavio «χτυπώ», o τ. παίσω (µέλλ.) θεωρείται υστερογενής. 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, αρχικός θεωρείται ο τ. *παίσω, που συνδ. µε λατ. 
pinso «κόβω», πράγµα που δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Εξακολουθούν να 
υπάρχουν ερωτήµατα ως προς το αν η λ. παιάν ή και το ρ. πταίω θα 
µπορούσαν να ενταχθούν στην ίδια λεξιλογική οικογένεια]. 

παραπανήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. παραπανίσιος) αυτός που ξεπερνά τα 
κανονικά ή επιθυµητά όρια, ο επιπλέον: έχει ~ αλάτι το φαγητό || προσπαθεί να 
χάσει τα ~ κιλά || είχα µερικά κουπόνια ~ και του τα έδωσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ήσιος. 

παραπάνω επίρρ. [µεσν.] 1. σε ψηλότερο σηµείο, πιο πάνω (από κάτι/κάποιον): 
µη σταµατήσεις στον δεύτερο όροφο, ανέβα ~ ΑΝΤ. παρακάτω 2. πιο πέρα: 
έστριψε σ' ένα στενό ~ ΣΥΝ. παραπέρα, παρακεί 3. πιο πολύ, περισσότερο: 
έχει µερικά κιλά ~ από το κανονικό || µείναµε λίγο ~, µέχρι που νύχτωσε || δεν 
είναι ~ από είκοσι! || Μπα! Είναι πολύ ~! || (σε σύγκριση) αυτόν τον αγαπούσε 
~ κι απ' τον αδελφό του || τα πράγµατα είναι κάτι ~ από δύσκολα ΣΥΝ. 
επιπλέον ΦΡ. (α) (και) µε το παραπάνω κατά τρόπο που δεν αφήνει 
περιθώρια για αµφισβήτηση, κατά τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο, καλύτερα 
ή περισσότερο από το αναµενόµενο: ό,τι πει το κάνει και ~ || το ευχαριστή-
θηκα και ~ (β) ένα παραπάνω που... για τον πρόσθετο λόγο ότι...: πρέπει να 
προσέχεις τα λόγια σου µαζί της- ~ ξέρεις ότι παρεξηγεί εύκολα ΣΥΝ. 
επιπροσθέτως 4. σε προηγούµενο σηµείο: αυτό δεν αναφέρεται ~ ΣΥΝ. (λόγ.) 
ανωτέρω 5. (ως επίθ.) αυτός που βρίσκεται σε ψηλότερο σηµείο από κάποιον 
άλλο ή λίγο πιο µακριά: ανέβα στο ~ σκαλοπάτι || ο ~ όροφος έχει καλύτερη 
θέα || να σχολιαστεί το ~ κείµενο || εδώ κοντά µένει, στην ~ γειτονιά 6. (ως 
ουσ.) αυτός που αναφέρεται ή αναφέρθηκε πριν, σε προηγούµενο σηµείο 
κειµένου: όλα τα ~ είναι αληθή και τεκµηριωµένα || σχετικά µε τους ~, 
πρόκειται για εξαίρετους επιστήµονες. 

παραπάτηµα (το) {παραπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µπέρδεµα στο 
περπάτηµα, το στραβό βήµα (λ.χ. από γλίστρηµα) ΣΥΝ. στραβοπάτηµα, 
(λόγ.) ολίσθηµα 2. (µτφ.) το παροδικό και όχι καθοριστικό σφάλµα στο οποίο 
υποπίπτει κάποιος, η µικρή αποτυχία σε µια προσπάθεια: άλλο ένα τέτοιο ~ 
και τελειώνει η πολιτική του καριέρα! || ένα απλό ~ ήταν, ας το παραβλέψουµε! 
|| ~ τής πρωτοπόρου τού πρωταθλήµατος (ήττα ή ισοπαλία) ΣΥΝ. 
παραστράτηµα, αποτυχία. 

παραπατώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {παραπατ-είς κ. -άς... | παραπάτησα} 1. µπερδεύω 
το βήµα µου: ~ στο σκαλοπάτι και πέφτω από τις σκάλες ΣΥΝ. στραβοπατώ 2. 
(µτφ.) υποπίπτω σε (ελαφρό) παράπτωµα ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι, παραστρατώ 
3. περπατώ χωρίς σταθερότητα, ταλα-ντευόµενος συνεχώς: παραπατούσε 
µεθυσµένος, ώσπου σωριάστηκε κάτω ΣΥΝ. τρεκλίζω. 

παραπείθω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέπεισα} (λόγ.) παραπλανώ (κάποιον): 
παρέπεισε τον πελάτη µε ψεύτικες εγγυήσεις ΣΥΝ. ξεγελώ, εξαπατώ. 

παραπειστικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει την ικανότητα ή την 
πρόθεση να παραπείσει, να παραπλανήσει: ~ επιχείρηµα | µέθοδος | ερώτηση 
(που µπορεί να παγιδεύσει είτε ως διφορούµενη είτε επειδή υποβάλλει 
στοιχεία που δεν έχουν οµολογηθεί ή αναφερθεί). — παραπειστικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

παραπεµπτικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός µέσω τού οποίου γίνεται η παραποµπή 
(σε δίκη, ιατρική εξέταση κ.λπ.): ~ βούλευµα | σηµείωµα | διαδικασία || ~ 
λήµµα (που παραπέµπει για ερµηνεία σε άλλο λήµµα) 2. παραπεµπτικό (το) 
το ειδικό έντυπο µε το οποίο ο γιατρός στέλνει πελάτη του για εξετάσεις. — 
παραπεµπτικ-ά | -ώς [1892] επίρρ. 

παραπέµπω ρ. µετβ. {παρέπεµψα, παραπέµφθηκα} 1. (για υποθέσεις, έγγραφα 
κ.λπ.) αναθέτω σε αρµόδιο όργανο ή πρόσωπο, υπάγω στην αρµοδιότητα, 
στον τοµέα ευθύνης του: παρέπεµψε την υπόθεση στον εισαγγελέα || 
παρέπεµψαν το θέµα στο συµβούλιο | στο συνέδριο | στον Ο.Η.Ε. || (µεσοπαθ.) 
η διαφορά παραπέµφθηκε σε διαιτησία || η υπόθεση παραπέµφθηκε στις 
(ελληνικές) καλένδες 2. (για πρόσ.) στέλνω κάποιον να αποταθεί περαιτέρω σε 
άλλο πρόσωπο, κυρ. στο πλαίσιο τυπικής διαδικασίας: αν δεν θέλουν να σε 
εξυπηρετήσουν, θα σε παραπέµπουν από το ένα γραφείο στο άλλο 3. (ειδικότ.) 
οδηγώ σε δίκη, καθιστώ (κάποιον) υπόδικο: η Βουλή τον παρέπεµψε στο Ει-
δικό ∆ικαστήριο για τα σκάνδαλα 4. παραθέτω πλήρως και µε ακρίβεια 
πληροφορίες για την πηγή, από την οποία άντλησα στοιχεία: στο σηµείο αυτό 
~ σε προηγούµενη εργασία µου για το θέµα || πολλοί νέοι µελετητές 
παραπέµπουν στα συγγράµµατα του ΣΥΝ. κάνω παραποµπή 5. (γενικότ.) 
στέλνω (κάποιον) να συµβουλευθεί συγκεκριµένη πηγή: παρέπεµψε τους 
δηµοσιογράφους στις χθεσινές του δηλώσεις 6. (µτφ.) θυµίζω, φέρνω στον νου, 
επιτρέπω τη σύνδεση µε (κάτι): τέτοια επεισόδια | ιδεολογήµατα παραπέµπουν 
σε νοοτροπίες άλλων εποχών || η τεχνική του παραπέµπει πολύ συχνά στους 
αρχαίους τραγικούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ- αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ διά µέσου - συνοδεύω», < πάρα- + 
πέµπω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

παραπέρα επίρρ. 1. (τοπικό) πιο πέρα, σε ένα µέρος λίγο πιο µακριά: εδώ ~ 
µένω, στο πιο πάνω στενό || κάνε λίγο - να βλέπω καλύτερα! ΑΝΤ. παραδώθε 2. 
(χρονικό) περαιτέρω, στο µέλλον: να δούµε τι θα κάνει ~ στη ζωή του ΣΥΝ. 
µελλοντικά, µετά. 

παραπέτασµα (το) {παραπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κρεµαστό χώρισµα 
από βαρύ κυρ. ύφασµα, που κρύβει ή αποµονώνει έναν χώρο ΣΥΝ. 
προκάλυµµα, κουρτίνα 2. (µτφ.) οτιδήποτε προτάσσεται, για να καλύψει, να 
κρατήσει κάτι χωριστό, µυστικό: υπάρχει ένα ~ πυκνού µυστηρίου γύρω από τα 
µελλοντικά της σχέδια || ~ µυστικοπάθειας ΣΥΝ. πέπλο· ΦΡ. (σιδηρούν) 
παραπέτασµα η Σοβιετική Ένωση 
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και οι χώρες επιρροής της, όπως χαρακτηρίζονταν κυρ. από τις χώρες 
τής Βορειοατλαντικής Συµµαχίας (τού NATO) κατά τα χρόνια τού 
Ψυχρού Πολέµου, λόγω των αυστηρών περιορισµών στη διακίνηση 
ανθρώπων και ιδεών που ίσχυε στις χώρες αυτές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πάρα- + -πέτασµα < πετάννυµι (βλ. λ. πετώ). Η φρ. σιδηρούν 
παραπέτασµα αποδίδει την αγγλ. Iron Curtain, την οποία 
πρωτοχρησιµοποίησε ο Ου. Τσώρτσιλ σε επιστολή του προς τον πρό-
εδρο Τρούµαν στις 12 Μαΐου 1945]. 

παραπέτο (το) 1. χαµηλή, προστατευτική χτιστή κατασκευή κατά 
µήκος δρόµου, γέφυρας κ.λπ. ΣΥΝ. στηθαίο 2. ΝΑΥΤ. η κουπαστή. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. parapeto < para- (< parar «προστατεύω, καλύπτω») + 
peto «στήθος» (ιταλ. petto) < λατ. pectus «στήθος, στέρνο»]. 

παραπετώ ρ. µετβ. {παραπετάς... | παραπέτ-αξα, -ιέµαι, -άχτηκα, -
α)γ)µένος) εγκαταλείπω παραπέρα, αφήνω παράµερα (κάτι) ως 
άχρηστο ή λόγω απροσεξίας: το είχαν παραπετάξει γι' άχρηστο, αλλά 
τους το ζήτησαν ως αντίκα αξίας || (κυρ. η µτχ. παραπεταµένος, -η, -
ο) ΤΟ έγγραφο ήταν - κάπου στο γραφείο µέσα σε άλλα χαρτιά || (για 
πρόσ.) τόσα χρόνια τον είχαν παραπεταµένο- τώρα ανακάλυψαν ότι 
αξίζει! — παραπέταµα (το). 

παραπεφτω ρ. αµετβ. {παράπεσα κ. παραέπεσα (σηµ. 1)} 1. πέφτω 
περισσότερο ή πιο συχνά από το κανονικό ή το επιθυµητό: του πα-
ραπέφτουν τα µαλλιά, χρειάζεται ειδική θεραπεία || παραέπεσε η 
ακροαµατικότητα τού σταθµού || παραπέφτει κοντό αυτό το φόρεµα || 
παράπεσε αλάτι στο φαγητό 2. ρίχνοµαι ή αφήνοµαι παράµερα από 
απροσεξία ή ως άχρηστος: κάπου θα παράπεσε το σηµείωµα, ψάξε να 
το βρεις. 

παραπηναίνω ρ. αµετβ. {παραπήγα (να/θα παραπάει)} πηγαίνω συ-
χνότερα από το κανονικό (κάπου): τώρα τελευταία παραπηγαίνει 
στον γιατρό, συµβαίνει τίποτα; || (µτφ.) παραπήγε άσχηµα στις εξε-
τάσεις- ΦΡ. αυτό παραπάει! για κάτι απαράδεκτο, που ξεπερνά τα 
όρια, που είναι η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι: είπαµε να ανε-
χθούµε τις ιδιοτροπίες του, αλλά ~. Επίσης παραπάω 

παράπηγµα (το) {παραπήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πρόχειρη, κυρ. ξύ-
λινη κατασκευή για τη στέγαση ανθρώπων, η παράγκα ΣΥΝ. καλύβα 
2. παραπήγµατα (τα) (α) τα εξαρτήµατα τού καταστρώµατος και των 
τοιχωµάτων πλοίου (β) πρόχειρος, κυρ. εκτός σχεδίου, οικισµός στα 
περίχωρα αστικού κέντρου (γ) στρατιωτική κατασκήνωση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παραπήγνυµι «εµπήγω κάτι κοντά σε άλλο, εµφυτεύω» < πάρα- + 
πήγνυµι (βλ. λ. πήζω)]. 

παραπίσω επίρρ. 1. (τοπ.) ακόµη πιο πίσω: µπροστά πήγαινε ο αρχη-
γός και ~ οι υπόλοιποι ΑΝΤ. παραµπρός 2. (ως ουσ.) αυτός που βρί-
σκεται πίσω από άλλον: ο ~ κάτι θέλει (χρον.) 3. σε κατοπινό χρόνο, 
µετέπειτα: µ'αυτό που έτυχε, όλες οι προετοιµασίες πήγαν ~ ΣΥΝ. αρ-
γότερα 4. πιο πριν: για θυµήσου δέκα χρόνια ~ πώς ήταν τα πράγµατα 
ΣΥΝ. νωρίτερα. 

παραπλανητικός, -ή, -ό [1833] αυτός που παραπλανά: ~ απάντηση | 
υπόσχεση | διαφήµιση | δεδοµένα | εικόνες τής τηλεόρασης | τέχνασµα 
| χαµόγελο ΣΥΝ. παραπειστικός. — παραπλανητικ-ά | -ώς επίρρ. 

παραπλανώ ρ. µετβ. [µτγν.] {παραπλανάς... | παραπλάν-ησα, -ώµαι, -
άσαι..., -ήθηκα, -ηµέ\Ός} προξενώ πλάνη (σε κάποιον), ενεργώ έτσι, 
ώστε κάποιος να οδηγηθεί σε εσφαλµένο συµπέρασµα το οποίο µε 
ευνοεί: ο στρατηγός παραπλάνησε τους εχθρούς µε ένα ευφυές τέ-
χνασµα || προσπάθησε να παραπλανήσει τους ξένους δηµοσιογράφους 
παρουσιάζοντας µια εξωραϊσµένη εικόνα των φυλακών || η µε-
λοδραµατική αντίδραση ήταν για να παραπλανήσει το δικαστήριο || 
παραπλάνησε τους ψηφοφόρους µε ψεύτικες υποσχέσεις ΣΥΝ. παρα-
πείθω, ξεγελώ, παρασύρω, κοροϊδεύω, εξαπατώ. — παραπλάνηση (η) 
[1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 

παράπλευρος, -η, -ο 1. αυτός που συνορεύει άµεσα µε κάτι, που 
εφάπτεται κατά µήκος µιας πλευράς του: ~ οικόπεδο | κήπος | δωµά-
τιο | διαµέρισµα ΣΥΝ. προσκείµενος 2. αυτός που γίνεται, κινείται κατά 
µήκος µιας πλευράς, γραµµής: ~ κυκλοφορία οχηµάτων 3. αυτός που 
προκαλείται εξαιτίας άλλου, έµµεσος- κυρ. σε ευφηµ. φρ.: οι βοµ-
βαρδισµοί στρατιωτικών στόχων είχαν και - απώλειες (δηλ. ανθρώ-
πινες). — παράπλευρα | παραπλεύρως [1852] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. latéral. Στη σηµ. «έµµεσος» η λ. αποδίδει ανάλογη χρήση τού 
αγγλ. side και collateral, λ.χ. παράπλευρες ζηµίες | απώλειες < αγγλ. 
collateral damages]. 

παραπλέω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέπλευσα} πλέω κοντά σε (κάτι): - το 
ακρωτήριο τού Σουνίου | τα µικρασιατικά παράλια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλέω. 

παραπληγία (η) {παραπληγιών} παράλυση των κάτω άκρων τού σώ-
µατος λόγω κακώσεως ή νόσου τού νωτιαίου µυελού. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. παραπληγία | -πληξία, αρχική σηµ. «ηµιπληγία», < πα-ραπλήξ, -
ήγος_< πάρα- + -πλήξ < πλήττω]. 

Παραπληγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παρα-
πληγία 2. παραπληγικός (ο), παραπληγική (η) πρόσωπο που πάσχει 
από παραπληγία. Επίσης παράπληκτος, -η, -ο [αρχ.]. 

παραπληροφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η σκόπιµα κακή 
πληροφόρηση, που χαρακτηρίζεται από τη µετάδοση ανακριβών, 
µονόπλευρα διογκωµένων ή επινοηµένων (ψευδών) πληροφοριών 
ή/και την απόκρυψη άλλων: η ~ των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. misinformation]. 

Παραπληροφορώ ρ. µετβ. {παραπληροφορείς... | παραπληροφόρησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} επεµβαίνω στον τρόπο µετάδοσης πλη-
ροφοριών, παραποιώντας την αλήθεια (αποκρύπτοντας, υπερτονίζο-
ντας, τροποποιώντας ή κατασκευάζοντας ψευδείς ειδήσεις): κατηγό-
ρησε τα Μ.Μ.Ε. ότι παραπληροφορούν την κοινή γνώµη. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. misinform]. 

παραπλήρωµα (το) [µτγν.] {παραπληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτι- 

δήποτε προστίθεται, για να συµπληρώσει ή να ολοκληρώσει κάτι 
ΣΥΝ. συµπλήρωµα 2. ΓΕΩΜ. (~ µιας γωνίας) η γωνία η οποία µε τη δε-
δοµένη έχουν άθροισµα 180°. 

παραπληρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το 
παραπλήρωµα: ~ χαρακτήρας | λειτουργία | στοιχείο ΣΥΝ. συµπληρω-
µατικός 2. ΓΕΩΜ. παραπληρωµατικές γωνίες δύο γωνίες, που το 
άθροισµα τους είναι 180°. — παραπληρωµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

παραπλήσιος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, 
δίπλα σε (κάποιον/κάτι): σε ~ χώρο | κτήριο | οίκηµα ΣΥΝ. παράπλευ-
ρος 2. αυτός που διαφοροποιείται ελάχιστα από (κάποιον/κάτι), που 
είναι περίπου ίδιος: προτίµησε ένα ~ σχέδιο || µια ~ άποψη ΣΥΝ. πα-
ρεµφερής, παρόµοιος. — παραπλήσια/παραπλησίως [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος, όµοιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -πλήσιος < πλησίος «κοντινός» (βλ. λ. πλη-
σίον)]. 

παράπλους (ο) [αρχ.] {παράπλου | χωρ. πληθ.} η πλεύση σε κοντινή 
απόσταση, κατά µήκος ή παράλληλα (κυρ. προς ακτή): ο ~ ακρωτη-
ρίου | ακτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

παραποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εσκεµµένη 
αλλοίωση πράγµατος µε σκοπό την εξαπάτηση: ~ εγγράφου | τής 
αλήθειας. 

παραποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {παραποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αλλοιώνω εσκεµµένα την αληθινή φύση ή τον γνήσιο χαρακτήρα 
πράγµατος, ώστε να δίνει παραπλανητική εντύπωση, να εξαπατά: ~ 
τα γεγονότα | τα στοιχεία | τα έγγραφα | τα αποτελέσµατα εξετάσεων || 
µετέδωσαν παραποιηµένες ορισµένες φράσεις, διαστρεβλώνοντας το 
νόηµα των δηλώσεων του. — παραποιητής (ο) [1854]. 

παραπολιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το πα-ρασκήνιο τής 
επίσηµης πολιτικής: - στήλη εφηµερίδας || ~ σχόλιο | επικαιρότητα | 
είδηση | ενδιαφέρον 2. (α) παραπολιτικά (τα) οι στήλες των εφη-
µερίδων που αναφέρονται στο πολιτικό παρασκήνιο (β) παραπολιτι-
κή (η) η ενασχόληση µε το πολιτικό παρασκήνιο: να ξεφύγουµε από 
την παγίδα τής ~ και ν' ασχοληθούµε µε τα προβλήµατα τού λαού. — 
παραπολιτικ-ά | -ώς επίρρ. 

παραποµπή (η) 1. η µεταβίβαση ή ανάθεση τής διευθέτησης ενός 
θέµατος στο αρµόδιο όργανο ή πρόσωπο: η ~ των επιχειρήσεων στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού για ολιγοπωλιακές πρακτικές || ~ των διαφο-
ρών των δύο χωρών ενώπιον τού ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου τής Χάγης 2. 
η κατά τον νόµο απόδοση κατηγορίας σε κάποιον και η εκκίνηση δι-
καστικής διαδικασίας εναντίον του: η Βουλή αποφάσισε την - τριών 
υπουργών στο Ειδικό ∆ικαστήριο 3. ΦΙΛΟΛ. η επεξηγηµατική σηµείω-
ση ή υποσηµείωση σε κείµενο (µε σχετική ένδειξη, αρίθµηση κ.λπ.), 
στην οποία αναφέρεται η πηγή από την οποία έχουν ληφθεί στοιχεία 
ή αποσπάσµατα και µπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει για την εξα-
κρίβωση τους, την παραβολή τους µε άλλα ή για περισσότερες πλη-
ροφορίες: η ακρίβεια των ~ χαρακτηρίζει τις καλές επιστηµονικές ερ-
γασίες 4. (κατ' επέκτ.) η αναφορά σε άλλα στοιχεία (σχετικά µε το 
θέµα), η σύνδεση, συσχέτιση µε δεδοµένα: οι συνεχείς ~ του σε κα-
ταστάσεις και γεγονότα τού παρελθόντος κούρασαν το ακροατήριο. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «µεταφορά - συνοδία (εφοδίων και προϊό-
ντων)», < παραπέµπω. Η φιλολ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. renvoi]. 

παραποµπή σε κείµενα. Τα κείµενα, λόγω τής έκτασης τους, υπο-
διαιρούνται σε µικρότερες ενότητες (ανάλογες µε το είδος τού κει-
µένου), ώστε να µπορεί κανείς να παραπέµψει σε αυτά. Προκειµέ-
νου για φιλολογικά (λογοτεχνικά κ.ά.) κείµενα, παραπέµπουµε σε 
χωρία τού κειµένου, αναφέροντας µαζί και τον αριθµό τού στίχου 
(προκειµένου για αρχαία κείµενα), ενδεχοµένως και τον αριθµό 
τού βιβλίου, στο οποίο περιέχεται το χωρίο. Π.χ. Θουκ. 4, 37, 5 (τέ-
ταρτο βιβλίο, χωρίο 37, στίχος 5)· Οµήρου 1λ. 3, 54 ή Γ 54 (τρίτο βι-
βλίο | ραψωδία, στίχος 54). Όταν παραπέµπουµε σε νοµικά κείµε-
να, η παραποµπή γίνεται σε άρθρα τού νόµου, σε παραγράφους 
(αριθµηµένες υποδιαιρέσεις των άρθρων) και σε εδάφια (αριθµη-
µένες υποδιαιρέσεις των παραγράφων), π.χ. ν. 1780/58 αρθ.(ρ.) 30, 
παρ. 5, εδ.(άφ.) 4. Η παραποµπή σε χωρία τού Ευαγγελίου γίνεται 
µε βάση το ανάλογο Ευαγγέλιο (Ιωάνν., Μάρκ., Ματθ., Λουκ.), το 
κεφάλαιο και το εδάφιο. Π.χ. Λουκ. 4,12 (κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 
κεφάλαιο 4, εδάφιο 12). Βεβαίως, ο απλούστερος και συνηθέστερος 
τρόπος είναι η παραποµπή σε σελιδαρίθµηση, σε αριθµό σελίδας 
ενός βιβλίου· π.χ. Ν. Καζαντζάκη, Ταξιδεύοντας στην Αγγλία, σ. 25 
(η ΧΡήση σσ· ως πληθυντικού είναι ξενισµός -πβ. αγγλ. pp.- και 
πρέπει να αποφεύγεται: όχι ∆. Σολωµού, Άπαντα, σσ. 17-34, αλλά ∆. 
Σολωµού, Άπαντα, α. 17-34). 

παραπόνεµα (το) {παραπονέµ-ατος | -ατα, -άτων} το παράπονο 
(βλ.λ.). Επίσης παραπόνεση (η). 

παραπονεµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει παράπονο για κάτι: 
τον είδα ~ και τον λυπήθηκα || πολλοί έµειναν παραπονεµένοι από τη 
λύση που δόθηκε 2. αυτός που εκφράζει ή περιέχει παράπονο: τα ~ 
λόγια τού τραγουδιού | τής µάννας του. — παραπονεµένα επίρρ. 

παραπονετικός, -ή, -ό αυτός που εξωτερικεύει, που εκφράζει πα-
ράπονο: ~ λόγια. — παραπονετικά επίρρ. 

παραπονιάρης (ο) {παραπονιάρηδεςί,παραπονιάρα (η) πρόσωπο 
που αρέσκεται ή καταφεύγει συχνά (και χωρίς σοβαρό λόγο) στην 
έκφραση παραπόνων ΣΥΝ. κλαψιάρης.   — παραπονιάρικος, -η, -ο, 
επίρρ. παραπονιάρικα. [ΕΤΥΜ. < παράπονο + παραγ. επίθηµα -ιάρης, 
πβ. κ. αγαθ-ιάρης]. 

παραπονιέµαι ρ. → παραπονούµαι 
παράπονο (το) {παραπόν-ου | -ων} 1. η δυσαρέσκεια από τη διάψευ-

ση των δικαιολογηµένων προσδοκιών (κάποιου) ή από την παραγνώ- 



παραπονούµαι 1335 παράσιτο 
 

ριση τής προσφοράς ή τής αξίας του: είχε µεγάλο ~ για την τόση 
αχαριστία των παιδιών της || δεν είχε ~, η ζωή στάθηκε γενναιόδωρη 
µαζί του || το είπε και του έφυγε το ~ || έχω παράπονα από σένα- έφυ-
γες και µε ξέχασες! ΦΡ. (α) το 'χω παράπονο (i) έχω κάτι ως βαθύτε-
ρη επιθυµία: παράπονο το 'χω να σε δω µια φορά καλά ντυµένη (ii) 
πικραίνοµαι, έχω πληγωθεί από κάτι: ~ που δεν µου είπαν ούτε ένα 
ευχαριστώ! (β) µε παίρνει | πιάνει το παράπονο θλίβοµαι εξαιτίας 
µιας δυσάρεστης ή άδικης κατάστασης: σαν θυµόταν τη ζωή στη 
Σµύρνη πριν από την καταστροφή τού '22, την έπιανε το παράπονο || 
τον πήρε το παράπονο κι άρχισε να κλαίει (γ) δεν έχω κανένα πα-
ράπονο δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο θα µπορούσα να εκφράσω 
δυσαρέσκεια: Από σένα ~. Με φρόντισες και µε το παραπάνω. Από 
τους άλλους, όµως... 2. η εξωτερίκευση διαµαρτυρίας σχετικά µε µια 
κατάσταση που είναι άδικη ή θίγει ένα πρόσωπο ή σύνολο: συνεχί-
ζονται τα ~ των εµπόρων για τα αντικειµενικά κριτήρια || η σύµβαση 
έγινε αποδεκτή χωρίς παράπονα από τη µία ή την άλλη πλευρά || όταν 
αρχίζει τα ~, δεν την αντέχω! ΦΡ. (α) κάνω | υποβάλλω παράπονα 
εκφράζω την αντίθεση µου, διαµαρτύροµαι ως θιγόµενος (προσωπικά 
ή συλλογικά): του έκανε παράπονα για τα ειρωνικά σχόλια του! || 
υποβολή παραπόνων στην αρµόδια υπηρεσία (β) τα παράπονα σου 
στον δήµαρχο | στον Ο.Η.Ε. για διαµαρτυρία που πρέπει να έχει 
άλλον αποδέκτη, για την οποία άλλος είναι υπεύθυνος: Τι τα λες σε 
µένα αυτά; ~! (γ) κουτί παραπόνων βλ. λ. κουτί 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
κάνει κάποιον να αισθανθεί ότι αδικείται ή παραγνωρίζεται: το ~ του 
είναι ότι δεν του έδωσαν καν σηµασία, ενώ είχε χρήσιµα στοιχεία να 
τους παρουσιάσει. — (υποκ.) παραπονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
παράπονον < παραπονούµαι (υποχωρητ.)]. 

παραπονούµαι κ. παραπονιέµαι ρ. αµετβ. {παραπονείσαι... | πα-
ραπονέ-θηκα, -µένος) 1. εκφράζω παράπονο: συνέχεια παραπονιέται 
για τη φτώχια του || φυσικό είναι να σου παραπονιέται, έτσι που του 
µιλάς 2. εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου για (κάτι), διαµαρτύροµαι 
(χωρίς βίαιες αντιδράσεις): οι εργαζόµενοι παραπονούνται για την 
αύξηση τής φορολογίας ΣΥΝ. δυσανασχετώ 3. (ειδικότ. η µτχ. παρα-
πονουµενος, -η, -ο) (συνήθ. το αρσ. ως ουσ.) ο στρατιώτης ο οποίος 
εµφανίζεται στην αναφορά τής µονάδας του αναφέροντας άδικη µε-
ταχείριση εις βάρος του: αν συνεχίσει ο λοχίας να µου φέρεται έτσι, 
θα βγω ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. παραπονούµαι < πάρα- + πονώ | -οϋµαι], 

παραπόρτι (το) [µεσν.] {παραπορτ-ιού | -ιών} πόρτα µικρών δια-
στάσεων δίπλα στη µεγάλη εξώπορτα, στα πλάγια ή στην πίσω πλευ-
ρά κτηρίου. 

παραποτάµιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται ή αναπτύσσεται 
κοντά στις όχθες ποταµού: ~ πληθυσµός | πολιτισµός | οικισµός | φυ-
τά. — παραποταµίως επίρρ. 

παραπόταµος (ο) [1859] {παραποτάµ-ου | -ων, -ους} ποταµός που 
συµβάλλει σε άλλον µεγαλύτερο ποταµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Nebenfluß]. 

παραπούλι (το) Ιχωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. κηπευτικό φυτό, λαχανικό- κυρ. 
στη ΦΡ. (παροιµ.) καιρός φέρνει | σπέρνει | βγάζει τα λάχανα, καιρός 
τα παραπούλια καθετί στον καιρό του· για να πετύχει κάτι, πρέπει να 
γίνει τη σωστή στιγµή 2. το νέο βλαστάρι, η παραφυάδα, κυρ. αυτή 
που φυτρώνει µετά το κόψιµο τού κύριου άνθους. 

παραπροίκι (το) {παραπροικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σύνολο των χρη-
µάτων και των περιουσιακών στοιχείων που δίνονται ως επιπλέον 
προίκα ΣΥΝ. πανωπροίκι, εξώπροικο. 

παραπροϊόν (το) (παραπροϊόντ-ος | -ων} 1. προϊόν που προκύπτει 
δευτερευόντως ή τυχαία κατά τη διαδικασία παραγωγής άλλου προϊ-
όντος 2. (µτφ.) το αποτέλεσµα µιας ενέργειας που προκύπτει χωρίς 
πρόθεση ή πρόβλεψη, κυρ. το κατώτερης σηµασίας πνευµατικό ή 
καλλιτεχνικό δηµιούργηµα: τα εικαστικά ~ τής διαφήµισης ΣΥΝ. υπο-
προϊόν. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. by-product]. 

παράπτωµα (το) (παραπτώµ-ατος | -ατα, -άτων} το χωρίς µεγάλη ση-
µασία λάθος, το σφάλµα: πειθαρχικό | ηθικό | λεκτικό ~ || δεν θα του 
πάρουµε το κεφάλι για ένα ~! ΣΥΝ. παρατυπία, ολίσθηµα. — (υποκ.) 
παραπτωµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παραπίπτω «πέφτω, 
σφάλλω» (βλ. κ. πτώµα)]. 

παραρρήνιος, -α, -ο [1854] αυτός που βρίσκεται κοντά ή δίπλα στον 
ποταµό Ρήνο: τα ~ κρατίδια τής Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -
ρρήνιος < Ρήνος]. 

παράρριζο (το) BOT. κάθε διακλάδωση τού κύριου κορµού µιας ρί-
ζας·, 

παράρτηµα (το) (παραρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθένα από τα 
επιµέρους αυτόνοµα τµήµατα ευρύτερου συνόλου ή δικτύου, το 
οποίο διατηρεί την αυτοτέλεια του έχοντας ξεχωριστή λειτουργική 
αξία από τα υπόλοιπα τµήµατα αυτού τού συνόλου, συγχρόνως όµως 
είναι οργανικά συνδεδεµένο µε αυτά, όπως λ.χ. τα διαφορετικά κα-
ταστήµατα µιας τράπεζας, οι διαφορετικοί τοµείς µιας σχολής, το 
τµήµα ενός βιβλίου που ακολουθεί το κυρίως κείµενο του κλπ.: ~ 
τραπέζης | βιβλιοθήκης | λεξικού | τηλεφωνικού καταλόγου | κτηρίου 
2. (ειδικότ.) ειδική έκδοση εφηµερίδας για την κάλυψη τής έκτακτης 
επικαιρότητας: έκτακτο ~! ΦΡ. βγάζω παράρτηµα (i) εκδίδω έκτακτο 
φύλλο εφηµερίδας λόγω σηµαντικής ειδησεογραφίας: όλες οι εφηµε-
ρίδες έβγαλαν παράρτηµα ύστερα από τη νέα τροµοκρατική επίθεση 
(ii) (µτφ.) κοινοποιώ νέο σε όλους χωρίς εξαίρεση: της το είπε για µυ-
στικό κι αυτή το 'βγάλε παράρτηµα ΣΥΝ. διαλαλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αί-
ρω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παραρτώ (-άω) «κρεµώ στο πλάι ή πάνω σε κάτι» < 
παρ(α)- + άρτώ «κρεµώ» (βλ. κ. αναρτώ)]. 

παράς (ο) (παράδες) 1. η κατώτατη λογιστική υποδιαίρεση τής τουρ- 

κικής λίρας (1/40 τού γροσιού)· ΦΡ. (α) δεν δίνω έναν παρά (για κάτι 
| κάποιον) απαξιώ να ενδιαφερθώ, να ασχοληθώ: ~ ό,τι κι αν λες! ΣΥΝ. 
δεν δίνω δεκάρα | µία (β) δεν αξίζει | κάνει | πιάνει | µετράει έναν παρά 
δεν αξίζει τίποτε: τι να πουλήσει · όλα τα έπιπλα του µαζί δεν κάνουν 
έναν παρά (γ) δέκα στον παρά (για πρόσωπα ή πράγµατα) µη-
δαµινής αξίας, εντελώς ευτελή: τέτοιους βρίσκεις ~ (δ) (λαϊκ.) µπιρ 
παρά (i) (ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο ευτελές, χωρίς αξία (ii) 
χωρίς λεφτά ή πάρα πολύ φτηνά, σχεδόν τσάµπα: πήρε το κτήµα ~ 2. 
(περιληπτ. συνήθ. στον πληθ.) το χρήµα, τα λεφτά: βγάζει πολλούς ~ 
µ ' αυτή τη δουλειά! || δεν έχει παράδες ο φτωχός || νΰφη µε ~ (µε προί-
κα) || ~ µε ουρά! || κάποτε είχε πολλούς ~, αλλά τα έχασε όλα στα 
χαρτιά- ΦΡ. (α) τον έχω τον παρά έχω οικονοµική άνεση, κερδίζω 
πολλά: για να ξοδεύει τόσα, τον έχει τον παρά (β) λυπάµαι τον παρά 
είµαι τσιγγούνης: δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, τον λυπάται τον παρά 
(γ) (παροιµ.) Έχεις παράδες; Σου κάνουν τεµενάδες! το χρήµα 
κατεξοχήν αποτελεί µέσον κοινωνικής προβολής και καταξίωσης, το 
χρήµα «µετράει» (δ) (παροιµ.) για τον παρά κολάζεσαι, µε τον παρά 
κι αγιάζεις ο άνθρωπος καταφεύγει συχνά σε αθέµιτα µέσα για την 
απόκτηση χρηµάτων, εντούτοις η κατάλληλη αξιοποίηση τους µπορεί 
να κάνει µεγάλο καλό, να προσφέρει πολλά (ε) (παροιµ.) µε τον παρά 
µου και την κυρά µου µε τα χρήµατα γίνονται τα πάντα (στ) η 
φτήνια τρώει τον παρά βλ. λ. φτήνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. para < περσ. para «κοµµάτι, τµήµα - νόµισµα»]. 

παρασάγγης (ο) {παρασαγγών} αρχαίο µέτρο µήκους των Περσών, 
ίσο περίπου µε 5.243 µέτρα- µόνο στη ΦΡ. απέχω παρασάγγας έχω τε-
ράστια διαφορά, βρίσκοµαι πολύ µακριά: ως επίδοση και διαγωγή 
απέχει παρασάγγας από τους συµµαθητές του || η συνεργασία τους 
υπήρξε επιτυχής, παρότι οι απόψεις τους απέχουν παρασάγγας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. περσ. farsang]. 

παρασάνταλος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που είναι ανακόλουθος, 
που του λείπει η συγκρότηση και η τάξη· (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός 
που δεν µετρά τις πράξεις και τα λόγια του: ~ γυναίκα ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
ατσούµπαλος, άτσαλος, (λόγ.) ατάσθαλος, (καθηµ.) ακατάστατος. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + -σάνταλος < σαντάλι | σανδάλι]. 

παράσείον (το) {παρασεί-ου | -ων} (επίσ.) µικρή χρωµατιστή σηµαία, 
που η άκρη της χωρίζεται στα δύο και χρησιµοποιείται για σηµαιο-
στολισµό ή για την επικοινωνία µέσω σηµάτων (στο ναυτικό ή στον 
στρατό) ΣΥΝ. σηµαιάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παράσείον < πάρα- + -
σειονκ σείω]. 

παρασελήνη (η) [1799] Ιχωρ. πληθ.} οι φωτεινοί δακτύλιοι που εµ-
φανίζονται γύρω από τη σελήνη ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλώνι τού φεγγαριού. 
Επίσης παρασελήνιο (το). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paraselene]. 

παρασελίδιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που είναι γραµµένος ή σηµειωµέ-
νος στο περιθώριο τής σελίδας: ~ σηµείωση | διόρθωση. 

παρασέρνω ρ. → παρασύρω 
παρασήµανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων) 1. η χρήση ση-

µείων ή συµβόλων για την εκποµπή µηνυµάτων, µε στόχο τη συνεν-
νόηση ή την επικοινωνία ΣΥΝ. κρυπτογραφία, σηµειογραφία 2. η δη-
µιουργία νόθων αντιγράφων, η παραχάραξη ΣΥΝ. παραποίηση. — πα-
ρασηµαίνω ρ. [αρχ.]. 

παρασηµαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πα-
ρασήµανση 2. παρασηµαντική (η) [µτγν.] (κυρ. στην αρχαιοελληνική 
και βυζαντινή µουσική) η χρησιµοποίηση γραπτών συµβόλων για την 
παράσταση µουσικών φθόγγων, ώστε να είναι δυνατή η µουσική 
ανάγνωση ενός κειµένου- αλλιώς µουσική σηµειογραφία. 

παρασηµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η σηµεί-
ωση στο περιθώριο (κειµένου, σελίδας). — παρασηµειώνω ρ. [µτγν.]. 

παράσηµο (το) {παρασήµ-ου | -ων} 1. διακριτικό µετάλλιο ή έµβλη-
µα, που απονέµεται από αρµόδιους, επίσηµους φορείς ως ένδειξη 
αναγνωρίσεως και τιµής σε πρόσωπα για εξαίρετες πράξεις ή για την 
προσφορά τους στον πολεµικό, επιστηµονικό, πνευµατικό ή καλ-
λιτεχνικό τοµέα: το ~ τής Λεγεώνας τής Τιµής || ~ ανδρείας | εξαίρε-
των πράξεων ΦΡ. (α) (σκωπτ.-λαϊκ.) (πήρε | κέρδισε) το παράσηµο 
τής ανοιχτής παλάµης (δηλ. µια µούντζα) για ανθρώπους που η προ-
σφορά τους δεν αναγνωρίζεται, αντιµετωπίζεται µε αδιαφορία, υπο-
τιµάται ή και λοιδορείται από τους άλλους, χωρίς καµία προοπτική 
ανταπόδοσης ή επαίνου: τι θέλει και κοπιάζει τόσο, αφού στο τέλος 
θα πάρει κι αυτός το ~! (β) αντιποίηση παρασήµου βλ. λ. αντιποίηση 
2. (ευφηµ.-λαϊκ.) το αφροδίσιο νόσηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράσηµον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. παράσηµος < 
πάρα- + -σηµος < σήµα]. 

παρασηµοφορία (η) [1853] η απονοµή και η αποδοχή παρασήµου: 
τελετή παρασηµοφορίας. Επίσης παρασηµοφόρηση. 

παρασηµοφορώ ρ. µετβ. [1886] {παρασηµοφορείς... | παρασηµοφόρ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} απονέµω παράσηµο (σε κάποιον). 
[ΕΤΥΜ. < παράσηµο + -φορώ < φέρω (βλ. κ. φορώ)]. 

παρασιτία (η) [µτγν.] (παρασιτιών) η ιδιότητα τού παρασίτου. 
παρασιτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα παράσιτα: ~ 

οργανισµός | ανάπτυξη 2. αυτός που προκαλείται από παράσιτα, που 
οφείλεται σε αυτά: ~ νόσος | ασθένεια ΣΥΝ. παρασιτογενής 
3. (µτφ.) αυτός που σχετίζεται µε τον παρασιτισµό: ~ ζωή | συνήθεια. 
— παρασιτικ-ά | -ώς [1885] επίρρ. 

παρασιτισµός (ο) [1888] 1. η σχέση µεταξύ οργανισµών, κατά την 
οποία ο ένας ζει ως παράσιτο εις βάρος τού άλλου 2. (µτφ.) η ανά-
πτυξη εις βάρος άλλων, το να εξαρτάται κανείς πλήρως από άλλους 
αποµυζώντας τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
parasitisme]. 

παράσιτο (το) [παρασίτ-ου | -ων} 1. ΒΙΟΛ. (κυριολ.) οργανισµός που 
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ζει µέσα ή πάνω σε φυτό ή ζώο άλλου είδους (ξενιστή) εις βάρος του, 
αντλώντας από αυτό τα συστατικά που χρειάζονται για τη διατροφή και την 
ανάπτυξη του 2. (µτφ.) πρόσωπο που εξασφαλίζει υποστήριξη ή 
πλεονεκτήµατα, επιβαρύνοντας και αποµυζώντας άλλους και κατά κανόνα 
χρησιµοποιώντας ευτελή µέσα (π.χ. κολακείες), χωρίς να προσφέρει ο ίδιος σε 
ανταπόδοση κάτι χρήσιµο ή ωφέλιµο ΣΥΝ. (λαϊκ.) παρακεντές, χαραµοφάης 3. 
παράσιτα (τα) (στο ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, στην τηλεόραση και την 
τηλεγραφία) θόρυβοι ή παραµορφώσεις σήµατος που παρεµβάλλονται κατά 
τη λήψη ραδιοηλεκτρικών κυµάτων, αλλοιώνοντας το εκπεµπόµενο σήµα: 
κάνω ~ (παρεµβολές) ΣΥΝ. (για την τηλεόραση) χιονάκι, χιόνια. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. παράσιτος. Στη σηµ. 1 αποτελεί αντιδάνειο 
από γαλλ. parasite, ενώ στη σηµ. των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών 
αποδίδει το αγγλ. jamming]. 

παρασιτογενής, -ής, -ές {παρασιτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που 
προκαλείται από παράσιτα: ~ νόσος ΣΥΝ. παρασιτικός.   — παρασιτογενώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < παράσιτο + -γενής < ρ. γίγνοµαι, 
πβ. κ. γέν-ος]. 

παρασιτοκτόνος, -ος, -ο [1876] (ουσία, φάρµακο) που εξοντώνει τα παράσιτα. 
[ΕΤΥΜ. < παράσιτο + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία), 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. parasiticide (νόθο συνθ.)]. 

παρασιτολογία (η) [1891] 1. ΒΙΟΛ. ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 
τη συστηµατική µελέτη των παρασίτων (συνήθ. των ζώων) και τού 
παρασιτισµού, µε την περιγραφή τής µορφολογίας των παρασίτων και τη 
συστηµατική ταξινόµηση τους 2. ΙΑΤΡ. ο κλάδος τής νοσολογίας, ο οποίος 
εξετάζει την επίδραση των παρασίτων στον ανθρώπινο οργανισµό και ιδ. τις 
παθολογικές αλλοιώσεις ή διαταραχές που προκαλούν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. parasitologic]. 

παράσιτος, -η, -ο 1. αυτός που τρέφεται και αναπτύσσεται εις βάρος άλλων 
αποµυζώντας τους: ~ οργανισµός 2. παράσιτο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «αυτός που τρώει στο τραπέζι άλλου και προσπαθεί να ανταποδώσει µε 
κολακείες και υπερβολικούς επαίνους», < πάρα- + σίτος]. 

παρασιτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρασιτείς... | παρασίτησα} 1. ζω ως παράσιτο 2. 
(µτφ.) ζω αποµυζώντας και επιβαρύνοντας άλλους. 

παρασίτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία παρασίτων στο δέρµα ή το σώµα ανθρώπων 
ή ζώων (π.χ. φθειρίαση, σκώληκες τού εντέρου) 2. πάθηση που προκαλείται 
από παράσιτα (π.χ. εχινόκοκκος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parasitosis]. 

παρασιώπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η σκόπιµη 
παράλειψη, αποφυγή σχολιασµού ή περαιτέρω αναφοράς (ενός πράγµατος), η 
απόκρυψη, συγκάλυψη ή υποβάθµιση του: η ~ γεγονότος | πληροφοριών | 
καταγγελιών! στοιχείων || ~ εγκλήµατος (η παράλειψη τής έγκαιρης 
ειδοποίησης για σχεδιαζόµενο ή συντελούµενο έγκληµα) ΣΥΝ. αποσιώπηση. 

παρασιωπώ ρ. µετβ. [αρχ.] [παρασιωπάς... | παρασιώπ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος) αποφεύγω να αναφέρω (κάτι) σκοπίµως, παραλείπω να 
σχολιάσω, να θίξω (κάτι): παρασιωπούν την αλήθεια, για να µην ξεσπάσει 
σκάνδαλο || παρασιωπούν εντελώς ότι πρόκειται για µια ιστορία αιώνων ΣΥΝ. 
αποκρύπτω (βλ. κ. λ. αποσιωπώ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιωπώ. 

παρασκευάζω ρ. µετβ. {παρασκεύασ-α, -τηκα, -µένος} φτειάχνω (κάτι) ύστερα 
από προετοιµασία, αφού συγκεντρώσω τα απαραίτητα: ~ φάρµακο | γεύµα | 
εδέσµατα | γλυκά | µείγµα ΣΥΝ. ετοιµάζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -σκευάζω 
< σκεύος | σκευή]. 

Παρασκευάς (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. κύρ. όν. < Παρασκευή (βλ.λ.)]. 

παρασκεύασµα (το) [αρχ.] (παρασκευάσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. αυτό που 
παρασκευάζει κανείς: αναµειγνύετε τα υλικά και αφήνετε το ~ στο ψυγείο για 
20'2. (ειδικότ.) µείγµα φαρµακευτικών ουσιών: φαρµακευτικό ~ 3. κάθε 
βιολογικό δείγµα, κυρ. τµήµα ανθρώπινου σώµατος, που έχει διατηρηθεί και 
προετοιµαστεί κατάλληλα για µικροσκοπική εξέταση. 

παρασκευαστήριο (το) [1858] [παρασκευαστηρί-ου | -ων} 1. χώρος 
εξοπλισµένος ειδικά για τις ανάγκες παρασκευαστικής διαδικασίας 2. ΝΑΥΤ. 
χώρος σε ναύσταθµο, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή εξαρτηµάτων 
πλοίου. 

παρασκευαστής (ο) [αρχ.], παρασκευάστρια (η) (παρασκευα-στριών} 1. 
πρόσωπο που παρασκευάζει (κάτι), που αναλαµβάνει ή εποπτεύει την 
παρασκευή ουσίας, µείγµατος, φαρµάκου κ.λπ. 2. (ειδικότ.) µέλος τού 
βοηθητικού προσωπικού πανεπιστηµίου ή σχολείου επιφορτισµένο µε την 
προετοιµασία των υλών και των οργάνων των εργαστηριακών ασκήσεων και 
πειραµάτων. 

παρασκευαστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την παρασκευή, που 
µπορεί να παρασκευάσει, να προετοιµάσει κάτι: ~ διαδικασία. — 
παρασκευαστικ-ά | -ώς επίρρ. 

Παρασκευή (η) 1. η έκτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή), η 
τελευταία καθηµερινή πριν από το Σαββατοκύριακο· ΦΡ. Μεγάλη Παρασκευή 
(i) η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας, κατά την οποία γίνεται η 
αποκαθήλωση και ψάλλεται η ακολουθία τού επιταφίου θρήνου, η κατεξοχήν 
ηµέρα πένθους τής χριστιανοσύνης (ii) (καθηµ.-εκφραστ.) το βαρύ πένθος, 
κάθε κατάσταση ή έκφραση µεγάλης λύπης και συνεκδ. το άτοµο που 
βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση: έφτασε σαν τη ~, συννεφιασµένος και άκεφος 
2. οσιοµάρτυς τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Η 
χρήση τής αρχ. λ. παρασκευή «προετοιµασία» (βλ.λ.) ως 

ονοµασίας τής έκτης ηµέρας τής εβδοµάδας είναι µτγν. και αρχικώς δήλωνε την 
ηµέρα προετοιµασίας πριν από το Σάββατο τού Ιουδαϊκού Πάσχα (πβ. Κ.∆. 
Μάρκ. 15, 42: και ήδη όψίας γενοµένης, έπεί ην παρασκευή δ έστιν 
προσάββατον). Η έκτη ηµέρα τής εβδοµάδας στις λατινογενείς γλώσσες έχει ως 
αφετηρία τη λατ. dies Veneris «ηµέρα τής Αφροδίτης» (από όπου γαλλ. 
vendredi, ισπ. viernes, ρουµ. vineri κ.ά.), τού οποίου µετάφραση αποτέλεσε το 
αρχ. γερµ. friatag (< Frigg, αρχαία γερµ. θεότητα τού έρωτα), από όπου γερµ. 
Freitag, αγγλ. Friday κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όν. (ήδη µτγν.) µε 
αφορµή τη θρησκευτική χρήση της]. παρασκευή (η) {χωρ. πληθ.} η διαδικασία 
δηµιουργίας κατόπιν προετοιµασίας: η ~ τροφίµων | γλυκού | φαρµάκου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -σκευή < σκτευη «εξοπλισµός, εφόδια» (βλ.λ.), πβ. 
άπο-σκευή, συ-σκευή, δια-σκευή κ.ά.]. παρασκηνιακός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τα παρασκήνια (θεάτρου): ~ χώρος | εξοπλισµός 2. (µτφ.) 
αυτός που γίνεται στο παρασκήνιο, που χαρακτηρίζεται από µυστικότητα, που 
έχει κρυφό και ανεπίσηµο χαρακτήρα: ~ διεργασίες | συνεννοήσεις | κινήσεις | 
διαβουλεύσεις | ζυµώσεις ΣΥΝ. υπόγειος, µυστικός, κρυφός. — παρασκηνιακ-ά | 
-ώς [1896] επίρρ. παρασκήνιο (το) (παρασκηνί-ου | -ων} 1. (εύχρ. κυρ. στον 
πληθ.) ο χώρος τής θεατρικής σκηνής πίσω και δίπλα από τα σκηνικά, που µένει 
αθέατος στο κοινό και εξυπηρετεί την είσοδο των ηθοποιών στην κυρίως σκηνή 
και τη µετακίνηση τους πίσω από αυτήν 2. (µτφ.) η κρυφή και ανεπίσηµη 
δραστηριότητα που επηρεάζει άµεσα τις εξελίξεις: τα ~ τής πολιτικής | τής 
διπλωµατίας | τής διάσκεψης | των καλλιστείων || µάθετε τα πάντα για τα ~ τής 
κρίσιµης εκλογής || άνθρωπος τού ~ || έντονο υπήρξε το ~ που προηγήθηκε τής 
προεδρικής εκλογής ΣΥΝ. καµαρίλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παρασκήνιον (κυρ. πληθ.) < πάρα- + -σκήνιον< σκηνή]. 
παρασκιά (η) [1812] η µερική ή ατελής σκιά που σχηµατίζεται γύρω από τη 
σκιά αδιαφανούς σώµατος (λ.χ. ενός πλανήτη) στον χώρο όπου το φως που 
εκπέµπει η φωτεινή πηγή φθάνει µερικώς µόνο, χωρίς να εµποδίζεται εντελώς. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. pénombre < νεολατ. penumbra < λατ. paene «σχεδόν, 
περίπου» + umbra «σκιά»]. παρασόκακο (το) (λαϊκ.) µικρό και στενό δροµάκι. 
παρασολι (το) (χωρ. γεν.} φορητή οµπρέλα για προφύλαξη από τις ηλιακές 
ακτίνες ΣΥΝ. (λόγ.) αλεξήλιο. Επίσης παρασόλ [άκλ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. parasole < 
para- (< parare «καλύπτω, προστατεύω» < λατ. paro) + sole «ήλιος» (< λατ. 
sol)]. παρασούσουµος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός τού οποίου τα χα-
ρακτηριστικά τού προσώπου µοιάζουν παραµορφωµένα, πολύ δύ-σµορφος, 
κακάσχηµος ΣΥΝ. (λαϊκ.) ασχηµοµούρης, κακοµούτσουνος. [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -
σούσουµος < σουσούµι «διακριτικό γνώρισµα» (βλ.λ.)]. παρασπάδα (η) 
παραφυάδα που βγαίνει κατευθείαν από τη ρίζα δέντρου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρασπάς, -άδος «παραφυάδα» < αρχ. παρασπω «σύρω βιαίως 
προς τα πλάγια» < πάρα- + σπώ (βλ. κ. σπάζω)]. παρασπαδίας (ο) 
(παρασπαδιών} ΑΝΑΤ. ανωµαλία στη διάπλαση τού πέους, κατά την οποία το 
στόµιο τής ουρήθρας εκβάλλει πλάγια. [ΕΤΥΜ < παρασπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., 
< νεολατ. paraspadia]. παράσπιτο (το) (καθηµ.) το µικρό (συνήθ. πρόχειρο) 
οίκηµα δίπλα 
στο κυρίως κτίσµα, που χρησιµοποιείται ως βοηθητικός χώρος. παρασπονδία 
(η) [1893] (παρασπονδιών} (λόγ.) η πράξη που παραβιάζει υποσχέσεις ή 
συµφωνίες, που συνιστά αθέτηση των συµφωνηµένων: µετά τη διαπιστωµένη ~ 
τής γείτονος χώρας, η συµφωνία για µορατόριουµ άρχισε να κλονίζεται ΣΥΝ. 
απιστία. Επίσης παρα-σπόνδηση [µτγν.]. — παραοπονδώ ρ. [αρχ.] (-είς...}. 
παράσπονδος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που γίνεται µε παραβίαση ή αθέτηση των 
συµφωνηµένων: ~ ενέργεια | πράξη | απόπειρα 2. (για πρόσ.) αυτός που κάνει 
παρασπονδίες, παραβιάζει συµφωνίες ή συνθήκες ΣΥΝ. επίορκος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πάρα- + -σπονδος < σπονδή]. παρασπονδυλικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. 
αυτός που βρίσκεται κοντά στη σπονδυλική στήλη: ~ γάγγλια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. juxtaspinal]. παρασπόρι (το) (παρασπορ-ιού | -ιών} το µέρος τού 
τσιφλικιού που ο µισθωτής καλλιεργεί, κρατώντας όλη τη σοδειά για τον εαυτό 
του, χωρίς να αποδίδει κάτι στον εκµισθωτή-ιδιοκτήτη. παραστάδα (η) η 
τετράγωνη κολόνα ή δοκός που προσαρµόζεται στο τελείωµα πόρτας ή 
παραθύρου ή στην άκρη τού τοίχου τής προσόψεως κτηρίου, κυρ. για 
διακοσµητικούς λόγους ή για την ενίσχυση τής αντοχής, τής ανθεκτικότητας 
µιας οικοδοµής ΣΥΝ. παραστάτης. Επίσης (λόγ.) παραστάς {παραστάδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραστάς, -άδος < παρίσταµαι (πβ. κ. συ-στώ-δ-ην) < παρ(α)- + 
ϊσταµαι (βλ.λ.)]. παραστάθηκα ρ. → παραστέκοµαι παρασταίνω ρ. → 
παριστάνω 
παράσταση (η) (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η παρουσίαση θεατρικού 

έργου σε ακροατήριο, η εκτέλεση θεατρικής παραγωγής στη σκηνή: εντυπ-
ωσιακή ~ µε ακριβά σκηνικά και κοστούµια, µεγάλη ορχήστρα και πολυµελή 
θίασο || άρτια τεχνικώς | ολοκληρωµένη | διασκεδαστική | µοντέρνα | 
ευρηµατική | συναρπαστική ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) δίνω παράσταση (ι) ανεβάζω, 
παρουσιάζω θεατρικό έργο: το Εθνικό Θέατρο πρόκειται να δώσει δύο 
παραστάσεις τής τραγωδίας «Μήδεια» στο Ηρώδειο (ii) κάνω επίδειξη, δίνω 
µαθήµατα τεχνικής σε κάτι: έδωσε παράσταση δεξιοτεχνίας | υποκριτικής (β) 
κλέβω την παράσταση βλ. λ. κλέβω · 2. η απόδοση µε συγκεκριµένο τρόπο 
(κυρ. 
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αφηρηµένων) πραγµάτων, ώστε να γίνονται αισθητά, απτά: η ~ µουσικών ήχων 
µε νότες 3. (συνεκδ.) καθετί που αποδίδεται µε συγκεκριµένο τρόπο 4. (ειδικότ.) 
η εικαστική αποτύπωση (συγκεκριµένων ή αφηρηµένων) εικόνων από τον 
εξωτερικό ή τον εσωτερικό κόσµο: σύνθετες | γραµµικές | έγχρωµες | 
δισδιάστατες - || οι ανάγλυφες ~ του Παρθενώνα || τα αρχαία αγγεία φέρουν συχνά 
παραστάσεις από γνωστούς µύθους || ~ θρησκευτικές | µε σκηνές µαχών | τελετών 
| από την καθηµερινή ζωή 5. (α) ΦΙΛΟΣ, η αναπαράσταση στη συνείδηση µε 
αφηρηµένο τρόπο εικόνων που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτήν, χωρίς την 
επενέργεια εξωτερικού ερεθίσµατος (β) ΨΥΧΟΛ. η εντύπωση, η εικόνα που 
καταγράφεται µέσω των αισθήσεων και διατηρείται στη συνείδηση, ακόµα και 
όταν πάψουν να επενεργούν τα ερεθίσµατα που την προκάλεσαν: ακριβείς και 
έντονες ~ (εποπτείες) σχηµατίζουν τα ειδητικά άτοµα || ~ συγκεχυµένη | σαφής | 
οπτική | ακουστική | γευστική | οσφραντική | αφής || ανάπλαση | συνειρµός 
παραστάσεων || προσλαµβάνουσα ~ || είναι παιδί της πόλης και δεν έχει παραστά-
σεις από την αγροτική ζωή- ΦΡ. αλλάζω παραστάσεις αλλάζω περιβάλλον, ώστε 
να µην βλέπω και να ακούω τα ίδια: πήγε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, για να 
αλλάξει παραστάσεις 6. ΜΑΘ. (α) αλγεβρική παράσταση σύνολο ή συνδυασµός 
αριθµών και γραµµάτων που συνδέονται µεταξύ τους µε τα σύµβολα των 
τεσσάρων πράξεων (ή και δυνάµεων, ριζών κ.λπ.): ακέραια ~ || ρητή ~ || άρρητη 
~ (β) γραφική παράσταση (ί) σειρά διακριτών ή συνεχόµενων σηµείων (π.χ. 
σχεδίου, σχεδιαγράµµατος, ευθείας, καµπύλης κ.λπ.), καθένα από τα οποία α-
ντιπροσωπεύει την τιµή συγκεκριµένης παραµέτρου (ii) (γενικότ.) οποιοδήποτε 
σχέδιο προκύπτει από τη σύνδεση σηµείων µε ευθείες γραµµές · 7. η κοινωνική 
ή επαγγελµατική εµφάνιση που επιβάλλεται να κάνει κανείς λόγω τής ιδιότητας 
του σε συγκεκριµένες εκδηλώσεις: ως βουλευτής έχει πολλές ~ σε εκδηλώσεις 
φορέων, γιορτές, εγκαίνια κ.λπ: ΦΡ. έξοδα παραστάσεως επίδοµα που 
δικαιολογείται σε βουλευτή, αξιωµατούχο, υπάλληλο κ.λπ. για την κάλυψη των 
εξόδων που έχει λόγω επαγγέλµατος: δικαιολογεί 100.000 δρχ. µηνιαίως ως ~ 8. 
(ειδικότ.) η κατά τον νόµο απαιτούµενη παρουσία δικηγόρου ή πληρεξουσίου σε 
δικαστήριο ή αρµόδια αρχή · 9. διπλωµατική διαµαρτυρία επίσηµου 
αντιπροσώπου εκ µέρους τού κράτους του: «κλήθηκαν οι πρέσβεις και τους έγινε 
έντονη - για τις τουρκικές απειλές» (εφηµ.). — παραστασούλα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράστασις, αρχική σηµ. «τοποθέτηση στο πλάι - απο-
µάκρυνση», < παρίστηµι < παρ(α)- + ΐστηµι, βλ. κ. παριστάνω. Ήδη µτγν. είναι 
η σηµ. «παρουσίαση, έκθεση» (ειδικώς ενώπιον δικαστηρίου), ενώ ως όρος τής 
ψυχολογίας αποδίδει το γαλλ. perception. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν επίσης οι 
φρ. έξοδα παραστάσεως (< γαλλ. frais de representation), γραφική παράσταση (< 
γαλλ. plan graphique), αλγεβρική παράσταση (< γαλλ. notation algébrique)]. 
παραστάτης (ο) {παραστατών}, παραστάτισσα (η) {παραστατισ-σών} 1. 
πρόσωπο που στέκεται δίπλα σε (κάποιον) ενισχύοντας τον, στηρίζοντας τον, 
που παραστέκεται σε (κάποιον): άγγελος ~! ΣΥΝ. (λόγ.) συνεπίκουρος, (καθηµ.) 
βοηθός, συµπαραστάτης 2. (κυρ. σε σχολικές ή στρατιωτικές παρελάσεις κ.λπ.) 
πρόσωπο που βρίσκεται στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά τού σηµαιοφόρου ή 
πίσω από αυτόν: αριστερός ~ είναι ο µαθητής τής Β' τάξης µε την υψηλότερη βαθ-
µολογία την προηγούµενη χρονιά 3. (κυρ. σε στρατιωτικές παρατάξεις) ο 
στρατιώτης που είναι δίπλα σε άλλον στρατιώτη (είτε από τη δεξιά είτε από την 
αριστερή του πλευρά) 4. η παραστάδα (βλ.λ.). Επίσης παραστάτιδα (η) [αρχ.] 
{παραστατίδων}. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που στέκεται δίπλα ή 
κοντά», < πα-ρίσταµαι < παρ(α)- + ϊσταµαι (βλ.λ.)]. παραστατικός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε παράσταση, µε εικόνες ή σχήµατα που 
παριστάνουν (κάτι): ~ διδασκαλία || ~ γεωµετρία (µε µελέτη των ιδιοτήτων τής 
παραστάσεως ενός σχήµατος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα) (β) αυτός που 
αποδίδει κάτι µε συγκεκριµένο τρόπο: ο ζωγράφος αυτός είναι εκπρόσωπος τής 
~ ζωγραφικής 2. αυτός που εκφράζει κάτι µε παραστατικότητα: ~ αφήγηση | 
απόδοση | περιγραφή ΣΥΝ. ζωντανός 3. παραστατικό (το) (α) το δικαιολογητικό 
δαπάνης που υποβάλλει κανείς σε αρµόδια υπηρεσία (β) (στον πληθ.) η 
πληρωµή δικηγόρου για την παράσταση του σε δίκη. — παραστατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. παραστατικότητα (η) [1885] {χωρ. πληθ.) η πιστότητα και η 
ζωντάνια µε την οποία εκφράζεται κανείς ή παρουσιάζει (κάτι): η ~ τής 
αφήγησης του συνεπήρε τους πάντες. παραστέγαοµα (το) [1835] {παραστεγάσµ-
ατος | -ατα, -άτων} υπόστεγο ή στέγη µε κλίση. παραστέκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{παραστάθηκα} 1. προσφέρω βοήθεια, συµπαραστέκοµαι (σε κάποιον): παρά 
τις διαφορές τους της παραστάθηκαν πάντα, όταν χρειάστηκε βοήθεια || η 
οικογένεια πάντα παραστέκεται στα µέλη της 2. (η µτχ. παραστεκάµενος, -η, -ο 
κ. παραστέκουµενος) (α) ο παραστάτης, ο υπασπιστής, το µέλος επίσηµης 
συνοδίας: έφθασε ο βασιλιάς µε εκατό ~! (β) (µτφ.) ο βοηθός, αυτός που 
προσφέρει υποστήριξη (σε κάποιον): δεν χρειάζεται πα-ραστεκάµενους, τα 
καταφέρνει µόνος του µια χαρά (γ) (µειωτ.) αυτός που δουλοπρεπώς προσφέρει 
τις υπηρεσίες του (σε κάποιον): έγινε κι αυτός - τού υπουργού. Επίσης 
παραστέκω [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. παραστήλιο (το) [1858] 
{παραστηλί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. µικρός ιστός µερικών τύπων ιστιοφόρων στο πίσω 
µέρος τού σκάφους, κοντά στην πρύµνη. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + στήλιο < στήλη]. παράστηµα (το) {παραστήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. η εµφάνιση (κάποιου), η εντύπωση που δηµιουργείται από τον τρόπο 
µε τον οποίο κινείται και περπατά: περήφανο | λαµπρό | αγέρωχο ~ ΣΥΝ. 
κορµοστα- 

σιά 2. (ειδικότ.) η ευθυτενής στάση τού σώµατος: ο εύζωνος πρέπει να έχει ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «άγαλµα τοποθετηµένο δίπλα σε άλλο», < αρχ. 
παρίσταµαι < παρ(α)- + ϊσταµαι. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
prestance]. 

παραστήσω (να/θα) ρ. → παριστάνω 
παραστιά (η) (λαϊκ.) η εστία σπιτιού, το τζάκι ΣΥΝ. στια, γωνιά, παραγώνι. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. παρέστιος < παρ(α)- + εστιος < εστία ή, κατ' άλλη άποψη, < 
µτγν. πυρεστία < πϋρ + εστία, µε παρετυµολ. επίδρ. τής πρόθ. παρά]. 

παραστράτηµα (το) {παραστρατήµ-ατος | -ατα, -ατών} 1. η παρέκκλιση από 
τους προσωπικούς ή τους κοινούς ηθικούς κανόνες: ήταν ένα ~, αλλά 
ξαναµπήκε στον σωστό δρόµο ΣΥΝ. (λόγ.) παράπτωµα, παρεκτροπή, ολίσθηµα, 
(καθηµ.) ξεστράτισµα 2. (ειδικότ.) η παράνοµη ερωτική σχέση: µόλις 
παντρεύτηκε κι άρχισε τα ~! ΣΥΝ. περιπετει-ούλα, (λαϊκ.) τσιληµπούρδισµα. 
— (υποκ.) παραστρατηµατάκι (το). 

παραστρατίζω ρ. → παραστρατώ 
παραστράτισµα (το) {παραστρατίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το παραστράτηµα 

(βλ.λ.). 
παραστρατιωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε οργανώσεις (ανεπίσηµες ή 

παράνοµες) στρατιωτικής δοµής και χαρακτήρα, οι οποίες αναπτύσσουν 
στρατιωτική δράση (µε ανορθόδοξο ή παράνοµο τρόπο), σε περιπτώσεις στις 
οποίες κατά τη γνώµη τους έπρεπε να επεµβαίνει ο τακτικός στρατός: ~ 
οµάδες || τα µέλη ρατσιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης επιτέθηκαν µε 
αυτόµατα όπλα εναντίον καταυλισµού λαθροµεταναστών. — παραστρατιωτικ-
ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. paramilitary (νόθο συνθ.)]. 

παραστρατώ ρ. αµετβ. {παραστρατείς... | παραστράτη-σα, -µένος} υποπίπτω σε 
ηθικό παράπτωµα, εκτρέποµαι, ακολουθώ ανήθικη ζωή: µε τέτοιες παρέες πώς 
να µην παραστρατήσει; || είχε παραστρατήσει, αλλά ξαναγύρισε στον σωστό 
δρόµο || παραστρατηµένη γυναίκα. Επίσης παραστρατίζω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. παραστρατώ < πάρα- + -στρατώ < στράτα]. 

παραστώ (να/θα) ρ. → παρίσταµαι 
παρασυµπαθητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το παρασυµπαθητικό 

σύστηµα 2. ΑΝΑΤ. παρασυµπαθητικό σύστηµα τµήµα τού αυτόνοµου 
νευρικού συστήµατος, που λειτουργεί κατά τρόπο ρυθµιστικό και 
ανταγωνιστικό προς το συµπαθητικό σύστηµα, π.χ. µειώνοντας τους ρυθµούς 
τής καρδιάς ή συστέλλοντας την κόρη τού µατιού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ, < αγγλ. parasympathetic]. 

παρασυναγωγή (η) [µτγν.] 1. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η παράνοµη ή µυστική συγκέντρωση 
για την τέλεση ιερουργίας αντίθετα προς τις διατάξεις ή την έγκριση των 
καταστατικών οργάνων τής Εκκλησίας (β) συνέλευση σχισµατικών ή 
αιρετικών κληρικών ή/και λαϊκών χωρίς την έγκριση τής Εκκλησίας 2. (µτφ.) 
συγκέντρωση προσώπων µε κοινές αντιλήψεις ή επιδιώξεις, που γίνεται κατά 
τρόπο µυστικό ή παράνοµο: εν όψει των εσωκοµµατικών εκλογών οι φράξιες 
άρχισαν ήδη τις -. 

παρασύνθεση (η) [µτγν.] (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΛΩΣΣ. ο σχηµατισµός 
λέξεως από άλλη σύνθετη λέξη, π.χ. τηλεφωνώ (< τηλέφωνο). 

παρασύνθετος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λέξη) που παράγεται: (α) από σύνθετη λέξη: το 
ρ. «παρασιτώ» είναι - από τη σύνθετη λέξη «παράσιτος» (β) από συνεκφορά 
δύο ή περισσότερων λέξεων, όπως η λέξη Αρεοπαγίτης από τις λέξεις Άρειος 
Πάγος 2. παρασύνθετα (τα) οι παραπάνω λέξεις. 

παρασυνθηµα (το) [µτγν.] {παρασυνθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η δεύτερη από 
τις προκαθορισµένες λέξεις ή σύντοµες φράσεις, µε την οποία ολοκληρώνεται 
το αναγνωριστικό σύνθηµα από αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό, που ενεργεί 
έφοδο ελέγχου σε φυλάκιο: µόλις ο εφο-δεύων αξιωµατικός είπε το σύνθηµα, ο 
σκοπός τού φώναξε: προχωρεί στο ~ (πες το ~ ) 2. (µτφ.-καθηµ.) κάθε στοιχείο 
µε το οποίο επιχειρείται η συνθηµατική αναγνώριση ανθρώπων τού ίδιου 
χώρου (πολιτικού, κοινωνικού, ιδεολογικού κ.λπ.): πιάνω το - (το 
καταλαβαίνω). 

παρασύρω ρ. µετβ. [αρχ.] [παρ-έσυρα, παρα-σύρθηκα, -συρµένος} 1. σέρνω 
(κάτι/κάποιον) προς το µέρος µου, εξουδετερώνοντας κάθε αντίσταση του, 
αποσπώ και τραβώ βίαια προς ορισµένη κατεύθυνση: η θάλασσα παρέσυρε τη 
βάρκα στ'ανοιχτά || ο ποταµός παρέσυρε τα πάντα στο πέρασµα του || τον 
παρέσυρε το πλήθος ΣΥΝ. συµπαρασύρω 2. (µτφ.) συνεπαίρνω (κάποιον), τον 
αναστατώνω αίροντας τις αναστολές και τις αντιστάσεις του: τον παρέσυρε ο 
θυµός | η οργή | το πάθος του || τους παρέσυρε ο παλµός των λόγων του | τής 
φωνής του || τους παρέσυρε ο ωραίος καιρός και βγήκαν στη λιακάδα ΣΥΝ. 
(εκφραστ.) ξεµυαλίζω 3. (µτφ.) ξεγελώ (κάποιον), παρέχω παραπλανητικά 
δεδοµένα (σε κάποιον) και τον οδηγώ όπου θέλω εγώ: είχε παρασύρει πολλούς 
να επενδύσουν µε ψεύτικες υποσχέσεις και εγγυήσεις || τον παρέσυρε στον κακό 
δρόµο! || ο ικανός δηµοσιογράφος τον παρέσυρε σε συνεχείς αντιφάσεις! 4. 
βγάζω (κάποιον) από την πορεία του (µε αρνητικές συνέπειες): άγνωστο όχηµα 
παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµα νεαρό ποδηλάτη 5. (ειδικότ.) αποπλανώ 
κυρ. ανήλικο άτοµο: παρέσυρε το κορίτσι µε τα γλυκόλογα και τα χάδια του! 
ΣΥΝ. ξελογιάζω, πλανεύω. Επίσης (λαϊκ.) παρασέρνω. 

παρασύρω - παραπλανώ - πλανεύω - δελεάζω - γοητεύω - σαγηνεύω. Σε 
όλη τη σειρά των συνωνύµων υπόκειται η έννοια τού «εξαπατώ», τής 
«απάτης». Η δήλωση αυτή είναι σχετικώς ουδέτερη στα παρασύρω και 
παραπλανώ, όπου το προρρηµατικό παρά εκφράζει τη χρήση τρόπων που 
παρεκκλίνουν, αποκλίνουν από το ορθό και λειτουργούν παραπειστικά. Το 
στοιχείο τής εξαπάτησης 
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συνδεδεµένο µε ελκυστικούς τρόπους, µε τη χρήση µέσων που θέλ-
γουν και παρασύρουν, δηλώνεται από τα λοιπά ρήµατα. Στο πλα-
νεύω (< αρχ. πλανώ' πβ. πλάνη, πλάνος, αποπλανώ) η εξαπάτηση 
υπέχει το ερωτικό στοιχείο (Τον πλάνεψαν τα µάτια της). Στο δε-
λεάζω (< δέλεαρ) η εξαπάτηση επιτυγχάνεται µέσα από θέλγητρα, 
από προσφορές αρεστές στο υποψήφιο θύµα. Η γοητεία είναι το 
µέσο επηρεασµού και εξαπάτησης στο γοητεύω, το οποίο µπορεί 
να έχει και καλή σηµασία (Μας γοήτευσε η µουσική του). Το γοη-
τεύω (από το γόης) διατηρεί το στοιχείο τής µαγείας, τού µυστη-
ριώδους, που είναι εγγενές στη λέξη (γόης, από το γοώ «θρηνώ, 
κραυγάζω δυνατά», ξεκίνησε να είναι ο µάγος που µε κραυγές και 
επικλήσεις σε υπέρτερες δυνάµεις προσπαθεί να εντυπωσιάσει και 
να παραπλανήσει όσους καταφεύγουν σε αυτόν). Τέλος, το σα-
γηνεύω (από το σαγήνη «δίχτυ για ψάρεµα») σηµαίνει ότι χρησι-
µοποιώ σαγήνες, θέλγητρα, για να οδηγήσω κάποιον εκεί όπου θέ-
λω παραπλανώντας τον. Ωστόσο, το σαγηνεύω, όπως και το γοη-
τεύω, έχει αναπτύξει και καλή σηµασία (Με την τέχνη του σαγή-
νευε τα πλήθη), αφού το σαγήνη από «δίχτυ» εξελίχθηκε σε «θέλ-
γητρο». 

παρασυστολή (η) ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική παράταση τού χρόνου µε-
ταξύ συστολής και διαστολής τής καρδιάς. [ΕΤΎΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. parasystole]. 

παρασχέθηκα ρ. → παρέχω 
παρασχηµατισµός (ο) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. Ο σχηµατισµός λέξεως από 

άλλη µε αλλαγή τής κατάληξης της. 
παρασχίδα (η) (λόγ.) κάθε µικρό κοµµάτι ξύλου που έχει αποσχιστεί 

από µεγαλύτερο ΣΥΝ. σχίζα, πελεκούδι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. παρασχίδες (µόνο πληθ.) < παρασχίζω «σχίζω κατά µή-
κος» < πάρα- + σχίζω]. 

Παράσχος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. Από την εκκλ. φρ. παράσχου 
Κύριε (βλ.λ.), όπου απαντά η προ-στ. αορ. β' τού αρχ. παρέχω]. 

παράσχου Κύριε ΕΚΚΛΗΣ. (δέηση κατά την ακολουθία τής Θείας 
Λειτουργίας) στείλε, δώσε, Κύριε, Θεέ µου. 

παράσχω (να/θα) ρ. → παρέχω 
παράτα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η παρέλαση εορταστικού, πα-

νηγυρικού χαρακτήρα 2. (µειωτ.-ειρων.) εντυπωσιακή και θορυβώ-
δης εκδήλωση που γίνεται δηµοσίως. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. parata < ρ. parare (µέσ. σηµ.) «παρουσιάζοµαι, εµφανί-
ζοµαι» < λατ. paro «προετοιµάζω»]. 

παράτα2 (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η παράταση: δεν είχε να πληρώσει 
τη δόση τού δανείου και ζήτησε ~|| ο αγώνας µπάσκετ πάει στην ~. 

παρατάθηκα ρ. → παρατείνω 
παράταιρος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από δυσαρµονία, που 

δεν είναι ταιριαστός: το σχέδιο του βγήκε ~, θέλει σουλούπωµα || -
ανδρόγυνο | ντύσιµο ΣΥΝ. αταίριαστος ANT. ταιριαστός, αρµονικός. 
— παράταιρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -ταιρος < ταίρι]. 

παρατακτικός, -ή, -ό [1898] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράταξη 
2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την κατά παράταξη σύνδεση (βλ. 
λ. παράταξη): ~ σύνδεσµοι (οι συµπλεκτικοί, οι αντιθετικοί, οι 
διαζευκτικοί, οι διαχωριστικοί, οι συµπερασµατικοί). — παρατακτικ-
ά | -ώς επίρρ. 

παράταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η τοποθέτηση σε συ-
γκεκριµένες θέσεις, κατά δεδοµένο τρόπο: η ~ τού στρατεύµατος 
στην πεδιάδα || η λανθασµένη ~ των παικτών άφηνε ακάλυπτη την 
άµυνα στις επιθέσεις των αντιπάλων 2. (ειδικότ.) η τοποθέτηση πραγ-
µάτων ή προσώπων σε συνεχόµενη διάταξη, ώστε να βρίσκονται δί-
πλα-δίπλα ή να σχηµατίζουν ευθύγραµµους στοίχους και ζυγούς: πυ-
κνή | αραιή | αµυντική | κυκλική ~ || ~ των δυνάµεων κατά µήκος των 
συνόρων || ~ εργαλείων || ~ σε βάθος | κατά µέτωπο || οι µαθητές πα-
ρήλασαν σε άψογη - ΣΥΝ. τάξη, σειρά, γραµµή 3. τµήµα στρατιωτι-
κής ή ναυτικής δύναµης παρατεταγµένο σε θέση µάχης ή τιµητικά σε 
επίσηµη εκδήλωση: επιθεώρησε την - των στρατιωτών ΦΡ. (α) εν πο-
µπή (και παρατάξει) (ι) µε µεγάλη επισηµότητα, µε όλες τις τιµές: 
ακολούθησε - η κατάθεση στεφάνων (ii) (ειρων.) µε κωµική µεγαλο-
πρέπεια, ποµπώδη υπερβολή, ο ένας µετά τον άλλον σύµφωνα µε τυ-
πικό που καταντά γελοίο: κατέφθασαν αµέσως όλοι οι υπουργοί, ~ να 
«συµπαρασταθούν» στους πληγέντες (β) µάχη εκ παρατάξεως µε 
τους αντιµαχόµενους παρατεταγµένους τον έναν απέναντι στον άλλο 
ANT. κλεφτοπόλεµος 4. σύνολο τού οποίου τα µέλη συνδέονται µε 
κοινές αντιλήψεις, επιδιώξεις ή συµφέροντα: η µεγάλη ~ των δηµο-
κρατικών κοµµάτων || συνδικαλιστική | πολιτική | φοιτητική ~ 5. (ει-
δικότ.) το πολιτικό κόµµα: µέλη τής ίδιας ~ 6. ΓΛΩΣΣ. κατά παράταξη 
σύνδεση η σύνδεση όµοιων όρων ή προτάσεων (κύρια πρόταση µε 
κύρια, δευτερεύουσα πρόταση µε δευτερεύουσα, υποκείµενο µε υπο-
κείµενο κ.λπ.), κατ' αντιδιαστολή προς την καθ' υπόταξη σύνδεση. — 
παραταξιακός, -ή, -ό (σηµ. 4, 5), παραταξιακ-ά | -ώς επίρρ. [EJYM < 
αρχ. παράταξις, αρχική σηµ. «η πρώτη γραµµή τής µάχης (όπου οι 
στρατιώτες είναι τοποθετηµένοι δίπλα-δίπλα)», < παρατάσσω. Η σηµ. 
«πολιτικό κόµµα» είναι ήδη αρχ.]. 

παράταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επέκταση τού χρο-
νικού πλαισίου, µέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί (κάτι): ανα-
κοινώθηκε νέα ~ τής προθεσµίας για την υποβολή των δηλώσεων || 
παρά τις συνεχείς ~, αδιέξοδες παραµένουν οι συνοµιλίες || ~ τής 
αβεβαιότητας | κρίσης || η συνέλευση αποφάσισε - τής απεργίας για 
µία εβδοµάδα || µε την εγχείρηση κερδίζει ~ ζωής δύο χρόνων 2. (ει-
δικότ. σε αγώνες αθληµάτων µε καθορισµένο χρόνο) (α) ο πρόσθετος 
χρόνος τού αγώνα, που δίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό σε περί- 

πτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην κανονική διάρκεια, ώστε να 
αναδειχθεί νικητής: εφόσον και η - λήξει ισόπαλη, το αποτέλεσµα θα 
κριθεί στα πέναλτι (β) (συνεκδ.) ο αγώνας που διεξάγεται κατά το 
πρόσθετο αυτό χρονικό διάστηµα: νίκησε στην - || όλα θα κριθούν 
στην ~. — (υποκ.) παρατασούλα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. παράτασις < 
παρατείνω (βλ. κ. τάση)]. 

παρατάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέταξα, παρα-τάχθηκα, -(τε)-ταγµέ-
νος} 1. (για πρόσ. και πράγµατα) τοποθετώ σε συνεχόµενη διάταξη, 
δίπλα-δίπλα, βάζω στη σειρά ή στοιχίζω σε ζυγούς: οι µαθητές πα-
ρατάχθηκαν για προσευχή || τραπεζάκια παραταγµένα κατά µήκος τής 
προκυµαίας || τα Μ.Α.Τ. είχαν παραταχθεί γύρω από τον χώρο τής 
συγκέντρωσης ΣΥΝ. τοποθετώ, παραθέτω, αραδιάζω 2. (για επιχειρή-
µατα, απόψεις κ.λπ.) εκθέτω διαδοχικά, διατυπώνω µε σειρά: παρέ-
ταξε σειρά επιχειρηµάτων, τεκµηριώνοντας τη θέση του ΣΥΝ. διατυ-
πώνω. 

παρατατικός (ο) ΓΛΩΣΣ. παρελθοντικός χρόνος τού ρήµατος, ο οποίος 
τοποθετεί µια ενέργεια ή κατάσταση σε χρονικό σηµείο ή διάστηµα 
το οποίο προηγείται χρονικά τής στιγµής που λέγεται κάτι από τον 
οµιλητή' ειδικότ. δηλώνει: (α) διάρκεια στο παρελθόν: χθες όλο το 
µεσηµέρι έβλεπε τηλεόραση (β) συνήθεια ή επανάληψη στο παρελθόν 
(επαναληπτικός): κάθε Σάββατο βράδυ πηγαίναµε στον κινηµατο-
γράφο (γ) ότι µια πράξη εξελισσόταν στο παρελθόν, όταν διακόπηκε 
από µια άλλη: µιλούσα στη µητέρα µου, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. παρατατικός (ενν. χρόνος) < αρχ. παρατείνω]. 

παρατεθειµένος, -η, -ο→ παραθέτω 
παρατέθηκα ρ. → παραθέτω 
παρατείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέτεινα, παρα-τάθηκα, -τεταµένος) 1. 

επεκτείνω τα χρονικά πλαίσια, όρια (γεγονότος ή καταστάσεως), δί-
νω διάρκεια σε (κάτι): ~ την παραµονή µου | συνάντηση | προθεσµία 
| τις διακοπές µου || ~ την απόλαυση | την αγωνία | το µαρτύριο κά-
ποιου ΣΥΝ. επιµηκύνω ΑΝΤ. συντοµεύω 2. (η µτχ. παρατεταµένος, -η, 
-ο) αυτός που διαρκεί πέρα από το κανονικό ή το συνηθισµένο, που 
συνεχίζεται επί πολύ: ~ χειροκροτήµατα ακολούθησαν την οµιλία του 
|| ~ σφυρίγµατα || ~ περίοδος ξηρασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

παρατειχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρατείχισ-α, -τηκα, -µένος} περιβάλ-
λω (κάτι) µε τείχος, κτίζω τείχος κοντά και παράλληλα προς άλλο. 

παρατεταµένος, -η, -ο → παρατείνω 
παράτηµα (το) → παρατώ 
παρατηρηµα (το) [µτγν.] {παρατηρήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό που 

παρατηρεί κανείς· κυρ. στη ΦΡ. κακό παρατηρηµα κακός οιωνός, κα-
κό σηµάδι. 

παρατήρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το κοίταγµα, η 
ενατένιση: η ~ τής φύσης | τής βροχής | τού κόσµου που περνούσε 2. 
η προσεκτική και συστηµατική παρακολούθηση και εξέταση ή κα-
ταγραφή εξέλιξης, κατάστασης, γεγονότος ή φαινοµένου: η ~ τής 
ιστορικής αλληλουχίας | των φυσικών φαινοµένων | των καιρικών µε-
ταβολών | των διακυµάνσεων των τιµών 3. (ειδικότ.-επιστηµ.) γνω-
στική µέθοδος που διακρίνεται από το πείραµα, κατά την οποία ο 
ερευνητής (παρατηρητής) µελετά απευθείας (εµπειρικά) ένα αυστη-
ρώς καθορισµένο αντικείµενο (φαινόµενο, οµάδα ανθρώπων κ.λπ.) 
και καταγράφει µε συγκεκριµένο τρόπο δεδοµένα, για να εξεταστούν 
στη συνέχεια στατιστικά, συγκριτικά και να διατυπωθούν αναλόγως 
ως συµπέρασµα: η -µιας φυλής στον Αµαζόνιο 4. (συνεκδ.) προφορι-
κή ή γραπτή διατύπωση που περιέχει το συµπέρασµα στο οποίο κα-
ταλήγει κάποιος ύστερα από εξέταση ενός πράγµατος ή την ενασχό-
ληση µε αυτό: όλοι έκαναν την ίδια ~ || οι ~ κάποιου για τη ζωή στις 
πόλεις | τα άγρια ζώα | τη γλώσσα των νέων || παρατηρήσεις επί τού 
νοµοσχεδίου || εύστοχες | ουσιαστικές | τεκµηριωµένες | εποικοδοµη-
τικές - || οι γενικές και προκαταρκτικές ~ τού οµιλητή ΣΥΝ. σχόλιο, 
επισήµανση 5. (ειδικότ.) ο αρνητικός σχολιασµός, η επίπληξη ή επί-
κριση για (κάτι): ο δάσκαλος της έκανε ~, επειδή µιλούσε || του έγινε 
- για το ακατάλληλο ντύσιµο και την αγενή συµπεριφορά του || τον 
ενόχλησε η άδικη ~ τής µητέρας του ΣΥΝ. σύσταση, επίκριση 6. το θέµα 
γραπτής εξέτασης, η άσκηση: η πρώτη - ήταν πολύ δύσκολη και δεν 
την απάντησε κανείς ΣΥΝ. ζητούµενο, ερώτηση, θέµα. — (υποκ.) 
παρατηρησούλα (η) (σηµ. 5-6). 
[ETYM. < µτγν. παρατήρησις < αρχ. παρατηρώ (βλ.λ.). Η λ. δήλωσε 
εξαρχής τη στενή και συστηµατική παρακολούθηση, καθώς και τη 
διατύπωση της]. 

παρατηρήσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τον οποίο µπορεί να παρατη-
ρήσει κανείς. 

παρατηρητήριο (το) [1878] {παρατηρητηρί-ου | -ων} φυσική ή ειδικά 
διαµορφωµένη θέση, από την οποία γίνεται η παρατήρηση µε ειδικά 
όργανα (κιάλια, τηλεσκόπια κ.λπ.): πολεµικό ~ || από το ~ παρα-
τηρούσε τη συµπεριφορά των πουλιών. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. observatoir]. 

παρατηρητής (ο) [µτγν.], παρατηρήτρια (η) {παρατηρητριών} 1. 
πρόσωπο που παρατηρεί, που κάνει παρατηρήσεις 2. (ειδικότ.) επι-
στήµονας (ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος κ.λπ.) που καταγράφει δε-
δοµένα σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο παρατήρησης (οµάδα, 
φαινόµενο κ.λπ.) και που (στην έρευνα κοινωνικών οµάδων) συµµε-
τέχει ο ίδιος στις δραστηριότητες των προσώπων που παρατηρεί 3. 
(µειωτ.) πρόσωπο που αρκείται να βλέπει, χωρίς να συµµετέχει: ενερ-
γοποιήσου, πάψε να είσαι απλός ~ των εξελίξεων 4. πρόσωπο που πα-
ρακολουθεί χωρίς επίσηµη ιδιότητα ή δικαίωµα πλήρους συµµετοχής: 
παρακολούθησε το συνέδριο ως ~ 5. ΣΤΡΑΤ. πρόσωπο που κατοπτεύει 
εχθρικές κινήσεις (από παρατηρητήριο ή άλλη θέση): οι ~ µάς επεσή-
µαναν µετακινήσεις στρατευµάτων στα σύνορα 6. (α) εντεταλµένος 
αντιπρόσωπος (χώρας ή οργανισµού), που ως µέλος ειδικού σώµατος 
συµµετέχει σε συζητήσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου ή επικύρωσης απο- 
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φάσεων, ψηφισµάτων (β) (στον πληθ.) οι αντιπρόσωποι διεθνούς ορ-
γανισµού, µε ειδική απόφαση τού οποίου (αποδεκτή από τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη) µεταβαίνουν σε περιοχή µε ειδικά προβλήµατα (πόλεµο, 
ταραχές), για να ενηµερωθούν για τα προβλήµατα της πιστοποιώντας 
ή εγγυώµενοι την εγκυρότητα διαδικασιών, π.χ. εκλογών, ειρηνευτι-
κών συνοµιλιών κλπ.: αποστολή παρατηρητών τού Ο.Η.Ε. στην Κύ-
προ (γ) ΑΘΛ. πρόσωπο που ορίζεται από εθνική ή διεθνή οµοσπονδία 
να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή αγώνα και να καταγράψει όσα 
σχετίζονται µε την ορθή διεξαγωγή του: στην έκθεση του ο - τού 
αγώνα σηµειώνει όλα τα έκτροπα και επιρρίπτει τις ευθύνες στην 
αδράνεια τής διοίκησης των γηπεδούχων. 

παρατηρητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει ανε-
πτυγµένη την ικανότητα τής προσεκτικής και λεπτοµερούς παρατή-
ρησης, που συγκρατεί και εντοπίζει στο σύνολο και στις λεπτοµέρει-
ες της µια εικόνα ή κατάσταση: είναι πολύ ~, δεν του ξεφεύγει τίπο-
τα! ΣΥΝ. (λόγ.) οξυδερκής 2. αυτός που έχει αποδοκιµαστικό ή επιτι-
µητικό χαρακτήρα: την ενόχλησε ο έντονα - τόνος τής φωνής του 
ΣΥΝ. επικριτικός, αποδοκιµαστικός. — παρατηρητικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 

παρατηρητικότητα (η) [1885] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα τής λεπτο-
µερούς και προσεκτικής παρατήρησης, εντοπισµού και καταγραφής 
των εντυπώσεων στη µνήµη: µεγάλη | οξεία - || έχει µεγάλη ~: αµέσως 
πρόσεξε την αλλαγή στη θέση των επίπλων στο σαλόνι. 

παρατηρώ ρ. µετβ. {παρατηρείς... | παρατήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. βλέπω µε προσοχή (κάτι) εξετάζοντας το ή καταγράφο-
ντας στοιχεία για αυτό: παρατηρώντας τα παιδιά να παίζουν, κατα-
λαβαίνεις τον χαρακτήρα τους || ~ την κίνηση τής αγοράς | τα ζώα τής 
ζούγκλας | κάτι στο µικροσκόπιο | τις κινήσεις κάποιου ΣΥΝ. κοιτάζω, 
βλέπω, παρακολουθώ, εξετάζω 2. εντοπίζω (κάτι), το διακρίνω: 
παρατήρησα µια σηµαντική αλλαγή στη συµπεριφορά του || παρατή-
ρησε το βλέµµα | το τρέµουλο | το σχόλιο κάποιου || (κ. µεσοπαθ. τρι-
τοπρόσ.) παρατηρείται αύξηση τής εµπορικής κίνησης τις ηµέρες των 
εορτών || παρατηρήθηκαν κρούσµατα αισχροκέρδειας ΣΥΝ. αντιλαµ-
βάνοµαι, διακρίνω 3. παρακολουθώ συνεχώς (κάποιον), ελέγχοντας 
τις κινήσεις του: σε ~ από την ώρα που µπήκες και είσαι συνεχώς 
αφηρηµένος 4. διατυπώνω (προφορικά ή γραπτά κάτι) ως σχόλιο, επι-
σηµαίνω (κάτι): θα ήθελα σύντοµα να παρατηρήσω ότι... || ~ πως 
αντιφάσκεις || «κάνει κρύο», παρατήρησε ΣΥΝ. σηµειώνω 5. αναφέ-
ροµαι επικριτικά σε (κάποιον), του κάνω παρατήρηση: τον παρατη-
ρούσε συχνά για την αµέλεια του || τον παρατήρησε τρεις φορές, 
επειδή µιλούσε στην τάξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΙΙΧΜ < αρχ. 
παρατηρώ (-έω) < πάρα- + τηρώ (βλ.λ.). Βλ. κ. παρατήρηση]. 

παρατίθεµαι ρ. → παραθέτω 
παρατιµονια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. ο λανθασµένος χειρι-

σµός τού τιµονιού κατά την οδήγηση: ήπιε κι άρχισε τις ~ ΣΥΝ. στρα-
βοτιµονιά 2. (µτφ.) λαθεµένη επιλογή, άστοχη κίνηση, επικίνδυνος ή 
άστοχος χειρισµός: σε τέτοιες στιγµές και η παραµικρή ~ είναι µοι-
ραία. Επίσης παρατιµόνιασµα (το). — παρατιµονιάζω ρ. 

παράτιΤλος (ο) {παρατίτλ-ου | -ων, -ους} τίτλος (εφηµερίδας ή πε-
ριοδικού) που τίθεται δίπλα ή κάτω από τον κύριο τίτλο, διευκρινι-
στικά ή συµπληρωµατικά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Nebentitel]. 

παράτολµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που η τόλµη του ξεπερνά τα λογικά 
ή ασφαλή όρια: ~ σκέψη | σχέδιο | υπόθεση | πράξη | οδήγηση | 
ακροβατική φιγούρα ΣΥΝ. ριψοκίνδυνος, τολµηρός. — παράτολµα | 
παρατόλµως [µτγν.] επίρρ., παρατολµώ ρ. [µτγν.] {-άς...}. 

παρατονία (η) [1896] {παρατονιών} ο λανθασµένος µουσικός τόνος, 
το φάλτσο. 

παρατονίζω ρ. µετβ. [1830] {παρατόνισ-α, -τηκα, -µένος} τονίζω λα-
θεµένα, βάζω τον τόνο σε άλλη συλλαβή από αυτήν που πρέπει: πολ-
λά παιδιά παρατονίζουν τις λέξεις ή δεν τις τονίζουν καθόλου. — 
παρατονισµός (ο) [1830]. 

παράτονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει εσφαλµένο µουσικό το-
νισµό, ο φάλτσος: ~ τραγούδι | φωνή ΣΥΝ. παράφωνος 2. ΓΛΩΣΣ. (λέξη, 
συλλαβή) που έχει τονιστεί λανθασµένα κατά την οµιλία, την ανά-
γνωση ή στο γραπτό κείµενο 3. [1858] ΝΑΥΤ. το σχοινί ή το συρµατό-
σχοινο που δένεται από τον ιστό στην πρύµνη τού πλοίου για τη στή-
ριξη τού ιστού ΣΥΝ. παταράτσο ANT. πρότονος, στράλι. — παράτονα 
επίρρ. 

παρατραβηγµένος, -η, -ο 1. υπερβολικός, απίθανος, εκτός πραγµα-
τικότητας: αυτή η επιστηµονική θεωρία είναι τόσο παρατραβηγµένη, 
που θυµίζει σενάριο επιστηµονικής φαντασίας 2. αυτός που ξεπερνά 
τα επιτρεπτά | ανεκτά όρια, ακραίος: η συµπεριφορά του ήταν ~ και 
άφησε τις χειρότερες εντυπώσεις. 

παρατραβώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. (παρατράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτη-
κα, -ηγµένος} ♦ (µετβ.) 1. τραβώ, τεντώνω (κάτι) υπερβολικά: µην πα-
ρατραβάς το λαστιχάκι, θα σπάσει- ΦΡ. (α) παρατραβάω το σκοινί 
ενεργώ µε τρόπο που οδηγεί σε υπέρβαση των ανεκτών ορίων, συ-
µπεριφέροµαι µε ακραίο τρόπο: το έχει παρατραβήξει το σκοινί αυτός 
ο µαθητής- αν ξανακάνει τα ίδια, θα αποβληθεί από το σχολείο! ΣΥΝ. 
το παρακάνω (β) το παρατραβάω ξεπερνώ τα ανεκτά όρια, µε 
αποτέλεσµα να γίνοµαι ενοχλητικός ή δυσάρεστος: είπαµε να της µι-
λήσει σκληρά για να τη συνετίσει, αλλά αυτός το παρατράβηξε και την 
έκανε να κλαίει || τα κανάλια το έχουν παρατραβήξει µ' αυτή την 
υπόθεση- έναν µήνα τώρα όλο µε τον παιδοκτόνο ασχολούνται! ΣΥΝ. 
το παρακάνω 2. επιµηκύνω χρονικά κάτι πάρα πολύ, ώστε καταντά 
κουραστικό: την παρατράβηξε την οµιλία του και νυστάξαµε όλοι ♦ 
(αµετβ.) 3. διαρκώ περισσότερο από το κανονικό ή το ανεκτό: 
Παρατράβηξε αυτή η ιστορία µε το πτυχίο σου! Θα πιεστείς επιτέ- 

λους να το πάρεις; 
παρατράγουδο (το) επεισόδιο που συνιστά εκτροπή από τους γενικώς 

παραδεκτούς κανόνες (κοινωνικής αρµονίας και ευπρέπειας) 
(συνήθ. στον πληθ.): στο ποδοσφαιρικό ντέρµπι δεν υπήρξε κανένα ~ 
|| σ' αυτή την τηλεοπτική συζήτηση είχαµε πολλά ~: συνεχείς διακοπές 
και βαριές ύβρεις ανταλλάσσονταν µεταξύ συνοµιλητών. 

παρατράπεζα (η) {παρατραπεζών} η ανάπτυξη παράνοµων και 
αδιαφανών οικονοµικών δραστηριοτήτων από άτοµα που αποσκο-
πούν µέσω τής εξαπάτησης και τής οικονοµικής εκµετάλλευσης των 
συναλλασσοµένων στην τοκογλυφία και την παράνοµη διακίνηση 
χρηµάτων. — παρατραπεζικός, -ή, -ό. 

παρατραπεζιο (το) [µεσν.] {παρατραπεζί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το µικρό 
τραπέζι που βρίσκεται αριστερά από την Αγία Τράπεζα, στο οποίο 
τοποθετούνται τα Τίµια ∆ώρα κατά την προσκοµιδή και συµβολίζει 
τη φάτνη τής Βηθλεέµ. 

παρατρεχάµενος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που κάνει θελήµατα ή βοη-
θητικές εργασίες, υπηρετώντας ένα πρόσωπο 2. αυτός που ακολουθεί 
ισχυρά πρόσωπα, προσπαθώντας να κερδίσει ή να διατηρήσει την 
εύνοια τους: µερικοί πολιτικοί κοιτάζουν πώς να τακτοποιήσουν τους 
- τους και λησµονούν το γενικότερο συµφέρον. [ΕΤΥΜ. < παρατρέχω 
+ -άµενος, πβ. λεγ-άµενος]. 

παρατρέχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρέτρεξα κ. παραέτρεξα (σηµ. 
2)} ♦ 1. (µετβ.) (για πράγµ.) προσπερνώ (κάτι) χωρίς να του δίνω τη 
σηµασία που πρέπει: παρέτρεξε σηµαντικά χωρία τού κειµένου ΣΥΝ. 
παραλείπω, παραβλέπω ♦ 2. (αµετβ.) τρέχω πάρα πολύ, κάνω πάρα 
πολλούς δρόµους: παρατρέξαµε σήµερα, ώρα να ξεκουραστούµε. 

παράτριµµα (το) [µτγν.] {παρατρίµµατος | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µικρο-
βιακή φλεγµονή τής επιδερµίδας και τού χορίου τού δέρµατος, που 
συνοδεύεται από κοκκινίλα και εµφανίζεται πάνω σε δύο εφαπτόµε-
νες δερµατικές επιφάνειες εξαιτίας τής προστριβής µεταξύ τους, από 
υπερίδρωση τού δέρµατος ή από άλλες εκκρίσεις ΣΥΝ. σύγκαµα. 

παρατρώω κ. πα.ρατρώγω ρ. αµετβ. (παράφαγα κ. παραέφαγα} 
τρώω περισσότερο από το κανονικό, υπερβολικά ΣΥΝ. ντερλικώνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρευρίσκοµαι. 

παρατσούκλι (το) {παρατσουκλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) όνοµα που δίνεται 
σε πρόσωπο µε βάση χαρακτηριστική του ιδιότητα: το κανονικό του 
όνοµα ήταν ∆ηµ. Γκόγκος, αλλά όλοι τον ξέρουν µε το ~ «Μπαγια-
ντέρας» ΣΥΝ. παρωνύµιο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *παρατίτλιον (µε τσιτακισµό), υποκ. τού µτγν. παράτιτ-
λον < πάρα- + -τιτλον < τίτλος], 

παρατυπία (η) [1849] {παρατυπιών} η παράβαση των τύπων, των 
ισχυόντων νόµων (συνεκδ.) η πράξη που συνιστά παράβαση αυτών 
που ισχύουν: διαπιστώθηκε σειρά παρατυπιών στην εκτέλεση τού 
έργου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 

παράτυπος, -η, -ο αυτός που γίνεται κατά παράβαση των τύπων, των 
ισχυόντων νόµων: η διαδικασία εκλογής του στη συγκεκριµένη θέση 
ήταν εντελώς ~ ΣΥΝ. αντικανονικός ANT. νοµότυπος. — παράτυπα | 
παρατύπως [1871] επίρρ. [ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «πλαστός», < 
πάρα- + -τύπος]. 

παρατυπω ρ. αµετβ. {παρατυπείς... | παρατύπησα} ενεργώ έξω από το 
πλαίσιο των τυπικών διαδικασιών και των νοµικών διατάξεων, κάνω 
παράτυπες ενέργειες. 

παρατυπωνω ρ. µετβ. {παρατύπω-σα, -θηκα, -µένος} ΤΥΠΟΓΡ. τυπώνω 
(κάτι) κακώς ή εσφαλµένα. — παρατύπωµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
παρατυποϋµαι (-όο-), αρχική σηµ. «πλαστογραφώ», < πάρα- + -
τυποϋµαι < τύπος]. 

παράτυφος (ο) {παρατύφ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. λοιµώδες νόσηµα που 
εµφανίζει συµπτώµατα παρόµοια µε τον τυφοειδή πυρετό και προ-
καλείται από διάφορα είδη σαλµονέλας πλην εκείνης τού τύφου. — 
παρατυφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
paratyphoid (fever)]. 

παρατώ (κ. -άω) {παρατάς... | παράτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αφήνω, εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι) οριστικά ή στην τύχη: παράτησε 
τις σπουδές του || παράτησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και 
εξαφανίστηκε || βρέθηκε το αυτοκίνητο του παρατηµένο σε έναν 
επαρχιακό δρόµο- ΦΡ. (α) (οικ.) δεν µε παρατάς! | παράτα µε! άφησε 
µε ήσυχο, µη µε ενοχλείς (β) τα παρατάω εγκαταλείπω την προσπά-
θεια: πολλές φορές σκέφτηκε να τα παρατήσει- πάντοτε όµως, έµενε κι 
αγωνιζόταν ώς το τέλος. — παράτηµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραιτώ, 
µε αποκατάσταση τής προθ. πάρα- στη σύνθεση (βλ. κ. παραιτούµαι)]. 

παραΰστερα επίρρ. (λαϊκ.) πιο ύστερα, πιο µετά, αργότερα. 
πάραυτα επίρρ. (αρχαιοπρ.) αµέσως, στη στιγµή: διετάχθη να εµφα-

νιστεί ~ ενώπιον τού διοικητή ΣΥΝ. χωρίς καθυστέρηση, ευθύς αµέ-
σως. [ΕΤΥΜ. αρχ_. < φρ. παρ' αυτά (ενν. τά πράγµατα)]. 

παραφασαδα (η) (σε ύφασµα) το ελάττωµα στην ύφανση. [ΕΤΥΜ. < 
πάρα- + -φασάδα < φασά «τρόπος ύφανσης» < *φασιά < µτγν. 
ύφασία (µε καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση τού άτονου αρχικού 
ύ-) < αρχ. υφαίνω]. 

παραφασία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τού προφορικού λόγου, 
κατά την οποία ο ασθενής υποκαθιστά λέξεις ή µορφήµατα µε άλλα, 
µε αποτέλεσµα ο λόγος να γίνεται ακατανόητος. [ΕΤΥΜ. < παρ(α)- 
+ αφασία (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Paraphasie]. 

παράφερνα (τα) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) τα αγαθά που δίνονται στη νύφη 
ως επιπλέον προίκα ΣΥΝ. εξωπροικα, πανωπροίκια. [ΕΤΥΜ, µτγν. 
(χωρίς ενικό) < πάρα- + -φερνα < αρχ. φερνή «προίκα» < ✈  bher-nâ (< 
I.E. *bher- «φέρνω»), συνδ. µε αρµ. bern «φορτίο», αλβ. barre κ.ά. Η 
λ. φερνή δήλωνε την υποχρεωτική προσφορά θρησκ. χα- 



παραφερνάλια 1340 παραχοντραίνω 
 

ρακτήρα σε τελετές και στον γάµο, όπου όµως γρήγορα αντικαταστάθηκε (ως 
νοµικός όρ.) από τη λ. προίξ (βλ.λ.)]. 

παραφερνάλια (τα) {παραφερναλίων} τα παρεπόµενα, οι διάφορες συνέπειες ή 
εκφάνσεις ενός φαινοµένου ή ενέργειας: πολλοί γοητεύονται από τα υλικά και 
κοινωνικά ~ τής ζωής των διασήµων. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. paraphernalia 
< µεσν. λατ. paraphernalia < µτγν. παράφερνα (βλ.λ.)]. 

παραφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ) + γεν.) µοιάζω υπερβολικά, 
περισσότερο από όσο θα περίµενε κανείς µε κάποιον: παραφέρνει τής µάννας 
του, δεν νοµίζεις; 

παραφεροµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {παραφέρθηκα} ξεπερνώ τα όρια τής 
ευπρέπειας, εκφράζοµαι µε λόγια ή πράξεις ανάρµοστες: ήπιαµε πολύ και 
χάσαµε τον αυτοέλεγχο µας, γι' αυτό παραφερθή-καµε || µην παραφέρεστε, 
κύριε, βρίσκεστε σε δηµόσιο χώρο! ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι, εκτραχηλίζοµαι ΑΝΤ. 
συγκρατούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

παραφθείρω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρέφθειρα, παρεφθάρην, -ης, -η..., πα-
Ρε<ρθαρµένος} αλλοιώνω (κάτι) εν µέρει ή προς το χειρότερο: ~ το νόηµα 
ενός κειµένου || ~ τη γλώσσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

παραφθορά (η) [µτγν.] η αλλοίωση (εν µέρει ή προς το χειρότερο): η ~ ενός 
κειµένου | τής γλώσσας. 

παραφθορά λεκτική. Στην Ελληνική, όπως και στις άλλες γλώσσες, 
χρησιµοποιήθηκε συχνά προς διακωµώδηση ο µηχανισµός τής παραφθοράς 
µιας λέξης (ή φράσης) µε εναλλαγή ενός ή περισσότερων φθόγγων, έτσι 
ώστε η παρεφθαρµένη λ. να θυµίζει ετυµολογικά και σηµασιολογικά άλλη 
λέξη, αντίθετης ή «κακής» σηµασίας και να σατιρίζει µε αυτό τον τρόπο 
πρόσωπα και πράγµατα. Τέτοιες παραφθορές λέξεων υπήρξαν και είναι και 
σήµερα συχνές στην Ελληνική: µεταφράσεις αντί µεταφράσεις, φέρετρο αντί 
θέρετρο, αχρειεπίσκοπος αντί αρχιεπίσκοπος, ουλή αντί βουλή, πα-
νεπιζήµιο αντί πανεπιστήµιο. 

παραφιλολογία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των έργων τού γραπτού λόγου, που 
δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στον χώρο τής λογοτεχνίας, καθώς δεν πληρούν 
τις αναγκαίες αισθητικές προϋποθέσεις και υποτάσσονται στο καταναλωτικό 
πνεύµα (π.χ. φθηνά ερωτικά, αστυνοµικά µυθιστορήµατα, περιπέτειες, 
σινεροµάντσα κ.λπ.) (πβ. κ. λ. παραλογοτεχνία). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. paralittérature (νόθο συνθ.)]. 

παραφινέλαιο (το) ΧΗΜ. µείγµα ελαιώδες και διαφανές, χρώµατος σκούρου 
κίτρινου προς το καφέ, που παράγεται από την παραφίνη (βλ.λ.) και 
χρησιµοποιείται για επαλείψεις επιφανειών, καθώς και στη φαρµακευτική, 
συνήθ. ως καθαρτικό. Επίσης (λαϊκ.) παραφινόλαδο [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. paraffin oil]. 

παραφίνη (η) [1867] {παραφινών} ΧΗΜ. άχρωµη ή λευκή λιπαρή ουσία που 
αποτελείται από µείγµα στερεών υδρογονανθράκων, παράγεται από το 
πετρέλαιο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή κεριών, καλλυντικών κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. paraffine < par- (< λατ. parum «λίγο») + -affine 
(< λατ. affinis «οικείος, συγγενικός»), ονοµασία που δόθηκε στη 
συγκεκριµένη οµάδα ουσιών, επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
συγγένειες της µε άλλες ουσίες]. 

παραφίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ, επίχριση ή 
εµποτισµός χαρτιών ή χαρτονιών µε παραφίνη, για να γίνουν αδιάβροχα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. paraffinage]. 

παράφορα (η) (χωρ. πληθ.} η σφοδρότητα ή η ένταση µε την οποία 
εκδηλώνεται ένα συναίσθηµα: πάνω στην ~ τής ζήλιας του την κακοποίησε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραφέρω | -οµαι]. 

παράφορος, -η, -ο (για συναίσθηµα) που εκδηλώνεται µε σφοδρότητα: ~ 
έρωτας | αγάπη ΣΥΝ. σφοδρός, ορµητικός, θυελλώδης. — παράφορα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραφέρω]. 

παραφορτώνω ρ. µετβ. {παραφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επιβαρύνω 
(κάποιον) µε πρόσθετο φορτίο, φορτώνω υπερβολικά: ~ µουλάρι | γάιδαρο || 
γύρισε παραφορτωµένη µε ψώνια 2. (µτφ.) επιφορτίζω (κάποιον) µε πάρα 
πολλές εργασίες: συνηθίζει να παραφορτώνει τους µαθητές του µε ασκήσεις · 3. 
(µεσοπαθ. παραφορτώνοµαι) γίνοµαι φορτικός σε κάποιον: αισθάνοµαι πως 
σου ~ ζητώντας σου τόσες χάρες ΣΥΝ. γίνοµαι φόρτωµα σε κάποιον. — 
παραφόρτωµα (το). 

παραφουσκώνω ρ. µετβ. {παραφούσκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φουσκώνω (κάτι) 
υπερβολικά, υπέρµετρα 2. (µτφ.) µεγεθύνω (κάτι) πέρα από το κανονικό, 
εµφανίζω (κάτι) µεγαλύτερο από ό,τι είναι (για ιδιοτελείς σκοπούς): ~ τον 
λογαριασµό τού πελάτη || η υπόθεση βγήκε προς τα έξω από τα Μ.Μ.Ε. 
παραφουσκωµένη- ΦΡ. τα παραφουσκώνω παρουσιάζω τα πράγµατα µε τρόπο 
υπερβολικό, µεγαλοποιώ µια κατάσταση, τα παραλέω: ασφαλώς έγιναν 
σηµαντικά λάθη απ' τη µεριά του, αλλά οι καλοθελητές τα παραφούσκωσαν. 

παραφράζω ρ. µετβ. {παρέφρασα, παραφράστηκα, παρεφρασµένος} αποδίδω 
ελεύθερα το νόηµα (λόγων, κειµένου), το εκφράζω µε άλλες λέξεις: ~ 
πρόταση || παραφράζοντας τα λόγια τού ποιητή, έκανε ένα επίκαιρο 
λογοπαίγνιο. — παραφραστής (ο) [µτγν.], παραφραστικός -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάρα- + φράζω «δηλώνω, εξηγώ» (βλ. λ. φράση)]. 

παράφραση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η απόδοση τού 
νοήµατος (λόγων, κειµένου) µε διαφορετικά λόγια: ασκήσεις πα-ραφράσεως 2. 
(συνεκδ.) το κείµενο που αποτελεί απόδοση µε διαφορετικά λόγια άλλου 
κειµένου ή των λόγων (κάποιου): επιτυχηµένη Ι 

κακή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετάφραση. 
παραφρενία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια παραληρηµατική ψύχωση, που 

χαρακτηρίζεται από φαντασιώσεις, από ανάµειξη τού πραγµατικού και τού 
φανταστικού κόσµου και από µανία καταδίωξης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. paraphrenic]. 

παραφρονώ ρ. αµετβ. {παραφρονείς... | παραφρόνησα} (λόγ.) χάνω τη 
διανοητική µου ισορροπία, χάνω τα λογικά µου ΣΥΝ. τρελαίνοµαι. [ΕΤΥΜ < 
αΡ5)· παραφρονώ (-έω) < παράφρων (βλ.λ.)]. 

Παραφροσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η απώλεια τής διανοητικής 
ισορροπίας, η τρέλα: έχει φθάσει στα όρια τής ~ || «το γαρ πολύ τού έρωτος 
γεννά ~» (τραγ.) ΣΥΝ. φρενοβλάβεια 2. (συνεκδ.) η κατάσταση στην οποία 
συµβαίνουν πράγµατα παράλογα, που δεν τα χωρά ο νους τού ανθρώπου: η ~ 
τού πολέµου || ζει µέσα στην ~ τής ζωής στη µεγαλούπολη. 

παράφρων, -ων, -ον {παράφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός που 
έχει χάσει τη διανοητική του ισορροπία, τα λογικά του ΣΥΝ. τρελός ANT. 
σώφρων, εχέφρων. Επίσης (καθηµ.) παράφρονας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός, 
-ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ αρΧ· < πάρα- + -φρων < φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

παραφυάδα (η) 1. BOT. ο νέος βλαστός που βγαίνει στη ρίζα φυτού ΣΥΝ. 
παραβλάσταρο, παραβλάστηµα, αποφυάδα, παραπούλι 2. παραφυάδες (οι) 
µέθοδος αναπαραγωγής των φυτών, κατά την οποία θάβεται ένας µίσχος στο 
έδαφος, ενώ είναι προσκολληµένος στο φυτό, ώστε να βγάλει ρίζες και να 
σχηµατίσει νέο φυτό 3. (µτφ.) το παρακλάδι: είναι δύσκολο να εξαρθρωθεί 
πλήρως η τροµοκρατία λόγω των πολλών ~ της || ~ εγκληµατικής οργάνωσης 
ΣΥΝ. διακλάδωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. παραφυάς, -άδος < παραφύοµαι (το ενεργ. 
παραφύω είναι µτγν.) < πάρα- + φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

παραφυλάω ρ. µετβ. {παραφύλαξα} παρακολουθώ κρυφά (κάποιον), παρατηρώ 
κρυφά τις κινήσεις του και τον περιµένω να εµφανιστεί (κάπου): τον 
παραφύλαξαν στη γωνία και τον µαύρισαν στο ξύλο ΣΥΝ. παραµονεύω, στήνω 
ενέδρα/καρτέρι, (λόγ.) ελλοχεύω. — παρα-φύλαξη (η) [µτγν.] κ. 
παραφύλανµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αΡχ· παραφυλάσσω «επιτηρώ, φρουρώ» 
< πάρα- + φυλάσσω]^ 

παράφυλλο (το) [1852] {παραφύλλ-ου | -ων} BOT. καθεµιά από τις δύο 
φυλλοειδείς αποφύσεις που βρίσκονται στη βάση τού φύλλου και 
προστατεύουν τους οφθαλµούς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού λατ. stipula]. 

παραφυσικός,  -ή,  -ό  (για  φαινόµενο)  αυτός  που  δεν  εξηγείται µε τους 
γνωστούς φυσικούς νόµους, που αποδίδεται σε δυνάµεις που δεν ερµηνεύονται 
από την επιστήµη (πβ. λ. υπερφυσικός). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. paranormal 
(νόθο συνθ.)]. 

παραφωνία (η) {παραφωνιών} 1.ΜΟΥΣ. ένας ή περισσότεροι φθόγγοι ή 
µουσικό σηµείο ή µέρος που ακούγονται αντιαισθητικά, εξέρχονται εµφανώς 
των κανόνων τού µουσικού στυλ, είναι γραµµένοι, παίζονται ή ακούγονται 
«λάθος»: αυτό το κοµµάτι έχει όλο παραφωνίες ΣΥΝ. λάθος, φάλτσο, 
δυσαρµονία 2. (µτφ.) οποιοδήποτε στοιχείο έρχεται σε δυσαρµονία µε άλλα 
στοιχεία τού συνόλου: µοναδική ~ µέσα στο κλίµα τού γενικού ενθουσιασµού 
και τής συναίνεσης υπήρξε η µικρόψυξη κριτική ενός συνέδρου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paraphonie, άσχετο από το µτγν. 
παραφωνία «αρµονία»]. 

παράφωνος, -η, -ο 1. ΜΟΥΣ. (για µουσικό φθόγγο) ο φθόγγος που δηµιουργεί 
παραφωνία (βλ.λ.) ΣΥΝ. φάλτσο, παράτονος, παράχορδος, δυ-σαρµονικός 2. 
(για πρόσ.) κακόφωνος, φάλτσος: δεν τραγουδάει καλά, είναι ~ 3. αυτός που 
δεν ταιριάζει στο περιβάλλον του, σε ένα σύνολο. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «ο ακουόµενος παράλληλα ή συνοδευτικά», < 
πάρα- + -φωνος < φωνή]. 

παραφωτίς (η) [1858] {παραφωτίδος} (λόγ.) ΝΑΥΤ. το φινιστρίνι (βλ.λ.). 
παραφωτισµός (ο) [µτγν.] ο ατελής, ο αµυδρός φωτισµός. 
παραχαϊδεύω ρ. µετβ. {παρα-χάιδεψα, -χαϊδεµένος} 1. χαϊδεύω κάποιον πολύ, 

για πολλή ώρα 2. κάνω όλα τα χατίρια σε κάποιον ΣΥΝ. κακοµαθαίνω. — 
παραχάιδεµα (το). 

παραχαράκτης (ο) [µτγν.] {παραχαρακτών}, παραχαρακτρια (η) [1887] 
{παραχαρακτριών} πρόσωπο που παραχαράσσει (νοµίσµατα): η αστυνοµία 
εξάρθρωσε σπείρα παραχαρακτών. 

παραχάραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. αξιόποινη πράξη την 
οποία τελεί όποιος παραποιεί ή νοθεύει ελληνικό ή ξένο µεταλλικό νόµισµα ή 
χαρτονόµισµα µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και 
όποιος προµηθεύεται τέτοιο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό 2. (γενικότ.) η 
διαστρέβλωση, η αλλοίωση τού περιεχοµένου (προς όφελος κάποιου): η ~ τής 
ιστορίας τής Μακεδονίας ΣΥΝ. πλαστογράφηση, νόθευση, χάλκευση. 

παραχαράσσω [µτγν.] κ. παραχαράζω ρ. µετβ. {παραχάρα-ξα, -χθη-κα, -
γµένος) 1. παραποιώ (νόµισµα), κατασκευάζω πλαστό αντίγραφο του 2. (µτφ.) 
διαστρέφω, παρουσιάζω (κάτι) ως αληθινό χρησιµοποιώντας πλαστά 
στοιχεία: ~ την αλήθεια | την ιστορία ΣΥΝ. νοθεύω, πλαστογραφώ, χαλκεύω. 

παραχειµάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παραχείµασα} (λόγ.) περνώ τον χειµώνα κάπου 
ΣΥΝ. διαχειµάζω, ξεχειµωνιάζω. — παραχείµαση (η). 

παραχθώ (να/θα) ρ. → παράγω 
παραχοντραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραχόντρυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) 

υπερβολικά παχύ: θα παραχοντρύνεις το παιδί µε τόσα που το ταΐζεις 2. (µτφ.) 
δίνω υπερβολικές διαστάσεις σε (κάτι): µην πα-ραχοντραίνεις τα γεγονότα- δεν 
έγιναν έτσι ακριβώς ΣΥΝ. παραφουσκώνω ♦ (αµετβ.) 3. παχαίνω υπερβολικά: 
παραχόντρυνα τον χειµώνα, πρέπει ν' αρχίσω δίαιτα · 4. για κάτι που αποκτά 
µεγαλύτερες διαστάσεις, αποκτά µεγαλύτερη σοβαρότητα: παραχόντρυνε το 
παιχνίδι- 
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άρχισαν να ποντάρουν πολύ µεγάλα ποσά. παράχορδος, -η, -ο [µεσν.] (για ήχους 
ή έγχορδα όργανα) αυτός που ηχεί παράφωνα, επειδή δεν κρούεται η κατάλληλη 
χορδή ΣΥΝ. παράτονος ANT. αρµονικός. παραχρήµα επίρρ. (αρχαιοπρ.) αµέσως, 
πάραυτα, την ίδια στιγµή· συνήθ. στη ΦΡ. αυθωρεί και παραχρήµα βλ. λ. 
αυθωρεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραχρήµα, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. παρά (το) 
χρήµα (< χρώµαι «χρειάζοµαι, έχω ανάγκη - χρησιµοποιώ»), µε τη σηµ. ότι κάτι 
πρέπει να γίνει αµέσως µόλις παρουσιαστεί ανάγκη γι' αυτό. Βλ. κ. αυτόχρηµα]. 
παράχρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (σπάν.) η κακή χ_ρήση, 
η κατάχρηση. 
παραχωµα (το) [µτγν.] {παραχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πρόχωµα που 

κατασκευάζεται στα πλάγια διώρυγας ή τάφρου · 2. ο σωρός χώµατος που 
τοποθετείται γύρω από τη ρίζα φυτού ή µοσχεύµατος, µε σκοπό τη διατήρηση 
τής υγρασίας τού εδάφους 3. (συνεκδ.) η κάλυψη µε χ^όµα · 4. (ειρων.) ο 
ενταφιασµός. 

παραχώνω ρ. µετβ. {παράχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σκεπάζω µε χώµα 2. χώνω 
πολύ βαθιά µέσα στη γη 3. (µτφ.) (α) θάβω, ενταφιάζω (β) κρύβω κάτι µέσα ή 
πίσω από πολλά άλλα πράγµατα: είχε παραχώσει τις φωτογραφίες στη γωνιά 
µιας παλιάς βιβλιοθήκης. — παράχωση (η) [1891] κ. παραχώσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραχώννυµι < πάρα- + χώνννµι (βλ. κ. χώνω)]. 

παραχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η εκούσια 
µεταβίβαση πράγµατος ή δικαιώµατος (σε κάποιον): ~ γης | περιουσίας | 
οικοπέδου (β) η εκχώρηση τµήµατος χώρας ή δικαιωµάτων σε άλλο κράτος, 
µε συνθήκη ή µε καταναγκασµό: εδαφικές ~ || η ~ αυτονοµίας σε µια περιοχή 
τής αυτοκρατορίας 2. το να αποσύρεται κανείς εκούσια από κάτι που 
δικαιούται ή του ανήκει, το να επιτρέπει σε (κάποιον) να κάνει (κάτι, τού 
οποίου η πραγµατοποίηση εξαρτάται από τη δική του συγκατάθεση): η 
κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις στα εθνικά θέµατα || η ~ 
χώρου στον αντίπαλο- ΦΡ. (α) θεία παραχώρηση η ανοχή τής ανθρώπινης 
αµαρτίας από τον Θεό για λόγους παιδευτικούς και σωτηριολογικούς: αυτό 
συνέβη | έγινε κατά ~ (β) κατά παραχώρηση αποσυρόµενος από δικαίωµα που 
έχω: τους µείωσε το ενοίκιο ~. 

παραχωρητήριο (το) [1833] {παραχωρητηρί-ου | -ων} το έγγραφο µε το οποίο 
γίνεται παραχώρηση ενός πράγµατος. 

παραχωρητής (ο) [1838], παραχωρήτρια (η) {παραχωρητριών} πρόσωπο που 
παραχωρεί (κάτι σε κάποιον). 

παραχωρητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που εκφράζει παραχώρηση· 2. ΓΛΩΣΣ. 
(α) παραχωρητική πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση που εκφράζει κάτι το 
οποίο συµβαίνει κατά παραχώρηση και σε αντίθεση προς αυτό που δηλώνει το 
ρήµα τής πρότασης από την οποία εξαρτάται, π.χ. θα βγω έξω, ακόµη κι αν 
βρέχει ΣΥΝ. ενδοτική πρόταση (πβ. εναντιωµατική πρόταση, λ. 
εναντιωµατικός) (β) παραχωρητικός σύνδεσµος καθένας από τους 
συνδέσµους που εισάγουν παραχωρητικές προτάσεις (π.χ. και ας, ακόµη και 
αν, και να). 

παραχωρώ ρ. µετβ. (παραχωρείς... | παραχώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιτρέπω σε (κάποιον) να χρησιµοποιήσει (κάτι που κατέχω ή δικαιούµαι): 
σας ~ τη θέση µου στο θέατρο | στο λεωφορείο || ~ τη σειρά µου σε έναν 
ηλικιωµένο ΣΥΝ. προσφέρω 2. µεταβιβάζω, εκχωρώ (σε κάποιον πράγµα ή 
δικαίωµα): ~ τα δικαιώµατα εκδόσεως ενός βιβλίου || «έκανε διακανονισµό µε 
τους κληρονόµους τού γαιοκτήµονα, οι οποίοι παραχώρησαν την έκταση αυτή 
µε σύµβαση "χρη-σιδανείου"» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. [ETYM < 
αρχ. παραχωρώ (-έω), αρχική σηµ. «δίνω χώρο ή θέση σε κάποιον», < πάρα- 
+ -χωρώ < χώρα | χώρος). 

παράχωση (η) -· παραχώνω 
παραχώσιµο (το) → παραχώνω 
παραψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο γνωστικός χώρος που έχει ως αντικείµενο 

µελέτης τα παραφυσικά (βλ.λ.) φαινόµενα (λ.χ. την τη-λεκίνηση, την 
τηλεπάθεια κ.ά.)   — παραψυχολόγος (ο/η), παραψυχολογίας, -ή, -ό, 
παραψυχολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parapsychology]. 

παράωρα κ. πάρωρα επίρρ.· πολύ αργά, σε πολύ προχωρηµένη ώρα. 
παραωριµάζω ρ. αµετβ. {παραωρίµασ-α, -µένος} 1. (για καρπούς) ωριµάζω 

περισσότερο από όσο πρέπει ΣΥΝ. παραγίνοµαι 2. (µτφ. για πρόσ.) (α) έχω 
γεράσει αρκετά (β) (σπάν.) έχω περάσει την ηλικία που είναι κατάλληλη για 
γάµο. 

πάρδαλις (η) {παρδάλ-εως | -εις, -εων} (λόγ.) σαρκοβόρο αιλουροειδές, που 
µοιάζει µε τον ιαγουάρο (βλ.λ.) και έχει χρώµα ωχρό µε σκούρες κηλίδες και 
γραµµές· κυρ. η λεοπάρδαλη. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ. µε επίθηµα -αλις (πβ. δάµ-αλις), 
το οποίο δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικώς. Η λ. αποτελεί δάνειο ανατολ. 
προελ., πβ. περσ. palang (το σανσκρ. prdâku- θεωρείται δάνειο από την 
Περσική). Τα λατ. pardus, pardalis είναι δάνεια από την Ελληνική. Βλ. κ. 
παρδαλός}. 

παρδαλός, -ή, -ό 1. (για ζώα) αυτός που έχει κηλίδες, στίγµατα στο δέρµα του 
ΦΡ. (µτφ.) θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι βλ. λ. κατσίκι 2. (συχνά µειωτ.) 
αυτός που έχει ποικίλο χρωµατισµό, πολλά χρώµατα: ~ ρούχα ΣΥΝ. 
πολύχρωµος ΑΝΤ. µονόχρωµος 3. παρδαλή (η) η γυναίκα ελευθερίων ηθών. — 
παρδαλά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πάρδαλις (βλ.λ.), λόγω των ποικίλων 
χρωµατικών διατάξεων που εµφανίζονται στο δέρµα ορισµένων αιλουροειδών 
και ει-δικότ. τής λεοπάρδαλης]. 

πάρδος (ο) η αρσενική πάρδαλις (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µτγν. < λατ. pardus 
| pardalis < αρχ. πάρδαλις (βλ.λ.)]. 

παρέα (η) {παρεών} 1. η συντροφιά, η συναναστροφή: κάναµε πολλή - στον 
στρατό || έρχεσαι µαζί µας για ~; || δεν κάνει καλή ~, είναι 

εκνευριστικός || του κρατάω ~ όσο λείπει η γυναίκα του 2. (συνεκδ.) το 
πρόσωπο που µας κρατάει συντροφιά, µε το οποίο βρισκόµαστε µαζί: πάρε 
και την - σου και καθίστε µαζί µας || δεν µπορώ να σου 
µιλήσω τώρα, είµαι µε ~ || πού να βρεις - σ' αυτή την ερηµιά; || (συνεκδ. κ. για 
πράγµατα) το βιβλίο είναι η καλύτερη ~ 3. (γενικότ.) οι φίλοι, τα πρόσωπα µε 
τα οποία επικοινωνεί κανείς και περνά αρκετό χρόνο µαζί τους: δεν έχει καλές 
~ || τον κατέστρεψαν οι κακές ~ 4. (ει-δικότ.) σύνολο προσώπων που 
βρίσκονται µαζί: τη φασαρία ξεκίνησε µια ~ στρατιωτών || δίπλα µας κάθονταν 
δύο ~ ηλικιωµένων ΣΥΝ. συντροφιά. — (υποκ.) παρεΐτσα κ. παρεούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ισπανοεβρ. parea < ισπ. pareja «ανδρόγυνο» < επίθ. parejo 
«όµοιος» (πβ. γαλλ. pareil) < λατ. par (ίδια σηµ.)]. 

παρέβην ρ. → παραβαίνω 
παρέβλεψα ρ. -+ παραβλέπω 
παρεγκεφαλίδα (η) ΑΝΑΤ. το τµήµα τού εγκεφάλου που βρίσκεται στο οπίσθιο 

µέρος τής κρανιακής κοιλότητας κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό και δίπλα 
στον προµήκη µυελό και το οποίο έχει ως σκοπό την ισορροπία των µυών και 
τον συντονισµό των στοιχειωδών κινήσεων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρεγκεφαλίς, -ίδος < παρ(α)- + -εγκεφαλίς < εγκέφαλος]. 

παρεγκεφαλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. νόσος που προσβάλλει την παρεγκεφαλίδα και 
παρατηρείται κυρ. ως επιπλοκή των λοιµωδών νοσηµάτων τής παιδικής 
ηλικίας. — παρεγκεφαλιδικός, -ή. -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. cerebellitis]. 

παρέγχυµα (το) {παρεγχύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΝΑΤ. Ο σπογγώδης ιστός 
από τον οποίο αποτελούνται τα συµπαγή σπλάχνα τού σώµατος, το συκώτι, ο 
σπλήνας, οι πνεύµονες και οι νεφροί 2. BOT. µόνιµος απλός φυτικός ιστός. — 
παρεγχυµατικός, -ή, -ό [1885], [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρεγχέω < παρ(α)- + 
εγ- (< εν-) + -χέω (βλ. κ. χύνω)]. 

παρεγχυµατώ5ης, -ης, -ες [1836] {παρεγχυµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που αποτελείται από παρέγχυµα 2. αυτός που µοιάζει µε παρέγχυµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

παρεδρεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] (παρήδρευσα} είµαι πάρεδρος, ασκώ τα καθήκοντα 
τού παρέδρου. 

πάρεδρος (ο/η) [παρέδρ-ου | -ων, -ους} 1. (κυριολ.) αυτός που κάθεται δίπλα 
στην έδρα 2. (γενικά) αυτός που αναπληρώνει ανώτερο υπάλληλο ή υπουργό: 
~ τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 3. ΝΟΜ. (α) τακτικός δικαστής (β) πάρεδρος 
πρωτοδικών ο τακτικός δικαστής που έχει τον πρώτο βαθµό στην ιεραρχία (γ) 
πάρεδρος Συµβουλίου Επικρατείας µέλος τού Συµβουλίου Επικρατείας, που 
µετέχει στις συνεδρίες και ως εισηγητής µε γνώµη αλλά χωρίς ψήφο (δ) πάρε-
δρος Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτουργός που ασκεί τον προληπτικό έλεγχο τού 
λογιστικού τµήµατος διαφόρων επιχειρήσεων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -
εδρος < έδρα. Η λ. περιέγραφε αρχικώς τον βοηθό τού δικαστή, εκείνον που 
καθόταν δίπλα στη δικαστική έδρα. Αποδόθηκε ως τίτλος στη Θέµιδα (∆ιός 
πάρεδρος), στους συµβούλους τού Ξέρξη, στους εφόρους τής αρχ. Σπάρτης 
και στους βοηθούς των αρχόντων στην αρχ. Αθήνα. Στη σηµερινή σηµ. 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. assesseur]. 

παρέδωσα ρ. → παραδίδω 
πάρε-δώοε (το) (άκλ.} 1. οι οικονοµικές σχέσεις, οι συναλλαγές: έχω ~ µε την 

εφορία ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλισβερίσι, νταραβέρν πβ. λ. δούναι και λαβείν 2. οι 
διαπροσωπικές σχέσεις: έχει πολλά ~ τελευταία µε τους γείτονες || µην έχεις 
πολλά ~ µαζί του, θα µπλέξεις ΣΥΝ. συναναστροφή. 

παρέθεσα ρ. → παραθέτω 
παρειά (η) (λόγ.) 1. το µάγουλο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) πλευρά αγγείου ή πλοίου. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. παρειά | παραύα (αιολ.) < *παράΈά (πβ. µυκ. δυϊκ. pa-ra-wa-jo 
«µέρη τού κράνους που κάλυπταν τα µάγουλα») < *παρ-αυσ-α < παρ(α)- + 
*αυσ- < I.E. *aus- «αφτί» (βλ. λ. ους)]. 

παρεΐσάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρεισήγαγα (να/θα παρεισαγάγω), πα-ρεισήχθην, -
ης, -η..., παρεισηγµένος} (λόγ.-σπάν.) εισάγω εµµέσως, επιτηδείως ή κρυφά: ο 
εισηγητής τής πλειοψηφίας παρεισήγαγε στο νοµοσχέδιο ύποπτες ρυθµίσεις. — 
παρεισαγωγή (η) [µτγν.]. 

παρείσακτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µπήκε αντικανονικά ή κρυφά (κάπου), 
χωρίς να το δικαιούται: στην αίθουσα συνεδριάσεων υπήρχαν κάποιοι ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρεισάγω < παρ(α)- + εισάγω]. 

παρεισδύω ρ. αµετβ. [αρχ.] [παρεισέδυσα} (λόγ.) εισέρχοµαι κρυφά ή 
επιτηδείως ΣΥΝ. παρεισφρέο), παρεισέρχοµαι, εµφιλοχωρώ. — πα-ρείσδυση 
(η) [µτγν.]. 

παρεϊστικος, -η, -ο αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε παρέα ή έχει τον 
χαρακτήρα παρέας: - κλίµα | ατµόσφαιρα | αστείο | περιβάλλον | συζήτηση | 
παιχνίδι. — παρεΐστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < παρέα + παραγ. επίθηµα -ίστικος 
(βλ.λ.)]. 

παρεισφρέω ρ. αµετβ. (εσφαλµ. παρεισφρύω) {παρατ. παρεισέφρεα, αόρ. 
παρεισέφρησα} (λόγ.) παρεισδύω (βλ.λ.): στη συγκέντρωση είχαν 
παρεισφρήσει ύποπτα άτοµα || στα Οµηρικά Έπη παρεισέφρησαν αιολικά 
γλωσσικά στοιχεία. — παρείσφρηση (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < παρ(α)- + αρχ. 
είσφρέω «εισδύω, εισέρχοµαι» < είσ- + -φρέω < θ. φρ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. 
φέρω (βλ.λ.)]. 

παρεισφρέω ή παρεισφρύω; Συχνά λέµε ή γράφουµε παρεισφρύω (µε -υ-) 
αντί τού παρεισφρέω (µε -ε'-). Στη χρήση τού παρεισφρύω παρασυρόµαστε 
από το συνώνυµο παρεισδύω (µε -ύ-), επειδή ο αόριστος παρεισέφρησα 
συµπίπτει ακουστικά µε τον αόριστο παρεισέδυσα. Ήτοι, επειδή 
παρεισέφρησα = παρεισέδυσα, λέµε και 
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παρεισφρύω όπως το παρεισδύω. Ωστόσο, το σωστό είναι παρει-
σφρέω - παρεισέφρησα: Στο κείµενο του παρεισφρέουν συνήθως 
λάθη, γιατί δεν έχει χρόνο να το ελέγξει καλά - Στις πορείες δια-
µαρτυρίας συχνά παρεισφρέουν ύποπτα άτοµα. 

παρεισφρύω ρ. → παρεισφρέω 
παρεκβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} πραγµατοποιώ παρέ-

κβαση (βλ.λ.) σε (κάτι). 
παρέκβαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) η αποµάκρυν-

ση, η λοξοδρόµηση (οµιλητή ή συγγραφέα) από το θέµα του: µεγάλη 
-1| κάνει πολλές ~ και δεν µπορώ να παρακολουθήσω τη σκέψη του· 
ΦΡ. κατά παρέκβαση ξεφεύγοντας, εγκαταλείποντας προσωρινά το θέ-
µα: αναφέρθηκε ~ και στα έθιµα των γειτονικών λαών. — παρεκβα-
τικός, -ή, -ό [µτγν.], παρεκβατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρέµβαση. 

παρέκει [µεσν.] κ. παρακεί επίρρ.· πιο πέρα, µακρύτερα· ΦΡ. ώς εδώ 
και µη παρέκει! φτάνει πια, αρκετά ώς εδώ, τα όρια τής ανοχής εξα-
ντλήθηκαν: αρκετά σε ανεχτήκαµε' ~! 

παρεκκλήσι (το) (παρεκκλησ-ιού | -ιών} µικρή εκκλησία ή τµήµα µε-
γαλύτερης εκκλησίας µε δική του Αγία Τράπεζα: η λειτουργία τελέ-
στηκε στο - τού ναού. Επίσης (λόγ.) παρεκκλήσιο [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ξωκκλήσι. 

παρεκκλησιαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δραστηριότητες, 
οι οποίες έχουν εκκλησιαστικό ή θρησκευτικό γενικότ. περιεχόµενο, 
αλλά οργανώνονται από µη εκκλησιαστικούς φορείς: ~ οργανώσεις | 
σωµατεία || επεισόδια προκάλεσαν τα µέλη ~ οργανώσεων έξω από 
κινηµατογράφο || (κ. ως ουσ.) η δράση των ~ απασχόλησε την 
Ιεραρχία τής Εκκλησίας. 

παρεκκλίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρεξέκλινα} ♦ 1. (µετβ.) (λόγ.) 
(+γεν.) παρουσιάζω παρέκκλιση από (την κανονική πορεία κ.λπ.): το 
πλοίο παρεξέκλινε τής πορείας του || έχουµε παρεκκλίνει αισθητά των 
προβλέψεων τού προϋπολογισµού | τού αρχικού σχεδιασµού ΣΥΝ. 
λοξοδροµώ ♦ 2. (αµετβ.) (+από) (µτφ.) παύω να ακολουθώ την αρχι-
κή ή την αναµενόµενη τακτική ή αυτήν που είχα υποσχεθεί, ξεφεύ-
γω από τις αρχικές ιδεολογικές, πολιτικές ή ηθικές µου αρχές: όσο 
περνά ο καιρός, είναι προφανές ότι το κόµµα παρεκκλίνει από τις 
διακηρυγµένες αρχές του || η στάση του δηλώνει ότι έχει παρεκκλίνει 
από τις ιδεολογικές του αρχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

παρέκκλιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αποµά-
κρυνση από την αρχική, την ορθή ή τη διακηρυγµένη πορεία: ιδεο-
λογική | κοµµατική ~ || στο ταξίδι κάναµε µια ~, για να επισκεφθούµε 
τα γύρω χωριά ΣΥΝ. λοξοδρόµηση 2. (ειδικότ.) η αποµάκρυνση από 
τους ηθικούς κανόνες: στη ζωή του έκανε αρκετές ηθικές ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω, σύγκλιση. 

παρέκταση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αύξηση τής 
έκτασης· (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. η επαύξηση τού αριθµού των συλλαβών 
µιας λέξης µε προσθήκη ή επένθεση (βλ.λ.)· λ.χ. εφάνη → εφάνηκε. 

παρεκτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρεξέτεινα, παρεκτάθηκα, παρεκτετα-
µένος} (λόγ.-σπάν.) 1. δίνω µεγαλύτερη έκταση σε (κάτι) ΣΥΝ. επε-
κτείνω, επιµηκύνω ΑΝΤ. βραχύνω 2. ΓΛΩΣΣ. παρεκτεταµένη ρίζα η ρί-
ζα που περιλαµβάνει και πρόσφυµα, π.χ. η ρίζα δεικνυ- τού αρχαίου 
ρήµατος δείκνυµι, η οποία περιλαµβάνει την αρχική ρίζα δείκ- και το 
πρόσφυµα -vu-. 

παρ εκτός επίρρ. [µτγν.] εκτός εάν, εξόν. 
παρεκτρέποµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {παρεκτράπηκα κ. (λόγ.) πα-

ρεξετράπην, -ης, -η... (µτχ. παρεκτραπείς, -είσα, -έν)} 1. αποµακρύνο-
µαι από την κανονική µου θέση ή πορεία: το αυτοκίνητο παρεκτρά-
πηκε στο αντίθετο ρεύµα τής κυκλοφο-ρίας ΣΥΝ. ξεστρατίζω, παρεκ-
κλίνω 2. (µτφ.) (α) ξεφεύγω από την αποδεκτή συµπεριφορά, συµπε-
ριφέροµαι απρεπώς: ήπιε πολύ χτες και παρεκτράπηκε, δεν ήξερε τι 
έλεγε και τι έκανε! || «να προσέξεις µην τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να 
ξέρεις πως θα παρεξηγηθείς» (λαϊκ. τραγ.) (β) παραφέροµαι, γίνοµαι 
έξω φρενών ΑΝΤ. αυτοκυριαρχούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

παρεκτροπή (η) [µτγν.] 1. η αποµάκρυνση από την κανονική πορεία ή 
θέση: η ~ τής µαγνητικής βελόνας τής πυξίδας από τη θέση τού 
µαγνητικού βορρά || στις βολές πυροβολικού υπολογίζονται η ~ και το 
βεληνεκές 2. (µτφ.) η απόκλιση από το επιτρεπτό, η συµπεριφορά που 
προκαλεί προβλήµατα, που διαταράσσει το ήπιο κλίµα: ηθική | 
κοινωνική ~ ΣΥΝ. εκτροπή, παρέκκλιση. 

παρέλαβα ρ. —> παραλαµβάνω 
παρέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επίσηµα οργανω-

µένη διέλευση σε σχηµατισµούς οµάδων στρατού, µαθητών, σωµα-
τείων κ.ά. από τους κεντρικούς δρόµους µιας πόλης και ενώπιον επι-
σήµων, λόγω επετείου, γιορτής ή άλλου κοινωνικού γεγονότος: η ~ 
των επιλεγµένων σωµάτων τού Στρατού Ξηράς ολοκληρώνεται σε λί-
γο || η ~ των καρναβαλιστών αρχίζει 2. (συνεκδ.) η όλη εκδήλωση που 
περιλαµβάνει ως κεντρικό της στοιχείο τη διέλευση διατεταγµένων 
οµάδων (στρατού, µαθητών, σωµατείων κ.ά.): πήγα στην ~ 3. (µτφ.-ει-
ρων.) (α) το επιδεικτικό πέρασµα προσώπων από χώρους στους οποί-
ους συχνάζουν ή κάθονται πολλοί άνθρωποι: κάθε βράδυ στο κλαµπ 
έχουµε ~ από νεαρές που ονειρεύονται να γίνουν µοντέλα (β) η διέ-
λευση πολλών προσώπων (συνήθ. µε κοινά γνωρίσµατα) µπροστά από 
συγκεκριµένο σηµείο: τα απογεύµατα µπροστά από το σπίτι µας έ-
χουµε - από τους µαθητές που σχόλασαν απ' το διπλανό σχολείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρέλασις < αρχ. παρελαύνω]. 

Παρελαύνω ρ. αµετβ. {παρήλασα} 1. βαδίζω µαζί µε άλλους σε δια-
τεταγµένους σχηµατισµούς µπροστά από επίσηµα πρόσωπα, περνώ-
ντας από τους κεντρικούς δρόµους µιας πόλης, κατά τον εορτασµό 
επετείων ή κατά τη διάρκεια τελετής: στρατιωτικά τµήµατα παρή-
λασαν κατά τον εορτασµό για την επέτειο τής εθνεγερσίας || τώρα 

παρελαύνει η µαθητιώσα νεολαία 2. (µτφ.) συνήθ. για γεγονότα, ει-
κόνες, µνήµες κ.λπ. που περνούν διαδοχικά, το ένα πίσω από το άλ-
λο: µέσα από το φιλµ παρήλασαν τα γεγονότα µιας ολόκληρης ζωής 3. 
περνώ, συνήθ. επιδεικτικά, µπροστά από πρόσωπα, προσπαθώντας να 
ελκύσω την προσοχή τους: πολλοί οµιλητές παρήλασαν από το βήµα 
|| (ειρων.) κάθε βράδυ στην πίστα τού µαγαζιού παρελαύνουν όλα τα 
«ψώνια» τής νυχτερινής Αθήνας. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προσπερνώ οδηγώντας άρµα», < παρ(α)- + 
ελαύνω (βλ.λ.)]. 

παρέλευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ. για χρόνο) 
το πέρασµα, η πάροδος: µετά την ~ µικρού χρονικού διαστήµατος 
έλαβε µια επιστολή. 

παρελήφθην ρ. → παραλαµβάνω 
παρελθόν (το) {παρελθόντος | χωρ. πληθ.} 1. ο χρόνος που πέρασε, το 

χρονικό διάστηµα που προηγείται τού παρόντος: κατά το ~ υπήρξε 
σπουδαίο πρόσωπο || δεν ζούµε πια στο ·»■ τα πράγµατα έχουν αλλά-
ξει || µε την εµπειρία τού ~ οδεύουµε προς ένα καλύτερο µέλλον || η 
υπόθεση τού έργου µάς µεταφέρει στο µακρινό ~ ΣΥΝ. τα παλιά ΑΝΤ. 
παρόν, µέλλον 2. (συνεκδ.) το σύνολο των γεγονότων που προηγήθη-
καν σχετικά µε πρόσωπα, λαούς, κράτη κ.λπ., η ιστορία ατόµων, οµά-
δων ή λαών: το ένδοξο | ηρωικό ~ τού ελληνικού έθνους || άτοµο µε 
σκοτεινό | ύποπτο - || το σύνθηµα του ήταν: λήθη στο ~! 3. (ειδικότ.) η 
έντονη ζωή που έχει ζήσει κανείς, το χρονικό διάστηµα που πέρασε 
και που είναι γεµάτο εµπειρίες από διάφορες καταστάσεις τής ζωής: 
αποκαλύφθηκε το ~ τής γυναίκας του || είναι ένας άνθρωπος χωρίς ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τής αρχ. µτχ. παρελθών, που χρησιµποποι-
ήθηκε ως µτχ. αορ. β' τού ρ. παρέρχοµαι]. 

παρελθόν - παρόν - µέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία 
αυτά ουσιαστικά που δηλώνουν τις τρεις βασικές βαθµίδες τού 
χρόνου, προέρχονται από µετοχές: το παρελθόν είναι µτχ. αορ. τού 
παρέρχοµαι (παρέρχοµαι - παρήλθον > παρελθών - παρελθούσα - 
παρελθόν)· το παρόν είναι µτχ. ενεστ. τού πάρειµι (πάρει-µι > 
παρών - παρούσα - παρόν)- το µέλλον είναι µτχ. ενεστ. τού µέλλω 
(µέλλω > µέλλων - µέλλουσα - µέλλον). Τα τρία ονόµατα 
διατηρούν την κλίση τής µετοχής: παρελθόν - παρελθόντος - πα-
ρελθόντα - παρελθόντων παρόν - παρόντος - παρόντα - παρόντων 
µέλλον - µέλλοντος - µέλλοντα - µελλόντων. 

παρελθοντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το παρελθόν, που 
αναφέρεται σε αυτό (κατ' αντιδιαστολή προς τον παροντικό και τον 
µελλοντικό): ~ χρόνοι (λ.χ. ο αόριστος) | κατάσταση ΣΥΝ. περασµένος, 
παλιός. — παρελθοντικ-ά | -ώς επίρρ. 

παρελθοντολογια (η) [1893] {παρελθοντολογιών} η αναφορά στο 
παρελθόν, το να µιλά κανείς για το παρελθόν: ας αφήσουµε τις ~ και 
ας ασχοληθούµε µε το παρόν! — παρελθοντολονώ ρ. {-εις...}, πα-
ρελθοντολόγος (ο/η), παρελθοντολογικός, -ή, -ό. 

παρελθών, -ούσα, -όν {παρελθ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες 
(ουδ. -όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που ανήκει στο πα-
ρελθόν, που έχει παρέλθει, ο περασµένος: τα παρελθόντα έτη σηµει-
ώθηκε µικρή άνοδος τού πληθωρισµού 2. (ειδικότ.) ο αµέσως προη-
γούµενος, αυτός που µόλις τελείωσε: το κυβερνητικό έργο κατά την 
παρελθούσα τετραετία 3. παρελθόν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' 
τού αρχ. ρ. παρέρχοµαι]. 

παρέλκει, παρέλκουν ρ. τριτοπρόσ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.) είναι 
περιττό ή µη ενδεδειγµένο: κάθε αναφορά στο ζήτηµα αυτό παρέλκει. 

παρελκόµενο (το) (παρελκοµέν-ου | -ων) 1. εξάρτηµα που συµπλη-
ρώνει ή βελτιώνει (κάτι) (ως προς την επίδοση, την αισθητική κ.λπ.) 
(συνήθ. στον πληθ.): τα µαχητικά αεροσκάφη F-16 µπορούν να δε-
χθούν µια τεράστια ποικιλία όπλων, αισθητήρων και παρελκοµένων || 
η τσάντα, τα κοσµήµατα, η ζώνη είναι απαραίτητα ~ µια κοµψής 
εµφάνισης || τα προσκέφαλα, οι αερόσακοι, ο κλιµατισµός είναι πα-
ρελκοµενα ενός αυτοκινήτου ΣΥΝ. αξεσουάρ 2. (µτφ.) παρελκοµενα 
(τα) οι ξηροί καρποί ή τα φρούτα που συνοδεύουν φιάλη οινοπνευ-
µατώδους ποτού σε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης: η φιάλη ουίσκι 
κοστίζει 30.000 δρχ. χωρίς τα ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προσθήκη», µτχ. ενεστ. τού αρχ. παρέλκω | 
-οµαί]. 

παρέλκυση (η) → παρελκύω 
παρελκυστικός, -ή, -ό [1831] αυτός που σχετίζεται µε την αναβολή 

εκτελέσεως ενός έργου: ~ τακτική | πολιτική | µέθοδος. — παρελκυ-
στικά επίρρ. 

παρελκύω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρείλκυσα, παρελκύσθηκα} κάνω (κάτι) 
να διαρκέσει περισσότερο από όσο πρέπει, να αργοπορήσει, το επι-
βραδύνω ΣΥΝ. (καθηµ.) τρενάρω. —παρέλκυση (η) [µτγν.]. 

παρεµβαίνω ρ. αµετβ. {λόγ. αόρ. παρενέβην, -ης, -η...} 1. παρεµβάλ-
λοµαι, µπαίνω ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα (σε συζήτη-
ση, καβγά, πρόβληµα) ή πράγµατα, διακόπτω εκφράζοντας δική µου 
στάση ή άποψη: άφησε µας µόνους και µην παρεµβαίνεις! || στον διά-
λογο τους παρενέβη ένας από τους παριστάµενους ΣΥΝ. αναµειγνύο-
µαι, ανακατεύοµαι 2. (ειδικότ.) µεσολαβώ συµβιβαστικά ανάµεσα σε 
αντιτιθέµενα µέρη: ο Ο.Η.Ε. παρενέβη στη διαµάχη µεταξύ των δύο 
χωρών 3. (κακόσ.) επεµβαίνω ρυθµιστικά, προσπαθώ να καθορίσω τις 
εξελίξεις: κατά τη φιλελεύθερη αντίληψη, το κράτος δεν πρέπει να 
παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή || ~ στα εσωτερικά άλλων χωρών. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρέµβαση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ταιριάζω - µπαίνω ανάµεσα», < παρ(α)- + 
έµβαίνω. Η σηµ. «µεσολαβώ» είναι απόδ. τού γαλλ. intervenir]. 

παρεµβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρενέβαλα, (λόγ.) παρενεβλήθην, -ης, 
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-η... (µτχ. παρεµβληθείς, -είσα, -έν) κ. παρεµβλήθηκα, παρεµβεβληµέ-νος} 1. 
τοποθετώ κάτι µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων: στον λόγο του 
παρενέβαλε αποσπάσµατα από διάφορους συγγραφείς || (µεσοπαθ.) στο φιλµ 
παρεµβάλλονται σκηνές από άλλες ταινίες ΣΥΝ. παρενθέτω 2. δηµιουργώ 
εµπόδια (παράσιτα) στη µετάδοση σήµατος ραδιοηλεκτρικής συσκευής: 
κάποιος παρεµβάλλει σήµατα στη συχνότητα µας και εµποδίζει τη λήψη τού δικού 
µας σήµατος || (κ. µεσοπαθ.) πειρατικοί ραδιοσταθµοί παρεµβάλλονται στη 
συχνότητα τής κρατικής ραδιοφωνίας 3. (µεσοπαθ. παρεµβάλλοµαι) µπαίνω ως 
τρίτος στη γραµµή επικοινωνίας άλλων: την ώρα που µιλούσαµε στο τηλέφωνο, 
παρενεβλήθη κάποιος και µας σχολίαζε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρέµβαση. παρέµβαση 
(η) [1840] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επέµβαση, η ανάµειξη κάποιου 
σε υπόθεση άλλων: η ~ τρίτων | ξένων στα εσωτερικά προβλήµατα µιας χώρας || 
τα αιτήµατα των απεργών ικανοποιήθηκαν ύστερα από ~ τού αρµόδιου υπουργού 
|| το όλο θέµα διευθετήθηκε έπειτα από κυβερνητική ~ || καλοπροαίρετη | σκόπιµη 
| ανεπιθύµητη ~ || η θεραπεία αποδόθηκε σε θεϊκή ~ 2. (συνεκδ.) ό,τι πα-
ρεµβάλλεται: παρεµβάσεις µεταγενέστερων συγγραφέων σε κείµενο ΣΥΝ. 
παρεµβολή 3. η κατάθεση απόψεων για ένα θέµα κατά τη διάρκεια συζητήσεως: 
τηλεοπτική ~ || βουλευτές φώτισαν το όλο θέµα µε τις διαφορετικές και ποικίλες ~ 
τους · 4. ΝΟΜ. (α) η συµµετοχή τόσο στην έννοµη σχέση όσο και στη 
διαδικασία τής δίκης τρίτου προσώπου µε την ιδιότητα κυρίου ή βοηθητικού 
διαδίκου (β) κύρια παρέµβαση η συµµετοχή στη δίκη τρίτου προσώπου το 
οποίο αντιποιείται το επίδικο δικαίωµα και υπό την έννοια αυτή γίνεται κύριος 
διάδικος υποβάλλοντας αυτοτελές αίτηµα δικαστικής προστασίας (γ) πρόσθετη 
παρέµβαση η συµµετοχή στη δίκη τρίτου προσώπου το οποίο δεν υποβάλλει 
νέο αίτηµα δικαστικής προστασίας, αλλά απλώς υποστηρίζει το αίτηµα 
δικαστικής προστασίας που ήδη εκκρεµεί, εάν παρεµβαίνει υπέρ τού ενάγοντος, 
ή ζητεί την απόρριψη του, εάν παρεµβαίνει υπέρ τού εναγοµένου. [ΕΤΥΜ. < 
παρεµβαίνω (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. intervention]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το παρέµβαση είναι το ουσ. τού παρεµβαίνω και έχει αµετβ. 
χρήση, σε αντίθεση µε το παρεµβολή, το ουσ. τού παρεµβάλλω, που έχει 
περισσότερο µετβ. χρήση: Απαγορεύεται η παρέµβαση µιας χώρας στα 
εσωτερικά άλλης - Η παρεµβολή παρασίτων από ανταγωνιστές εµποδίζει τον 
ραδιοφωνικό σταθµό να ακούγεται ευκρινώς - Η παρέµβαση τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα τής Κύπρου µπορεί να λειτουργήσει ως 
καταλύτης. Το παρέµβαση έχει, κατά κανόνα, καλή σηµασία (εύσηµο), ενώ 
το παρεµβολή έχει τις περισσότερες φορές αρνητική σηµασία (κακόσηµο): 
Η παρεµβολή αδαών µεσολαβητών θα βλάψει τελικά την υπόθεση, που άρ-
χισε να προχωρεί σωστά µε την παρέµβαση των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι 
γνωρίζουν το πρόβληµα. Το επέµβαση υποδηλώνει δυναµική 
(εξουσιαστική, πολεµική κ.λπ.) ανάµειξη και είναι ισχυρότερο τού 
παρέµβαση. Τέλος, το παρέκβαση είναι το αντίθετο τού παρέµβαση, 
δηλώνοντας την απόκλιση, την προσωρινή αποµάκρυνση από ένα θέµα. Σε 
σχέση µε το παρένθεση, το παρέκβαση δηλώνει το να βγει κανείς έξω από 
κάτι (συνήθ. από το θέµα για το οποίο µιλάει), προσθέτοντας πληροφορίες 
που είτε δεν σχετίζονται άµεσα µε το θέµα ή και θα µπορούσαν να λείπουν, 
ενώ το παρένθεση δηλώνει προσθήκη ήσσονος σηµασίας πληροφοριών, 
συνδεοµένων µε το θέµα, αλλά που ο οµιλητής δεν κρίνει σκόπιµο να 
προβάλει. 

παρεµβατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παρέµβαση ή τον 
παρεµβατισµό: ~ οικονοµία | πρωτοβουλία | προσπάθεια | αποστολή | τακτική. 
— παρεµβατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. interventionniste]. 

παρεµβατισµός (ο) η ρυθµιστική παρέµβαση τού κράτους στην οικονοµική (ή 
και κοινωνική) ζωή, µε σκοπό τη δικαιότερη κατανοµή τού εισοδήµατος, την 
προστασία των δηµοσίων αγαθών, τη διόρθωση των ατελειών τής οικονοµίας 
και γενικότ. την προαγωγή τής κοινωνικής ευηµερίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. interventionnisme]. 

παρέµβληµα (το) [1805] {παρεµβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) καθετί που 
παρεµβάλλεται (κάπου) ΣΥΝ. παρεµβολή, παρενθήκη. 

παρέµβλητος, -η, -ο [1840] αυτός που παρεµβάλλεται: ~ σκηνές σε ένα έργο 
ΣΥΝ. εµβόλιµος. [ΕΓΥΜ < παρεµβάλλω | -οµαι, πβ. κ. αποβάλλω - 
απόβλητος]. 

παρεµβολή (η) 1. η τοποθέτηση (κάποιου) ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα 
πράγµατα: στην ιστορία τού Ηροδότου είναι συχνή η ~ µυθολογικών 
αφηγήσεων ΣΥΝ. παρέµβαση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε παρεµβάλλεται: ~ 
µεταγενέστερων διορθωτών στο αρχικό κείµενο 3. (α) η ύπαρξη φυσικού ή 
τεχνητού εµποδίου (παρασίτων) κατά τη µετάδοση σήµατος ραδιοηλεκτρικών 
συσκευών: ένας πειρατικός σταθµός έκανε παρεµβολές στη συχνότητα τού 
σταθµού και δεν µπορούσα να δω τίποτα στην οθόνη || λόγω τής κακοκαιρίας 
υπήρχαν παρεµβολές στον ασύρµατο (β) (ειδικότ.) η ηχητική µεσολάβηση 
(τρίτου ή τρίτων που συνοµιλούν) σε τηλεφωνική επικοινωνία: υπήρξε κάποια 
~ καθώς µιλούσαµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρέµβαση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρεµβάλλω]. 

παρέµβυσµα (το) [1897] {παρεµβύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. 
ελαστικό βύσµα σε σχήµα δακτυλίου που παρεµβάλλεται στις συνδέσεις 
διαφόρων µεταλλικών κοµµατιών (αγωγών, σωλήνων κ.λπ.), για να 
εξασφαλίζει τη στεγανότητα τής σύνδεσης ή την αποφυγή τριβών ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) φλάντζα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρεµβύω «παρενείρω, παρενθέτω» < παρ(α)- + έµβύω < έν- 
+ βύω «κλείνω, αποφράσσω» (βλ. λ. βύσµα)]. 

παρεµπιπτόντως επίρρ. [1833] (λόγ.) κατά παρέµβαση, παρενθετικά· (εισάγει 
κάτι που λέγεται επ' ευκαιρία και παρεκκλίνοντας από το κύριο θέµα για το 
οποίο γίνεται λόγος): ο Αλέξανδρος απέκτησε την προσωνυµία «µέγας»· ~, 
ποιος άλλος ηγέτης ονοµάστηκε «µέγας»; ΣΥΝ. επ' ευκαιρία. 
[ΕΤΥΜ. Επιρρ. τ. τής µτχ. παρεµπίπτων τού αρχ. παρεµπίπτω (στη µτγν. σηµ. 
«συµβαίνω κατά τύχη, συµπτωµατικά»), απόδ. τού γαλλ. incidemment]. 

παρεµπιπτόντως: µε ή χωρίς -µ- (παρεπιπτόντως); Το συνηθισµένο 
επίρρηµα παρεµπιπτόντως (από τη µετοχή παρεµπίπτων, που λειτουργεί ως 
επίθετο) ανάγεται στο ρ. παρ-εµ-πίπτω, δηλ. στο ρ. πίπτω σύνθετο µε τις 
προθέσεις παρά και εν (εµ-). Ως εκ τούτου, η λ. έχει το -µ-: παρ-εµ-πίπτω > 
παρ-εµ-πίπτων (-οντος) > παρ-εµ-πι-πτόντως. Σε σχέση µε τη σηµασία τής 
λ., χρησιµοποιείται από τον οµιλητή, για να περάσει σε άλλο συναφές θέµα 
ή σε άλλες πληροφορίες, µε την ευκαιρία που του δίδεται από κάτι που ο 
ίδιος ή ο συνοµιλητής του ανέφερε: ∆ιάβασα στην εφηµερίδα ότι θα αλλάξει 
το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων παρεµπιπτόντως, έχεις να µου 
συστήσεις κανένα καλό φροντιστήριο για τα παιδιά; Το παρεµπιπτόντως δηλ. 
συνιστά παρέκβαση από τα λεγόµενα και συνειρµική µετάβαση σε άλλο 
θέµα, επ' ευκαιρία των αµέσως προ-λεχθέντων. 

παρεµπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρατ. παρενέπιπτα) (λόγ.) παρεµβάλλοµαι, 
µεσολαβώ µεταξύ δύο ή περισσότερων πραγµάτων. 

παρεµποδίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρεµπόδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
αποτελώ εµπόδιο ή παρεµβάλλω εµπόδια σε (κάποιον/κάτι): ~ την κυκλοφορία 
οχηµάτων | τις προσπάθειες κάποιου ANT. διευκολύνω, υποβοηθώ. — 
παρεµπόδιση (η) [1833], παρεµποδιστικός, -ή, -ό. 

παρεµπόριο (το) -+ παραεµπόριο 
παρεµφαίνω ρ. µετβ. {παρατ. παρενέφαινα} (λόγ.) δηλώνω εµµέσως ΣΥΝ. 

υποδηλώνω, υποσηµαίνω. — παρέµφαση (η) [µτγν.]. [ETYM. αρχ. < παρ(α)- 
+ εµφαίνω < εµ- (< εν-) + φαίνω | -οµαι (βλ.λ.). Πβ. κ. απαρέµφατο]. 

παρεµφατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που παρεµφαίνει, που υποδηλώνει κάτι 2. 
ΓΛΩΣΣ. παρεµφατικές εγκλίσεις η οριστική, η υποτακτική, η ευκτική και η 
προστακτική, οι οποίες δηλώνουν το πρόσωπο και τον αριθµό, κατ' 
αντιδιαστολή προς το απαρέµφατο, που δεν τα δηλώνει. 

παρεµφερής, -ής, -ές {παρεµφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες προς κάποιον άλλον: ~ ζήτηµα | λύση | 
περίπτωση | διαπίστωση ΣΥΝ. παρόµοιος, παραπλήσιος, συναφής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, όµοιος. 
[ETYM. αρχ. < παρ(α)- + εµφερής «παρόµοιος» < εµ- (< έν-) + -φερής < 
φέρω]. 

παρενδύοµαι ρ. αµετβ. [1860] {αόρ. παρενεδύθην, -ης, -η...} (λόγ.) ντύνοµαι 
µε ρούχα τού αντίθετου φύλου. 
[ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + ενδύοµαι, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. travestir, άσχειο µε 
το µτγν. παρενδύοµαι «διεισδύω κρυφά»]. 

παρενδυσία (η) {χωρ. πληθ.} σεξουαλική απόκλιση, κατά την οποία ένας 
άνδρας ερεθίζεται σεξουαλικά φορώντας γυναικεία ρούχα, λ.χ. οι τραβεστί. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transvestisme]. 

παρενδυσίας (ο) {παρενδυσιών} άνδρας που, κατά σεξουαλική απόκλιση, 
ντύνεται γυναικεία ΣΥΝ. τραβεστί. [ETYM Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
travesti]. 

παρενέργεια (η) {παρενεργειών} 1. η ανεπιθύµητη επίδραση φαρµάκου ή 
ουσίας στον ανθρώπινο οργανισµό: το καινούργιο εµβόλιο δεν έχει καµία 
απολύτως ~ || πριν πάρεις το φάρµακο διάβασε τις ~ (δηλ. τις ανεπιθύµητες 
ενέργειες) στις οδηγίες χρήσεως 2. (µτφ.) οι αρνητικές συνέπειες ενός 
φαινοµένου, γεγονότος, ενέργειας κ.λπ.: τα οικογενειακά προβλήµατα 
επιφέρουν σοβαρές ~ στην οµαλή κοινωνικοποίηση τού ατόµου || η αξιοποίηση 
τής πρότασης αυτής θα συµβάλει στην πρόληψη δυσάρεστων παρενεργειών στον 
κοινοβουλευτικό βίο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Nebenwirkung], 

παρένθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. (κυριολ.) η παρεµβολή µεταξύ 
δύο ή περισσότερων πραγµάτων ΣΥΝ. επένθεση 2. (συνεκδ.) η προσωρινή 
αποµάκρυνση από το θέµα στον γραπτό ή τον προφορικό λόγο: θα µου 
επιτρέψετε να ανοίξω µια - και να πω ότι... || κλείνει η ~ και ξαναγυρίζω στο 
αρχικό µας θέµα ΣΥΝ. παρέκβαση 3. ΓΛΩΣΣ. το σηµείο στίξεως που 
χρησιµοποιείται, για να δηλώσει ότι κάτι παρεµβάλλεται στον λόγο, 
προκειµένου να επεξηγήσει, να συµπληρώσει ή να διαφωτίσει καλύτερα κάτι 
που έχει λεχθεί ή γραφεί' σύµβολο «) )»: ανοίγω | κλείνω ~· ΦΡ. εντός 
παρενθέσεως | (µέσα) σε παρένθεση για το τµήµα τού λόγου που 
τοποθετείται µέσα στο παραπάνω σύµβολο 4. (µτφ.) διάλειµµα, το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο καταστάσεις: το ταξίδι αυτό 
αποτέλεσε ευχάριστη ~ σε µια δύσκολη περίοδο τής ζωής του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρέµβαση. 
[ETYM. < µτγν. παρένθεσις < παρεντίθηµι < παρ(α)- + έν- + τίθηµι (βλ. λ. 
θέτω, τίθεµαι)]. 

παρενθετικός, -ή, -ό [1874] αυτός που βρίσκεται µέσα σε παρένθεση ή 
παρεµβάλλεται στον λόγο, για να επεξηγήσει, να συµπληρώσει κ.λπ.: ~ 
πρόταση | κείµενο. — παρενθετικ-ά | -ώς [1874] επίρρ. παρένθετος, -η, -ο 1. 
αυτός που παρεµβάλλεται, που παρεντίθεται κάπου 2. ΓΛΩΣΣ. (για τµήµα 
γραπτού λόγου) αυτός που βρίσκεται µέσα σε παρένθεση: ~ πρόταση | νόηµα 
ΣΥΝ. παρενθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < παρεντίθηµι < παρ(α)- + έν- + τίθηµι (βλ. 
λ. θέτω, τί- 
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θεµαι)]. 
παρενθέτω ρ. µετβ. [1889] {παρενέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. παρεντίθ-εµαι, -εσαι, 

-εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. παρενετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -
έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. παρενετέθην, -ης, -η..., µτχ. παρακ. 
παρεντεθειµένος} (λόγ.) τοποθετώ (κάτι) µεταξύ δύο ή περισσότερων 
πραγµάτων ΣΥΝ. παρεµβάλλω. [ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + εν- + θέτω]. 

παρενθήκη (η) [αρχ.] (παρενθηκών) το παρέµβληµα (βλ.λ.). 
παρεννοώ ρ. → παρανοώ 
παρενόχληση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η διατάραξη 

τής ησυχίας (κάποιου), το να προκαλεί κανείς προβλήµατα σε (κάποιον): 
υφίσταται συνεχείς ~ από ανταγωνιστές του || εχθρικές οµάδες προκαλούσαν 
παρενοχλήσεις στο στράτευµα κατά τη µετακίνηση του 2. (ειδικότ.) η 
προσβλητική ενόχληση, το να ενοχλεί κανείς κάποιον θίγοντας την 
αξιοπρέπεια του· ΦΡ. σεξουαλική παρενόχληση βλ. λ. σεξουαλικός. —
παρενοχλώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

παρεντερικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (για τροφές υγρές ή φαρµακευτικές ουσίες) αυτή που 
χορηγείται από άλλη οδό και όχι από τον εντερικό σωλήνα (λ.χ. υποδορίως, 
ενδοφλεβίως κ.ά.): - θρέψη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parenteral]. 

παρεντίθεµαι ρ. → παρενθέτω 
πάρεξ επίρρ.· εκτός, παρεκτός: «µήγαρις έχω τίποτες άλλο στον νου µου ~ 

ελευθερία και γλώσσα;» (∆. Σολωµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. παρέκ | παρέξ < παρ(α)- 
+ εκ | εξ (βλ.λ.)]. 

παρεξήγηση (η) [µτγν.] [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εσφαλµένη 
ερµηνεία φαινοµένου ή κατάστασης: θα πρόκειται ασφαλώς για -■ εγώ δεν 
είπα τίποτα τέτοιο || και για να µην υπάρξει καµιά ~, σας ξεκαθαρίζω από την 
αρχή τη θέση µου || το πρόβληµα οφείλεται σε ~! ΣΥΝ. παρανόηση 2. (συνεκδ.) 
η δυσαρέσκεια που οφείλεται στην παρανόηση των πραγµατικών προθέσεων 
(κάποιου): δηµιουργήθηκε µια ~ µεταξύ τους, που κατέληξε σε ψύχρανση των 
σχέσεων τους. 

παρεξηγησιάρης, -α, -ικο (παρεξηγησιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που παρεξηγεί τις 
προθέσεις των άλλων, εύθικτος. Επίσης παρεξηγιάρης. [ETYM. < παρεξήγηση 
+ παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. καυχησ-ιάρης]. 

παρεξηγήσψος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να παρεξηγηθεί: ~ συµπεριφορά 
| θέση. 

παρεξηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {παρεξηγείς... | παρεξήγ-ησα,-ούµαι κ. (κα-θηµ.) -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. ερµηνεύω µε εσφαλµένο τρόπο το περιεχόµενο 
(δήλωσης, φράσης, στάσης, ενέργειας κ.ά.): µε παρεξηγήσατε· δεν ήθελα να 
σας θίξω µε αυτό που είπα || µη µε παρεξηγείς που δεν µπορώ να παρευρεθώ 
στον γάµο σου ΣΥΝ. παρερµηνεύω, παρανοώ 2. (µεσοπαθ. παρεξηγούµαι) 
θίγοµαι από τη συµπεριφορά (κάποιου): παρεξηγήθηκε, επειδή του έκανα 
ορισµένες υποδείξεις ΣΥΝ. δυσαρεστούµαι, προσβάλλοµαι 3. (η µτχ. 
παρεξηγηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει θεωρήσει ενέργεια, λόγο, στάση 
κ.λπ. άλλου ως προσβλητική για τον ίδιο, µε αποτέλεσµα την ψύχρανση ή 
διακοπή των σχέσεων του µαζί του: είµαστε παρεξηγηµένοι· δεν µιλιόµαστε (β) 
αυτός που δεν τον έχουν κατανοήσει σωστά οι άλλοι, που δεν έχουν 
αντιληφθεί τις ικανότητες του, την αξία του κ.λπ.: υπήρξε ~ προσωπικότητα 
των ελληνικών γραµµάτων και µόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε η αξία του. 

παρεό (το) {άκλ.} µακρόστενο ή τετράγωνο κοµµάτι από λεπτό ύφασµα, που 
τυλίγουν οι γυναίκες γύρω από το σώµα τους· συνήθ. φοριέται στην παραλία 
πάνω από το µαγιό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. paréo, λ. τής Ταϊτής]. 

παρεπιδηµώ ρ. αµετβ. [παρεπιδηµείς...· εύχρ. κυρ. στη µτχ. ενεστ. 
παρεπίδηµων, -ούσα, -ούν} (λόγ.) διαµένω πρόσκαιρα σε ξένο τόπο. — 
παρεπιδηµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. [ΕΤΥΜ < µτγν. παρεπιδηµώ (-
έω) < παρεπίδηµος < παρ(α)- + αρχ. έπί-δηµος «αυτός που διαµένει 
προσωρινά σε άλλον τόπο» (< επι- + δήµος)). 

παρεπίτροπος (ο) [1851] [παρεπιτρόπ-ου | -ων, -ους) ΝΟΜ. Ο δεύτερος 
επίτροπος ανηλίκου, που επιτηρεί τις πράξεις τού επιτρόπου και τον 
αναπληρώνει. 

παρεπόµενο (το) (παρεποµέν-ου | -ων} (λόγ.) (συνήθ. στον πληθ.) 1. η 
συνέπεια, το αποτέλεσµα φαινοµένου ή ενέργειας: οι δυσλειτουργίες τού 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος και τα ~ τους 2. ΓΛΩΣΣ. παρεπόµενα (τα) 
υποκατηγορίες των ονοµάτων ή των ρηµάτων µε τις οποίες εξειδικεύεται η 
έννοια τους, όπως είναι το γένος, ο αριθµός, η πτώση για τα ονόµατα, η φωνή, 
η διάθεση, η συζυγία, ο χρόνος, η έγκλιση, ο αριθµός και το πρόσωπο για τα 
ρήµατα. [ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. παρέποµαι «συνοδεύω, ακολουθώ, 
προκύπτω ως συνεπαγόµενο» < παρ(α)- + έποµαι (βλ.λ.)]. 

πάρεργο (το) [αρχ.] (παρέργ-ου | -ων} κάθε δευτερεύουσα απασχόληση: για 
µερικούς µαθητές η µελέτη έχει καταντήσει ~ || δούλευε σε εργοστάσιο και την 
ξυλουργική την είχε ως ~. 

πορέργως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε αµέλεια, χωρίς τη δέουσα προσοχή 2. 
παρεµπιπτόντως. 

παρερµηνεία (η) {παρερµηνειών} η εσφαλµένη ερµηνεία που οδηγεί σε 
παρανόηση: η αρνητική του στάση οφείλεται προφανώς σε - των προθέσεων 
µου ΣΥΝ. παρεξήγηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
misinterpretation]. 

παρερµηνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] [παρερµήνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-κα), -µένος} 
ερµηνεύω λανθασµένα: ~ τα λόγια | τις προθέσεις κάποιου ΣΥΝ. παρανοώ, 
παρεξηγώ. — παρερµήνευση (η) [1782], παρερµηνευτής (ο) [µεσν.]. 

παρέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] [παρήλθα} παύω να υπάρχω ή να ισχύω, 
περνώ και φεύγω: παρέρχονται οι ώρες | οι µήνες | τα χρόνια | οι αιώνες || 
παρήλθε ανεπιστρεπτί η εποχή τής παντοδυναµίας του || παρήλθε ο κίνδυνος | η 
προθεσµία- ΦΡ. έρχοµαι και παρέρχοµαι για 

περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δείξουµε ότι κάτι είναι εφήµερο, δεν 
διαρκεί για πάντα, συνήθ. όταν αντιδιαστέλλουµε κάτι µε καθορισµένη ή 
περιορισµένη διάρκεια προς κάτι που έχει διαχρονική αξία ή µόνιµα 
αποτελέσµατα: οι διοικήσεις των δηµοσίων οργανισµών έρχονται και 
παρέρχονται το θέµα είναι τι έργο αφήνουν πίσω τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρελθόν, αποθετικός. 

πάρεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η χαλάρωση 2. ΙΑΤΡ. η 
ελαφρά παράλυση, η οποία εκδηλώνεται µε ελάττωση τής µυϊκής ισχύος τού 
προσβληθέντος µυός. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πάρεσις < παρίηµι «αφήνω να πέσει, χαλαρώνω» < παρ(α)- + 
ϊηµι (για το οποίο βλ. λ. αφήνω)]. 

παρέστην ρ. → παρίσταµαι 
παρέστησα ρ. → παριστάνω 
παρεστιγµένος, -η, -ο ΜΟΥΣ. (φθόγγος) 1. που είναι αυξηµένος κατά το ήµισυ 

τής αξίας του και που παριστάνεται στο πεντάγραµµο µε µία τελεία δεξιά από 
το φθογγόσηµό του 2. παρεστιγµένο φθογ-γόσηµο (στη µουσική γραφή) το 
φθογγόσηµό που φέρει στη δεξιά του πλευρά µια στιγµή, τελεία ()· δηλώνει 
την επαύξηση τής χρονικής διάρκειας («αξίας», βλ.λ.) τού φθογγοσήµου κατά 
το ήµισυ τής αρχικής· (η δεύτερη στιγµή, δις παρεστιγµένο φθογγόσηµό, 
επαυξάνει τη χρονική διάρκεια τού φθογγοσήµου κατά το εν τέταρτο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + αρχ. έστιγµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. στίζω (βλ.λ.)]. 

παρέστιος, -α/-ος, -ον (λόγ.) αυτός που βρίσκεται κοντά στο τζάκι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παρ(α)- + έστιος < εστία]. 

παρεστως, -ώσα, -ώς [παρεστ-ώτος (θηλ. -ώσης) | -ώτες (ουδ. -ώτα), -ώτων 
(θηλ. -ωσών)} (λόγ.) αυτός που παρίσταται, που παρευρίσκεται κάπου: ο 
επίσκοπος κήρυξε τον θείο λόγο προ τού πλήθους τού πα-ρεστώτος λαού. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. ρ. παρίσταµαι]. 

παρέσχον ρ. → παρέχω 
παρετυµολογία (η) [1874] (παρετυµολογιών} η εσφαλµένη ετυµολογία λέξεως 

ή φράσεως, η εξήγηση τής προέλευσης της µε αντι-επιστηµονικό τρόπο, 
σύµφωνα µε την προσωπική αντίληψη κάποιου (λ.χ. επειδή δύο λέξεις είναι 
οµόηχες, τις συνδέει κανείς και ετυµολογικά, χωρίς όµως να προκύπτει κάτι 
τέτοιο επιστηµονικά): µια συνηθισµένη ~ είναι η αναγωγή τής λέξης 
«µπριζόλα» σε φράση «εν πυρί ζέει όλα»! ΣΥΝ. λαϊκή ετυµολογία. — 
παρετυµολογώ ρ. {-είς...}, παρετυµολογικός, -ή, -ό [1898], παρετυµολογικ-ά | 
-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Volksetymologie, άσχετο µε το 
µτγν. παρετυµολογία «αναφορά σε ετυµολογία»]. 

παρευθύς επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ευθύς αµέσως, πάραυτα. 
παρευξείνιος, -α, -ο αυτός που βρίσκεται σε περιοχή γύρω ή κοντά στον 

Εύξεινο Πόντο: συνεργασία των ~ χωρών. 
παρευρίσκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] (παρευρέθηκα (λόγ. παρευρέ-θην, -ης, -

η...)} (λόγ.) είµαι παρών (κάπου): - σε διάλεξη | σε επίσηµη εκδήλωση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, βρίσκω. 

παρευρίσκοµαι ή παραβρίσκοµαι; Από τύπο αορίστου παραβρέθηκα, που 
χρησιµοποιείται µερικές φορές αντί τού κανονικού παρευρέθηκα, 
σχηµατίστηκε και τ. ενεστώτα παραβρίσκοµαι αντί τού παρευρίσκοµαι. 
Επειδή η όλη χρήση τής λ. είναι τυπική και λόγια, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιείται ο τ. παρευρίσκοµαι, ώστε να είναι σαφέστερη και η σηµ. 
τής πρόθεσης πάρα- ως «εκεί, πλησίον, κοντά», έναντι τού παρα-
βρίσκοµαι, όπου η πάρα- µπορεί να εκληφθεί και µε τη σηµ. «υπερβολικά, 
πάρα πολύ» (πβ. παρα-τρώω, παρα-δουλεύω). 

παρεφθαρµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει υποστεί φθορά, αλλοίωση: ~ 
χωρίο ενός κειµένου 2. ΓΛΩΣ. παρεφθαρµένη γλώσσα η γλώσσα πίτζιν 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. παραφθείρω (ίδια σηµ.) < πάρα- + 
φθείρω]. 

παρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] [παρείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.), αόρ. 
παρέσχον, -ες, -ε... (να/θα παράσχω), παρασχέθηκα, (σπάν.) παρεσχηµένος} 
(λόγ.) 1. προσφέρω (σε κάποιον κάτι): -βοήθειαΙ υλικά και µορφωτικά εφόδια | 
οικονοµική υποστήριξη | διαβεβαίωση | προστασία | τα εχέγγυα | εγγυήσεις | 
συµβουλές | οδηγίες | χρήσιµες διευκρινίσεις | ασφάλεια | άδεια || (µεσοπαθ.) 
µας παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουµε τις γνώσεις µας || στους 
τραυµατίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες || (µεσοπαθ. µτχ. ενεστ.) η 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών τής εταιρείας µας βελτιώνεται συνεχώς 
ΣΥΝ. δίνω, χορηγώ · 2. προκαλώ, προξενώ: αυτό το κείµενο µάς παρέχει 
δυσκολίες || ελπίζω να µη µας παράσχει εµπόδια κατά την έρευνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έχω, απέχω. 

ΣΧΟΛΙΟ Η χρήση τού παρέχω σε µερικούς χρόνους και τύπους γεννά 
δυσκολίες. Έτσι ακούγονται ενίοτε χρήσεις όπως «του παράσχει τις 
δυνατότητες να πετύχει» ή «τους παρέσχουν όλες τις δυνατές διευκολύνσεις» 
κ.ά. Οι χρήσεις αυτές είναι εσφαλµένες (το παράσχει αντί τού παρέχει, το 
παρέσχουν αντί τού παρέχουν κ.ο.κ.). Το πρόβληµα προκαλείται από τον 
αρχαιοπρεπή αόριστο (β') τής οριστικής παρέσχον (παρέσχες, παρέσχε, 
παρέσχοµεν, πα-ρέσχετε, παρέσχον), ιδ. σε ορισµένα πρόσωπα: Του 
παρέσχον την ευκαιρία - Παρέσχοµεν πολλές δυνατότητες (το γ' πρόσ. του 
παρέσχε την ευκαιρία δεν γεννά πρόβληµα). Για να αντιµετωπιστεί το 
πρόβληµα, στην οριστική τού αορίστου χρησιµοποιούνται οι εξής 
διατυπώσεις: (α) Χρήση τού παρατ. παρείχα, -ες, -ε... αντί τού αορίστου 
(µειονέκτηµα: δεν γίνεται διάκριση παρατατικού και αορίστου, διάρκειας | 
επανάληψης και στιγµιαίας | συνοπτικής ενέρ- 
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γειας) (β) Χρήση φτειαχτού τύπου παρείξα, -ες, -ε... αναλογικά προς έναν 
νεότερο τ. παρέξω αντί τού παράσχω: Τους παρείξε ό,τι χρειάστηκαν 
(µειονέκτηµα: πρόκειται για φτειαχτό, ανύπαρκτο τύπο, που ωστόσο κάνει 
διάκριση µεταξύ αορίστου και παρατατικού) (γ) Χρήση αορίστου από 
συνώνυµα ρήµατα κατά το φαινόµενο τού «συµπληρωµατισµού» σε 
ορισµένες χρήσεις: Τους έδωσε τη δυνατότητα (αντί παρέσχε τη δυνατότητα) 
- προσέφερε τις υπηρεσίες του (αντί παρέσχε τις υπηρεσίες του). Από τις 
τρεις προσεγγίσεις προτιµότερες είναι η γ' και, λιγότερο, η α' (όταν δεν 
προκαλείται σύγχυση). Εξάλλου, η υποτακτική αορίστου και ο µέλλοντας 
να παράσχω, -εις, -ει... | θα παράσχω, -εις, -ει... µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ασχέτως τού τι γίνεται στην οριστική. Η χρήση νέου 
ενεστώτα παράσχω (από τον µέλλοντα και την υποτακτική) αντί τού 
παρέχω είναι και εσφαλµένη και περιττή, το ίδιο και τού τ. παρέσχω. Αρα 
το παρέχω σχηµατίζεται και χρησιµοποιείται ως εξής: παρέχω - παρείχα - 
θα παρέχω - θα παράσχω - παρείχα | παρέσχον - έχω παράσχει παρέχοµαι - 
παρεχόµουν - θα παρέχοµαι - θα παρασχεθώ - παρασχέθηκα - έχω 
παρασχεθεί. 

παρήγα ρ. -> παράγω 
παρήγαγα ρ. → παράγω 
παρήγγειλα ρ. → παραγγέλλω 
παρηγόρηση (η) → παρηγορώ 
παρηγορητής (ο) [1898], παρηγορήτρια (η) (παρηγορητριών) πρόσωπο που 

παρηγορεί, που προσφέρει παρηγοριά. Επίσης (λαϊκ.) πα-ρηγορήτρα (η). 
παρηγορητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συµβάλλει στο να παρηγορηθεί 

κάποιος: ~ λόγια ΣΥΝ. (λόγ.) παραµυθητικός. — παρηγορητικά επίρρ. 
παρηγοριά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ανακούφιση ή ο µετριασµός τού ψυχικού 

πόνου µε ενθαρρυντικά λόγια ή πράξεις: αναζητούσε στήριγµα και ~ ΣΥΝ. 
(λόγ.) παραµυθία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε µπορεί να µαλακώσει τον ψυχικό 
πόνο: τα λόγια σου ήταν η ~ µου στη δύσκολη ώρα || ο γυιος της ήταν η ~ της 
στη δυστυχία- ΦΡ. (α) (παροιµ.) παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει η 
ψυχή του για απατηλές υποσχέσεις ή µάταιες ελπίδες, τις οποίες προσπαθούµε 
να δώσουµε σε κάποιον, προκειµένου να του απαλύνουµε τον πόνο, µέχρι να 
συµβεί η αναπόφευκτη αρνητική εξέλιξη: το να του λες ότι έχει ακόµα κάποιες 
ελπίδες να νικήσει, είναι ~! (β) (ειρων.) µαύρη παρηγοριά (ως χαρακτηρισµός) 
για κάτι που, ενώ γίνεται για ανακούφιση, αποδεικνύεται ότι δεν µετριάζει το 
πρόβληµα ή, αντιθέτως, το οξύνει: είπε να µας κρατήσει συντροφιά, για να µας 
βοηθήσει ψυχολογικά- ~! Άρχισε να µας λέει τα δικά του βάσανα και γίναµε 
χειρότερα! · 3. το δείπνο µετά την κηδεία, η µακαριά' ΦΡ. Ο καφές τής 
παρηγοριάς (ί) ο καφές που σερβίρεται µετά από κηδεία ή µνηµόσυνο (ϋ) 
(ειρων.-σκωπτ.) ως σχόλιο για τον καφέ που πίνει κάποιος µετά από κάτι δυ-
σάρεστο που του συνέβη: -Καλά, µην κλαις! Να σου φτειάξω έναν καφέ; -Ναι, 
τον καφέ τής παρηγοριάς! Επίσης (λαϊκ.) παρηγοριά κ. (λόγ.) παρηγοριά 
[αρχ.}. 

παρηγορικός, -ή, -ό [αρχ.] ΙΑΤΡ. (για θεραπευτική µέθοδο) που αποσκοπεί στην 
ανακούφιση τού ασθενούς από τα συµπτώµατα ασθένειας, η οποία δεν 
επιδέχεται ουσιαστική θεραπεία ΣΥΝ. παρηγορητικός.^ 

παρήγορος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δίνει παρηγοριά, κουράγιο: ~ φαινόµενο | 
µηνύµατα ΣΥΝ. ενθαρρυντικός, ανακουφιστικός ΑΝΤ. αποθαρρυντικός· ΦΡ. ΤΟ 
παρήγορο είναι... αυτό που ανακουφίζει, που µετριάζει ένα αρνητικό 
συναίσθηµα είναι...: η ήττα ήταν βαριά ~ ότι οι νέοι παίκτες έδειξαν πως έχουν 
µέλλον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -ήγορος (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά, µε τη σηµασιολ. επίδρ. τού ρ. 
αγορεύω]. 

παρηγορώ ρ. µετβ. [αρχ.] {παρηγορείς... | παρηγόρ-ησα, -ούµαι κ. (κα-θηµ.) -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} περιορίζω τη θλίψη, τον ψυχικό πόνο (κάποιου) µε 
λόγια ή πράξεις που του δίνουν θάρρος ή του δηµιουργούν αίσθηµα 
ασφαλείας, ευχάριστη διάθεση ή αισιοδοξία: την παρηγορούσε η σκέψη πως 
γρήγορα θα επέστρεφε στην πατρίδα || µε τα αστεία και τα καµώµατα του 
προσπαθούσε να παρηγορήσει τους αρρώστους || τα τραγούδια του µας 
παρηγορούσαν στην εξορία ΣΥΝ. καταπραΰνω, ανακουφίζω. — παρηγόρηση 
(η) [µτγν.}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 

παρηκµασµένος, -η, -ο → παρακµάζω 
παρηκοος, -ος, -ον → παράκουος 
παρηλασα ρ. → παρελαύνω 
παρήλθα ρ. → παρέρχοµαι 
παρηλικος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται σε προχωρηµένη ηλικία ΣΥΝ. 

ηλικιωµένος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. παρήλιξ< παρ(α)- + ήλιξ, -1 κος «συνοµήλικος» (βλ. λ. 
ηλικία)]. 

παρήλιο (το) (παρηλί-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. το φάσµα τού Ηλίου, που 
αντανακλάται στα σύννεφα και εµφανίζεται µε τη µορφή οµόκεντρων 
κυκλικών κηλίδων γύρω από τον Ήλιο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παρήλιον, παράλλ. τ. τού αρχ. παρήλιος < παρ(α)- + ήλιος]. 

παρήλιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται κοντά στον Ήλιο. 
παρήµερος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµβαίνει κάθε δεύτερη µέρα, αυτός που 

συµβαίνει µέρα παρά µέρα. 
Πάρης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας τού Τρωικού κύκλου, δευτερότοκος γυιος τού 

βασιλιά τής Τροίας Πριάµου και τής Εκάβης, ο οποίος µε την αρπαγή τής 
ωραίας Ελένης προκάλεσε τον Τρωικό Πόλεµο 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
Πάρις {Πάριδος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάρις, αγν. ετύµου, πιθ. ιλλυρικό δάνειο]. 

παρήχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΛΩΣΣ. η επα- 

νάληψη τού ίδιου φθόγγου σε συνεχόµενες συλλαβές ή λέξεις είτε στον 
γραπτό είτε στον προφορικό λόγο 2. το σχήµα λόγου που δηµιουργείται, όταν 
επαναλαµβάνονται λέξεις οµόηχες ή η ίδια συλλαβή, ο ίδιος φθόγγος, µε 
σκοπό τη δηµιουργία ακουστικών εντυπώσεων (λ.χ. «τραγούδι τραγουδήστε 
µου, χιλιοτραγουδισµένο»). — παρηχώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 

παρηχητικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που δηλώνει ή επιφέρει παρήχηση: ~ διάταξη 
φθόγγων. — παραχητικ-ά | -ώς επίρρ. 

παρήχθην ρ. → παράγω 
Παρθένα (η) γυναικείο όνοµα. 
παρθένα (η) 1. η γυναίκα που δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή µε άνδρα και 

διατηρεί ανέπαφο τον παρθενικό υµένα της-  ΦΡ. µωρές παρθένες βλ. λ. µωρός 
2. (µε κεφ.) προσωνύµιο τής Παναγίας: Παναγιά ~, βοήθα µας! Επίσης (λόγ.) 
παρθένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρθένος (βλ.λ.)]. 

παρθεναγωγείο (το) [1849] (παλαιότ.) το εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούσαν 
µόνο κορίτσια, πριν καθιερωθεί η µικτή εκπαίδευση. [ΕΤΥΜ. < παρθένος + -
αγωγείο < αγωγός]. 

παρθενιά κ. (λόγ.) παρθενία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση γυναίκας 
που δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή µε άνδρα 2. (συνεκδ.) ο παρθενικός 
υµένας: έχασε την ~ της σε µικρή ηλικία- ΦΡ. παίρνω την παρθενιά (για 
άνδρα) διαρρηγνύω τον παρθενικό υµένα γυναίκας ερχόµενος σε ερωτική 
επαφή µαζί της 3. (µτφ.-µόνο στον τ. παρθενία) η αγνότητα, η κατάσταση 
καθαρότητας, που προκύπτει από την αποχή κάποιου από πονηρές πράξεις ή 
επιθυµίες: η παρθενία τής ψυχής του αποτυπωνόταν και στο πρόσωπο του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 

Παρθενία (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
παρθενικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παρθένα και την 

παρθενία: ~ υµένας (η µεµβράνη που κλείνει την είσοδο τού κόλπου στις 
παρθένες) 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα: ~ ψυχή 3. 
(µτφ.) αυτός που συµβαίνει για πρώτη φορά: ~ ταξίδι πλοίου || η ~ του 
εµφάνιση σε τελικό διοργάνωσης | στην τηλεόραση. — παρθενικότητα (η) 
[1885]. 

παρθένιο (το) [αρχ.] (παρθενί-ου | -ων} λυρικό χορικό άσµα που τραγουδιόταν 
κατά τήν ελληνική αρχαιότητα από παρθένες σε διάφορες γιορτές. 

Παρθένιος (ο) {-ου κ. -ίου} όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. παρθένος (µε τη σηµ. που προσέλαβε η λ. κατά 
τους πρώτους αιώνες µ.Χ.)]. 

παρθενογένεση (η) (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ΒΙΟΛ. η αναπαραγωγή 
οργανισµού χωρίς γονιµοποίηση, δηλ. µε τη συµµετοχή µόνο τού ενός φύλου 
(τού θηλυκού) 2. (γενικότ.) η παραγωγή έργου, φαινοµένου κ.λπ. εκ τού 
µηδενός, από το τίποτα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να λειτούργησε ως 
αρχική πηγή, πρόγονος, επίδραση κ.λπ.: ~ στην τέχνη. Επίσης παρθενογονία 
[1893]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. parthénogenèse]. 

παρθενοκαρπία (η) (χωρ. πληθ.) BOT. Ο σχηµατισµός και η ανάπτυξη καρπού, 
χωρίς να έχει προηγηθεί γονιµοποίηση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parthenocarpy]. 

Παρθενόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις Σειρήνες 2. ΜΥΘΟΛ. µητέρα τού 
Λυκοµήδη, βασιλιά τής Σκύρου 3. γυναικείο όνοµα 4. (µετωνυµ.) ως 
χαρακτηρισµός για γυναίκα πολύ συντηρητική και αυστηρή στις ηθικές 
απόψεις και την εµφάνιση της. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρθένος + -οπη, θηλ. τού παραγ. επιθήµατος -οψ, που 
ανάγεται στο θ. απ- τού παρακειµένου οπ-ωπ-α (βλ. κ. όψ-η, οπ-ή)]. 

παρθενορραφή (η) η ραφή για αποκατάσταση µε ιατρική επέµβαση παρθενικού 
υµένα, ο οποίος έχει διαρραγεί ΣΥΝ. υµενοπλαστική. 

παρθένος, -ος (καθηµ. -α), -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει έλθει σε 
σεξουαλική επαφή µε το αντίθετο φύλο: ~ νέος 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα και ψυχική καθαρότητα: ~ ήθη ΣΥΝ. 
άσπιλος, αδιάφθορος ΑΝΤ. ανήθικος 3. (µτφ.) αυτός που είναι ακόµη στη 
φυσική του κατάσταση, που δεν έχει υποστεί εξωτερική επέµβαση ή 
αλλοίωση: η ~ βλάστηση || η ~ φύση τής Ν. Αµερικής || ~ δάσος || αγνό ~ µαλλί 
ΣΥΝ. φυσικός, ανεκµετάλλευτος· ΦΡ. παρθένο έδαφος χώρος, αντικείµενο 
έρευνας µε το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ακόµη κανείς σε ικανοποιητικό 
βαθµό: αυτή η περίοδος τής ελληνικής ιστορίας είναι παρθένο έδαφος για τον 
µελετητή- Παρθένος (η) 4. [µτγν.] ως προσωνύµιο τής Παναγίας: η ~ Μαρία || 
«η Παρθένος σήµερον, τον Υπερούσιον τίκτει» · 5. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου 6. ΑΣΤΡΟΛ. το έκτο ζώδιο τού ζωδιακού 
κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 23/8-22/9 7. (συνεκδ.) το 
πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ αΡλ·> αγν· ετύµου, όπως και το αντίστοιχο λατ. virgo. ∆εν είναι γνωστή 
η I.E. λ. για τη σηµ. «παρθένος», ενώ καµία από τις διατυπωθείσες υποθέσεις 
δεν ευσταθεί (πβ. τις ανεπιτυχείς συνδέσεις µε το ρ. εύθενέω, µε τη λ. πτόρθος 
«κλαδί, βλαστός», µε το ρ. θήσθαι «θηλάζω», µε αρχ. ιρλ. ainder «νέα 
γυναίκα», και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκυρθάλιος νεανίσκος). 
Αναπόδεικτη είναι η εικασία περί αναγωγής σε πελασγ. δάνειο. Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι φρ. παρθένο δάσος | έδαφος | µαλλί (< γαλλ. forêt | terre | 
laine vierge). Ως απόδ. τού λατ. Virgo η λ. χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό τού φερώνυµου αστερισµού]. 

παρθενοφθορία (η) [µεσν.] {παρθενοφθοριών} η ρήξη τού παρθενικού υµένα 
ΣΥΝ. διακόρευση. 

Παρθενώνας (ο) (-α κ. -ώνος} ο ναός τής Αθηνάς Παρθένου στην Ακρόπολη 
των Αθηνών, στον οποίο υπήρχε λατρευτικό χρυσελεφάντινο άγαλµα τής 
θεάς· αρχιτέκτονες ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικρά- 
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της και γλύπτης ο Φειδίας- αποτελεί ένα από τα τελειότερα έργα τής 
παγκόσµιας τέχνης, δείγµα τής κλασικής αρχιτεκτονικής τού 5ου αι. π.Χ.- 
κατά την πρώτη δεκαετία τού 19ου αι. γλυπτά τού ναού (µάρµαρα τού 
Παρθενώνα) εκλάπησαν από τον Βρετανό λόρδο Έλγιν και µεταφέρθηκαν στο 
Λονδίνο, όπου και βρίσκονται µέχρι σήµερα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνεια. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. Παρθενών, -ώνος < παρθένος, αφού ο ναός οικοδοµήθηκε 
προς τιµίων τής Αθηνάς Παρθένου]. 

παρθενωπός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει όψη παρθένου 2. (µτφ.) αυτός που έχει 
θηλυπρεπείς τρόπους. [ΕΤΥΜ «ΡΧ- < παρθένος + παραγ. επίθηµα -ωπός 
(βλ.λ.)]. 

πάρθηκα ρ. → παίρνω 
Παρθία (η) ΙΣΤ. αρχαία χώρα τής Ν∆. Ασίας, που καταλάµβανε το Α. τµήµα 

τού ιρανικού οροπεδίου στα σύνορα τού σηµερινού Τουρκµε-νιστάν και τού 
Αφγανιστάν. 

πάρθιος, -α, -ο(ν) αυτός που σχετίζεται µε τους Πάρθους, αρχαίο λαό, ο οποίος 
κατοικούσε στην Παρθία· κυρ. στη ΦΡ. πάρθιον βέλος απροσδόκητο, ύπουλο 
χτύπηµα. Επίσης παρθικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. Πάρθοι, αγν. 
ετύµου. Η φρ. πάρθιον βέλος (πβ. αγγλ. Parthian arrow) οφείλεται στην 
τακτική των Πάρθων ιππέων να τοξεύουν απροσδόκητα γυρίζοντας το σώµα 
τους, ενώ οπισθοχωρούσαν]. 

παριανός, -ή, -ό → Πάρος 
παρίας (ο) [1868] {παριών} πρόσωπο που µειονεκτεί από απόψεως πολιτικών 

και κοινωνικών δικαιωµάτων, που ζει στο κοινωνικό περιθώριο: οι ~ των 
αστικών κέντρων || (µτφ.) η Καµπότζη, αναγνωρισµένη από ελάχιστες χώρες, 
έγινε ο ~ τής διεθνούς κοινότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προλετάριος. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. pariah < paraiyan (γλ. Ταµίλ), λ. που προσδιόριζε µέλη 
κατώτερης ινδικής κάστας, αρχική σηµ. «τυµπανιστής» (από το κληρονοµικό 
καθήκον των µελών τής κάστας να χρησιµεύουν ως τυµπανιστές στις γιορτές), 
< parai «τύµπανο»]. 

πάριος, -α, -ο → Πάρος 
παρίσθµιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται κοντά σε ισθµό 2. ΑΝΑΤ. 

παρίσθµια (τα) {παρισθµίων} τα πλάγια µέλη τής σαρκώδους υπερώας τού 
στόµατος. 

Παρίσι (το) {Παρισιού | λόγ. πληθ. Παρίσιοι (οι) κ. Παρίσια (τα), -ίων} 1. η 
πρωτεύουσα τής Γαλλίας 2. οι τ. Παρίσιοι κ. Παρίσια σε διάφορες φρ., ενίοτε 
ειρων., όπως: πολιτευτής εκ Παρισίων || συµβαίνουν και εις Παρισίους τέτοια 
περιστατικά (δηλ. και στα πλέον πολιτισµένα µέρη) || «Η Παναγία των 
Παρισίων» (γαλλ. Notre-Dame de Paris, µυθιστόρηµα τού Β. Ουγκώ). — 
Παριζιάνος (ο), Παριζιάνα (η), παρισινός, -ή, -ό [1869] κ. (καθηµ.) 
παριζιάνικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. ονόµατος, πβ. γαλλ. Paris < λατ. 
Parisii, ονοµασία κελτ. φύλου, που είχε την πρωτεύουσα του σε νησίδα τού 
ποταµού Σηκουάνα (η οποία έφερε το λατ. όνοµα Lutetia «(κατοικία) στη 
λάσπη» < lutum «πηλός, λάσπη»). Ως προς την ετυµ. τού ονόµατος Parisii, 
έχουν προταθεί διάφορες απόψεις, περισσότερο ή λιγότερο πιθανές, όπως: 1) 
από τις κελτ. λ. par «βάρκα» και gwys «άνθρωποι, άνδρες», 2) < αρχ. βάρις 
«βάρκα» (απίθανη εκδοχή) και 3) < λατ. Bar Isis «γυιος τής Ίσιδος» (η λ. bar 
«γυιος» είναι αραµ.), άποψη χωρίς θεµελιωµένη σηµασιολ. στήριξη]. 

παρίσταµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρίστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, µτχ. 
παριστάµενος | (παρατ.) παριστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | 
(αόρ.) παρέστην, -ης, -η... (να/θα παραστώ)} (λόγ.) 1. είµαι παρών, 
παρευρίσκοµαι (κάπου): στην τελετή παρέστη και ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας 
|| στον εορτασµό θα παραστεί ο πρωθυπουργός || (κ. η µτχ. παριστάµενος, -η, -
ο) απευθυνόµενος στους παριστάµενους ο πρωθυπουργός επισήµανε τις 
προτεραιότητες τής κυβέρνησης · 2. ΝΟΜ. (α) είµαι παρών σε δίκη ως 
συνήγορος (δικηγόρος υπεράσπισης) (κάποιου) (β) παρίσταται διό έκφραση 
την οποία χρησιµοποιεί ο δικηγόρος στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση τής 
υποθέσεως, για να δηλώσει ότι ο πελάτης του και διάδικος στη δίκη δεν πα-
ρίσταται αυτοπροσώπως αλλά διά τού δικηγόρου του (γ) παρίσταται µετά 
έκφραση την οποία χρησιµοποιεί ο δικηγόρος στο ακροατήριο κατά την 
εκφώνηση τής υποθέσεως για να δηλώσει ότι ο πελάτης του και διάδικος στη 
δίκη παρίσταται µαζί µε εκείνον (τον δικηγόρο του). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παριστάνω. 

παριστάνω ρ. µετβ. {παρέστησα, παραστάθηκα} 1. αποδίδω (κάτι) µε εικόνα, 
σχέδιο, γλυπτό κλπ., απεικονίζω: οι πίνακες αυτοί παριστάνουν νεκρές φύσεις 
|| τι παριστάνει αυτό το γλυπτό; 2. (για ηθοποιούς) υποδύοµαι θεατρικό ρόλο: 
στο έργο ~ έναν αλήτη στο Μπρονξ ΣΥΝ. παίζω 3. (µτφ.) υποκρίνοµαι ότι είµαι 
κάτι, εµφανίζοµαι ως κάτι που δεν είµαι: ~ τον άγιο || µη µας παριστάνεις την 
αθώα περιστερά! 4. εκδηλώνω ορισµένη συµπεριφορά (µε τρόπο επιδεικτικό 
και ενοχλητικό για τους άλλους), επιδιώκω να φαίνοµαι ως κάτι: ~ τον έξυπνο 
| τον σπουδαίο | τον ωραίο ΣΥΝ. εµφανίζοµαι ως, (οικ.) το παίζω. Επίσης 
(λαϊκ.) παρασταίνω κ. (λόγ.) παριστώ [µτγν.] {-άς...}. [ΕΤΎΜ·. µτγν. < αρχ. 
παρίστηµι (κατά τα ρ. σε -άνω) < παρ(α)- + ϊστη-µι (βλ. κ. στήνω, ίσταµαι). 
Οµοίως και ο τ. παριστώ (µτγν.), που σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς τα 
συνηρηµένα σε -άω (πβ. κ. συνί-στηµι - συνιστώ, έφίστηµι - εφιστώ)]. 

παριστάνω - παριστώ - παρίσταµαι. Τα παριστάνω και παριστώ διαφέρουν 
σηµασιολογικά από το παρίσταµαι. Παρίσταµαι σηµαίνει «είµαι παρών, 
παρευρίσκοµαι»: Στην τελετή θα παρίστανται όλοι οι παλαιοί πολεµιστές - 
Στη δεξίωση παρέστησαν και πολλοί καλλιτέχνες. Το παριστάνω σηµαίνει 
«παρουσιάζω, εµφανίζω, αληθινά ή ψεύτικα, κάποιον ή κάτι»: Η εικόνα 
που βλέπουµε παριστάνει την Παναγία βρεφοκρατούσα, εικόνα τού 14ου 
αιώνα! - 

Ο Μινωτής παρέστησε και πάλι τον Οιδίποδα στην τραγωδία που ανέβηκε 
στο Εθνικό Θέατρο - Μας παριστάνει τον έξυπνο και τον ικανό, αλλά 
ελάχιστα προσφέρει στην εταιρεία. ∆ηµοτικότερος τ. τού παριστάνω είναι το 
παρασταίνω και λογιότερος το παριστώ, που χρησιµοποιούνται παράλληλα 
µε την ίδια σηµασία. Το παριστάνω ανήκει στις «µέσες λέξεις», δηλ. αυτές 
που έχουν εύσηµη και κακόσηµη µαζί σηµασία (βλ. λ. κακόσηµος). Συχνά 
χρησιµοποιείται και το σύνθετο τού παριστάνω µε την πρόθ. ανά, το ανα-
παριστάνω, που επίσης εµφανίζει τύπους αναπαριστώ και αναπα-ραοταίνω. 

παρίστριος, -α (λόγ. -ία), -ο [1816] (παλαιότ.) αυτός που βρίσκεται κοντά στον 
ποταµό Ίστρο (∆ούναβη): ~ ηγεµονίες ΣΥΝ. παραδουνάβιος. [ΕΤΥΜ. < 
παρ(α)- + -ίστριος < Ίστρος]. 

παρκαδόρος (ο) (καθηµ.) πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να παρκάρει και να 
ξεπαρκάρει αυτοκίνητα σε οργανωµένο πάρκινγκ: δουλεύει τα βράδια ως ~ σε 
νυχτερινό κέντρο. [ΕΤΥΜ. < παρκ(άρω) + -δόρος (βλ.λ.)]. 

παρκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρκάρισ-α (κ. πάρκαρα), -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
σταθµεύω (αυτοκίνητο ή άλλο όχηµα), αφήνω το όχηµα µου (κάπου) (για 
όσον χρόνο δεν το χρησιµοποιώ(: ~ το αυτοκίνητο | µηχανάκι | φορτηγό ♦ 2. 
(αµετβ.) σταθµεύω: ~ αντικανονικά || δεν βρίσκεις πια χώρο να παρκάρεις! || 
πάρκαρα παράνοµα και πήρα κλήση. Επίσης (λαϊκ.) παρκέρνω. — παρκάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. parquer < parc (βλ. κ. πάρκο)]. 

παρκέ (το) {άκλ.} ελλην. σανίδωµατο λείο δάπεδο αιθουσών και δωµατίων ή 
γηπέδων (λ.χ. µπάσκετ), που αποτελείται από µικρές και λεπτές σανίδες 
εκλεκτού ξύλου ταιριασµένες µεταξύ τους: καθαρίζω | γυαλίζω το ~ || περνάω 
το ~ µε λούστρο· ΦΡ. κάνω παρκέ καθαρίζω και γυαλίζω το ξύλινο δάπεδο 
ΣΥΝ. παρκετάρω. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. parquet, υποκ. τού parc «πάρκο» (βλ. κ. 
πάρκο)]. 

παρκέτα (η) {δύσχρ. παρκετών} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το δροµόµετρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. barchetta, υποκ. τού barca «βάρκα» (βλ. λ. βάρκα)]. 

παρκετάρω ρ. µετβ. {παρκετάρισ-α, -µένος} γυαλίζω το παρκέ µε παρκετίνη. — 
παρκετάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. parqueter < parquet (βλ. κ. 
παρκέ)]. 

παρκετέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η ηλεκτρική µηχανή που χρησιµοποιείται στο 
γυάλισµα τού παρκέ. [ΕΤΥΜ: < γαλλ. parqueteuse < p. parqueter (βλ. κ. 
παρκετάρω)]. 

παρκετίνη (η) {χωρ. πληθ.} αλοιφή ή υγρό που χρησιµοποιείται στο γυάλισµα 
τής επιφάνειας τού παρκέ. [ΕΤΥΜ. < παρκέτο (βλ.λ.)]. 

παρκέτο (το) 1. καθεµιά από τις ξύλινες σανίδες εκλεκτού ξύλου, από τις οποίες 
αποτελείται το παρκέ: όρθιο | λοξό | καρφωτό | κολλητό ~ 2. το παρκέ (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ·. < ιταλ. parchetto < γαλλ. parquet (βλ. λ. παρκέ)]. 

πάρκινγκ (το) {άκλ.} ελλην. χώρος στάθµευσης 1. ο χώρος στον οποίο αφήνει 
κανείς το αυτοκίνητο του ή άλλο όχηµα για όσον χρόνο δεν το χρησιµοποιεί: 
βρήκα ~ στο παρακάτω στενό || βρίσκω | ψάχνω για - 2. (ειδικότ.) ο ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος για τη στάθµευση αυτοκινήτων ή άλλων οχηµάτων: 
υπαίθριο | στεγασµένο | πολυώροφο | υπόγειο ~ || αφήνω το αυτοκίνητο στο ~ 
ΣΥΝ. γκαράζ 3. η στάθµευση αυτοκινήτου ή άλλου οχήµατος σε τυχαίο ή 
ειδικό χώρο για στάθµευση: το ~ είναι δύσκολο || πληρώνω αρκετά κάθε µήνα 
για ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. parking, γερούνδιο τού ρ. park < park «πάρκο» (βλ. κ. 
πάρκο)]. 

πάρκινσον (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. πάθηση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος, που 
εκδηλώνεται σε µεγάλη συνήθ. ηλικία και χαρακτηρίζεται από τρέµουλο των 
χεριών, κάµψη τού σώµατος προς τα εµπρός, αδυναµία κ.ά.- αλλιώς τροµώδης 
παράλυση (η). — παρκινσονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αγγλου χειρουργού J. Parkinson (1755-1824), ο 
οποίος την περιέγραψε το 1817]. 

πάρκο (το) 1. µεγάλη έκταση γης µε γρασσίδι, φυτά, δέντρα, µερικές φορές 
τεχνητές λίµνες ή ποταµάκια, συνήθ. µέσα σε µεγάλες πόλεις, που 
προορίζεται για αναψυχή των κατοίκων: όταν έχει λιακάδα, ο κόσµος 
ξεχύνεται στα - (πβ. λ. κήπος)- ΦΡ. (α) ζωολογικό πάρκο βλ. λ. ζωολογικός (β) 
πάρκο (ψυχαγωγίας | παιχνιδιών) µεγάλη έκταση πρωτότυπα διαµορφωµένη 
που προσφέρει δυνατότητα ψυχαγωγίας µε διάφορους δηµιουργικούς και 
επιµορφωτικούς τρόπους (π.χ. ξεναγήσεις στο διάστηµα σε ειδικές αίθουσες 
προβολών) ή µε συµµετοχή σε παιχνίδια παρόµοια µε εκείνα τού λούνα-παρκ 
(π.χ. τρενάκια µεγάλων ταχυτήτων, λαβύρινθους κ.λπ.): το πάρκο τής Ντίσνεϊ-
λαντ είναι πολύ διασκεδαστικό για µικρά παιδιά 2. µεγάλη έκταση γης, η οποία 
διατηρείται στη φυσική της κατάσταση ως προς τον φυτικό και ζωικό της 
κόσµο: το εθνικό ~ τής Κένυας || οικολογικό ~ · 3. κατασκευή από ξύλο ή άλλο 
υλικό σε τετράγωνο ή κυκλικό σχήµα, που περιβάλλεται από πλέγµα, µέσα 
στο οποίο αφήνει κανείς βρέφη, για να παίξουν, να κινούνται µε ασφάλεια, να 
µάθουν να στέκονται κ.λπ. 4. αιολικό πάρκο βλ.λ. αιολικός. — (υποκ.) 
παρκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 
[ETYM. < ιταλ. parco < µτγν. λατ. parricum, πιθ. < µέσ. γερµ. *parruk 
«περίφραξη, περίκλειστος χώρος»]. 

πάρκο -παράδεισος. Οι δύο λέξεις έχουν µακρινή σηµασιολογική σχέση, 
καθώς ξεκινούν από τη σηµ. «περιφραγµένος χώρος»: το πάρκο από ιταλ. 
parco, που ανάγεται στο όψιµο λατ. parricum και αυτό στο µέσ. γερµ. 
parruk «περιφραγµένος χώρος, περίφραξη»· το αρχ. παράδεισος είναι 
δάνειο από την αρχ. περσική (πβ. αβεστ. 
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pairi-daëza = *περί-τοιχος) µέσω τού ιραν. pardez «κήπος» (αρχική σηµ. 
«περιφραγµένος χώρος µε δέντρα»). 

παρκοκρέβατο (το) πάρκο για µωρά το οποίο χρησιµοποιείται και για ύπ\Ό. 
παρκόµετρο (το) {παρκοµέτρ-ου | -ων} το µηχάνηµα µε το οποίο προσδιορίζεται 

και ελέγχεται ο χρόνος στάθµισης των αυτοκινήτων σε δηµόσιους δρόµους ή 
πλατείες· τοποθετείται συνήθ. στα πεζοδρόµια και λειτουργεί µε κέρµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. parcomètre (νόθο συνθ.)]. 

πάρλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ακατάσχετη και ανούσια κατά κανόνα 
φλυαρία: άρχισε πάλι την ~ ΦΡ. πιάνω την πάρλα αρχίζω να µιλώ (σε κάποιον) 
χωρίς σταµατηµό. [ΕΤΥΜ. <παρλάρω (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

παρλαπίπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) οι ανόητες κουβέντες, οι χαζοµάρες: 
άφησε τις ~ και σοβαρέψου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αερολογίες. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < γερµ. 
Paperlapapp «φλυαρία», µε την επίδρ. τού ουσ. πάρλα]. 

παρλαπίπας (ο) πρόσωπο που µιλά πολύ και λέει ανοησίες ΣΥΝ. φα-φλατάς. 
παρλάρω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) µιλώ ακατάσχετα, 

φλυαρώ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. parlare «µιλώ, φλυαρώ» < µεσν. λατ. para-bolare < 
λατ. parabola < αρχ. παραβολή, στη µτγν. σηµ. «παραβολή τού Χριστού»]. 

παρλατα (η) {δύσχρ. παρλατών) σατιρικός - κωµικός µονόλογος ηθοποιού, 
συχνά µε συνοδία µουσικής, σε θεατρική παράσταση (κυρ. επιθεωρησιακής 
µορφής). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. parlata «φλυαρία, πολυλογία» < parlare < µεσν. 
λατ. parabolare < parabola < αρχ. παραβολή (βλ.λ.)]. 

παρλιακός, -ή, -ό αυτός που λέει ανοησίες. [ΕΤΥΜ; < 
πάρλα + παραγ. επίθηµα -ιακός]. 

παρµεζάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κίτρινο σκληρό ιταλικό τυρί, που πα-
ρασκευάζεται από γάλα αγελάδας και χρησιµοποιείται συνήθ. τριµµένο στα 
ζυµαρικά: του αρέσει να τρώει τα µακαρόνια µε τριµµένη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. parmesan, από το όνοµα τής ιταλ. πόλης Parma]. 

Παρµενίδης (ο) {-η κ. -ου} αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Ελέα τής 
Κάτω Ιταλίας (β' µισό τού 6ου αι. - α' µισό τού 5ου αι. π.Χ.)· ανέπτυξε σε ένα 
εκτενές ποίηµα τη θεωρία περί τού όντος και των φαινοµένων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., εκτεταµ. τ. των ον. Παρµένων | Παρµενίων, < πρόθ. 
παρ(α)- + µεν- (< ρ. µένω)]. 

Παρµενίων (ο) {Παρµενίων-ος, -α} 1. στρατηγός τού Μ. Αλεξάνδρου 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Παρµενίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., βλ. λ. Παρµενίδης]. 

παρµένος, -η, -ο -· παίρνω 
παρµπρίζ κ. µπαρµπρίζ (το) {άκλ.} ελλην. αλεξήνεµον, αλεξιανέ-µιον η 

διαφανής επιφάνεια (από γυαλί) στο µπροστινό µέρος αυτοκινήτου (τζάµι) 
αλλά και µοτοσυκλέτας, βενζινακάτου κ.λπ., που προστατεύει από τον άνεµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pare-brise < pare- (< ρ. parer «καλύπτω, προφυλάσσω» < 
λατ. paro) + brise «άνεµος», αβεβ. ετύµου, πιθ. < bise «ψυχρός βόρειος 
άνεµος», µε την επίδρ. τής λ. gris «γκρι»]. 

παρνασσικος, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Παρνασσό · 2. αυτός 
που είναι οπαδός τής ποιητικής σχολής τού παρνασσι-σµού (βλ.λ.). 

παρνασσισµός (ο) ΦΙΛΟΛ. ποιητικό ρεύµα που εµφανίστηκε στη Γαλλία κατά τη 
δεκαετία τού 1860 και κυριάρχησε ώς το τέλος τού 19ου αι., αναζητούσε την 
ποιητική έµπνευση στον αρχαίο ελληνικό και ρωµαϊκό πολιτισµό και επιδίωκε 
την αυστηρή τήρηση των στιχουργικών κανόνων και την άψογη µορφική 
επεξεργασία τού στίχου. — παρνασσιστής (ο), παρνασσιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. parnassisme. Ως προσδιοριστική 
ονοµασία τής φερώνυµης ποιητικής σχολής, η λ. ανάγεται στον τίτλο τού 
γαλλ. περιοδικού Le Parnasse contemporain «o σύγχρονος Παρνασσός» 
(1866), που ανθολογούσε ποιητές τής εποχής]. 

Παρνασσός (ο) όρος τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που εκτείνεται στους νοµούς 
Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παρνας)σ)ός, αβεβ. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο. Ως προς 
τον προσδιορισµό τής ετυµ., είναι αξιοσηµείωτο ότι τα ανατολικά τοπωνύµια 
σε -sso | -ssa θεωρούνται λουβιακά, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι η ρίζα parna- 
«σπίτι» είναι κοινή στη Χεττιτική και τη Λου-βιακή. Σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, το τοπωνύµιο πρέπει να είχε αρχικώς τη µορφή *Λαρνασσός µε ασιατ. 
πρόθεµα *Λα-. Οµόρρ. Πόρνης (-ηθα), Πάρνων]. 

Πάρνηθα (η) το µεγαλύτερο σε ύψος και έκταση βουνό τής Αττικής, στο Β. 
τµήµα της. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάρνης, -ήθος, τοπωνύµιο που παρουσιάζει πιθ. την ίδια ρίζα 
parna- τού τοπωνυµίου Παρνας)σ)ός (βλ.λ.)]. 

παρντεσού (το) {άκλ.} το ελαφρό πανωφόρι. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. par-dessus «από πάνω»]. 

παρντόν (το) (άκλ.) (σπάν.) 1. συγγνώµη, µε συγχωρείτε: ~, µπορώ να περάσω; 
2. (σε ερώτηση, για να δείξουµε ότι δεν ακούσαµε ή δεν καταλάβαµε καλά): 
~, πώς είπατε; || ~! Άκουσα καλά ή µε γελούν τ' αφτιά µου; 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pardon < p. pardonner «συγχωρώ» < µτγν. λατ. perdonare 
«προσφέρω µετά χαράς» < λατ. πρόθεµα per- (επιτατ.) + donare «δίνω»]. 

Πάρνων (ο) (Πάρνων-ος, -α} οροσειρά τής ΝΑ. Πελοποννήσου, η οποία 
διαγράφει µέχρι το µέσον της περίπου τα όρια των νοµών Αρκαδίας και 
Λακωνίας και τής οποίας η νοτιότερη προέκταση φθάνει ώς το ακρωτήριο 
Μαλέας. Επίσης Πάρνωνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάρνων, τοπωνύµιο που 
παρουσιάζει πιθ. την ίδια ρίζα parna- τού τοπωνυµίου Παρνας)σ)ός (βλ.λ.)]. 

παροδικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δεν διαρκεί, που περνά γρήγορα: ~ 
φαινόµενο | κρίση | ίωση | συννεφιά ΣΥΝ. πρόσκαιρος, προσωρινός ANT. 
µόνιµος. — παροδικ-ά | -ώς επίρρ., παροδικότητα (η) [1892]. 

παρόδιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή κατοικεί κοντά σε δρόµο. 
παροδίτης (ο) [αρχ.] {παροδιτών} (λόγ.) αυτός που περνά από κάποιον δρόµο, 

ο διαβάτης, ο οδοιπόρος. 
παροδοντίτιδα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή των ιστών που 

στηρίζουν κάθε δόντι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. parodontics]. 
πάροδος (η) [αρχ.] {παρόδ-ου | -ων, -ους} 1. ο µικρότερος και δευτερεύων 

δρόµος που οδηγεί σε άλλον µεγαλύτερο: το σπίτι του ήταν σε µια ~ τής 
λεωφόρου Κηφισίας· ΦΡ. εν παρόδω βλ. λ. ειρήσθω εν πάροδο) · 2. το 
πέρασµα, η παρέλευση: η ~ τού χρόνου || µετά την ~ ενός έτους | µιας περιόδου 
· 3. καθεµιά από τις δύο πλάγιες εισόδους στην ορχήστρα τού αρχαίου 
θεάτρου 4. (συνεκδ.) το πρώτο χορικό που ψάλλεται από τον χορό τού 
αρχαίου δράµατος κατά την είσοδο του στην ορχήστρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

παροικία (η) [µτγν.] {παροικιών} το σύνολο και η οργάνωση (η κοινότητα) των 
οµοεθνών που κατοικούν σε ξένη πόλη ή χώρα: ελληνική ~ τής Αυστραλίας | 
τής Αµερικής. 

παροικιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παροικία ή τους πάροικους: ο 
~ ελληνισµός. 

παροικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {παροίκισ-α, -θηκα, -µένος} εγκαθιστώ πάροικους, 
ιδρύω παροικία· πβ. λ. αποικίζω, εποικίζω. 

πάροικος (ο) [αρχ.] {παροίκ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που κατοικεί κοντά σε 
κάποιον ΣΥΝ. γείτονας · 2. αυτός που κατοικεί σε ξένη χώρα και δεν έχει 
πολιτικά δικαιώµατα. 

παροικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παροικείς...· εύχρ. κυρ. στη µτχ. ενεστ. παροικών, -
ούσα, -ούν} είµαι πάροικος· ΦΡ. ΟΙ παροικουντες την Ιερουσαλήµ (Κ.∆. 
Λουκ. 24, 18: σύ µόνος παροικείς 'Ιερουσαλήµ και ουκ εγνως τα γενόµενα...;) 
για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και γνωρίζουν 
από προσωπική αντίληψη τα γεγονότα: ~ γνωρίζουν καλά τι συνέβη µε την 
υπουργική παρέµβαση. — παροίκηση (η) [αρχ.]. 

παροιµία (η) {παροιµιών} 1. σύντοµο λαϊκό απόφθεγµα (έµµετρο ή πεζό), που 
εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά µια αλήθεια, που αποτελεί προϊόν 
µακρόχρονης πείρας και λέγεται για να παραδειγµατί-σει, να διδάξει ή για να 
σχολιάσει µια κατάσταση: ο γυιος ακολούθησε το επάγγελµα τού πατέρα του- 
βλέπεις, «το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει» || όσο λιγότεροι θα 
συζητήσουµε, τόσο καλύτερα-«όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να 
ξηµερώσει» 2. Παροιµίαι (αι) βιβλίο τής Π.∆., που περιλαµβάνει κυρ. 
συλλογές παροιµιών τού Σο-λοµώντος κ.ά. — παροιµιακός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό. [ΕΤΥΜ; αρχ. < παρ(α)- + -οιµία < οϊµη «άσµα, ποίηµα, 
ποιητικός λόγος» (για το οποίο βλ. λ. προοίµιο). o Ησύχιος καταγράφει τις 
«γλώσσες»: «παροιµίαι- παραινέσεις, νουθεσίαι ηθών εχουσαι και παθών 
έπανόρθωσιν» και «παροιµία- βιωφελής λόγος παρά τήν όδον λεγόµενος, οίον 
παρόδια, οΐµος γαρ ή οδός» (όπου συνδέει τη λ. παρετυ-µολογικά µε τη λ. 
οΓµος «οδός»). Το βιβλίο Παροιµίαι τής Π.∆. ονοµάστηκε έτσι ως απόδ. τού 
εβρ. τίτλου Misléh (ίδια σηµ.). Στην Κ.∆. η λ. απαντά ελάχιστες φορές και 
έχει τη σηµ. «παραβολή (τού Χριστού)» (Ιωάνν. 16, 25: ταύτα εν παροιµίαις 
λελάληκα ύµίν)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. παροιµία έχει ετυµολογηθεί από τις λ. παρά + οίµος «οδός», 
από τα ρητά που γράφονταν πάνω στους οδοδείκτες (Ερµαί: στήλες µε 
κεφαλή Ερµού, που δήλωναν τις αποστάσεις ή την κατεύθυνση) στην 
αρχαία Αττική, για να διαβάζονται από τους οδοιπόρους, o λεξικογράφος 
Ησύχιος (5ος αι. µ.Χ.) παραδίδει: «παροιµία- βιωφελής λόγος παρά τήν 
όδόν λεγόµενος, οίον παρόδια, οΐµος γαρ ή οδός». Η σύγχρονη 
επιστηµονική ετυµολογία παράγει τη λ. παροιµία από παρά + οϊµη 
«τραγούδι, ποίηµα, ποιητική απαγγελία», συνδέοντας την µε τη λ. προοίµιο 
(από τη φράση «προ οϊµης» ή «προ οϊµου»), που σήµαινε αρχικά «αυτό που 
βρίσκεται προ τού κυρίου ποιήµατος, το πρελούδιο». Πιθανόν η ίδια η λ. 
οϊµ η να παρήχθη (στο λεξιλόγιο των αοιδών) από το οϊµος, ξεκινώντας 
από φράσεις όπως «οιµος άοιδής», «λύρης οϊµος», «επέ-ων οιµος» κ.τ.ό. 

παροιµιογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. αυτός που γράφει, συλλέγει ή και ερµηνεύει 
παροιµίες 2. παροιµιονράφοι (οι) συλλογείς, σχολιαστές και ερµηνευτές 
παροιµιών, οι οποίες µας παραδόθηκαν σε κείµενα τής ελληνικής, κυρ. 
κλασικής, λογοτεχνίας. 

παροιµιόµυθος (ο) {παροιµιοµύθ-ου | -ων, -ους} αλληγορική παροιµία που 
προέρχεται από µύθο ή αληθινό περιστατικό το οποίο και περιλαµβάνεται 
µέσα στην παροιµία· π.χ. ρώτησαν την καµήλα τι της αρέσει, ανήφορος ή ο 
κατήφορος κι εκείνη απάντησε «καλά, ίσιος δρόµος δεν υπάρχει;». 

παροιµιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {παροιµιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
λέγεται σαν παροιµία: ~ φράση 2. (συνεκδ.) αυτός που είναι γνωστός και 
ξακουστός σε όλους: ~ ανδρεία | αρετή | κακία ΣΥΝ. περιώνυµος 3. (µτφ.) 
ανυπολόγιστος, µυθώδης: ~ πλούτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 



παρ' ολίγο 1348 παρουσία 
 

παρ' ολίγο επίρρ. → παραλίγο 
παρόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η κουβέντα, τα λόγια που λέει κάποιος· 

(συνήθ. κακόσ.) ανόητος ή χωρίς αξία λόγος: άσε τις ~, να µιλήσουµε 
σοβαρά! [ΕΤΥΜ. < ιταλ. parola «λέξη, λόγος», βλ. κ. πάρλα]. 

παρόλο κ. παρ' όλο(ν) σύνδ. (+που) εισάγει εναντίωση: παρόλο που 
διαφωνώ, θα δεχθώ τις προτάσεις σας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. malgré tout]. 

παροµοιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παροµοίασ-α, -τηκα} παραβάλλω (κά-
ποιον/κάτι) µε όµοιο του, κάνω παροµοίωση: για τη γενναιότητα του 
τον παροµοίασαν µε λιοντάρι. Επίσης (λόγ.-σπάν.) παροµοιώνω 
[µτγν.]. — παροµοιαστικός, -ή, -ό. 

παρόµοιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που είναι σχεδόν όµοιος µε (κάποι-
ον/κάτι): ~ αντιλήψεις έχει και ο πατέρας της || µια ~ περίπτωση συ-
νέβη και σε µένα ΣΥΝ. παρεµφερής, παραπλήσιος. — παρόµοια | πα-
ροµοίως (βλ.λ.) [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. 

παροµοίως επίρρ. [µτγν.] 1. µε τον ίδιο τρόπο: ενεργώ ~ 2. (ως απά-
ντηση σε ευχή) το ίδιο και για σένα, για σας: -Καλό απόγευµα!—! || -
Καλή ξεκούραση! -~! 

παροµοίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} σχήµα λό-
γου, µε το οποίο συγκρίνεται ή παραβάλλεται κάποιος/κάτι µε κά-
ποιον/κάτι άλλο πολύ γνωστό για συγκεκριµένη ιδιότητα του, την 

οποία εµφανίζει και ο συγκρινόµενος και που εκφέρεται συνήθ. µε το 
µόριο «σαν», λ.χ. πετάει σαν πουλί | αργός σαν χελώνα | άσπρος σαν 
το γάλα, αλλά και µε το «όπως», το «καθώς», το «όµοιος µε» κ.ά. 

παρόν (το) {παρόντος | χωρ. πληθ.} το τµήµα τού χρόνου κατά το 
οποίο υπάρχουµε, οµιλούµε ή ενεργούµε, κατ' αντιδιαστολή προς το 
παρελθόν και το µέλλον ΣΥΝ. τώρα- ΦΡ. (α) προς το παρόν για την 
ώρα: ~ δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις ΣΥΝ. προσωρινά (β) επί τού 
παρόντος σε ό,τι αφορά στον χρόνο που διανύουµε: ~ δεν έχω να 
προσθέσω τίποτα (γ) τού παρόντος που αφορά στο παρόν, σε αυτή 
τη στιγµή: αυτό το θέµα δεν είναι ~· θα το συζητήσουµε µιαν άλλη 
στιγµή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρελθόν. 
[ΕΤΥΜ- Ουσιαστικοπ. ουδ. τής αρχ. µτχ. παρών (βλ.λ.). Μετάφρ. δά-
νεια αποτελούν οι φρ. τού παρόντος (< γαλλ. de présent), προς το πα-
ρόν (< γαλλ. pour le présent), επί τού παρόντος (< γαλλ. quant à 
présent)]. 

παράνοµα (το) [1833] {παρονόµ-ατος | -ατα, -άτων} το επώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. cognomen]. 

παρονοµάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρονόµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ονοµά-
ζω (κάποιον/κάτι), αλλοιώνοντας (ελαφρά) το όνοµα του 2. βγάζω πα-
ρατσούκλι σε (κάποιον). 

παρονοµαοία (η) [µτγν/.] {παρονοµασιών} σχήµα λόγου που δηµι-
ουργείται από την παράθεση οµόηχων, συνήθ. συγγενών ετυµολογι-
κά, λέξεων. 

παρονοµαστής (ο) [1769] ΜΑΘ. 1. ο ένας από τους δύο όρους τού 
κλάσµατος, που γράφεται κάτω από την κλασµατική γραµµή (στα 
αριθµητικά κλάσµατα δηλώνει σε πόσα µέρη διαιρέθηκε η ακέραια 
µονάδα, για να σχηµατιστεί το κλάσµα), λ.χ. στο κλάσµα 512, το 2 εί-
ναι ο ~· ΦΡ. στον ίδιο παρονοµαστή στην ίδια κατάσταση: µετά από 
τόσο κόπο καταλήξαµε πάλι ~! 2. (α) απαλοιφή παρονοµαστών βλ. λ. 
απαλοιφή (β) κοινός παρονοµαστής (ί) ΜΑΘ. για δύο ή περισσότερα 
κλάσµατα που έχουν τον ίδιο παρονοµαστή (ii) (µτφ.) το κοινό στοι-
χείο (προσώπων, πραγµάτων, καταστάσεων): «πρόκειται για τρεις 
διαφορετικές κοινωνίες που έχουν όµως ως ~ την προσδοκία για απο-
κατάσταση τής κοινωνικής συνοχής» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρωνυ-
χίδα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dénominateur]. 

παρονοµαστής ή παρανοµαστής; Το σωστό είναι παρ-ονοµαστής 
από το ρ. nap-ονοµάζω. Το παρανοµαστής προήλθε από ετυµολο-
γική επίδραση συνθέτων τής πρόθεσης παρά µπροστά από σύµ-
φωνο (πβ. παρα-νοµώ, παρα-νοώ, παρά-νοµος, παρά-νυµφος κ.λπ.). 

παροντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το παρόν (κατ' αντι-
διαστολή προς τον µελλοντικό και τον παρελθοντικό) ΣΥΝ. τωρινός 
2. ΓΛΩΣΣ. παροντικοίχρόνοι ο ενεστώτας και ο παρακείµενος. 

Παρόξυνση (η) [1766] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ο εξερεθι-
σµός, η έξαψη. — παροξυντικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

παροξύνω ρ. µετβ. {παρόξυ-να, -νθηκα, -µµένος} 1. ερεθίζω, εξάπτω 
• 2. ΓΛΩΣΣ. τονίζω µε οξεία την παραλήγουσα λέξεως, λ.χ. παροιµία, 
ελέγχω. [ΕΤΥΜ αρλ- < παρ(α)- + οξύνω < οξύς. Η γλωσσ. σηµ. είναι 
µτγν.]. 

παροξυσµός (ο) [αρχ.] 1. απότοµη και σύντοµη εκδήλωση συναι-
σθήµατος ή πράξης σε πολύ έντονο βαθµό: ~ γέλιου | βίας · 2. ΙΑΤΡ. 
(α) νευρική κρίση µικρής διάρκειας, που επέρχεται και τελειώνει 
απότοµα και χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις και συµπτώµα-
τα ανάλογα µε την αιτία (σπασµοί, βήχας κ.λπ.) (β) η περίοδος µιας 
νόσου ή πόνου, στην οποία τα συµπτώµατα φθάνουν στη µέγιστη 
ένταση τους. 

παροξύτονος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λέξη) που τονίζεται στην παραλή-
γουσα 2. (στίχος) τού οποίου η τελευταία λέξη τονίζεται στην παρα-
λήγουσα. 

παροπλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρόπλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. θέτω σε κα-
τάσταση παροπλισµού (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αφαιρώ από (κάποιον) αρµο-
διότητες, τον περιορίζω σε καθήκοντα κατώτερα τής θέσης ή των 
ικανοτήτων του: η νέα κυβέρνηση παρόπλισε αρκετούς ικανούς δι-
ευθυντές οργανισµών. 

παροπλισµός (ο) [µτγν.] 1. (α) η κατάσταση τού πλοίου, κατά την 
οποία τού έχουν αφαιρεθεί τα αναγκαία για τον πλου συστήµατα 

και εξαρτήµατα και µένει αγκυροβοληµένο, συντηρούµενο στοιχειω-
δώς από ελάχιστο πλήρωµα: ο ~ τού θωρηκτού «Αβέρωφ» ΣΥΝ. δέσι-
µο (β) η διακοπή τής χρήσης (πράγµατος) για τον σκοπό που προορι-
ζόταν ή/και η απόσυρση του: ~ αυτοκινήτου | πλατφόρµας στη θά-
λασσα | τεθωρακισµένου άρµατος 2. (µτφ.-για πρόσ.) η απογύµνωση 
από αρµοδιότητες, ο περιορισµός τής δικαιοδοσίας (κάποιου): µετά 
την αλλαγή διοικήσεως θεωρείται βέβαιος ο ~ του ή η αντικατάσταση 
του ΣΥΝ. αποδυνάµωση, περιθωριοποίηση. Επίσης παρόπλιση (η). 

παροραµα (το) {παροράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. λάθος που συµβαίνει 
από αβλεψία στη δακτυλογράφηση ή στο τυπογραφείο: διόρθωση πα-
ροραµάτων ΣΥΝ. αβλέπτηµα 2. παροράµατα (τα) το σύνολο των τυ-
πογραφικών σφαλµάτων τυπωµένου βιβλίου, που τίθεται στο τέλος 
τού βιβλίου σε ξεχωριστό πίνακα, ώστε να τα λάβει υπ' όψιν του ο 
αναγνώστης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρορώ «παραβλέπω» < παρ(α)- + 
ορώ]. 

παροργίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρόργισ-α, -τηκα, -µένος} οργίζω (κά-
ποιον) σε µεγάλο βαθµό ΣΥΝ. εξοργίζω. — παροργισµός (ο) [µτγν.] κ. 
παρόργιση (η). 

παρόρµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ακατανίκη-
τη, αιφνίδια και συνήθ. υποσυνείδητη τάση προς την εκτέλεση πρά-
ξης χωρίς αναστολές ή αντιστάσεις ικανές να την εξουδετερώσουν: 
ισχυρή | ξαφνική | στιγµιαία - || δεν ήταν µια υπολογισµένη πράξη, 
όσο ~ τής στιγµής || ποιητική ~. 

παρορµητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει χαρακτήρα παρόρ-
µησης (προτροπής), που εκδηλώνεται ή προκύπτει ως παρόρµηση: ~ 
εκδηλώσεις ενθουσιασµού 2. (για πρόσ.) αυτός που εκδηλώνει, εξω-
τερικεύει τις παρορµήσεις του· ο αυθόρµητος και εκδηλωτικός, σε 
αντίθεση προς τον συγκρατηµένο, αυτόν που λειτουργεί περισσότερο 
µε τη λογική, παρά µε το συναίσθηµα: ~ τύπος | χαρακτήρας ΣΥΝ. εν-
θουσιώδης. — παρορµητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., παρορµητικότητα 
(η). 

παρορµητισµός (ο) 1. η τάση να ενεργεί κανείς υπό την επίδραση τής 
ψυχικής του διάθεσης, να εκδηλώνει αµέσως τα συναισθήµατα, τις 
επιθυµίες του κ.λπ. 2. (κακόσ.) η επιπόλαιη και βιαστική λήψη 
αποφάσεων υπό την επίδραση επιθυµιών, ενθουσιασµού κ.λπ.: ο -
των νέων πολλές φορές τους παρασύρει σε λανθασµένες επιλογές. 

παρορώ ρ. µετβ. {παροράς...} (αρχαιοπρ.) 1, αφήνω κάτι να περάσει 
χωρίς να του δώσω ιδιαίτερη προσοχή ή προσποιούµαι πως δεν το 
βλέπω ΣΥΝ. παραβλέπω, (λόγ.) αντιπαρέρχοµαι, (καθηµ.) κάνω τα 
στραβά µάτια 2. αντιµετωπίζω χωρίς ενδιαφέρον, αδιάφορα 3. υποτι-
µώ τη σηµασία πράγµατος ΣΥΝ. περιφρονώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παρορώ 
(-άω) < παρ(α)- + ορώ (βλ.λ.)]. 

Πάρος (η) 1. νησί των Κυκλάδων ∆. τής Νάξου 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού· αλλιώς Παροικία.  — Παριανός κ. (λόγ.) Πάριος 
[αρχ.] (ο), Παριανή κ. (λόγ.) Πάρια κ. Παρία (η), παριανός, -ή, -ό κ. 
(λόγ.) πάριος, -ία, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου]. 

παρότι σύνδ. (γράφεται συχνά κ. παρ'ότι) (λόγ.) εισάγει εναντιωµα-
τικές προτάσεις· παρόλο που, αν και: απέτυχε, ~ είχε κάνει συστηµα-
τική προσπάθεια ΣΥΝ. µολονότι. 

παρότρυνση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} η ενθάρ-
ρυνση (κάποιου) να ενεργήσει κατά συγκεκριµένο τρόπο: ασχολήθη-
κε µε το θέατρο µε ~ των δικών του || ~ για δράση ΣΥΝ. παρακίνηση, 
ενθάρρυνση. — παροτρυνπκός, -ή, -ό [µεσν.], παροντρυνπκ-ά | -ώς 
επίρρ. 

παροτρύνω ρ. µετβ. {παρότρυν-α, -θηκα} ωθώ, ενθαρρύνω (κάποιον), 
ώστε να προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια: στα κείµενα του παρό-
τρυνε τους υπόδουλους να ξεσηκωθούν || παρότρυνε τους αθλητές του 
να συνεχίσουν την προσπάθεια ΣΥΝ. παρακινώ, προτρέπω, εν-
θαρρύνω ANT. αποθαρρύνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + ότρύνω «ενθαρρύνω, παρακινώ» < *ότρυ -
ν-7'ω (µε ενεστωτικό ένθηµα -ν-) < ό- προθεµ. + θ. *τρυ- | *τυρ- < 
Ην/τ-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *twer- «ωθώ, προτρέπω», πβ. σανσκρ. 
tvârate «επείγοµαι, βιάζοµαι», αρχ. γερµ. dweran «γυρίζω ορµητικά, 
ξαφνικά» κ.ά. Βλ. κ. ότρ-ηρός]. 

Παρουσία (η) {παρουσιών} 1. το να παρίσταται (κάποιος) σε ένα µέ-
ρος, το να είναι παρών: η ~ τους στα εγκαίνια σχολιάστηκε ιδιαίτερα | 
ενόχλησε | πέρασε απαρατήρητη | υπήρξε διακριτική | ήταν επι-
βεβληµένη || κάνω αισθητή την ~ µου || µαζική | τιµητική ~ || η ~ εγ-
γυητριών δυνάµεων σε µια χώρα || αυτή τη βδοµάδα είχε περισσότερες 
απουσίες παρά παρουσίες || ο Πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας τίµησε µε 
την ~ του την εκδήλωση· ΦΡ. (α) παρουσία (κάποιου) (παρουσία) 
ενώ (κάποιος) είναι παρών: ~ τού πρωθυπουργού και άλλων επισή-
µων έγινε λαµπρή στρατιωτική παρέλαση (β) παίρνω παρουσίες κα-
ταγράφω σε ονοµαστικό κατάλογο ποιος είναι παρών: ο καθηγητής 
πήρε παρουσίες πριν από την έναρξη τού µαθήµατος ΣΥΝ. εµφάνιση 
ANT. απουσία 2. η εµφάνιση (κάποιου) υπό την (επαγγελµατική, επι-
στηµονική κ.ά.) ιδιότητα του σε χώρους ή εκδηλώσεις που σχετίζο-
νται µε αυτήν: ως πολιτικός αναλυτής έχει συνεχή ~ στα δελτία ει-
δήσεων || είναι διακεκριµένος φυσικός µε τακτική - σε επιστηµονικά 
συνέδρια και ειδικά περιοδικά 3. (συνεκδ.) ο άνθρωπος (που παρί-
σταται, βρίσκεται κάπου): γοητευτική | γλυκιά | αιθέρια | ανάλαφρη ~ 
|| τον συνοδεύουν πάντα εντυπωσιακές ~ 4. ∆ευτέρα Παρουσία (α) 
ΘΕΟΛ. η δεύτερη ένδοξη έλευση τού Χριστού στη Γη κατά τη συντέ-
λεια των αιώνων, για να κρίνει τους ανθρώπους (ζώντες και νεκρούς) 
(β) (µτφ.) στο πολύ µακρινό µέλλον, στον «αιώνα τον άπαντα»: Πότε 
θα πληρωθούµε; Τη ~; 5. (καταχρ.) η ύπαρξη (προσώπου ή πράγµα-
τος), το να υπάρχει (κάποιος/κάτι): η ~ ιχνοστοιχείων στο δείγµα || η 
~ ληστών στην περιοχή, αποθάρρυνε τους τουρίστες από το να την 
επισκεφθούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος, παρώνυµα. 



παρουσιάζω 1349 παρταόλας 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρειµι «είµαι παρών» (< παρ(α)- + ειµί), βλ. κ. ουσία]. 
παρουσιάζω ρ. µετβ. (παρουσίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. επιδεικνύω, εµφανίζω σε 

άλλον (κάτι): ~ σε κάποιον την ταυτότητα | επιταγή | συναλλαγµατική | τα 
συµβόλαια 2. ΣΤΡΑΤ. (κατά την απόδοση τιµών) (α) στέκοµαι προσοχή 
κρατώντας κατακόρυφα το όπλο µε το αριστερό χέρι και έχοντας τη δεξιά 
παλάµη ανοικτή και κάθετα τοποθετηµένη στο κοντάκι: οι 
στρατιώτεςτοῦαγήµατος παρουσίασαν όπλα (β) (ει-δικότ. ο τ. παρουσιάστε) ως 
παράγγελµα για την εκτέλεση τής παραπάνω κίνησης: ο αξιωµατικός φώναξε: 
~, αρµι (γ) παρουσιάστε (το) ο τρόπος αποδόσεως τιµών µε τον παραπάνω 
τρόπο: δεν εκτελεί σωστά το - 3. (µτφ.) για κάτι που γίνεται εµφανές σε 
δεδοµένη στιγµή ή κατά την εξέλιξη µιας κατάστασης: η εξεύρεση λύσεως 
παρουσιάζει δυσκολίες || η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον || ο 
προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα || οι δείκτες τιµών παρουσιάζουν ανοδική 
τάση || η κατάσταση του παρουσιάζει επιδείνωση || οι τιµές των ακινήτων 
παρουσιάζουν αυξητική τάση || (για σύµπτωµα | ασθένεια) ~ αλλεργία | υψηλό 
πυρετό ΣΥΝ. εµφανίζω 4. προβάλλω προς τα έξω συγκεκριµένη εικόνα, κάνω 
συγκεκριµένη εκτίµηση για (κάποιον/κάτι): τον είχαν παρουσιάσει για χαζό, 
αλλά είναι τετραπέρατος || τα πράγµατα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να τα 
παρουσιάσουν || δεν µπορεί να είναι τόσο κακός, όσο τον παρουσιάζουν 5. 
παρέχω (για κάποιον/κάτι) τις απαραίτητες κατατοπιστικές πληροφορίες, ώστε 
να τον γνωρίσουν οι άλλοι: τον παρουσίασε στους φίλους του | στο ακροατήριο | 
στον προϊστάµενο του || παρουσίασε το νέο βιβλίο του || παρουσίασε τη φίλη του 
στους γονείς του 6. γνωστοποιώ το περιεχόµενο κάποιου πράγµατος, 
εκθέτοντας στους άλλους όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στο να γίνει 
πλήρως κατανοητό, να διασαφη-θούν όλες οι πτυχές του: ~ µια πρόταση | ένα 
θέµα | τον φάκελο µιας υποψηφιότητας 7. εκθέτω (έργα µου): ~ τα έργα µου 
στην Εθνική Πινακοθήκη 8. (για καλλιτεχνικό έργο, πρόγραµµα κ.λπ.) ανεβάζω 
στη σκηνή ή προβάλλω σε κοινό: για δεύτερη συνεχή χρονιά θα παρουσιάσουν 
τον «Γλάρο» τού Τσέχοφ || οι κρατικοί τηλεοπτικοί σταθµοί παρουσιάζουν 
συχνά εκπαιδευτικά προγράµµατα 9. (για τηλεοπτική, ραδιοφωνική εκποµπή ή 
ψυχαγωγικό πρόγραµµα) εκφωνώ (ειδήσεις, πρόγραµµα) ή συντονίζω εκποµπή 
(ανακοινώνοντας τα θέµατα, τους καλεσµένους, ελέγχοντας τη ροή τής 
συζήτησης ή των θεµάτων κ.λπ.): ~ τις ειδήσεις των 20.00 || - µεταµεσονύκτια 
εκποµπή ΣΥΝ. εκφωνώ· (µεσοπαθ. παρουσιάζοµαι) 10. εµφανίζοµαι µπροστά 
σε κάποιον (συνήθ. ιεραρχικώς ανώτερο): ~ στον διοικητή || ειδοποιήθηκε 
ξαφνικά να παρουσιαστεί για δουλειά τη ∆ευτέρα 11. (για στρατεύσιµο) 
πηγαίνω στον στρατό, εµφανίζοµαι σε στρατιωτ. µονάδα νεοσύλλεκτων 
(καθηµ.) πηγαίνω φαντάρος: πού παρουσιάζεται ο γυιος σου; 12. εµφανίζοµαι 
ανταποκρινόµενος σε έκκληση ή αίτηση, δίνω το «παρών»: παρουσιάστηκαν 
πολλοί εθελοντές 13. φαίνοµαι, εµφανίζοµαι, γίνοµαι ορατός, αντιληπτός: 
παρουσιάστηκαν κρούσµατα χολέρας || µπροστά του παρουσιάστηκε µια 
µαγευτική θέα | ένα όραµα | µια τροµακτική µορφή | ένας νέος άνδρας || αν 
παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, δεν θα την αφήσω να πάει χαµένη ΣΥΝ. 
φαίνοµαι 14. προκύπτω (συνήθ. ξαφνικά): δεν παρουσιάστηκε ακόµα η ανάγκη 
λήψεως εκτάκτων µέτρων || τελευταία στιγµή παρουσιάστηκε διαφωνία των 
διοργανωτών ΣΥΝ. (λόγ.) αναφύοµαι, ανακύπτω. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«είµαι παρών», < αρχ. παρουσία. Οι σύγχρονες σηµ. (ενεργ. και µεσοπαθ.) 
αποτελούν απόδ. τού γαλλ. (se) présenter, όπως καταδεικνύεται και από 
διάφορες φρ.: παρουσιάζω το βιβλίο µου | τις ειδήσεις (< γαλλ. présenter mon 
livre | le journal), δεν παρουσιάζω συµπτώµατα | δυσκολίες (< γαλλ. ne pas 
présenter des symptômes | difficultés), παρουσιάζω όπλα (< γαλλ. présenter des 
armes), παρουσιάζοµαι στον διευθυντή (< γαλλ. se présenter au directeur), αν 
παρουσιαστεί ευκαιρία (< γαλλ. si l'occasion se présente) κ.ά.]. 
παρουσίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επίδειξη, η εµφάνιση 
(προσώπου ή πράγµατος) µπροστά σε κάποιον: η ~ των απαραίτητων εγγράφων 
| αποδείξεων ΣΥΝ. προσκόµιση 2. η προβολή (προς τα έξω) κατά 
συγκεκριµένο τρόπο: η ~ του ως µεγάλου ταλέντου από τους διαφηµιστές δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 3. οι συστάσεις, κατατοπιστικές 
πληροφορίες που δίδονται για πρόσωπο σε προφορική ανακοίνωση, βιβλίο ή 
στον Τύπο: η ~ τού οµιλητή από τον συντονιστή τής συζήτησης || η ~ τού νέου 
υπαλλήλου στους συνεργάτες του || εκτενής | διεξοδική | σύντοµη | ολιγόλογη ~ 4. 
η εκφώνηση ραδιοφωνικής εκποµπής, η εµφάνιση (κάποιου) ως παρουσιαστή 
σε τηλεοπτική εκποµπή: η ~ τού νυχτερινού δελτίου ειδήσεων | ενός 
ψυχαγωγικού προγράµµατος 5. η επίσηµη εκδήλωση στην οποία παρουσιάζεται 
στο κοινό (κάτι): - βιβλίου || νέου δίσκου. [ΕΤΎΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
présentation]. παρουσιάσιµος, -η, -ο [1889] αυτός που µπορεί (που είναι 
κατάλληλος ή επιτρέπεται) να παρουσιαστεί σε άλλους (δηµοσίως, λόγω τής 
καλής του εµφάνισης) ΣΥΝ. εµφανίσιµος. παρουσιαστής (ο) [1840], 
παρουσιάστρια (η) {παρουσιαστριών} πρόσωπο που παρουσιάζει (τηλεοπτική, 
ραδιοφωνική εκποµπή, ψυχαγωγικό πρόγραµµα σε κέντρο διασκεδάσεως κ.λπ.) 
στο κοινό: ~ τού κεντρικού δελτίου ειδήσεων | ενός τηλεοπτικού σταθµού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. présentateur]. παρουσιαστικό (το) [1897] η 
συνολική εικόνα που δίνει κάποιος στους άλλους, η εξωτερική του εµφάνιση- 
(ειδικότ.) η φυσιογνωµία: ωραίο | υπερήφανο | ευγενικό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευπρόσωπος. παροχέας (ο) [παροχ-είς, -έων} αυτός που παρέχει (κάτι): ~ 
τηλεφωνικών | διαδικτυακών | χρηµατιστηριακών υπηρεσιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
παροχεύς < αρχ. παροχή]. παροχέτευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων) 1. (α) η αλλαγή µε τεχνικά µέσα τής ροής (π.χ. υδάτων), ώστε να 
διοχετευθεί 

από κεντρικό αγωγό προς άλλον: ~ οχετού | αυλακιού | χειµάρρου | ποταµού 
(β) (για την οδική κυκλοφορία) η διοχέτευση οχηµάτων από 
κεντρική οδική αρτηρία σε άλλη: σε ώρες αιχµής είναι αναγκαία η ~ τής 
κυκλοφορίας σε δρόµους παράλληλους µε τον κεντρικό 2. ΙΑΤΡ. 

θεραπευτική διαδικασία αποµάκρυνσης από το σώµα ή αλλαγής ροής προς 
άλλο όργανο παθολογικών ή φυσιολογικών υγρών που παράγονται σε µεγάλες 
ποσότητες 3. το σύνολο των αγωγών ή των καλωδίων δικτύου | αγωγού, µέσω 
των οποίων γίνεται η µεταφορά (ρεύµατος, νερού, φωταερίου, φυσικού αερίου) 
από τον αγωγό ή τη γραµµή διανοµής στον µετρητή τού καταναλωτή. 
παροχετευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παροχέτευση: ~ 
διαδικασία 2. αυτός µέσω τού οποίου γίνεται η παροχέτευση, που είναι 
κατάλληλος γι' αυτήν: ~ σύστηµα αγωγών. — παροχετευτικά επίρρ. 
παροχετεύω ρ. µετβ. {παροχέτευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) αλλάζω µε τεχνικά 
µέσα τη ροή (π.χ. υδάτων), ώστε να διοχετευθεί από κεντρικό αγωγό σε άλλον: 
~ τα νερά ποταµού σε κανάλι (β) (για την οδική κυκλοφορία) διοχετεύω 
οχήµατα από κεντρική οδική αρτηρία σε άλλη: λόγω τής κίνησης στον κεντρικό 
δρόµο, οι τροχονόµοι παροχέτευαν την κυκλοφορία στους κοντινούς µικρούς 
δρόµους 2. ΙΑΤΡ. αποµακρύνω για θεραπευτικούς λόγους από το σώµα ή 
αλλάζω τη ροή προς άλλο όργανο παθολογικών ή φυσιολογικών υγρών που πα-
ράγονται σε µεγάλες ποσότητες 3. µεταφέρω ηλεκτρικό ρεύµα από το 
πλησιέστερο κέντρο διανοµής σε σύστηµα αγωγών εσωτερικής εγκατάστασης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -οχετεύω < οχετός]. 
παροχή (η) 1. (α) η χορήγηση, το να δίνει κανείς (κάτι): αίτηση για την ~ 

ηλεκτρικού ρεύµατος σε µια περιοχή || ~ γκαζιού | πετρελαίου | νερού | φυσικού 
αερίου || η ~ γνώσεων µέσω τής διδασκαλίας || τοµέας παροχής υπηρεσιών || ~ 
επιχορηγήσεων | υπηρεσιών ασφαλείας | βοηθείας ΣΥΝ. προσφορά (β) ΝΟΜ. 
η συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) τού οφειλέτη η οποία συνιστά 
εκπλήρωση τής υποχρέωσης του απέναντι στον δανειστή 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε παρέχεται: οικονοµικές | κοινωνικές ~ (προς όφελος των 
ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων) 3. η σύνδεση τής εσωτερικής 
εγκατάστασης κτηρίου µε το δίκτυο διανοµής: µετά την προσωρινή διακοπή 
λόγω έργων τής Ε.Υ∆.Α.Π. αποκαταστάθηκε η - νερού 4. ΦΥΣ. η ποσότητα 
(υγρού ή αερίου) που διοχετεύεται ανά δευτερόλεπτο µέσα από µια διάταξη: 
αύξηση τής ~ || ~ ποταµού (συνήθ. τα κυβικά µέτρα νερού που ανά δευ-
τερόλεπτο διέρχονται από σηµείο τού ποταµού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παρέχω]. 

παρόχθιος, -α, -ο αυτός που βρίσκεται, αναπτύσσεται ή διαµένει κοντά σε όχθη 
(ποταµού ή λίµνης): ~ έκταση | φυτό | οικισµός· ΦΡ. παρόχθια ζώνη η 
συνεχόµενη τής όχθης των µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών ζώνη 
ξηράς, που καθορίζεται από την πολιτεία σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) 
µέτρων από το προς την ξηρά όριο τής όχθης. 
[ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + -όχθιος < όχθη. Ως τεχν. όρ. η λ. αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. riparian]. 

παροχολογία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η εξαγγελία παροχών: στην προεκλογική 
περίοδο η ~ από την κυβέρνηση και την αξιωµατική αντιπολίτευση δίνει και 
παίρνει || η ~ χαϊδεύει τ' αφτιά των ψηφοφόρων 2. το σύνολο όσων λέγονται 
και γράφονται σχετικά µε τις εξαγγελίες παροχών: ας αφήσουµε την ~ κι ας 
εξετάσουµε πιο σηµαντικά θέµατα. [ΕΤΥΜ. <παροχή + -λογία (βλ.λ.)]. 

παρρησία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η έκφραση τής προσωπικής γνώµης µε 
θάρρος και ειλικρίνεια: µίλησε µε ~, υπερασπιζόµενος τις θέσεις του ΣΥΝ. 
θάρρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, -ρρ-, [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ- (< παν-) + -ρησία 
< ρήσις «λόγος, οµιλία» (βλ.λ.)]. 

παρρησιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εκφράζεται ή διατυπώνεται µε 
παρρησία: ~ λόγοι. — παρρησιαστικώς επίρρ. [µτγν.]. 

παρσέκ (το) {άκλ.} ΑΣΤΡΟΝ. µονάδα µετρήσεως τής απόστασης, που 
χρησιµοποιείται στην αστρονοµία και ισούται µε 3,26 έτη φωτός. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. parsec < par(allaxe) sec(onde) < parallaxe «παράλλαξη» + seconde 
«δευτερόλεπτο»]. 

πάρσιµο (το) [παρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το να παίρνει κανείς (κάτι) 
2. (µτφ.) η άλωση, η κυρίευση µε στρατιωτικά µέσα: το ~ τής Πόλης απ' τους 
Τούρκους ΣΥΝ. κατάληψη 3. το κόψιµο µε το οποίο κάτι γίνεται πιο µικρό, 
στενό ή κοντό: τα µαλλιά του θέλουν ~ στο σβέρκο || το φουστάνι χρειάζεται 
λίγο ~ στα µανίκια και στη µέση • 4. (µτφ.) η σεξουαλική πράξη. 
(ΕΤΥΜ. < θ. παρ- (τής υποτ. πάρω τού ρ. παίρνω) + -σιµό (πβ. κ. σύρσιµο, 
φέρ-σιµο)]. 

παρσισµός (ο) [1872] ο ζωροαστρισµός (βλ.λ.), κυρ. όπως διαµορφώθηκε ως 
θρήσκευµα Ινδών οπαδών τού Ζωροάστρη. — παρσιστής (ο). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Parsisme < περσ. pârs-i < Pars «Περσία»]. 

πά ρτα (η) (συνήθ. στον πληθ. πόρτες) η αποµόνωση ενός φωνητικού ή 
οργανικού µέρους από µια παρτιτούρα (βλ.λ.) και η χωριστή εκτύπωση του, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί από τους µουσικούς που πρόκειται να το 
εκτελέσουν: η - του βιολιού || οι ~ των οργάνων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. parte «µέρος, 
τµήµα» < λατ. parts, -tit]. 

παρτάλι (το) (δύσχρ. παρταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το φθαρµένο, κουρελιασµένο 
ρούχο ή ύφασµα ΣΥΝ. κουρέλι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. partal]. 

πάρτα όλα (το) {άκλ.} (παλαιότ.) επιτραπέζιο παιχνίδι, σαν µικρή ρουλέτα, µε 
περιστρεφόµενο δίσκο στον οποίο αναγράφονται διάφορες ενδείξεις (π.χ. 
«βάλε δύο», «πάρε ένα», «πάρτα όλα» κ.ά.). 

παρταόλας (ο) (σκωπτ.) αυτός που κερδίζει τα πάντα- για άνθρωπος που είναι 
πολύ τυχερός σε τυχερό παιχνίδι ή που καταφέρνει να απο- 



παρτενέρ 1350 παρωνυχίδα 
 

κοµίσει από κάπου το µεγαλύτερο κέρδος. παρτενέρ (ο/η) (άκλ.) 1. το πρόσωπο 
µε το οποίο συνεργάζεται ή σχετίζεται κανείς στο πλαίσιο καθορισµένης σχέσης 
(συνεργασίας): ο µόνιµος ~ της στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων 
2. (ειδικότ.) (α) αυτός που χορεύει µε (κάποιον) άλλον, ο ένας από δύο 
ανθρώπους που χορεύουν µαζί (ως ζευγάρι): ο ~ στο καλλιτεχνικό πατινάζ || 
αδέξιος | έµπειρος | επιδέξιος ~ ΣΥΝ. συγχορευτής (β) αυτός που σε ένα παιχνίδι 
ανήκει στην ίδια οµάδα µε κάποιον άλλον: ψάχνει για ~, για να συµπληρώσουν 
καρέ || ~ στο τένις ΣΥΝ. συµπαίκτης (γ) ο συµπρωταγωνιστής (σε θεατρική, 
κινηµατογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή): µόνιµος ~ σε όλες τις ταινίες της τα 
τελευταία χρόνια 3. ο ερωτικός σύντροφος: ήρθε στο πάρτι µε τον ~ της. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. partenaire < αγγλ. partner < µέσ. αγγλ. parcener «συγκληρονόµος» (µε 
την επίδρ. τού ουσ. part «µέρος, τµήµα») < αρχ. γαλλ. parçonier < parçon < 
δηµώδ. λατ. *partiônem < λατ. partitio «µερισµός, διανοµή, διαίρεση» (< p. 
partio)]. παρτέρι (το) (παρτερ-ιού | -ιών} 1. τµήµα κήπου που χωρίζεται από 
τον υπόλοιπο µε χαµηλά χωρίσµατα, πρασιές ή µονοπατάκια και στο οποίο 
καλλιεργούνται κυρ. χαµηλά καλλωπιστικά φυτά: ~ µε τουλίπες ΣΥΝ. βραγιά 2. 
(συνεκδ.) τα λουλούδια που καλλιεργούνται σε αυτό το κοµµάτι τού κήπου: 
ανθισµένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. parterre < φρ. par terre «επί γης» < par (< λατ. per) + terre (< 
λατ. terra «χώρα»)]. πάρτη (η) (λαϊκ.) ο εαυτός µου, τα προσωπικά µου 
συµφέροντα· κυρ. στις ΦΡ. (α) κοιτάω την πάρτη µου ενδιαφέροµαι 
αποκλειστικά και µόνο για το δικό µου συµφέρον, αδιαφορώντας για τους 
άλλους: µην περιµένεις ηρωισµούς σε µια εποχή που ο καθένας κοιτάει µόνο την 
πάρτη του! (β) για (την) πάρτη µου (i) για το προσωπικό µου συµφέρον: πρώτα 
θα φροντίσω ~ και µετά για τους άλλους ΣΥΝ. για τον εαυτούλη µου (ii) για µένα, 
σε σχέση ή αναφορικά µε µένα: µη στενοχωριέσαι για πάρτη µου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. parte «µέρος, τµήµα, µερίδιο» (πληθ. parti) < λατ. pars, -tis]. 
πάρτι (το) {άκλ.} η (συνήθ. εορταστική) συγκέντρωση φίλων και γνωστών σε 
ένα σπίτι ή άλλον οικείο χώρο για διασκέδαση, συζήτηση, χορό, όπου 
προσφέρονται ποτά ή και φαγητό: ~ γενεθλίων | στη θάλασσα || επίσηµο | 
παιδικό | υπαίθριο | αποχαιρετιστήριο ~||~ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών || 
κάνω ~ || πηγαίνω σε ~ || µετά τις εξετάσεις τα ~ δίνουν και παίρνουν. — (υποκ.) 
παρτάκι (το). [ΕΤΥΜ, < αγγλ. party, αρχική σηµ. «κόµµα, σύνολο ανθρώπων 
µε κοινή άποψη και δράση», < αρχ. γαλλ. partie < p. partir «µοιράζω, διαιρώ» 
(< λατ. partio)]. παρτίδα (η) 1. (για εµπορεύµατα) το µέρος ενός συνόλου: 
σκάρτη | γερή | καλή ~ || µια ~ ύφασµα | αυτοκινήτων · 2. ο γύρος σε επιτραπέζιο 
παιχνίδι: τον άφησε να κερδίσει στην πρώτη ~, για να ποντάρει περισσότερα στη 
δεύτερη || µια - σκάκι | χαρτιά | µπιλιάρδο | τάβλι 3. παρτίδες (οι) οι σχέσεις, τα 
πάρε-δώσε µε κάποιον: δεν έχω πια -µαζί τους! || τι - έχεις µαζί του και σου 
τηλεφωνεί τόσο συχνά; ΣΥΝ. δοσοληψίες, (λαϊκ.) νταραβέρια. 
[ΕΤΥΜ; < βεν. partida (ιταλ. partita) < ρ. partire «διαιρώ, µοιράζω, κατανέµω» 
(< λατ. partio)]. παρτιζάνος (ο) ελλην. αντάρτης 1. µέλος γιουγκοσλαβικής 
ανταρτικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου 2. εθε-
λοντής µαχητής που αγωνίζεται υπέρ ενός εθνικού, κοινωνικού, πολιτικού ή 
θρησκευτικού ιδεώδους ως µέλος µικρής ευέλικτης στρατιωτικής οµάδας, που 
έχει ως στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή φθορά τού εχθρού ΣΥΝ. αντάρτης. — 
παρτιζάνικος, -η, -ο, παρτιζάνικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. partisan 
< ιταλ. partigiano, αρχική σηµ. «µαχητής υπέρ τού κόµµατος, υπέρ µιας 
παρατάξεως», < parte «µέρος, τµήµα» (< λατ. pars, -tis)]. παρτιτούρα (η) [χωρ. 
γεν. πληθ.} η χειρόγραφη ή τυπωµένη καταγραφή των ορχηστρικών και 
φωνητικών µερών µουσικού έργου σε παράλληλα πεντάγραµµα: ανάγνωση µιας 
~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. partitura < ρ. partire «διαιρώ, µοιράζω, κατανέµω» < λατ. 
partio]. παρτός, -ή, -ό (ρούχο) που έχει πιο µεγάλο ή στενό κόψιµο σε ένα ση-
µείο είτε για να εφαρµόζει καλύτερα είτε για να αφήνει ελεύθερο ένα µέλος τού 
σώµατος: µπλούζα µε ~ ώµους (που αφήνει ακάλυπτους τους ώµους) || 
εσώρουχο ~ στους γοφούς || παντελόνι ιππασίας ~ στα γόνατα (που στενεύει στα 
γόνατα) || σακάκι ~ στη µέση (µεσάτο). — παρτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < παίρνω, από το θ. παρ- (υποτ. αορ. πάρ-ω) + -τός (ρηµατ. επίθ.)].# 

παρτουζα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} (!) σεξουαλική πράξη στην οποία µετέχουν 
περισσότερα από δύο άτοµα ΣΥΝ. όργιο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. partouse | partouze < 
partie «µέρος, µερίδιο» < παλ. γαλλ. partir «µοιράζω, κατανέµω» (< λατ. 
partio)]. παρτσακλό (το) (εκφραστ.-καθηµ.) (νεαρό συνήθ.) άτοµο τού οποίου η 
συµπεριφορά ή η εµφάνιση είναι ανάρµοστη. [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου, ίσως συνδ. 
µε τουρκ. parçak «κουρελιασµένος»]. παρτοάς (ο) (παρτσάδες} (κυρ. για κρέας 
ή ύφασµα) καθένα από τα πολλά κοµµάτια, στα οποία έχει κοπεί ή σχιστεί 
(κάτι). — παρτσα-διάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. parca < περσ. parca (ίδια σηµ.)]. παρτ-τάψ επίθ. {άκλ.} 
ελλην. µερική απασχόληση 1. (για εργασία) αυτός που αντιστοιχεί σε µέρος τού 
πλήρους ωραρίου: ~ απασχόληση | εργασία 2. (ως επίρρ.) µε µειωµένο ωράριο 
εργασίας: δουλεύω ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. part-time]. παρυδάτιος, -α, -ο αυτός που 
εντοπίζεται, αναπτύσσεται ή διαβιοί κοντά σε νερό: ~ φυτό | οικοσύστηµα. 

[ΕΤΥΜ < παρ(α)- + -υδάτιος < ύδωρ, ύδατος]. 
παρυφή (η) 1. το τελείωµα υφάσµατος ή ενδύµατος ΣΥΝ. ούγια 2. (συνήθ. στον 

πληθ.) το άκρο, το όριο: οι ~ τού βουνού | τής λίµνης | τής πόλης | ενός δάσους 
3. (µτφ.) το περιθώριο: ζουν στις ~ τής κοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρυφαίνω «υφαίνω στα πλάγια ή κατά µήκος 
υφάσµατος» (υποχωρητ.) < παρ(α)- + υφαίνω]. 

παρφέ (το) (συνήθ. ορθ. παρφαΐ) (άκλ.} παγωτό που περιέχει κρέµα γάλακτος: 
~ κρέµα | σοκολάτα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. parfait, αρχικώς (1871) «παγωτό που περιείχε µόνο κρέµα 
και αρωµατική ουσία», από τη σηµ. «αγνός, αµιγής» τού επιθ. parfait (< λατ. 
perfectus)]. 

παρφουµαρίζω ρ. µετβ. [παρφουµάρισ-α, -τηκα, -µένος} (συνήθ. το µεσοπαθ. 
παρφουµαρϊί,οµαι) βάζω άρωµα (κυρ. έντονο) ή κολόνια, αρωµατίζω: 
φρεσκοξυρισµένος και παρφουµαρισµένος. Επίσης παρ-φουµάρω. — 
παρφουµάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. parfumer < παλ. ιταλ. parfumare (σύγχρ. 
profumare) < δηµώδ. λατ. *perfumare < per- (επιτατ.) + λατ. fumo «καπνίζω, 
αναδίδω καπνό» (< fumus « καπνός»)]. 

παρωδία (η) {παρωδιών} 1. η σκωπτική ή σατιρική µίµηση τού ύφους, τού 
θέµατος ή χαρακτήρα σοβαρού (λογοτεχνικού, φιλοσοφικού, 
κινηµατογραφικού κ.λπ.) έργου, µε υπερτονισµό των αδυναµιών του: αυτό το 
έργο αποτελεί ~ του σαιξπηρικού αριστουργήµατος || ο »∆ον Κιχώτης» είναι ~ 
των ιπποτικών µυθιστορηµάτων 2. (µτφ.) η διακωµώδηση- η εξόφθαλµα 
ανεπιτυχής εκτέλεση ή αναπαραγωγή µιας διαδικασίας: εξετάσεις | δίκη | 
εκλογές-παρωδία (όχι πραγµατικές, γελοίες | κωµικές) ΣΥΝ. γελοιοποίηση, 
φτηνή αποµίµηση. — παρω-διακός, -ή, -ό [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρωδία < παρωδός < παρ(α)- + -ωδός < ωδή]. 

παρωδώ ρ. µετβ. (παρωδείς... | παρώδ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) 1. αποµιµούµαι 
(έργο) διακωµωδώντας (το), υπερτονίζοντας τα αδύνατα σηµεία ή τις 
ιδιαιτερότητες του µε κωµικό τρόπο: ο Αριστοφάνης στις κωµωδίες του 
παρωδεί τους τραγικούς ποιητές 2. µιµούµαι κάτι µε σκοπίµως αδέξιο τρόπο, 
ώστε να το γελοιοποιώ: στη «Βατραχοµυο-µαχία» παρωδούνται οι ήρωες τής 
«Ιλιάδας». [ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωδώ (-έω) < παρ(α)- + -ωδώ < φδή]. 

παρωθώ ρ. µετβ. [αρχ.] (παρωθείς... | παρώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(αρχαιοπρ.) 1. ωθώ, ασκώντας πίεση από τα πλάγια 2. (µτφ.) προτρέπω σε 
δράση ΣΥΝ. παρακινώ, υποκινώ, παρορµώ. — παρώθηση (η). 

παρών, -ούσα, -όν {παρ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (θηλ. -ούσες, ουδ. -
όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που παρευρίσκεται (κάπου), που 
υπάρχει: ενώ ήταν ~ όταν φώναξα το όνοµα του, εκείνος δεν απάντησε || ο 
απουσιολόγος είπε πως όλοι οι µαθητές ήταν παρόντες ΑΝΤ. απών ΦΡ. (α) 
πανταχού παρών (ως ιδιότητα) αυτός που βρίσκεται παντού: «ο Θεός είναι ~» 
(β) διό τού παρόντος (ενν. εγγράφου) λόγω τής ισχύος ή µε την επίδειξη 
(εγγράφου) (γ) τού παρόντος | τής παρούσης τής στιγµής αυτής, για τώρα 
(συνήθ. σε αρνητ. προτ. για τη χρονική αναβολή πράξης): ο καταλογισµός 
ευθυνών δεν είναι ~, προέχουν άλλα (δ) επί τού παρόντος | προς το παρόν για 
την ώρα, µέχρι τώρα: αυτά -µόλις έχουµε κάτι νεότερο, θα σας ειδοποιήσουµε 
(ε) εξαιρούνται οι παρόντες για την ευγενική εξαίρεση παρευρισκοµένου ή 
συνοµιλητή από το σύνολο προς το οποίο απευθύνουµε µια κατηγορία (το 
οποίο σχολιάζουµε αρνητικά και στο οποίο ο ίδιος εντάσσεται) (στ) δίνω το 
«παρών» παρευρίσκοµαι κάπου, συµµετέχω: όλες οι οργανώσεις των 
αποδήµων έδωσαν το «παρών» στο συλλαλητήριο 2. ως απάντηση σε κλήση: ο 
δάσκαλος φώναξε το όνοµα του και αυτός απάντησε «παρών» 3. αυτός που 
υπάρχει, υφίσταται αυτή τη στιγµή, ο τωρινός: η παρούσα κυβέρνηση | 
κατάσταση ΣΥΝ. σηµερινός 4. παρόν (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. ενεστ. τού ρ. πάρειµι «είµαι παρών» (κατά λέξη «βρίσκοµαι 
παραπλεύρως, στέκοµαι δίπλα») < παρ(α)- + ειµί. Βλ. κ. ών. Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. διά τού παρόντος (< γαλλ. par le présent), δεν 
είναι τού παρόντος | τής παρούσης (< γαλλ. ce n'est pas du présent | de l'heure 
présente), πανταχού παρών (< µτγν. λατ. omnipresens) κ.ά.]. 

πάρων (ο) (πάρ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} (λόγ.) ΝΑΥΤ. είδος ιστιοφόρου, το 
µπρίκι. [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου]. 

παρωνύµιο (το) [µτγν.] (παρωνυµί-ου | -ων} όνοµα που δίνεται σε κάποιον, 
εκτός από το προσωπικό του όνοµα, σκωπτικά ή για να ξεχωρίσει από άλλον 
συνονόµατο του ΣΥΝ. παρατσούκλι, παρανόµι. Επίσης παρωνυµία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

παρώνυµο (το) (παρωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις λέξεις που 
µοιάζουν φωνητικά, αλλά διαφοροποιούνται σηµασιολογικά, λ.χ. κράση - 
κρασί: τονικά | µορφολογικά | φωνολογικά ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παρώνυµον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. παρώνυµος, αρχική σηµ. «αυτός που παράγεται 
από άλλο όνοµα µε µικρή µεταβολή», < παρ(α)- + -ώνυµος (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

παρωνυχία (η) (παρωνυχιών} φλεγµονή τής δερµατικής πτυχής γύρω από το νύχι 
(χεριού ή ποδιού): οξεία | χρόνια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -ωνυχία (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυξ, -υχος (βλ. κ. νύχι)]· 
παρωνυχίδα κ. παρανυχίδα (η) 1. ακιδωτό εξόγκωµα τού δέρµατος στη βάση ή 
στο πλάι τού νυχιού, ακρωνυχίδα 2. (µτφ.) η ασήµαντη λεπτοµέρεια, η πλευρά 
ενός θέµατος που δεν αξίζει να αναφερθεί ή να προσεχθεί ιδιαίτερα: αυτό είναι 
µόνο η ~ τού όλου προβλήµατος · 3. φυτό που το αφέψηµα του χρησιµοποιείται 
εµπειρικά για την καταπολέµηση στοµαχικών διαταραχών και τού άσθµατος. 



παρώνυµα 1351 παρώνυµα 

ΠΑΡΩΝΥΜΑ 
Με τον όρο παρώνυµα χαρακτηρίζονται λέξεις που έχουν παραπλήσια µορφή (παρ-ώνυµο < παρά + όνοµα), όχι όµως και την ίδια σηµασία (οπότε πρόκειται για 
συν-ώνυµα)- µοιάζουν δηλ. ως προς τον γραµµατικό τύπο (κυµαίνοµαι - κυµατίζω), τον τονισµό (γέρος - γερός) ή την προφορά (µοίραρχος - µέραρχος). Στη 
συνηθισµένη περίπτωση που διαφέρει µόνον ο τόνος, µιλάµε για τονικά παρώνυµα, σε περιπτώσεις που διαφέρει ο γραµµατικός τύπος, πρόκειται για 
γραµµατικά (ή µορφολογικά) παρώνυµα και, όταν η οµοιότητα συνίσταται σε παραπλήσια προφορά, µιλάµε για φωνολογικά παρώνυµα. Τα παρώνυµα 
διαφέρουν από τα οµάηχα (βλ.λ.), που είναι λέξεις οι οποίες συµπίπτουν απολύτως στην προφορά. Συνήθη παρώνυµα τής Ελληνικής, που γεννούν δυσκολίες και 
λάθη στη χρήση διαφόρων λέξεων, είναι: 

 

Α 
αγία 

αγνεία (πβ. αγνός) 
αθέρας («στάχυ, κόψη, αφρός») 
αιρετός («εκλεγµένος») 
αλήτης 

αµαρτωλός 
αµνησία 
αµυγδαλιά 
ανθρώπινος 
ανία («πλήξη») 
απορία 
αχρησία (πβ. χρήση) 

Β 
βιοτικός (πβ. βιοτή «ζωή») 
βράγχια 
βρόγχος 
βρόµα («δυσοσµία») 
βάθος («λήθαργος») 
βώλος 

Γ 
γένεση 
γενιά (η) 
γέρνω 
γέρος 
γιαλός 
γυναικείος 

Λ 
δειλός 
δεινή (δεινός) 
δροµέας 

Ε 
εγκληµατώ (πβ. έγκληµα) 
εκατόµβη 
έκλειψη 
έλαιο 
εξαιρώ (πβ. εξαίρεση) 
επενδυτής 
επήρεια (< επηρεάζω) 
επιβολή (< επιβάλλω) 

αγυιά («δρόµος», πβ. 
αγυιόπαις) 

άγνοια αιθέρας 
αιρετικός 
αλιτήριος 

(~ συµπεριφορά) 
αρµατολός)άρµατα) αµνηστία 
αµυγδαλή (αδένας) 
ανθρωπινός άνοια (πβ. νους) 
απόρροια (< απορρέω) 
αχρηστία (πβ. άχρηστος) 

βιωµατικός (πβ. βιώµατα) 
βράχια 
βρόχος 
βρόµη (δηµητριακά) 
βυθός (~ θάλασσας) 
σβώλος 

γέννηση 
γένια (τα) 
γερνώ 
γερός 
γυαλί 
γυναικείος 

∆ήλος 
δίνη («στρόβιλος») 
δροµαίος (ήλθε ~) 

εγκλιµατίζω (πβ. κλίµα) 
κατακόµβη 
έκθλιψη (~ φωνήεντος) 
έλεος («ευσπλαχνία») 
εξαίρω (πβ. έξαρση) 
επενδύτης 
επιρροή 
επιβουλή («σκέψη ή 

ενέργεια εναντίον 
κάποιου») επωδή («ξόρκι») 

έρµα (~ τού πλοίου) έτερος 
(«άλλος») ετυµολόγος 
(ετυµολογία) Ευγενία 

(γυναικείο όνοµα) ευµάρεια 
(«πλούτος») 

κεφάλαιο 
κλιτός 
κόµµα 
κουρά 
κούφος («ελαφρός»)    κούφιος 
κυµαίνοµαι 

Λ 
λατόµος 
λειτουργία 

Μ 
µαγιά (η) («προζύµι») 
µέραρχος 
µεταλλείο 
µετόπη (~ αρχαίου ναού) 
µήλο 
µοναχός 
µόνος 
µπούζι 
µπούνια (τα) 

Ν 
νόµος 
νότος (ο)        νοτιά (η) 
νύφη νιφάδα (~ χιονιού) 

Ο 
όαση 
οδύνη (πβ. επώδυνος) 
ονοµαστικός (~ πτώση) 
όρος (ο)     όρος (το) («βουνό») 
οροφή (η) («στέγη») 

Π 
παιδεία (η) παιδιά (η) («παιχνίδι» 
παίρνω 
παρρησία («θάρρος γνώµης») 
παρωνύµιο («παρατσούκλι») 
πεινώ 
πείρα 
πενιά (τού µπουζουκιού) 
περίπτωση 

περίσσιος (< περισσεύω) 
περιστερά («περιστέρι») 
περιτοµή 
πηλήκιο («καπέλο») 
ποιόν (πβ. ποιότητα) 
πολιτικός 
πότε 
πρόγονος 

πρόσκοµµα («εµπόδιο») 
προσωπείο («µάσκα - 

προσποίηση») πρότυπο 
(«υπόδειγµα») 

πωλητής 

Ρ 
ρήξη (< ρηγνύω) 
ριπή (< ρίπτω) 

σήραγγα («δίοδος») 
σπηλιά 

στερώ 
στήλη («πέτρινη πλάκα») 
στίβος 
σφαγείο («τόπος σφαγής») 
σφήκα σχολείο 
σώγαµπρος («γαµπρός που 

µένει µε τα πεθερικά») 

Τ 
τελωνείο 

κεφαλαίο 
κλίτος (το) (~ ναού) 
κόµµι (ελαστικό ~) 
κούρα 
κουφός 
κυµατίζω 

υλοτόµος («ξυλοκόπος») 
λειτουργία («άρτος») 

µάγια (τα) 
µοίραρχος 
µετάλλιο 
µέτωπο 
µύλος 
µονάχος 
µονός 
µπουζί 
µπουνιά (η) 

νοµός 
νώτα (τα) («πλάτη») 
συννυφάδα 

επώαση (< επωάζω) 
ωδίνες (~ τοκετού) 
ονοµατικός ορός (ο) (~ 
αίµατος) όροφος (ο) 

·) παιδιά (τα) 
περνώ 
παρουσία 
παρώνυµο («παραπλήσιο») 
πίνω 
πυρά («φωτιά») πενία 
(«φτώχια») περίσταση 
(στον πληθ. 

«συνθήκες») 
περιττός 
περιστέρα (θηλ. περιστέρι) 
προτοµή 
πηλίκο (στη διαίρεση) 
πύο(ν) (πβ. πυώδης) 
πολιτικός (πβ. Πόλη) 
ποτέ προγονός («παιδί 

προηγούµενου γάµου») 
πρόσχωµα (πβ. χώµα) 
προσωπίδα («µάσκα») 

πρωτότυπο (µετάφραση 
από το ~) 

πολίτης 

ρίψη (< ρίπτω) 
ροπή (< ρέπω) 

σύριγγα (πβ. ένεσης) 
σπιλ(ι)άδα («ρυτίδωµα τής 

θάλασσας από ριπή 
ανέµου») 

υστερώ 
στύλος («κολόνα») στοίβα 
(«σωρός») σφάγιο («σφαχτό») 
σφίγγα (~ τής Αιγύπτου) 
σχόλιο (< σχολιάζω) 
σύγγαµπρος («σύζυγος 

γυναικαδέλφης ») 

τελώνιο («δαιµόνιο») 

επωδός («ρεφρέν») 
έρµαιο (~ της τυχης) 
εταίρος (πβ. εταιρεία) 
ετοιµόλογος 
ευγένεια 
ευηµερία (< ευηµερώ) 

Η 
ήµερος 
ηµίτονο (µαθηµατικός όρ.) 
ηπειρωτικός (~ κλίµα) 

Θ 
θάλαµος (ο) θαλάµη (η) (~ όπλου)θαλάµι (το) («φωλιά 

χταποδιών») 
θαµπός θάµπος (το) 
θέα θεά 
θεία («θεϊκή») θεια 
θείος («θεϊκός) θειος 
θόλος («καµάρα») θολός 
Ι 
Ινδός (πβ. Ινδία) Ινδιάνος (ερυθρόδερµος) 

Κ 
καλόβολος καλόβουλος 

(πβ. κακόβουλος) 
καλός κάλλος (το)        κάλος (ο) (ο ~ τού 

ποδιού) 
κάµαρα καµάρα 
κάµαρη (η) καµάρι (το) 
κανόνας κανόνας (εκκλησ. τιµωρία) 
κάρρο καρό 

ήρεµος 
ηµιτόνιο (µουσικός όρ.) 
ηπειρώτικος (πβ. Ήπειρος) 
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τεχνητός («µη φυσικός, 
µη γνήσιος») 

τζάµι τύραννος)ο) 

τεχνικός («µε τέχνη - 
τεχνολόγος») τζαµί 

Τίρανα (τα) (πρωτ. Αλβανίας) 

χείλος 
χόνδρος (στην ανατοµία) 
χορός 
χωριό 

χυλός («πολτός») 
χοντρός 
χώρος 
χωρίο (~ κειµένου) 

 

υδρο- (< ύδωρ) 

χαραµάδα (~ πόρτας) 

ιδρώς (< ιδρώνω) 

χαραµατιά («χάραγµα») 

Ψ 
ψεύδος ψευδός 
ψίχα (η)   ψιχία (χα) («ψίχουλα»)    ψυχή (η) 

Ω 
ώµος 
ωφέλεια («χρησιµότητα») 
ωφέληµα (< ωφελώ) 
ωφελώ 

 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωνυχίς, -ίδος < παρ(α)- + -ωνυχίς (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυξ, -υχος (βλ. κ. νύχι)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αρχικός είναι ο τ. παρ-ωνυχίδα (παρά + όνυξ «νύχι», µε 
-ω- λόγω τής συνθέσεως), o τ. παρανυχίδα (όπως και παρανοµα 
στής έναντι τού παρονοµαστής) έγινε µε αναλογική επίδραση 
από τα πολλά σύνθετα µε πάρα-. → 
παρονοµαστής 

παρωπίδα (η) καθεµιά από τις δύο δερµάτινες καλύπτρες που στερε-
ώνονται στο κεφάλι ζεµένου ζώου, περιορίζοντας το οπτικό του πεδίο 
και αναγκάζοντας το να βλέπει µόνο µπροστά- ΦΡ. (α) έχω | φορώ | 
βάζω παρωπίδες για πρόσ. στενόµυαλο, που στερείται ευρύτητας 
σκέψεως, κυρ. λόγω προκαταλήψεων (β) βγάζω τις παρωπίδες διευ-
ρύνω τους ορίζοντες µου, πλατύνω τη σκέψη µου, γίνοµαι δεκτικός σε 
νέα µηνύµατα: πρέπει να βγάλουµε πια τις παρωπίδες τού δογµατι-
σµού και τού φανατισµού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωπίς, -ίδος < παρ(α)- + -ωπίς < *ώψ, ώπός «όψη» 
(πβ. κ. παρακ. δπ-ωπ-α), βλ. κ. -ωπός]. 

πάρωρα επίρρ. [µτγν.] (λαϊκ.) πέρα από την κανονική ή κανονισµένη 
ώρα; αργά. 

παρώρεια (η) {παρωρειών} (λόγ.) οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. ριζοβούνι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < παρ(α)- + -ώρεια (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ορός]. 

παρωρίτης (ο) {παρωριτών} (λόγ.) αυτός που µένει έξω τα βράδια ώς 
αργά, διασκεδάζοντας ή τριγυρνώντας άσκοπα ΣΥΝ. νυχτόβιος, ξενύ-
χτης· [ΕΤΥΜ < παρ(α)- + ώρα + -ίτης, πβ. κ. ανατολ-ίτης, ερηµ-ίτης]. 

πάρωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που συµβαίνει, προκύπτει ή εκδηλώνεται 
µε καθυστέρηση, πέρα από την κανονική ή ορισµένη ώρα ΣΥΝ. 
παράκαιρος, καθυστερηµένος ANT. πρόωρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
παρ(α)- + -ωρος < ώρα]. 

παρωτίδα  (η) ο µεγαλύτερος σιαλογόνος αδένας, που βρίσκεται 
µπροστά και κάτω από το αφτί. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωτίς, -ίδος < 
παρ(α)- + -ωτίς < ους, ώτός]. 

παρωτίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδες µεταδοτικό νόσηµα που 
οφείλεται σε ιό και χαρακτηρίζεται από φλεγµονώδη διόγκωση τής 
παρωτίδας (συνήθ. και άλλων σιαλογόνων αδένων), καθώς και από 
φλεγµονή (σε ορισµένες περιπτώσεις) τού παγκρέατος, των µηνίγγων, 
των όρχεων (επιφέροντας ακόµα και στείρωση) και τού οπτικού ή 
ακουστικού νεύρου ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαγουλάδες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. parotitide]. 

παρωχηµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει ξεπεραστεί, που έχει πα-
ρέλθει ή δεν είναι µοντέρνος: -χρόνος/ εποχές/ καιροί/ ιδέες/ αντι-
λήψεις | νοµοθεσία ΣΥΝ. ξεπερασµένος ANT. σύγχρονος, µοντέρνος. 
— παρωχηµένως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
παρακ. τού αρχ. παροίχοµαι «προσπερνώ, φεύγω» < παρ(α)- + 
οϊχοµαι «αποµακρύνοµαι, φεύγω» < θ. οίχ- < *oigh, που συνδ. µε 
αρµ. Sj «κατεβαίνει», ίσως και µε χεττ. igâi- «καταστρέφοµαι». 
Ενδιαφέρουσα είναι η υπόθεση ότι το θ. οίχ- παρουσιάζει δασύ 
επίθηµα -χ- (*gh-) και βασικό θ. oi-, το οποίο αποτελεί την ετεροι-ωµ. 
βαθµ. τού ρ. ειµί «πηγαίνω, θα πάω» (βλ. λ. ιταµός, έξίτηλος). Η 
σύνδεση µε το ουσ. 'ίχνος δεν έχει τεκµηριωθεί]. 

πας, πάσα, παν αντων. {παντός (θηλ. πάσης), (δοτ.) παντί (θηλ. πάση), 
(αιτ.) πάντα (θηλ. πάσαν, ουδ. παν) | πάντες (θηλ. πάσαι, ουδ. πάντα), 
πάντων (θηλ. πασών), (δοτ.) πάσι (θηλ. πάσαις), (αιτ.) πάντας (θηλ. 
πάσας, ουδ. πάντα)} (αρχαιοπρ.) 1. ολόκληρος, στο σύνολο του, χωρίς 
ελλείψεις: ορκίστηκε να πει την πάσα(ν) αλήθεια, χωρίς να κρύψει 
τίποτα || τσάρος πασών των Ρωσιών || προσήλθε εν πάση δόξη και 
χλιδή ΣΥΝ. όλος, άπας, σύµπας· ΦΡ. (α) διά παντός (δια παντός χρό-
νου, Αισχύλ. Αϊας 705) για πάντα, εσαεί: αποβλήθηκε ~ από το σχο-
λείο του (β) άπαξ διά παντός βλ. λ. άπαξ (γ) εν παντί (και πάντοτε) 
(εν παντί, αρχ. φρ.) σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε: υπήρξε ~ 
φίλος και πιστός σύντροφος (δ) επί παντός (τού) επιστητού για κάθε 
ζήτηµα: εκφέρει άποψη ~ (ε) παντός είδους κάθε είδους: κάθε κα-
λοκαίρι πραγµατοποιούνται ~ φεστιβάλ || υφάσµατα ~ 2. πάντες (οι) 
το σύνολο, όλοι: οι ~ συµφωνούν || οι ~ θα το θεωρούσαν λογικό- ΦΡ. 
(α) τοις πάσι (τοις πάσι, αρχ. φρ.) σε όλους: είναι γνωστό ~ το φι-
λανθρωπικό της έργο (β) πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν και 
ου φεισόµεθα τής ζωής ηµών (πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν 
και ου φεισόµεθα τής ζωής ηµών, απάντηση τού Κων/νου Πα-
λαιολόγου στον πολιορκητή Μωάµεθ) όλοι εκουσίως θα πεθάνουµε 
και δεν θα λυπηθούµε τη ζωή µας (γ) ΕΚΚΛΗΣ. Άγιοι Πάντες όλοι οι 
γνωστοί και άγνωστοι άγιοι: η ηµέρα των Αγίων Πάντων (βλ. κ. λ. 

παν, άπας) 3. οποιοσδήποτε, κάθε: πας µη Έλλην βάρβαρος || πάσα 
γνώµη σεβαστή || πάσα προσφορά δεκτή || έρευνες προς πάσαν κα-
τεύθυνση διεξάγει η αστυνοµία || η αγάπη θεραπεύει πάσαν νόσον ΦΡ. 
(α) παντί τρόπω (παντί τρόπω) µε κάθε τρόπο (β) πάση θυσία (πάση 
θυσία) µε κάθε θυσία, µε κάθε τρόπο (γ) ανδρών επιφανών πάσα γη 
τάφος βλ. λ. τάφος (δ) κατά πάσαν πιθανότητα µάλλον, πιθανόν: για 
να µην έχει φθάσει ακόµη, ~ βρήκε κίνηση (ε) διά παν ενδεχόµενο 
για κάθε περίπτωση: ~ θα ρίξω κι εγώ µια µατιά στο σπίτι, µήπως και 
είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό ΣΥΝ. για καλό και για κακό (στ) από 
πάσης απόψεως από κάθε πλευρά, κάθε σηµείο: ~ έχει άδικο, γιατί 
και δεν κράτησε τον λόγο του και τον προσέβαλε µπροστά στους 
φίλους του (ζ) εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση, όπως και να 
έχει: ~, τι θέλεις να κάνω για σένα; (η) πάσης φύσεως κάθε είδους: 
«εντός πωλούνται ~ υλικά» || οι - παρεχόµενες υπηρεσίες (θ) σνά 
πάσα στιγµή οποιαδήποτε στιγµή: το µοιραίο µπορεί να συµβεί ~ || 
πρέπει να είµαστε - έτοιµοι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πάς < *πάντ-ς (µε αντέκταση), ήδη µυκ. pa-te = πάντες, 
pa-sa = πάσα, pa-si = πάσι, που συνδ. µε τοχ. puk, pò, ponta (πληθ.). 
Οι µυκ. τ. αποκλείουν τη σύνδεση µε το ρ. *πάοµαι «κατέχω, λαµβά-
νω» (< *kwâ-) και µε το λατ. quantus «πόσος». Σύµφωνα µε άλλη εκ-
δοχή, η λ. συνδ. µε το επίρρ. πύξ (βλ.λ.) και µε το αριθµ. πέντε, αναγό-
µενη σε αρχική ρίζα µε βασική σηµ. «ολοκλήρως, µαζί», πβ. αρχ. γερµ. 
fust «γροθιά» (> γερµ. Faust, αγγλ. fist), χεττ. panku «όλος». Η σηµα-
σιολ. διάκριση µεταξύ των επιθ. πάς «ο καθένας, έκαστος» και όλος 
«ολόκληρος», που εµφανίζεται και στα λατ. omnis και totus, δεν δια-
τηρήθηκε στον πληθ. (στη Ν. Ελληνική), όπου οι τ. δλοι και πάντες 
(λιγότερο συχνός) συνέπεσαν στη σηµ. «όλοι ανεξαιρέτως». Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι φρ. εν πάση περιπτώσει (< γαλλ. en tout cas), από 
πάσης απόψεως (< γαλλ. à tous égards), διά παν ενδεχόµενον (< γαλλ. 
pour toute éventualité) κ.ά.]. 

Π.Α.Σ. 1. (η) Πανελλήνια Αντιαλκοολική Σταυροφορία 2. (ο) Ποδο-
σφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος. 

πάσα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (στα οµαδικά αθλήµατα) η µεταβίβαση 
τής µπάλας από τον έναν παίκτη στον άλλον: µακρινή | δυνατή | δύ-
σκολη ~ || ~ ακριβείας || στέλνω | βγάζω ~ σε συµπαίκτη 2. (καθηµ.) η 
ικανότητα ενός παίκτη να περνά σε συµπαίκτη του µε ακρίβεια τη 
µπάλα: χρειάζονται παίκτη µε καλή ~ || έξυπνος παίκτης, αλλά υστερεί 
στην ~ 3. (γενικότ.) το πέρασµα ενός πράγµατος σε άλλο πρόσωπο· 
κυρ. στη ΦΡ. (µτφ.-οικ.) κάνω (κάποιον/κάτι) πάσα (i) µεταθέτω σε 
άλλον την αντιµετώπιση ζητήµατος ή προσώπου: όταν τα βρήκε 
σκούρα µε την υπόθεση, την έκανε πάσα σε άλλον δικηγόρο || βιαζό-
ταν πολύ και τον τελευταίο πελάτη τον έκανε πάσα σ' άλλον υπάλληλο 
(ii) δίνω σε άλλον, προσφέρω σε τρίτον: αν σου τύχει καµιά δουλειά 
που δεν τη θες, κάνε την πάσα σε µένα που έχω ανάγκη. — (υποκ.) 
πασούλα κ. πασίτσα (η). [ΕΤΥΜ. Υποχωρητ. από το ρ. πασάρω 
(βλ.λ.)]. 

πάσα2 αντων. → πας 
πασαβιόλα (η) → µπασαβιόλα 
πασαδόρος (ο/η) (συνήθ. στο βόλεϊ) ο παίκτης που κατεξοχήν καθο-

ρίζει τον ρυθµό και το στυλ παιχνιδιού µιας οµάδας, δίνοντας κα-
τάλληλες πάσες στους συµπαίκτες του. [ΕΤΥΜ. < πάσα + -δόρος 
(βλ.λ.), πβ. γυψα-δόρος, µπαλα-δόρος κ.ά.]. 

πασαένας, πασαµία, πασαένα αντων. (λαϊκ.) ο καθένας: αυτή τη 
δουλειά δεν µπορεί να την κάνει ο ~. 
[ΕΤΥΜ < πάσα (θηλ. τού επιθ. πας, βλ.λ.) + ένας, µία, ένα, κατά το κα-
θένας, καθεµία, καθένα]. 

πασαένας > πασαµία > πασαένα - καθένας. Οι αοριστολογικοί τύ-
ποι µε το πάσα- χρησιµοποιούνται στον προφορικό κυρίως λόγο 
και σε απλούστερο έως λαϊκότερο ύφος, για να καταστήσουν από 
την πλευρά τού οµιλητή πιο έντονα αοριστολογική, πιο απρόσωπη, 
πιο αδύνατη, συχνά και µε υποτιµητική χροιά, την αναφορά τού 
οµιλητή σε πρόσωπα: ∆εν µπορεί ο πασαένας να έχει γνώµη για 
την οικονοµία τής χώρας - Εδώ η πασαµία µικροεπιχείρηση προ-
σπαθεί να εµφανίσει στην Εφορία τεράστια έξοδα δηµοσίων σχέ-
σεων! Λιγότερο χρωµατισµένη και εµφατική είναι η χρήση τής αό-
ριστης αντωνυµίας καθένας-καθεµία | καθεµιά-καθένα: Καθένας 
µπορεί να ισχυριστεί ότι πλήττεται από τα νέα µέτρα, πρέπει όµως 
και να µπορεί να το αποδείξει. 

πασάλειµµα (το) → πασσάλειµµα 
πασαλείφω ρ. → πασσαλείφω 
πασαλίκι (το) {δύσχρ. πασαλικ-ιού | -ιών} 1. η ιδιότητα και το αξίω- 

Φ 
φορά (η) (~ τού βέλους) φόρα (η) φόρα (τα/η) 

(βγάζω στα/στη φόρα) 
φτενός («λεπτός») φτηνός ωµός 

όφελος («κέρδος») 
οφειλήµατα (< οφείλω) 
οφείλω 
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µα τού πασά 2. η περιοχή που υπαγόταν στη διοίκηση ενός πασά 3. (µτφ.) η 
άνετη και πολυτελής ζωή που ταιριάζει σε πασά, η καλοπέραση: τον καλόµαθε 
στο ~ κι άντε να δουλέψει! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pasalik]. 

πασαµέντο (το) {άκλ.} το σοβατεπί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. passamente < passare 
«περνώ» < λατ. passus «βήµα»]. 

πασαπνοάριο (το) [1873] {πασαπνοαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. 1. βιβλίο βυζαντινής 
µουσικής που περιέχει τους στίχους των Ψαλµών 148, 149 και 150, οι οποίοι 
αρχίζουν µε το «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύ-ριον...» και ψάλλονται στον 
όρθρο 2. (συνεκδ.) καθένας από τους Ψαλµούς αυτούς των οποίων τώρα 
ψάλλονται µόνο οι δύο πρώτοι στίχοι. [ΕΤΥΜ. < φρ. πάσα πνοή + παραγ. 
επίθηµα -άριο (βλ.λ.)]. 

πασαπόρτι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το διαβατήριο- ΦΡ. (α) δίνω (σε κάποιον) 
πασαπόρτι διώχνω (κάποιον): όταν κατάλαβε πως τον εξαπατούσε, του 'δώσε 
πασαπόρτι ΣΥΝ. κάνω κάποιον πέρα (β) (µτφ.) παίρνω πασαπόρτι µε 
διώχνουν, απολύοµαι: άλλη µια γκάφα να ξανακάνει και θα πάρει πασαπόρτι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. passaporto (πληθ. passaporti) < γαλλ. passeport < passe-(< p. 
passer «περνώ») + port «λιµάνι» (< λατ. portus)]. 

πασαρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. υπερυψωµένος διάδροµος ή εξέδρα, πάνω 
στην οποία περπατούν τα µανεκέν κατά τις επιδείξεις µόδας, ώστε η κίνηση 
τους να µην εµποδίζεται από το κοινό και συγχρόνως να επιτρέπεται η 
καλύτερη δυνατή παρουσίαση των ρούχων στους υποψήφιους πελάτες: η 
εµφάνιση των φιναλίστ στην ~ µε µαγιό και µε βραδινές τουαλέτες- ΦΡ. (α) 
ανεβαίνω στην πασαρέλα αρχίζω να εργάζοµαι ως µανεκέν (β) κάνω 
πασαρέλα παρουσιάζω ρούχα σε επιδείξεις µόδας ως µανεκέν 2. (µτφ.) κάθε 
µέρος στο οποίο συχνάζουν ή συνυπάρχουν πολλοί, συνήθ. καλοντυµένοι, 
άνθρωποι, που έχουν την τάση να επιδεικνύονται: «∆εν θα κάνουµε το σχολείο 
~!» είπε ο διευθυντής αναφερόµενος στην αµφίεση των µαθητών. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. passerelle < passer «περνώ» (< λατ. passus «βήµα»)]. 

πασάρω ρ. µετβ. {πάσ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.-οικ.) 1. µεταβιβάζω, περνώ (κάτι) 
σε άλλον (συνήθ. χέρι-χέρι): έλυσε την άσκηση και πάσαρε τη λύση στον 
διπλανό του 2. (σε οµαδικά αθλήµατα) δίνω πάσα, µεταβιβάζω τη µπάλα σε 
συµπαίκτη µου: του πάσαρε τη µπάλα και του έδωσε έτοιµο γκολ 3. (σε 
συναλλαγή) δίνω ή πουλώ σε κάποιον κάτι ελαττωµατικό ή χαµηλής 
ποιότητας προϊόν, χωρίς να το αντιληφθεί: σε αφελείς πελάτες πασάρει ό,τι του 
έχει ξεµείνει || του πάσαρε πλαστά χαρτονοµίσµατα χωρίς να το καταλάβει. 
Επίσης (λαϊκότ.) πασέρνω. — πασάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. passare 
«περνώ» < λατ. *passäre < passus «βήµα»]. 

πασάς (ο) {πασάδες} 1. ΙΣΤ. ως τίτλος µε τον οποίο προσαγορευόταν αµέσως 
µετά το όνοµα του υψηλός αξιωµατούχος τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: ο 
Αλή-πασάς των Ιωαννίνων 2. (καθηµ.-εκφραστ.) αυτός που ζει άνετα, µε 
πολυτέλεια και χωρίς σκοτούρες, που απολαµβάνει τις υπηρεσίες των άλλων: 
τον έχουνε ~ στο σπίτι του, ό,τι θελήσει το έχεν ΦΡ. πασάς στα Γιάννενα για 
κάποιον που ζει πολυτελώς, που έχει τα πάντα: στο καινούργιο του διαµέρισµα 
είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pasa]. 

πασατεµπάς (ο) {πασατεµπάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που πουλάει πα-σατέµπο. 
πασατέµπος (ο) (περιληπτ.) 1. οι σπόροι τής νεροκολοκύθας που τρώγονται 

καβουρντισµένοι και αλατισµένοι ως ξηροί καρποί 2. (µτφ.) η ασήµαντη, 
περιστασιακή απασχόληση (κάποιου), για να µην πλήττει: «και το κατάλαβα 
πως ήµουνα για σε | ο ~ σου για να περνά η ώρα» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. passa-tempo «κάτι για να περνά η ώρα» < passa- (< ρ. passo 
«περνώ») + tempo «χρόνος»]. 

Π Α.Σ. Ε. Γ Ε.Σ. (η) Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισµών. 

πάση αντων. (π.χ. πάση θυσία) → πας 
πασίγνωστος, -η, -ο αυτός που είναι γνωστός σε όλους: ~ ταινία | βιβλίο ΣΥΝ. 

διάσηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιβόητος, φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πασι- (< αρχ. 
πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + γνωστός]. 

πασίδηλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι εµφανής σε όλους, ο ολοφάνερος: είναι 
πασίδηλα τα αίτια τής κρίσης || είναι ~ η υποκρισία του ΣΥΝ. πασιφανής. — 
πασιδήλως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πασι- (< αρχ. πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + δήλος 
«φανερός» (βλ.λ.)]. 

πασιέντσα κ. πασιέντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ατοµικό παιχνίδι µε 
τραπουλόχαρτα, µε το οποίο πιστεύεται ότι βρίσκει κανείς τι του επιφυλάσσει 
η τύχη ή αν θα πραγµατοποιηθεί κάποια επιθυµία του: ρίχνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pazienza «υποµονή» < λατ. patientia (< p. patior «πάσχω, 
υποµένω»)]. 

Πασιφάη (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ηλίου και τής Περσηίδας, σύζυγος τού Μίνωα· 
γέννησε τον Μινώταυρο από τον ταύρο που έστειλε ο Ποσειδώνας στον 
Μίνωα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεότητα τού φωτός, αρχική σηµ. «φανερή σε όλους», < 
Πασιφάα < *Πασιφάεια, θηλ. τού επιθ. πασιφαής (µε αναβιβασµό τόνου) < 
πασι- (< πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + -φαής < φάος | φως]. 

πασιφανής, -ής, -ές {πασιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που είναι σε 
όλους φανερός, ολοφάνερος: είναι - η αντιπάθεια τού ενός για τον άλλο ΣΥΝ. 
πασίδηλος. — πασιφανώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
"·* 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πασι- (< πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + -φανής < φαίνοµαι 
(πβ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-ην)]. 

πασιφισµός (ο) ελλην. ειρηνισµός- η αντίθεση στη διεξαγωγή πολέµων και στη 
χρήση βίας ως µέσων για τη διευθέτηση διαφορών η άρνηση συµµετοχής σε 
πολεµικές ενέργειες λόγω αρχών ή πεποιθήσεων. — πασιφιστής (ο), 
πασιφίστρια (η), πασιφιστικός, -ή, -ό, πασ!-φιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pacifisme < pacifique < λατ. pacificus «ει-
ρηνοποιός» < ρ. pacifico < pax, -eis «ειρήνη» + -fico < facio «ποιώ»]. 

πασίχαρος, -η, -ο αυτός που είναι γεµάτος χαρά, εξαιρετικά χαρούµενος ΣΥΝ. 
περιχαρής. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < πασι- (< αρχ. πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + -χάρος < 
χαίρω]. 

ΠΑ.Σ.Κ. (η) Πανελλήνια Σοσιαλιστική Κίνηση. 
Π.Α.Σ.Κ.Ε. (η) Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση 

Εργαζοµένων. 
πασκίζω ρ. → πασχίζω 
πάσο (το) (καθηµ.) 1. το βήµα, το περπάτηµα· κυρ. στις ΦΡ. (α) µε το πάσο µου 

µε τους δικούς µου ρυθµούς, χωρίς να βιάζοµαι, σιγά-σιγά: τέλειωσε τη 
δουλειά σου µε το πάσο σου· δεν βιαζόµαστε (β) δεν κάνω πάσο µένω στα ίδια, 
στάσιµος, δεν εξελίσσοµαι, δεν έχω πρόοδο: η δουλειά δεν κάνει πάσο 2. το 
δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας, µετακινήσεως: ως αξιωµατούχος είχε ~ για 
όλη την επικράτεια 3. ειδικό εισιτήριο που χορηγείται από αρµόδιους φορείς 
(κρατικούς, πανεπιστηµιακούς κ.λπ.) και εξασφαλίζει σταθερή έκπτωση ή και 
δωρεάν είσοδο στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα θέατρα, στους κινη-
µατογράφους, στα µουσεία: για να βγάλεις φοιτητικό εισιτήριο, πρέπει να 
δείξεις το ~ σου · 4. η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών µιας βίδας: 
βίδα µε χοντρό ~ ΣΥΝ. βήµα · 5. (σε κτήρια) κτιστό ή ξύλινο χαµηλό χώρισµα 
ανάµεσα σε δύο χώρους, που επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ τους: ένα -
χωρίζει την κουζίνα από την τραπεζαρία · ΦΡ. (πάω | πηγαίνω) πάσο (στη 
χαρτοπαιξία ή σε άλλα τυχερά παιχνίδια) (i) αφήνω τη σειρά µου να περάσει, 
δεν µετέχω σε έναν γύρο παιχνιδιού (ii) αρκούµαι σε κάτι ή το αποδέχοµαι 
χωρίς αντιρρήσεις ή αµφισβητήσεις: εγώ ~ και κάνε ό,τι νοµίζεις! || ~, δέχοµαι 
τους όρους σου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. passo «βήµα, πέρασµα» < λατ. passus]. 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. (το) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα- κόµµα που ιδρύθηκε το 
1974 από τον Α. Παπανδρέου. 

πασοκικΟς, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., µε την ιδεολογία που 
εκφράζει ή µε τους οπαδούς του: ~ νίκη | συγκέντρωση | φυλλάδιο. — 
πασοκικά επίρρ. 

πασόκος (ο), πασόκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) οπαδός ή οργανωµένο 
µέλος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. — (υποκ.) πασοκάκι (το). 

πασοκτζής (ο) {πασοκτζήδες}, πασοκτζου (η) {πασοκτζούδες} (λαϊκ.) οπαδός 
ή µέλος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. — πασοκτζήδικος, -η, -ο. 

πασουµάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (παλαιότ.) γυναικείο υπόδηµα 2. γυναικεία 
παντόφλα µε τακούνι. Επίσης πασούµι {πασουµιού}. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
ba§mak. o τ. πασούµι (χωρίς το επίθηµα -άκί) σχηµατίστηκε επειδή ο τ. 
πασουµάκι θεωρήθηκε υποκοριστικό (πβ. κ. τσαρδάκι - τσαρδί)]. 

Π.Α.Σ.Π. (η) Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (η οποία 
πρόσκειται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.). — πασπίτης (ο), πασπίτισσα (η), πα-σπίτικος, -η, 
-ο; 

πασπάλη κ. πάσπαλη (η) {χωρ. πληθ.} 1. κάθε ουσία τριµµένη, που έχει γίνει 
λεπτή σκόνη (µε την οποία πασπαλίζεται κάτι) 2. (ειδικότ.) η λεπτή σκόνη 
που σηκώνεται κατά την άλεση (κυρ. τού αλευριού) 3. (γενικότ.) η σκόνη 
ΣΥΝ. κονιορτός. Επίσης πασπάλι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν 
υπάρχει βάση για σύνδεση µε το συνώνυµο ουσ. παιπάλη «λεπτότατο αλεύρι, 
άχνη»]. 

πασπαλίζω ρ. µετβ. {πασπάλισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (κάτι) µε σκόνη που 
σκορπίζω πάνω του: πασπάλισε το γλυκό µε ζάχαρη άχνη. — πασπάλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ.< πασπάλη (βλ.λ.)]. 

πασπαρτού (το) {άκλ.} 1. κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες 2. (µτφ.) 
πρόσωπο, πράγµα ή µέθοδος που λύνει κάθε πρόβληµα, που ταιριάζει σε όλες 
τις περιπτώσεις · 3. λεπτό χαρτόνι πάνω στο οποίο τοποθετούνται 
φωτογραφίες ή εικόνες. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. passe-partout «περνά παντού» < passe- (< ρ. passer «περνώ» 
< λατ. passus «βήµα») + partout «παντού» < par- (< λατ. per «διά») + tout 
«όλος» (< λατ. totus)]. 

πασπατεύω ρ. µετβ. {πασπάτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 1. ανιχνεύω µε τα 
δάχτυλα, πιάνω αναγνωριστικά ή διερευνητικά, εξετάζω (κάτι) µε τα χέρια: 
πασπάτευε τη βασιλόπιτα, να βρει πού είναι το φλουρί ΣΥΝ. ψηλαφώ 2. αγγίζω 
απαλά (κυρ. µε τα χέρια): µην το πα-σπατεύεις άλλο το φυτό, θα το κατσιασεις! 
3. (ειδικότ.) αγγίζω µε ερωτική επιθυµία. — πασπάτεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ.µεσν., πιθ. < *πασπαλεύω < αρχ. πασπάλη (βλ.λ.)]. 

Π.Α.Σ.Π.Ε. (η) Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών παλαιότ. 
ονοµασία τού Παντείου Πανεπιστηµίου (βλ. λ. Πάντειος). 

πασσαλειµµα (το) (σχολ. ορθ. πασάλειµµα) {πασσαλείµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
η επιπόλαιη ή άτεχνη επάλειψη 2. λέκιασµα, λέρωµα 3. (µτφ.) πρόχειρο και 
επιπόλαιο διάβασµα: έκανε ένα ~ στην ύλη τής ιστορίας, νοµίζοντας ότι αρκεί 
για να περάσει. — (υποκ.) πασσα-λειµµατάκι (το). 

πασσαλάκι (το) → πάσσαλος 
πασσαλείφω κ. πασσαλείβω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. πασαλείφω) {πασ-σάλει-ψα, -

φτηκα, -µµένος} (καθηµ.) 1. επαλείφω (κάτι) µε πρόχειρο, ανοµοιόµορφο και 
ακαλαίσθητο τρόπο: ~ τους τοίχους | το πρόσωπο || ~ µια φέτα µε βούτυρο! 
ΣΥΝ. αλείφω 2. λεκιάζω (κάτι) µε υλικό που λερώνει: ~ τα χέρια µου µε 
µελάνια και µπογιές || πασσάλειψε τα ρούχα του µε σάλτσες και κρασί ΣΥΝ. 
βροµίζω, µουντζουρώνω 3. 



πασσαλόκτιστος 1354 παστρικός 
 

(µτφ.) µαθαίνω επιφανειακά, χωρίς να αφοµοιώνω και χωρίς να συ-
στηµατοποιώ τις γνώσεις που αποκτώ: άλλο είναι να µελετάς κι άλλο να 
πασσαλείφεις. 
ΓΕΓΥΜ. < *πισσαλείφω (µε προληπτική αφοµοίωση) < πίσς)α) + αλείφω 
(πβ. µτγν. πισσαλοιφώ)]. 

πασσαλόκτιστος, -η, -ο κ. πασσαλόχτιστος αυτός που έχει χτιστεί ή θεµελιωθεί 
σε πασσάλους: ~ σπίτι | οικισµός. 

πασσαλόπηγµα (το) [1861] {πασσαλοπήγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. (πε-ριληπτ.) 
το σύνολο των πασσάλων που έχουν στερεωθεί στο έδαφος, αποτελώντας τη 
βάση για τη θεµελίωση πρόχειρου οικοδοµήµατος 2. πρόχειρο φράγµα από 
πασσάλους, για να συγκρατεί µια µάζα χωµάτων. [ΕΤΥΜ < πάσσαλος + -πήγµα 
< αρχ. πήγ-νυ-µι (βλ. λ. πήζω)]. 

πασσαλοπήκτης (ο) [1884] {πασσαλοπηκτών} ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα για την 
τοποθέτηση πασσάλων στο έδαφος. [ΕΤΥΜ < πάσσαλος + -πήκτης < αρχ. πήγ-
νυ-µι (βλ. κ. πηχτός)]. 

πασσαλόπηκτος, -η, -ο αυτός που στηρίζεται σε πασσάλους: οι ~ καλύβες τής 
λιµνοθάλασσας τού Μεσολογγίου. 

πάσσαλος (ο) {πασσάλ-ου | -ων, -ους} χοντρή, ξύλινη ή µεταλλική ράβδος, που 
µπήγεται συνήθ. στο έδαφος, στηρίζοντας ή οριοθετώντας κάτι: έβαλε δύο-
τρεις µικρούς ~, για να βοηθήσει τα δεντράκια ν' αναπτυχθούν ίσια || ένας 
φράχτης από πασσάλους ΣΥΝ. παλούκι-ΦΡ. (λόγ.) πάσσαλος πασσάλω 
εκκρούεται (πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται, Ευστάθιος 126, 13) η βία 
αντιµετωπίζεται µε βία, η απειλή µε απειλή. — (υποκ.) πασσαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. °ΦΧ·» αρχική σηµ. «ξύλο που µπήγεται στο χώµα», < *πάκ-γα-λος 
(πιθ. µέσω τ. *πάσσων< *πάκ-γων) < θ. *πακ- τού ρ. πήγνυµι (πβ. πηκ-τός), 
για το οποίο βλ. λ. πήζω, πηγή. Η λ. συνδ. επίσης µε λατ. pac-iscor «συνάπτω 
συνθήκη, διοµολογούµαι» (πβ. µτχ. pac-tus), palus «πάσσαλος» (< *pak-slo-), 
αρχ. γερµ. fâhan «αρπάζω, πιάνω» (> γερµ. fähig «ικανός») κ.ά.]. 

πασσαλοσανίδα (η) [1897] ΤΕΧΝΟΛ. επιµήκης σανίδα από χάλυβα, σκυρόδεµα, 
µέταλλο ή ξύλο, που έχει αιχµηρό το κάτω άκρο της, ώστε να µπήγεται στο 
έδαφος, και ειδικά διαµορφωµένη διατοµή, ώστε να συναρθρώνεται πλευρικά 
µε άλλες όµοιες σανίδες για τον σχηµατισµό σχετικά στεγανών τοιχωµάτων 
σε προβληµατικά εδάφη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. palplanche]. 

πασσάλωµα (το) [1894] [πασσαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τοποθέτηση 
πασσάλων 2. (περιληπτ.) οι πάσσαλοι στους οποίους στερεώνεται ή από τους 
οποίους απαρτίζεται ένας φράχτης. Επίσης πασσά-λωση (η) [1883], 

πασσαλώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {πασσάλω-σα, -θηκα, -µένος} µπήγω πασσάλους 
(κυρ. περιφράσσοντας, οριοθετώντας µια έκταση) ή στερεώνω µε πασσάλους 
(π.χ. ισχυροποιώντας κατασκευή). 

passim λατ. επίρρ. (προφέρεται πασίµ) ελλην. σποράδην εδώ και εκεί· για 
παραποµπή που πληροφορεί τον αναγνώστη ότι το θέµα µε την ένδειξη 
passim βρίσκεται διάσπαρτο, σε πολλά σηµεία τού κειµένου. 
[ΕΤΥΜ, < λατ. passim «σποράδην» < passus «διεσπαρµένος», µτχ. τού 
pandere «διασπείρω»]. 

πασσιφλόρα (η) ποώδες ή θαµνώδες φυτό, συνήθως αναρριχώµενο, µε 
ιδιόµορφα άνθη κίτρινα, πράσινα, γαλάζια ή κόκκινα και θεραπευτικές 
ιδιότητες ΣΥΝ. ρολόγια, ρολόι- αλλιώς παθανθές (το) [1852]. [ΕΤΥΜ < νεολατ. 
passiflora < passio «πάθος» + flos, -ris «άνθος», επειδή το άνθος και τα φύλλα 
του έφεραν στον νου το ακάνθινο στεφάνι και τα καρφιά των Παθών τού 
Χριστού]. 

πασσιφλορινη (η) φάρµακο µη τοξικό, που παρασκευάζεται από το φυτό 
πασσιφλόρα και χρησιµοποιείται κυρίως ως ηρεµιστικό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. passiflorine. Βλ. κ. πασιφλόρα]. 

πάστα (η) (παστών} 1. (γενικά) κάθε ζυµαρικό 2. γλυκό που παρασκευάζεται 
κυρ. από παντεσπάνι και κρέµα σε διάφορες γεύσεις: ~ αµυγδάλου || αγοράζω | 
φτειάχνω | τρώω πάστες · 3. η ιδιοσυγκρασία, η φύση, ο χαρακτήρας ενός 
προσώπου, η ποιότητα του: είναι από ~ καλλιτέχνη | πολιτικού || έχει καλή ~ || 
είναι φτειαγµένοι από την ίδια ~ ΣΥΝ. φύση, (λαϊκ.) στόφα. — (υποκ.) παστάκι 
(το), παστούλα κ. παστίτσα (η) (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pasta < µτγν. λατ. pasta < µτγν. πάστη «σάλτσα 
ανακατεµένη µε αλεύρι, ζύµη», ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. παστός 
(βλ.λ.)]. παστάδα (η) (λόγ.) το νυφικό υπνοδωµάτιο, γενικά ο κοιτώνας, η κρε-
βατοκάµαρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παστάς, -άδος, αρχική σηµ. «κιονοστοά στην είσοδο τού 
σπιτιού, προπύλαια, πρόδοµος», < *παρ-στάς, συγκεκοµµ. τ. τού ουσ. παραστάς 
(< παρίσταµαί). Η σηµ. «νυφικό δωµάτιο» είναι µτγν. και οφείλεται σε 
παρετυµολ. σύνδεση µε τη λ. παστός (βλ.λ.)]. πασταφλόρα (η) γλυκό φούρνου 
µε βάση από ζύµη και επίστρωση µαρµελάδας, πάνω στην επιφάνεια τής οποίας 
είναι τοποθετηµένες σταυρωτά λεπτές λωρίδες ζύµης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pasta frolla «είδος πάστας που τρίβεται εύκολα» < pasta (βλ. λ. 
πάστα) + επίθ. frollo «µαλακός, τρυφερός» (< λατ. fragilis «εύ-θραστος, 
εύθρυπτος»)]. παστέλ (το) (άκλ.) 1. κάθε αχνό, απαλό χρώµα σε ελαφρούς 
τόνους: φέτος θα φορεθούν πολύ τα ~ || (ως επίθ.) οι ~ αποχρώσεις µού πάνε 

2. (α) ξηρό µείγµα από καθαρή χρωµατιστή σκόνη, λευκή κιµωλία (για τους 
ανοιχτότερους τόνους) και συνδετικό υλικό, που στερεοποιείται µε την 
προσθήκη νερού και κολλώδους ουσίας, το οποίο χρησιµοποιείται στη 
ζωγραφική (β) (συνεκδ.) κιµωλία, χρωµατιστό µολύβι ή κραγιόνι από τέτοιο 
υλικό: σχεδιάζω προσωπογραφία µε ~ 
3. (συνεκδ.) το σχέδιο ή ο ζωγραφικός πίνακας που σχεδιάστηκε µε τέτοια 
κραγιόνια: εξαιρετικό ~ φιλοτεχνηµένο από τον Μανέ ΣΥΝ. 

κρητιδογραφία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pastel, αρχική σηµ. «είδος χρωµατιστού γλυκού, πάστας», < 
ιταλ. pastello < µτγν. λατ. pastellus < λατ. pastülus, υποκ. τού 
ουσ. pänis «ψωµί» (< *pasnis)]. παστέλι (το) (παστελ-ιού | -ιών} µακρόστενο 

σκληρό γλύκυσµα από 
µέλι και σουσάµι ή φιστίκια. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παστίλλιν < ιταλ. pastello, για το οποίο βλ. λ. παστέλ. 
∆εν υπάρχει ετυµολ. σύνδεση µε τη λ. πάστα (βλ.λ.)]. παστεριωµένος, -η, -ο 

αυτός που έχει υποστεί παστερίωση: ~ γάλα. παστερίωση (η) (-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η θερµική 

επεξεργασία τροφίµων που καταστρέφει επιβλαβείς µικροοργανισµούς, χωρίς 
να αλλοιώνει ριζικά την ποιότητα και τη γεύση τους. 
— παστεριώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. pasteurisation, από το όνοµα τού Γάλλου 
χηµικού και µικροβιολόγου L. Pasteur (1822-95), ο οποίος εισηγήθηκε τη 
φερώνυµη µέθοδο το I860]. 

παστεριωτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για την παστερίωση υγρών τροφίµων. 
παστίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό φαρµακευτικό δισκίο: ~ για τον βήχα 

ΣΥΝ. χάπι, ταµπλέτα 2. αρωµατική καραµέλα: ~ µε γεύση µέντας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. pastiglia < ισπ. pastilla < λατ. pastülus, υποκ. τού ουσ. panis 
«ψωµί» (< *pasnis)]. 

παστιτσάδα (η) παραδοσιακό κερκυραϊκό φαγητό που περιλαµβάνει κοκκινιστό 
κρέας ή κοτόπουλο µε χοντρά µακαρόνια. [ΕΤΥΜ < παστίτς)ιο) + παραγ. 
επίθηµα -άδα, πβ. κ. µακαρον-άδα]. 

παστίτσίΌ1 (το) φαγητό φούρνου µε µακαρόνια, κιµά και κρέµα µπε-σαµέλ: 
ένα ταψί | κοµµάτι ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pasticcio < µτγν. λατ. *pasticium, υποκ. τού ουσ. pasta (βλ. λ. 
πάστα)}. 

παστίτσιο2 (το) το λογοτεχνικό, µουσικό και γενικότ. καλλιτεχνικό έργο, το 
οποίο συντίθεται κατά µίµηση πρωτότυπου έργου, τού οποίου αναπαράγει 
µοτίβα ή τεχνικά στοιχεία. [ΕΤΥΜ <^γαλλ. pastiche < ιταλ. pasticcio (βλ. λ. 
παστίτσιο')]. 

παστοκύδωνο (το) γλύκυσµα από τον πολτό κυδωνιών που έχουν βράσει µε 
ζάχαρη ΣΥΝ. κυδωνόπαστο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

παστοράλε (το) {άκλ.} ελλην. ποιµενικό ΜΟΥΣ. είδος ενόργανης ή φωνητικής 
σύνθεσης, συχνά σε 6/8 ή σε 12/8' αποδίδει ένα περιεχόµενο αγροτικό ή 
βουκολικό, γενικότερα ειδυλλιακό (βλ. λ. ειδύλλιο), όπως το αντιλαµβάνεται 
ο άνθρωπος τής πόλης (αποµίµηση τής φλογέρας τού βοσκού κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pastorale < λατ. pastoralis «ποιµενικός» < pastore «ποιµένας, 
βοσκός» (βλ. κ. πάστορας)]. 

πάστορας (ο) {-α κ. -ος | -όρων} προτεστάντης ιερέας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πάστωρ, 
-ορός < λατ. pastor «ποιµένας, βοσκός» (< ρ. pasco «ποιµένω, τρέφω», µτχ. 
pastus)]. 

παστορέλα (η) {παστορελών} 1. µουσικό κοµµάτι βασισµένο σε βουκολικής 
εµπνεύσεως στίχους ή σκοπούς 2. (ειδικότ. στους ρωµαιοκαθολικούς) 
χριστουγεννιάτικο µουσικό κοµµάτι, που αποµιµείται την ποιµενική µουσική 
κατά τη λειτουργία τής Θείας Γέννησης. Επίσης παστοράλι (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. pastorella (πβ. κ. επίθ. pastorale) < pastore «ποιµένας, 
βοσκός» < λατ. pastor (βλ. κ. πάστορας)]. 

παστός, -ή, -ό (για τρόφιµα) 1. αυτός που συντηρείται σε αλάτι ή άλµη, 
παστωµένος: ~ σαρδέλες | ρέγκες ΣΥΝ. αλίπαστος 2. παστό (το) κάθε τρόφιµο 
που συντηρείται µε πάστωµα · ΦΡ. κάνω (κάποιον) παστό στο ξύλο χτυπώ 
αλύπητα και άγρια, µαυρίζω (κάποιον) στο ξύλο. — παστά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλατισµένος, συντηρηµένος σε άλµη», < πάσσω 
«πασπαλίζω, ραίνω» < *πάτ-_/ω, αγν. ετύµου. ∆εν έχει διευκρινιστεί η σχέση 
τού ρ. µε τον αρχαϊκό αόρ. πήν, αν και από ορισµένους παραβάλλεται η σχέση 
τού ουσ. πή-µα µε το λατ. patior «πάσχω» ή τού ρ. λή-θω µε το λατ. la-teo 
«λανθάνω, κρύβοµαι» (πβ. κ. δήµος, δα-τέοµαί). Από ετυµολογικής πλευράς η 
διευκρίνιση αυτής τής σχέσης δεν θα προσέφερε τίποτα, έχει δε απορριφθεί η 
σύνδεση µε το λατ. quatio «σείω, τινάζω» και µε το τοχ. kat- «σπέρνω, 
σκορπίζω». Το ρ. πάσσω απέκτησε και τη µεταφορική σηµ. «διακοσµώ», από 
την οποία προέκυψε η µτγν. σηµ. «νυφικό κρεβάτι (δηλ. διακοσµηµένο µε 
στολίδια)»]. 

παστουρµάς κ. παστρουµάς (ο) (παστουρµάδες) παστό κρέας (κυρ. από 
βουβάλι ή καµήλα) καρυκευµένο και αποξηραµµένο, το οποίο αναδίδει βαριά, 
έντονη µυρωδιά. [ΕΙΥΜ < τουρκ. pastirma]. 

πάστρα (η) (χωρ. πληθ.) η καθαριότητα: το σπίτι έλαµπε από ~ ΑΝΤ. βρόµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σπάστρα (µε προληπτική ανοµοίωση τού σ-) < σπα-στρεύω 
(υποχωρητ.), βλ. λ. παστρεύω]. 

παστρεύω ρ. µετβ. (πάστρ-εψα,-εύτηκα,-εµένος) καθαρίζω, αφαιρώ τη βροµιά 
από κάτι: ~ το σπίτι | το τζάκι. — πάατρεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σπαρτεύω «καθαρίζω µε σκούπα από σπάρτο» (µε µετάθεση 
τού σ- και αντιµετάθεση συµφώνων στο σύµπλεγµα -ρτ-) < αρχ. σπάρτον 
(βλ.λ.). Από συµφυρµό των τ. παστρεύω και σπαρτεύω προήλθε το µεσν. 
σπαστρεύω (> σπάστρα > πάστρα, βλ.λ.)]. 

παστρικός, -ή (λαϊκότ. -ιά), -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. καθαρός: ~ σπίτι | νοικοκυριό | 
χωριό 2. (µτφ.) ξεκάθαρος, τίµιος: αυτός κάνει µόνο ~ δουλειές || Μίλα 
ντόµπρα! Θέλω ~ κουβέντες! || ~ απάντηση | θέση 3. (µτφ.-ειρων. για πρόσ.) 
αυτός που είναι αµφίβολης ηθικής ή ύποπτος για παράνοµες δοσοληψίες: ~ 
κουµάσι! 4. (στον τ. παστρικιά - πα-λαιότ.) η πόρνη. — παστρικά επίρρ. 



παστρουµάς 1355 πατάτα 
 

παστρουµάς (ο) → παστουρµάς 
παστώνω ρ. µετβ. {πάστω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για τρόφιµα) κάνω 

(κάτι) παστό, συντηρώ σε άλµη ή σε αλάτι: ~ το κρέας | σαρδέλες | 
ρέγκες- ΦΡ. (µτφ.) παστώνω στο ξύλο ξυλοφορτώνω άγρια (κάποιον), 
µαυρίζω στο ξύλο 2. στρυµώχνω πολλούς ανθρώπους µαζί, τον έναν 
δίπλα στον άλλον (όπως τα κοµµάτια τού κρέατος): επιβάτες παστω-
µένοι σαν σαρδέλες στο λεωφορείο 3. (σκωπτ.) βάζω µεγάλη ποσότη-
τα υλικού πάνω σε κάτι (λ.χ. καλλυντικού στο πρόσωπο), πασσαλεί-
φω. — πάστωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παστός (βλ.λ.)]. 

Πάσχα (το) {άκλ.} 1. η µεγαλύτερη χριστιανική εορτή εις ανάµνησιν 
τής Αναστάσεως τού Χριστού' ο εορτασµός τού Πάσχα δεν συµπίπτει 
σε όλους τους χριστιανούς (ορθοδόξους, ρωµαιοκαθολικούς, προτε-
στάντες), επειδή ο υπολογισµός τής εορτής γίνεται µε διαφορετικά 
ηµερολόγια 2. η ηµέρα τού Πάσχα, η Κυριακή τού Πάσχα: το ~ πέφτει 
νωρίς φέτος· ΦΡ. (α) κάνω Πάσχα (i) περνώ εορταστικά την ηµέρα 
τού Πάσχα: πού θα κάνετε Πάσχα φέτος; (ii) τρώω πολύ καλά: Φά-
γαµε και ήπιαµε καλά. Κάναµε Πάσχα σήµερα! (β) (παροιµ.) ούτε 
φέτος Λαµπρή ούτε τού χρόνου Πάσχα για τους εξαιρετικά ανα-
βλητικούς, που είναι πάντα ασυνεπείς στην τήρηση των υποσχέσεων 
τους (γ) κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα σε αραιά χρονικά διαστήµατα, 
σπάνια: πλένεται ~ 3. (συνεκδ.) η περίοδος των διακοπών ή αργιών 
λόγω τής γιορτής τού Πάσχα (συνήθ. η Μεγάλη Εβδοµάδα): το ~ θα 
πάµε διακοπές στο εξωτερικό 4. µεγάλη εορτή τού ιουδαϊσµού εις 
ανάµνησιν τής Εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο και τής διάβα-
σης τής Ερυθράς Θαλάσσης · 5. Νήσος τού Πάσχα (ισπ. Isla de 
Pâscua) νησί που αποτελεί το ανατολικότερο σηµείο τής Πολυνησίας, 
γνωστό για τα διάσπαρτα, πέτρινα αγάλµατα του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αραµ. pascha < εβρ. pesâh «πέρασµα, παρέλευση», λ. που περιέγραφε τη 
δεκάτη πληγή κατά των Αιγυπτίων, όπου, σύµφωνα µε τη βιβλική 
αφήγηση, ο άγγελος προσπερνούσε τις πόρτες των Ιουδαίων που 
ήταν βαµµένες µε αίµα αρνιού και δεν θανάτωνε τα πρωτότοκα τους 
(πβ. Π.∆. Εξοδος 12, 23: και παρελεύσεται Κύριος την θύραν και ουκ 
αφήσει τον όλεθρεύοντα είσελθεϊν εις τάς οικίας υµών πατάξαι). Η 
εβραϊκή εορτή τού Πάσχα γινόταν εις ανάµνηση τής σωτηρίας των 
Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Όπως ο παλαιός Ισραήλ εόρταζε το 
πέρασµα από την Αίγυπτο στη Γη τής Επαγγελίας, έτσι και ο νέος 
Ισραήλ τής Χάριτος (πβ. Κ.∆. Γαλάτ. 6,16: Ισραήλτοῦθεού) εορτάζει 
τη θυσία και την Ανάσταση τού Χριστού, µε την οποία πέρασε από 
τη δουλεία στην ελευθερία, από τον θάνατο στη ζωή. Και όπως στην 
πρώτη περίπτωση αιτία τής σωτηρίας έγινε ο αµνός µε το αίµα τού 
οποίου βάφτηκαν οι θύρες των Εβραίων, έτσι και στο χριστιανικό 
Πάσχα αιτία τής σωτηρίας είναι ο Αµνός τού Θεού, ο Χριστός, που 
µε τη θυσία του µας έσωσε από τον θάνατο και την αιιαρτία]. 

πασχαζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.) γιορτάζω το Πάσχα, παύω τη νη-
στεία τής Σαρακοστής και τρώω κανονικά ΣΥΝ. αρταίνοµαι. [ΕΤΥΜ, 
µεσν. < µτγν. Πάσχα]. 

Πασχάλης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πασχαλιά (βλ. λ. 
πασχαλιά), ονοµασία που συνδ. µε τη γιορτή τού Πάσχα]. 

ΠασχαλίΌ (η) 1. το Πάσχα (βλ.λ.) ΣΥΝ. Λαµπρή 2. (µετωνυµ.) κάθε µέ-
ρα πλούσιας κατανάλωσης φαγητών, πολυφαγίας, κυρ. µετά από πε-
ρίοδο νηστείας · 3. (µε πεζό το πρώτο γράµµα) µικρό δέντρο ή θά-
µνος µε µικρά ιώδη, λευκά ή ρόδινα αρωµατικά άνθη, που σχηµατί-
ζουν ταξιανθίες, το οποίο καλλιεργείται κυρ. ως διακοσµητικός θά-
µνος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πασχαλιά < µτγν. Πάσχα]. 

Πασχαλιά (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Πασχαλιά 
πασχαλιά (τα) → πασχάλιο 
πασχαλιάτικα επίρρ.· κατά την περίοδο τού Πάσχα ή την ίδια την 

ηµέρα τού Πάσχα: αρρώστησα ~! 
πασχαλινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε το Πάσχα, που 
γίνεται κατά τις ηµέρες τού Πάσχα: ~ τραπέζι | έθιµο | αβγό | διακοπές 
| ρούχα ΣΥΝ. πασχαλιάτικα, λαµπριάτικα. — πασχαλινά επίρρ. Επίσης 
πασχαλιάτικος, -η, -ο. Πασχάλιο(ν) (το) {πασχαλί-ου | (κ. πασχάλ-
ια), -ων} ΕΚΚΛΗΣ. πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι ηµεροµηνίες 
των κινητών εορτών κάθε έτους µε αφετηρία την ηµεροµηνία 
εορτασµού τού Πάσχα- ΦΡ. χάνω r' αβγά και τα πασχαλιά βλ. λ. 
αβγό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πασχάλιον « κατάλογος κινητών εορτών, των οποίων η 
ηµεροµηνία εξαρτάται από τον εορτασµό τού Πάσχα», ουδ. τού επιθ. 
πασχάλιος < µτγν. Πάσχα]. πασχαλίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) µικρό 
έντοµο µε χαρακτηριστικά κόκκινα φτερά µε µαύρα στίγµατα ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) κοκκινέλα, λαµπρί-τσα. πασχίζω κ. (λαϊκ.) πασκίζω ρ. µετβ. 
{πάσχισα} (καθηµ.) ) + να) κατα-βάλλω εντονότατη προσπάθεια, 
εργάζοµαι, αγωνίζοµαι (για κάτι) µε όλες µου τις δυνάµεις και µε 
δυσκολία: πασχίζει να εξυπηρετήσει και να ικανοποιήσει τους πάντες || 
άδικα πασχίζεις να της εξηγήσεις, δεν καταλαβαίνει Ελληνικά! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πάσχω (βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -ίζω, προκειµένου να 
δηλωθεί η ενεργ. σηµ. «καταβάλλω έντονες προσπάθειες»]. πάσχω ρ. 
αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. ταλαιπωρούµαι από ασθένεια, 
νοσώ: - από κατάθλιψη | από µια σπάνια αρρώστια | απ' την καρδιά 
µου | από αµνησία 2. υποφέρω, υφίσταµαι έντονη ψυχική δοκιµασία, 
αισθάνοµαι εσωτερικό πόνο εξαιτίας γεγονότος ή καταστάσεως: είναι 
ένας αληθινός άνθρωπος που πάσχει για τον διπλανό του ΣΥΝ. (µτφ.) 
πονώ 3. υστερώ σηµαντικά, παρουσιάζω αδυναµίες: η αγροτική 
πολιτική πάσχει || η επιχειρηµατολογία του πάσχει 

σε πολλά σηµεία 4. (η λόγ. µτχ. ενεστ. πάσχων, -ούσα, -ον) (α) αυτός 
που υποφέρει (σωµατικά ή ψυχικά): τα πάσχοντα από κατάθλιψη 
άτοµα (β) αυτός που παρουσιάζει προβλήµατα: η πάσχουσα οικονο-
µία µιας χώρας 5. (αργκό) είµαι νοητικά διαταραγµένος, δεν στέκω 
καλά στο µυαλό µου: Μην ασχολείσαι µαζί του! Το άτοµο πάσχει! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πάθ-σκω (µε σίγηση τού -θ- και µετάθεση τής δασύ-
τητας στο -κ-) < θ. *παθ- (πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον), συνεσταλµ. βαθµ. τού 
θ. πενθ-, το οποίο απαντά στον αρχ. µέλλ. πείσοµαι (< *πένθ-σοµαι, 
µε σίγηση τού -θ- και αντέκταση) και στον ετεροιωµ. παρακ. πέ-πονθ-
α. Σύµφωνα µε µια εκδοχή, το ρ. συνδ. µε λιθ. kenciù «υποφέρω» και 
µε αρχ. ιρλ. c-ess(a)im (ίδια σηµ.), οπότε ανάγεται σε I.E. *qwenth-« 
υποφέρω». Κατ' άλλη άποψη, πρέπει να προτιµηθεί η αναγωγή σε 
I.E. *bhendh- «δένω» (µε την έννοια ότι το πάθος δεσµεύει τον πά-
σχοντα) και η σύνδεση µε τη λ. πενθερός (βλ.λ.). Οµόρρ. πάθ-ος, πένθ-
ος (βλ.λ.)]. 

πατ (η) {άκλ.} (στη ραπτική) 1. κοµµάτι από ύφασµα που ράβεται ως 
τελείωµα σε τσέπες, γιακάδες 2. πιέτα που καλύπτει τις κουµπότρυ-
πες, τα κουµπιά ή το φερµουάρ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. patte < αρχ. γερµ. 
*paita «ένδυµα»]. 

πατ (το) {άκλ.} (στο σκάκι) η αναγκαστική ισοπαλία, που προκύπτει 
όταν ο ένας από τους δύο παίκτες δεν µπορεί να κάνει πλέον καµία 
κίνηση χωρίς να απειληθεί ο βασιλιάς του (πβ. λ. µατ, ρουά, ρεν). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pat < ιταλ. patta «συµφωνία, ισοπαλία» < λατ. pacta, 
πληθ. τού pactum «συνθήκη, σύµβαση», ουδ. τής µτχ. pactus τού ρ. 
paciscor «συνοµολογώ, συνάπτω συνθήκη»]. 

πάταγος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο έντονος, εκκωφαντικός κρότος, κυρ. 
από σπάσιµο ή βίαιη πρόσκρουση αντικειµένων: ο αέρας έκλεισε την 
πόρτα µε - 2. (µτφ.) ο ισχυρός αντίκτυπος, η εντονότατη αίσθηση που 
προκαλείται από ένα γεγονός, η ταραχή που προκαλεί: η πρόσφατη 
αποκάλυψη | το σκάνδαλο | η είδηση έκανε πάταγο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ονοµατοποιηµένη λ., µε εκφραστ. θ. πατ-, επίθηµα -αγ-(πβ. άλαλ-αγ-ή, 
όλολ-υγ-ή) και κατάλ. -ος. Οµόρρ. πατάσσω (βλ.λ.)]. 

παταγώδης, -ης, -ες [1897] {παταγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (για αρ-
νητικές καταστάσεις} αυτός που έχει ισχυρό αντίκτυπο, που προκα-
λεί µεγάλη εντύπωση ή αναστάτωση: παρά τη µεγάλη διαφήµιση η 
ταινία ήταν µια - αποτυχία ΣΥΝ. θορυβώδης, εκκωφαντικός. — πα-
ταγωδώς επίρρ. [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πατάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. το χαλάκι µπροστά από την εξώπορτα για 
το σκούπισµα των ποδιών πριν από την είσοδο σε ένα κτήριο ΣΥΝ. 
(λόγ.) ποδόµακτρο 2. κάθε µικρό και στενό χαλί ή κοµµάτι µοκέτας: 
το ~ τού µπάνιου | τού αυτοκινήτου ΣΥΝ. χαλάκι 3. µικρό κοµµάτι 
από δέρµα ή πλαστικό, που τοποθετείται στο πίσω µέρος των 
παπουτσιών, συνήθ. κάτω από τον πάτο, για καλύτερη εφαρµογή ή 
για να µην πληγώνεται το πόδι κατά το περπάτηµα ΣΥΝ. πάτος. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. πάτος (βλ.λ.)]. 

πάταξη (η) [1847] {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} 1. η καταπολέµηση, η 
οριστική εξάλειψη: η ~ τής παραπαιδείας | τής ανεργίας ! τής εγκλη-
µατικότητας | τής τροµοκρατίας | τής γραφειοκρατίας ΣΥΝ. καταστολή 
2. η αµείλικτη τιµωρία: ~ των φοροφυγάδων | των εµπόρων ναρ-
κωτικών. [ΕΤΥΜ < ρ. πατάσσω (βλ.λ.)]. 

Πατάπιος (ο) {Παταπίου} άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

παταρατσο (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο παράτονος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. paterazzo < προβηγκ. pato «πόδι»]. 

πατάρι (το) {παταρ-ιού | -ιών} 1. χώρος, συνήθ. πάνω από το ύψος τής 
πόρτας σπιτιού ή άλλου οικοδοµήµατος, που χρησιµοποιείται κυρ. ως 
αποθήκη για τη φύλαξη αντικειµένων 2. η υπερυψωµένη (συνήθ. ξύ-
λινη) κατασκευή που σχηµατίζει ένα δεύτερο επίπεδο δαπέδου στο 
εσωτερικό σπιτιού ή καταστήµατος. — (υποκ.) παταράκι (το). [ΕΤΥΜ 
Υποκ. τού ουσ. πάτος (βλ.λ.)]. 

πατάσσω ρ. µετβ. {πάτα-ξα, -χθηκα} 1. κτυπώ, τιµωρώ (παραδειγµα-
τικά): ~ τους ενόχους | τους ταραξίες- ΦΡ. πάταξον µεν, άκουσον δε 
(πάταξον µέν, άκουσον δε, Πλουτ. Θεµιστοκλής 11, 4) χτύπησε µε, 
αλλά άκουσε µε (από την απάντηση τού Θεµιστοκλή στον Ευρυβιάδη 
στο συµβούλιο των στρατηγών πριν από τη ναυµαχία στη Σαλαµίνα) 
2. καταστέλλω (κάτι), εξαλείφω οριστικά: η κυβέρνηση φιλοδοξεί να 
πατάξει τη φοροδιαφυγή | την τροµοκρατία. — πάταξη (η) [1847]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πατ-άκ-jω, ονοµατοποιηµένη λ., < εκφραστ. θ. πατ- + 
επίθηµα -ακ- + κατάλ. -^'ω. Οµόρρ. πάταγος (βλ.λ.)]. 

πατάτα (η) {πατατών} 1. ο εδώδιµος αµυλούχος κόνδυλος τού οµώνυ-
µου φυτού (βλ. κ. πατατιά), ο οποίος έχει συνήθ. καστανή φλούδα, 
λευκή ώς κίτρινη σάρκα και αποτελεί νοστιµότατη και πολύ εύπεπτη 
τροφή: η συγκοµιδή | αποθήκευση πατάτας || καθαρίζω | κόβω πατά-
τες ΣΥΝ. (λόγ.) γεώµηλο 2. (συνεκδ.) ο µαγειρεµένος κόνδυλος αυτού 
τού φυτού και το αντίστοιχο φαγητό ή συµπλήρωµα (γαρνίρισµα): 
κρέας µε πατάτες || ~ τηγανητές | βραστές | προτηγανισµένες | κατε-
ψυγµένες | ψιλοκοµµένες | λειωµένες (πουρές) | φούρνου 3. το φυτό 
που παράγει αυτούς τους κονδύλους: η ~ µεταφέρθηκε στην Ευρώπη 
από τη Ν. Αµερική 4. (σκωπτ.) οτιδήποτε έχει χοντροκοµµένο στρογ-
γυλοειδές σχήµα: συγκρίνεται αυτό το σώµα µ'αυτή την ~; 5. (µτφ.) 
(α) η χοντρή γκάφα, το χοντροκοµµένο λάθος: τέτοιες - δεν κάνει ούτε 
ο Κώστας, που είναι γνωστός γκαφατζής! (β) (για πράγµα ή κατά-
σταση) ό,τι χαρακτηρίζεται από έλλειψη ουσιαστικού νοήµατος και 
ενδιαφέροντος, πραγµατικής αξίας: τι κάθοµαι κι ακούω τέτοιες ~! || 
~ η ταινία! ΣΥΝ. βλακεία, σαχλαµάρα. — (υποκ.) πατατούλα κ. πα-
τατίτσα (η) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ < ισπ. patata < batata «γλυκοπατάτα», από γλώσσα των ιθαγε-
νών τής Αϊτής]. 



πατατάκι 1356 πάτερ φαµίλιας 
 

πατατάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. καθεµιά από τις µικρές, λεπτές και επίπεδες 
αλατισµένες φέτες πατάτας, που τηγανίζονται µέχρι να γίνουν τραγανές και 
συνήθ. διατίθενται συσκευασµένες σε σακουλάκια: πατατάκια µε ρίγανη | µε 
πάπρικα 2. (συνεκδ.) πατατάκια (τα) η σακούλα µε το παραπάνω 
περιεχόµενο: αγόρασα δύο ~ ΣΥΝ. τσιπς. 

πατατάλευρο (το) [1893] αλεύρι από πατάτες. 
πατάτας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) ως χαρακτηρισµός για άνθρωπο 

χοντρό και δυσκίνητο. 
πατατιά (η) (καθηµ.) πολυετές ποώδες φυτό τού οποίου ο εδώδιµος κόνδυλος 

είναι η γνωστή πατάτα (βλ.λ., σηµ. 1). 
πατατοκαθαριστής (ο) εργαλείο για το καθάρισµα τής πατάτας. 
πατατοκεφτές (ο) (πατατοκεφτέδες} κεφτές που παρασκευάζεται από µείγµα 

λειωµένης πατάτας, βουτύρου και αβγού µε καρυκεύµατα. — (υποκ.) 
πατατοκεφτεδάκι (το). 

πατατοσαλάτα (η) {δύσχρ. πατατοσαλατών} σαλάτα που έχει ως βάση 
κοµµάτια βρασµένης πατάτας. 

πατατούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κοντό πανωφόρι από χοντρό µάλλινο ύφασµα 
για άνδρες. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. patatuco (µε αλλαγή γένους κατά το κάπα), από συµ-φυρµό 
των λ. patata «πατάτα» και patalocco «µπούφος των βάλτων», επειδή αρχικά 
τη φορούσαν Βενετοί ναυτικοί]. 

πατατοφαγία (η) {χωρ. πληθ.} η συχνή ή σε µεγάλες ποσότητες κατανάλωση 
πατατών. 

πατατοφάγος (ο/η) πρόσωπο που τρώει πολλές πατάτες, που του αρέσουν πολύ 
οι πατάτες. 

πατατράκ (το) {άκλ.} (εκφραστ.) 1. ο πάταγος, η αναστάτωση που ακολουθεί 
µια βίαιη, απρόβλεπτη ανατροπή δεδοµένων, κυρ. µε αρνητική επίπτωση σε 
πρόσωπα και καταστάσεις: έπαθαν ~ και ακόµα δεν µπορούν να συνέλθουν || 
είχε γίνει µεγάλο ~ τότε µ ' εκείνο το σκάνδαλο ΣΥΝ. σοκ, κάζο 2. (συνεκδ.) το 
ίδιο το γεγονός που προκαλεί τέτοια σύγχιση και ταραχή: η κατακόρυφη 
µείωση τής εκλογικής τους δύναµης αποτελεί µεγάλο ~. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. 
patatrac, ηχοµιµητική λ.]. 

πατέ (το) {άκλ.} µείγµα από πολτοποιηµένο ή ψιλοκοµµένο κρέας (συκώτι 
κυρ. χήνας), χορταρικά κ.ά., το οποίο συνήθ. σερβίρεται κρύο ως ορεκτικό: -
χοιρινού/ λαγού/ κουνελιού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pâté < παλ. γαλλ. paste < µτγν. λατ. pasta (βλ. λ. πάστα)]. 

πατέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µε το οποίο 
κατοχυρώνεται σε εφευρέτη η πατρότητα και το δικαίωµα εκµετάλλευσης τής 
εφεύρεσης του 2. (συνεκδ.) το δικαίωµα εκµετάλλευσης µιας εφεύρεσης ή 
πρωτότυπης ιδέας: η εταιρεία προσφέρει δεκάδες εκατοµµύρια για την ~ τού 
προϊόντος 3. (λαϊκ.) κάθε επινόηση τής στιγµής, µε την οποία επισκευάζει 
κανείς µια µηχανή, επιδιορθώνει κάτι που χάλασε, αποκαθιστά τη λειτουργία 
κλπ.: ο τεχνίτης έκανε µια ~ και έφτειαξε τον µηχανισµό τού παλιού ψυγείου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. patente < µεσν. λατ. (littera) patens «ανοικτή (βασιλική) 
επιστολή, η οποία παρείχε στον κάτοχο της συγκεκριµένα προνόµια» (πβ. 
γαλλ. lettres patentes, κατ' αντιδιαστολή προς τα lettres closes ή lettres de 
cachet), o τ. patens είναι µτχ. τού λατ. p. pateo «είµαι ανοικτός, φανερός, 
πρόδηλος»]. 

πατεντάρω ρ. µετβ. {πατεντάρισ-α, -µένος} κατοχυρώνω εφεύρεση ή 
πρωτότυπη ιδέα, ώστε να µου αναγνωριστεί η πατρότητα και το δικαίωµα 
εκµετάλλευσης της. [ΕΤΥΜ < ιταλ. patentare < patente (βλ. κ. πατέντα)]. 

πατεντάτος, -η, -ο αυτός στον οποίο έχει κατοχυρωθεί µια ιδιότητα, που είναι 
γνωστός και αναγνωρίσιµος µε αυτήν: ~ αριστερός ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, 
φανερός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. patentato < p. patentare]. 

πάτερ {βλ. λ. πατέρας) κυρ. σε προσφωνήσεις κληρικών: σας χαιρετώ, πάτερ-
Νικόλαε- επίσης εσφαλµ. αντί τού ορθού πατήρ: ήλθε ο ~ Νικόλαος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κλητ. τού ουσ. πατήρ (βλ. λ. πατέρας), η οποία (ήδη τον Μεσν.) 
συχνά χρησιµοποιήθηκε ως ονοµαστική (πβ. κ. ώ δέσποτα → ο δέσποτας)]. 

πατέρα (η) (παλαιότ.) βακτηρία σε σχήµα Τ, που χρησιµοποιούσαν οι γέροντες 
στους ναούς για να στηρίζονται. [ΕΤΥΜ, Συντοµευµένος τ. τού πατερίτσα 
(βλ.λ.)]. 

πατέρας (ο) {-ες κ. -άδες} 1. ο αρσενικός γονέας, ο γεννήτορας: ορφανός και 
από πατέρα και από µητέρα || φυσικός | θετός ~ || (για ζώα) ο ~ τού σκύλου µας 
ήταν γκριφόν και η µητέρα του κανίς- ΦΡ. (α) γίνοµαι πατέρας αποκτώ το 
πρώτο παιδί µου (β) (για γυναίκες) κάνω κάποιον πατέρα γεννώ το παιδί που 
έχω συλλάβει από την ερωτική σχέση µου µε έναν άνδρα (γ) (παροιµ.) άκουγε 
τον πατέρα σου κι ορµήνευε τον γυιο σου καθήκον τού γυιου είναι η υπακοή 
και τού γονέα η καθοδήγηση και η νουθεσία (δ) από (τον) πατέρα (για 
συγγενείς) από την πλευρά τού πατέρα, από το πατρικό σόι: παππούς | θείος - 
(ε) πάτερ φαµίλιας βλ.λ. (στ) ηµέρα τού πατέρα (η) η τρίτη Κυριακή τού 
Ιουνίου, η οποία είναι τιµητικά αφιερωµένη στην προσφορά τού πατέρα στην 
οικογένεια (ζ) πατέρας-αφέντης ο τύπος τού πατέρα που συµπεριφέρεται 
αυταρχικά στην οικογένεια του 2. (γενικότ.) ο αρσενικός κηδεµόνας σε µια 
οικογένεια: µεγαλώνω χωρίς ~· ΦΡ. στέκοµαι (για κάποιον) πατέρας 
αναλαµβάνω τον πατρικό ρόλο απέναντι σε (κάποιον), κηδεµονεύω ΣΥΝ. 
µπαµπάς 3. (ειδικότ.) ο πεθερός, όπως προσφωνείται από τον γαµπρό ή τη 
νύφη του 4. αυτός από τον οποίο προκύπτει (κάτι): κατά τον Ηράκλειτο 
πατέρας πάντων είναι ο πόλεµος 5. αυτός που δηµιουργεί, εισηγείται (κάτι), 
που πρω-τοανακαλύπτει ή πρωτοκατασκευάζει (κάτι): ο Ηρόδοτος, ο ~ τής 
Ιστορίας || ο Φρόυντ, ο - τής ψυχανάλυσης || ο Γουτεµβέργιος ήταν ο ~ τής 
τυπογραφίας 6. (µτφ.) αυτός που ενεργεί υπέρ και εξ ονόµατος 

άλλων, που έχει ηγετικό, προστατευτικό ή καθοδηγητικό ρόλο· ΦΡ. (α) 
πατέρας τού έθνους | τής φυλής (i) αυτός που το έργο του, η προσφορά και το 
παράδειγµα του εµπνέουν και καθοδηγούν έναν λαό (ii) (συνήθ. ειρων. κ. 
εθνοπατέρας) ο βουλευτής (ως εκλεγµένος εκπρόσωπος τού λαού στο 
Κοινοβούλιο) (β) πνευµατικός πατέρας βλ. λ. πνευµατικός · 7. ΘΕΟΛ. Ο Θεός, 
συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τα άλλα δύο πρόσωπα τής Αγίας Τριάδας (τον 
Υιό και το Αγιο Πνεύµα): Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύµα || Πατέρα επουράνιε! 
ΦΡ. Πάτερ ηµών βλ.λ. 8. πατέρες (οι) (α) (κ. πατεράδες) οι προηγούµενες 
γενιές, οι πρόγονοι: οι ~ µας αγωνίστηκαν για τη δική µας ελευθερία || πρέπει 
να διατηρήσουµε την κληρονοµιά των ~ µας || οι πρόσφυγες επέστρεψαν στη γη 
των - ΣΥΝ. προπάτορες (β) προσωνυµία των αγίων τής Εκκλησίας και των 
κληρικών ΦΡ. (α) Πατέρες τής Εκκλησίας επιφανείς εκκλησιαστικοί άνδρες, 
που κατά τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες µε το σηµαντικό συγγραφικό, 
διδακτικό και επιστηµονικό τους έργο και το παράδειγµα ζωής που έδωσαν, 
εξέφρασαν την αυθεντική πίστη τής Εκκλησίας και συνέβαλαν στην 
καθιέρωση τού χριστιανισµού και τη διατύπωση τού Ορθοδόξου δόγµατος (β) 
φιλοσοφία των Πατέρων ο κλάδος τής φιλοσοφίας που αναλύει τις κο-
σµοθεωρίες των Πατέρων τόσο τής Ανατολικής όσο και τής ∆υτικής 
Χριστιανικής Εκκλησίας (γ) Άγιοι Πατέρες τα µέλη τής Ιεράς Συνόδου (δ) 
Κυριακή των Αγίων Πατέρων γιορτή αφιερωµένη στη µνήµη των Αγίων 
Πατέρων, που µετείχαν στις Οικουµενικές Συνόδους (η έκτη Κυριακή µετά το 
Πάσχα και η τρίτη Κυριακή τού Οκτωβρίου) (ε) Νηπτικοί Πατέρες βλ. λ. 
νηπτικός. Επίσης (λόγ.) πατήρ {πατρός} (βλ. λ. πάτερ). 
[ΕΤΥΜ· < °φχ· πατήρ, πατρός «πατέρας, αρχηγός τής οικογένειας» (ήδη µυκ. 
pa-te) < I.E. *patér- (ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. pittar-, λατ. pater (> γαλλ. père, 
ισπ. padre), γοτθ. fadar, αρχ. γερµ. fater (> γερµ. Vater), αγγλ. father κ.ά. Η λ. 
απαντά ως α' συνθ. µε τη µορφή πατρο- (πβ. πα-τρο-κτόνος) και ως β' συνθ. µε 
τη µορφή -πατρός | -πάτρα (πβ. Κλεοπάτρα)]. 

πατερηµά κ. πατερµά (τα) (λαϊκ.) το πάτερ ηµών (βλ.λ.): «κάνει χίλιους 
σταυρούς και πατερµά» (Α. Λασκαράτος). [ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. Πάτερ ηµών (µτγν.) τής Κυριακής Προσευχής πιθ. από 
τις προσευχές των µοναχών τις οποίες αριθµούσαν µε το κοµποσκοίνν πβ. το 
αντίστοιχο pater noster των ρωµαιοκαθολικών]. 

Πάτερ ηµών (το) {άκλ.} (α) η Κυριακή Προσευχή (βλ.λ.) που αρχίζει µε αυτές 
τις δύο λέξεις: λέω | µαθαίνω το ~ || θα το µάθεις όπως λες το ~ (β) 
τυποποιηµένα λόγια που επαναλαµβάνει κανείς συχνά ή µε πολύ µεγάλη 
άνεση σαν κάτι που ξέρει πολύ καλά ή κατά τρόπο ενοχλητικό: άρχισε πάλι το 
~. [ΕΤΥΜ < µτγν. Πάτερ ηµών, βλ. λ. Κυριακή]. 

πατερικος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τους έγκριτους στην 
εκκλησιαστική συνείδηση Πατέρες τής Εκκλησίας (Μ. Αθανάσιο, Μ. 
Βασίλειο, Γρηγόριο τον Θεολόγο, Ιωάννη Χρυσόστοµο, Γρηγό-ριο Νύσσης 
κ.ά.): ~ κείµενα | διδασκαλία | θεολογία. 

πατερίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ειδικό βοηθητικό µπαστούνι που 
στερεώνεται κάτω από τη µασχάλη κατά το περπάτηµα, κυρ. όταν κάποιος 
έχει σπάσει το πόδι του ή δεν µπορεί µε άνεση να στηριχθεί ή να περπατήσει 
µόνος του: βάζω | βγάζω τις ~ ΣΥΝ. δεκανίκι 2. ΕΚΚΛΗΣ. η ράβδος τού 
δεσπότη, η ποιµαντορική ράβδος · 3. καρχαρίας µε σφυροειδές κεφάλι, 
γκριζωπό χρώµα και µήκος περίπου τεσσάρων µέτρων αλλιώς ζύγαινα. 
[ΕΤΥΜ < *πατεριτσή < µεσν. πατερική (ενν. ράβδος ή βακτηρία), αντί τού 
ορθού πατρ-ική, πιθ. λόγω τής προσφωνήσεως «πάτερ». Ήδη µτγν. οι φρ. 
ποιµαντική ράβδος | βακτηρία)]. 

πατερµά (τα) → πατερηµά 
πατερναλισµός (ο) 1. σύστηµα, αντίληψη ή πρακτική διοικήσεως, ασκήσεως 

πολιτικής και γενικότ. ελέγχου (ατόµων, οµάδων, εργαζοµένων κ.λπ.) µε 
κηδεµονευτικό και προστατευτικό χαρακτήρα, που, κατά τα οικογενειακά 
πρότυπα, προβάλλει ως δεδοµένη την καλή θέληση τού εργοδότη | 
προϊσταµένου | κυβερνήτη κ.λπ., τη στοργή και το πατρικό ενδιαφέρον του 
για το καλό κάθε εργαζοµένου, πολίτη κ.λπ. και που εκφράζεται µε υλικές 
παροχές, χωρίς όµως την παροχή δικαιωµάτων συµµετοχής, αναλήψεως 
υπεύθυνων θέσεων κ.λπ. 2. η τάση να προσπαθεί κανείς (ηγέτης, 
συνδικαλιστής, αρχηγός οµάδας κ.λπ.) να προστατεύει και να κηδεµονεύει 
όσους εκπροσωπεί. — πα-τερναλιστής (ο), πατερναλίστρια (η), 
πατερναλιστικός, -ή, -ό, πατερναλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. paternalisme < λατ. paternus «πατρικός» < pater 
«πατέρας»]. 

πάτερο (το) (λαϊκ.) µεγάλο, συνήθ. ξύλινο δοκάρι για την υποστήριξη στέγης ή 
πατώµατος· ΦΡ. (σκωπτ.-εκφραστ.) κολοκύθια στο πάτερο (i) για λόγια ή 
πράξεις που δεν έχουν κανένα νόηµα ή λογική σύνδεση µεταξύ τους: µα τι ~ 
µου τσαµπούνας; (ii) ως έκφραση αµφισβήτησης ή αποδοκιµασίας όσων 
ειπώθηκαν: -Μας διαβεβαίωσαν ότι θα µεριµνήσει ο υπουργός προσωπικά για 
το θέµα σας. — ! Επίσης πατερό. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. πατερόν< αρχ. πάτος + παραγ. επίθηµα -ερό(ν), πβ. κ. 
τσαγ-ερό, λαδ-ερό]. 

πατερούλης (ο) {πατερούληδες} 1. (ως τρυφερή προσφώνηση) ο πατέρας 2. 
ΙΣΤ. (α) καθένας από τους τσάρους τής Ρωσίας (β) (ειδικότ.) ο Στάλιν 
(Σοβιετικός ηγέτης την περίοδο 1924-1953) (ως αγαθός προστάτης τού λαού 
κατά την τότε επίσηµη προπαγάνδα). 

πάτερ φαµίλιας (ο) {άκλ.} 1.ο πατέρας ως επί κεφαλής τής οικογένειας και 
υπεύθυνος για τη λειτουργία της: µε τον ερχοµό τού δεύτερου παιδιού 
µεγάλωσαν και οι ευθύνες του ως ~ 2. (κακόσ.) ο οικογενειάρχης που 
λειτουργεί αυταρχικά και συγκεντρωτικά: επιµέ- 
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νει να λειτουργεί σαν ~ ελέγχοντας τη ζωή όλων µέσα στο σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. pater familias]. 

πάτηµα (το) [µτγν.] {πατήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να πατά κανείς 
(κάποιον/κάτι) µε το πόδι, το ποδοπάτηµα: το ~ τον χαλιού || το ~ τού 
ποδιού τού γαµπρού από τη νύφη στην τελετή τού γάµου 2. το ίχνος 
που αφήνει το βήµα (κάποιου): ακολούθησαν τα ~ τού ζώου || το κύ-
µα έσβησε το ~ του στην άµµο ΣΥΝ. πατηµασιά, σηµάδι, ίχνος· ΦΡ. 
των µπροστινών πατήµατα, των πισινών γεφύρια βλ. λ. µπροστινός 3. 
το περπάτηµα, ο τρόπος βαδίσµατος: ανάλαφρο | αγέρωχο | κοµψό ~ 
|| το περήφανο ~ τής πέρδικας || το αθόρυβο, ανάλαφρο ~ τής γάτας 
ΣΥΝ. περπατησιά, βήµα 4. (συνεκδ.) ο ήχος από το περπάτηµα (κά-
ποιου): κατάλαβα ότι ήρθε από τα βαριά ~ στη σκάλα ΣΥΝ. πατηµα-
σιά 5. (α) η συµπίεση, το ζούληγµα (καρπού) µε τα πόδια για την εξα-
γωγή τού χυµού (του): το ~ των σταφυλιών (β) η συµπίεση αντικειµέ-
νων, ώστε να µειωθεί ο όγκος τους: το ~ χαρτιών για να χωρέσουν 
στο κουτί | των ρούχων για να κλείσει η βαλίτσα ΣΥΝ. πατίκωµα 6. η 
πίεση που ασκεί κανείς σε αντικείµενο µε το χέρι ή το πόδι, για να 
λειτουργήσει: το ~ του κουµπιού | τού φρένου | των πλήκτρων 7. (α) 
η πίεση αντικειµένου πάνω σε επιφάνεια: το ~ τού µολυβιού στο χαρτί 
για να γράφει πιο έντονα (β) (ειδικότ.) το σιδέρωµα: το παντελόνι σου 
θέλει ~, έχει τσαλακωθεί 8. το φάρδος σκαλοπατιού, η επιφάνεια τού 
κατωφλιού: επικίνδυνη αυτή η σκάλα, έχει πολύ στενό ~ 9. (µτφ.) η 
δικαιολογία στην οποία στηρίζεται κάποιος, το πρόσχηµα: γύρευε ~, 
για να φύγει από την εταιρεία || αναζητείται νοµικό ~ ΣΥΝ. πρόφαση, 
αφορµή 10. (λογότ.) η κυρίευση, η κατάληψη µε επιδροµή, πολιορκία 
ή επίθεση: το ~ τής Πόλης | τής Τριπολιτσάς ΣΥΝ. άλωση, κούρσεµα 
11. (λαϊκ.-σκωπτ.) το ερωτοχτύπηµα: τέτοιο - µε γυναίκα πρώτη φορά 
παθαίνει ΣΥΝ. (οικ.) κόλληµα 12. πατήµατα (τα) το φέρσιµο, οι 
συνήθεις αντιδράσεις και η συµπεριφορά (κάποιου), ο τρόπος ζωής 
του: κάθε άνθρωπος έχει τα ~ του, θέλει ειδική µεταχείριση! || δεν έχει 
σταθερά ~, χρειάζεται µια τάξη στη ζωή του ΣΥΝ. συµπεριφορά, 
τρόποι, συνήθειες, (λαϊκ.) χούγια. — (υποκ.) πατηµατάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσχηµα. 

πατηµασιά (η) 1. το ίχνος από το βήµα, το σηµάδι που αφήνει το πόδι 
ανθρώπου ή ζώου: νωπές ~ στο χιόνι | στη βρεγµένη άµµο || ακο-
λούθησαν τις ~ τού ζώου ώς τη φωλιά του ΣΥΝ. πάτηµα, σηµάδι, 
ίχνος, πατησιά 2. το περπάτηµα, κυρ. ο ήχος τού βήµατος: ανάλαφρη 
| βαριά ~ || ακούστηκαν κοντινές - ΣΥΝ. περπατησιά, βήµα. [ΕΤΥΜ. 
Από συµφυρµό των λ. πάτηµα και πατησιά]. 

πατήρ (ο) → πατέρας 
πατησιά (η) η πατηµασιά (βλ.λ.). 
πατητή (η) 1. τρόπος ραψίµατος (τρύπωµα) µε πυκνές βελονιές · 2. 

παιχνίδι στη θάλασσα στο οποίο κανείς πιέζει το κεφάλι και τους 
ώµους κάποιου άλλου, ώστε να τον βυθίσει στο νερό. 

πατητήρι (το) {πατητηρ-ιού | -ιών} ανοιχτός επίπεδος χώρος, συνήθ. 
µε χαµηλή κτιστή περίφραξη, για το πάτηµα των σταφυλιών και την 
ταυτόχρονη διοχέτευση τού χυµού τους σε βαρέλια ΣΥΝ. ληνός. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πατητήριον< αρχ. πατώ + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. 
κ. παρατηρη-τήριό]. 

πατητής (ο), πατήτρια (η) {πατητριών} πρόσωπο που µετέχει στο 
πάτηµα των σταφυλιών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πατώ]. 

πατητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει συµπιεστεί, πατικωθεί 2. πα-
τητό (το) παιδικό οµαδικό παιχνίδι, µε βασικό σκοπό να πατήσει το 
ένα παιδί το πόδι τού άλλου χωρίς να πατήσουν το δικό του. — πα-
τητά επίρρ. 

πατίκι (το) {πατικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ξυλοπόδαρο (κουτσού) · 2. 
το υπόδηµα- (ειδικότ.) η ίσια γυναικεία παντόφλα (χωρίς τακούνι). 
[ΕΤΥΜ < πατώ + -ίκι, πβ. χαµαλ-ίκι, ξυλ-ίκι]. 

πατικωνω ρ. µετβ. {πατίκω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) πιέζω (κάτι) 
προς τα κάτω µειώνοντας τον όγκο του: ~ τα ρούχα στη βαλίτσα | τον 
καπνό στην πίπα || - το χώµα τού γηπέδου- ΦΡ. την πατικωνω (ενν. 
την κοιλιά µου) τρώω µέχρι κορεσµού. — πατίκωµα (το). [ΕΤΥΜ; < 
πατίκι (βλ.λ.)]. 

πατιλέτα (η) {δύσχρ. πατιλετών} (στη ραπτική) κοµµάτι υφάσµατος 
που προστίθεται σε σηµείο (συνήθ. τελείωµα) ενδύµατος για να το 
διακοσµήσει ή να καλύψει (π.χ. τα κουµπιά): η - των κουµπιών τού 
πουκαµίσου || ~ τής τσέπης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pattelette, υποκ. τού patte < παλ. γερµ. paita «ένδυµα, 
ρού^χο»]. 

πατινα (η) {πατινών} 1. ΤΕΧΝΟΛ. το πρασινωπό στρώµα που σχηµατί-
ζεται στην επιφάνεια αντικειµένων από χαλκό ή µε µεγάλη περιεκτι-
κότητα σε χαλκό και τα προστατεύει από την ατµοσφαιρική διάβρω-
ση 2. επίχρισµα µε ειδικό χρώµα ή βερνίκι σε διάφορα αντικείµενα, 
κυρ. έπιπλα, για διακοσµητικούς λόγους ή για την προστασία τους. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. patina < λατ. patina «τηγάνι - λοπάδα»]. 

πατινάδα (η) 1. ερωτικό µουσικό κοµµάτι, που τραγουδιέται µε συ-
νοδία κιθάρας στους δρόµους τη νύχτα 2. (στην Κρήτη) η µαντινάδα, 
το ερωτικό ή άλλου περιεχοµένου δίστιχο. 
[ΕΤΥΜ. < µα(ν)τινάδα (βλ.λ.), µε την επίδρ. τού διαλεκτ. πατινός «τε-
λευταίος» (< πάτος), επειδή αυτό το είδος τραγουδιού ήταν το τελευ-
ταίο στα γλέντια]. 

πατινάζ (το) {άκλ.} 1. το άθληµα στο οποίο ο αθλητής µετακινείται σε 
λεία και επίπεδη επιφάνεια (χιονιού, πάγου) µε παγοπέδιλα ή τροχο-
πέδιλα: ~ επί πάγου | στον πάγο (η παγοδροµία) || καλλιτεχνικό ~ (µε 
µουσική επένδυση και εκτέλεση υποχρεωτικών και ελεύθερων κινή-
σεων) 2. το γλίστρηµα πάνω σε λεία επιφάνεια (µε ειδικά πέδιλα): 
γρήγορο ~. [ΕΤΥΜ, < γαλλ. patinage < patiner, βλ. κ. πατινάρω]. 

πατινάρω1 ρ. αµετβ. {πατινάρισα} κάνω πατινάζ, κινούµαι σε λεία 

επιφάνεια ή στον πάγο γλιστρώντας µε ειδικά παγοπέδιλα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. patiner < patin, βλ. κ. πατίνι]. 

πατινάρω2 ρ. µετβ. {πατινάρισ-α, -µένος} επιχρίω µια επιφάνεια µε 
ειδικό χρώµα ή βερνίκι· κάνω πατίνα. — πατινάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
πατίνα + παραγ. επίθηµα -άρω]. 

πατίνι (το) (πατιν-ιού | -ιών) 1. ξύλινη σανίδα µε τιµόνι κάθετο στην 
πάνω πλευρά και µε µικρές ρόδες στο κάτω µέρος της, µε την οποία 
µετακινείται κανείς δίνοντας ώθηση µε το ένα πόδι και πατώντας το 
άλλο πάνω της- ΦΡ. κάνω τη ζωή (κάποιου) πατίνι δυσκολεύω τη ζωή 
κάποιου, τον ταλαιπωρώ 2. πατίνια (τα) τα τροχοπέδιλα. [ΕΤΥΜ- 
Μεταφορά τού γαλλ. patin | ιταλ. pattino (πληθ. pattini) < patte «πέλµα, 
πατούσα», ονοµατοποιηµ. λ. από τον θόρυβο δύο αντικειµένων, που 
προσκρούουν το ένα στο άλλο]. 

Πατινιώτης (ο) -> Πάτµος 
πατψντί (το) {άκλ.} (λαϊκ.) φασαρία, σαµατάς: τώρα αρχίζει το - των 

εκλογών ΣΥΝ. νταβαντούρι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. patirdi]. 
πατισερί (η) {άκλ.} 1. το κατάστηµα που πουλά γλυκά, το ζαχαρο-

πλαστείο 2. κρέµα που βάζουν σε τούρτες. 
{ΕΤΥΜ, < γαλλ. pâtisserie < pâte «ζύµη» < µτγν. λατ. pasta, βλ. λ. πά-
στα]. 

πατκιούτ επίρρ.· πολύ γρήγορα : ήρθαν φίλοι ξαφνικά στο σπίτι και 
µαγειρέψαµε - ΣΥΝ. στο πει και φει, τάκα-τάκα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
patküt «ξαφνικός θόρυβος, χτύπηµα»]. 

Πάτµος (η) 1. νησί των Β. ∆ωδεκανήσων, στο οποίο ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νη-
σιού. — Πάτµιος κ. (διαλεκτ.) ΠατηΜώτης (ο), Πάτµια κ. (διαλεκτ.) 
Πατινιώτισσα (η), πατµιακός, -ή, -ό κ. (διαλεκτ.) πατινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

πατόκορφα επίρρ.· από πάνω µέχρι κάτω, σε ολόκληρο το σώµα: τον 
κατάβρεξε ~ κυρ. στις ΦΡ. βρίζω | (περι)λουζω (κάποιον) πατόκορφα 
βρίζω (κάποιον) χυδαία: τον έλουσε πατόκορφα, τον έκανε να µην ξέ-
ρει από πού να φύγει. 

πατοξυλο (το) 1. το ξύλινο δοκάρι, πάνω στο οποίο καρφώνονται οι 
σανίδες τού πατώµατος ή τής στέγης 2. χοντρή σανίδα στον πάτο κι-
βωτίου, βαρελιού ή αµαξιού. 

πάτος (ο) 1. το πιο χαµηλό σηµείο, η κατώτερη επιφάνεια χώρου ή 
αντικειµένου: ναυάγιο στον ~ τής θάλασσας || ο ~ τού ποτηριού | βα-
ρελιού | µιας δεξαµενής ΣΥΝ. πυθµένας, βυθός- ΦΡ. (α) (µτφ.) βρίσκω 
| πιάνω (τον) πάτο φθάνω στο τέλος, στο έσχατο σηµείο: η οικονοµία 
τής χώρας βρήκε πάτο (β) πάω στον πάτο (κυριολ. κ. µτφ.) βουλιάζω: 
το σκάφος ανατράπηκε και το φορτίο πήγε στον πάτο || (µτφ.) οι ει-
σπράξεις έχουν πάει στον πάτο ΣΥΝ. καταποντίζοµαι (γ) από την κορ-
φή ώς τον πάτο από πάνω ώς κάτω, πατόκορφα (δ) έρχοµαι | είµαι 
πάτος έρχοµαι | είµαι τελευταίος: στο τρέξιµο έρχεται πάτος || στα 
µαθηµατικά είναι πάτος (ε) άσπρο πάτο (ως πρόποση για ποτά) µέχρι 
την τελευταία σταγόνα, όλο το περιεχόµενο τού ποτηριού: εβίβα κι ~! 
2. (µτφ.) η κατάληξη, το τελευταίο σηµείο- κυρ. στις ΦΡ. φτάνω | βγάζω 
| πάω (κάτι) ώς τον πάτο ολοκληρώνω (κάτι), το φέρω εις πέρας 3. (στα 
υποδήµατα) (α) η σόλα, το πέλµα ΣΥΝ. (λόγ.) κάττυµα (β) λεπτό 
(υφασµάτινο ή πλαστικό) υπόστρωµα στο εσωτερικό τού παπου-
τσιού: ορθοπαιδικοί -■ (µτφ.) ΦΡ. (οικ.) µου βγαίνει ο πάτος ξεπατώ-
νοµαι, εξαντλούµαι από την προσπάθεια: ~ στη δουλειά ΣΥΝ. (εκ-
φραστ.) κατακουράζοµαι, ξεθεώνοµαι, (µτφ.) πεθαίνω, (λόγ.) δεινοπα-
θώ · 4. (ευφηµ.) ο πισινός, τα οπίσθια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βυθός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «δρόµος πολυσύχναστος, που πατιέται συχνά», πιθ. < 
πατώ (υποχωρητ., πβ. περί-πατος < περι-πατώ, άπό-πατος 
< άπο-πατώ). Η άποψη ότι η λ. πάτος αποτελεί παράλλ. τ. τού ουσ. 
πόντος (βλ.λ.) δεν αιτιολογεί την αρχική σηµ. «δρόµος που πατιέται 
συχνά», αφού η σηµ. «πυθµένας, βυθός» θεωρείται υστερογενής και 
απαντά µόνο σε µτγν. πηγές. Εφόσον απορριφθεί η προαναφερθείσα 
σύνδεση, οι λ. πατώ και πάτος είναι αγν. ετύµου]. 

-πάτος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
αυτόν που έχει συγκεκριµένο αριθµό πάτων ή ορόφων: αυτή η βαλί-
τσα είναι δίπατη || έχτισε ένα ωραιότατο τρίπατο σπίτι. [ΕΤΥΜ. Β' 
συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. πάτος]. 

πατουά (το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. τοπικό ιδίωµα µιας γλώσσας, κυρ. τής Γαλ-
λικής, το οποίο διαφοροποιείται από την καθιερωµένη, κοινή µορφή 
τής γλώσσας αυτής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. patois < παλ. γαλλ. patoier 
«φέροµαι αδέξια, άκοµψα» 
< pate (σύγχρ. γαλλ. patte) «πέλµα, πατούσα»]. 

πατουλιά κ. πατουκλιά (η) (διαλεκτ.) φράχτης σχηµατισµένος από 
βάτους ή θάµνους ΣΥΝ. βατουλιά. [ΕΤΥΜ; ∆ιαλεκτ. τ. τού ουσ. 
βατουλιά (βλ.λ.)]. 

πατούµενο (το) (λαϊκ.) το παπούτσι: αγόρασε και καινούργιο - για τον 
γάµο! ΣΥΝ. (λόγ.) υπόδηµα. 

πατούνα (η) → πατούσα 
πατούρα (η) (λαϊκ.) 1. εγκοπή ή προεξοχή σε πλαϊνή επιφάνεια αντι-

κειµένου (σανίδας, εργαλείου, σωλήνα, µηχανικής εγκατάστασης 
κ.λπ.) για την ενίσχυση τής αντοχής του ή για την προσαρµογή του, 
καθώς και για το στερέωµα του σε άλλη επιφάνεια, σε άλλο αντι-
κείµενο 2. χαµηλότερου επιπέδου επιφάνεια µεταλλικού τυπογραφι-
κού στοιχείου, που πλαισιώνει τη βάση του, επιτρέποντας του να εξέ-
χει. [ΕΤΥΜ. < πατώ + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρα]. 

πατούσα κ. (διαλεκτ.) πατούνα κ. πατούχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το 
κάτω µέρος τού ανθρώπινου ποδιού, το πέλµα: οι τρυφερές ~ τού 
µωρού || ξυπόλυτος, µε γυµνές ~ 2. (συνεκδ.) το τµήµα τής κάλτσας 
που καλύπτει το πέλµα αυτού που τη φορά: ριγέ κάλτσες µε µονό-
χρωµες ~. — (υποκ.) πατουσίτσα κ. πατουσούλα (η). 
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[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. πατώ]. 
πατούχας (ο) (λαϊκ.) αυτός που έχει µεγάλες πατούσες, µεγάλα πόδια. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. πατούχα < πάτος + -ούχα < έχω, µε την επίδρ. τού ουσ. 
πατούσα}. 

Πάτρα  (η) πόλη τής Β∆. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού Αχαΐας. 
Επίσης (λόγ.) Πάτραι (αι) [αρχ.] {Πατρών}.   — Πατρινός κ. (λόγ.) Πατρεύς 
(ο), Πατρινή κ. (λαϊκ.) Πατρινιά (η), πατρινός, -ή, -ό κ. (λόγ.) πατραϊκός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάτραι, αγν. ετύµου]. 

πατραγαθία (η) [µτγν.] {πατραγαθιών} η ανδραγαθία των προγόνων, των 
πατέρων, τα επιτεύγµατα αρετής και δόξας που µας κληροδότησαν. 

Πατραϊκός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τής Β∆. Πελοποννήσου (στον νοµό 
Αχαΐας) και τής Στερεάς Ελλάδας. 

πατραλοίας (ο) {πατραλοιών} (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που έχει σκοτώσει τον 
πατέρα του ΣΥΝ. πατροκτόνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πατρ(ο)- (< πατήρ, -τρός) + -αλοίας < άλοιάω (επικ.) | άλοώ 
«χτυπώ, κοπανίζω» < θ. άλω- (µε επική βράχυνση). Βλ. λ. αλώνι, άλως]. 

πατρί προς τον, στον πατέρα· µόνο στη ΦΡ. δόξα πατρί βλ. λ. δόξα. 
πάτρια (τα) → πάτριος 
πατριά (η) (στην κοινωνική ανθρωπολογία) υποδιαίρεση µιας φυλής, τα µέλη 

τής οποίας έχουν κοινές θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνικές αρχές, 
συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς συγγενείας εξ αίµατος και αναγνωρίζουν 
ένα πρόσωπο ως κοινό τους πρόγονο ΣΥΝ. γένος, φάρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πατήρ, -τρός]. 

πατριαρχείο (το) [µεσν.] 1. το κτήριο στο οποίο διαµένει ο Πατριάρχης, η έδρα 
τού Πατριάρχη 2. η οργανωτική υποδοµή, οι διοικητικές υπηρεσίες, µέσω των 
οποίων ασκείται το πατριαρχικό έργο: συντονισµένες ενέργειες τού - για την 
προβολή τού έργου του 3. καθένας από τους αρχιεπισκοπικούς θρόνους τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και το τµήµα τής Εκκλησίας που εµπίπτει στη 
δικαιοδοσία τού αντίστοιχου πατριάρχη: -Αλεξανδρείας/ Αντιοχείας/ 
Ιεροσολύµων/ Σερβίας | Ρωσίας ΦΡ. Οικουµενικό Πατριαρχείο το 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως έδρα τού Οικουµενικού Πατριάρχη και 
προκαθηµένου τής Ορθόδοξης Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας. 

πατριαρχευω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µόνο σε ενεστ. και παρατ.) έχω τον τίτλο και 
εκτελώ τα καθήκοντα τού πατριάρχη. Επίσης πατριαρχώ [µεσν.] {-είς...}. 

πατριάρχης (ο) {πατριαρχών} 1. αυτός στον οποίο ανάγεται η καταγωγή µιας 
πάτριας (βλ.λ.), ο αρχηγός γένους, φυλής 2. Π.∆. καθένας από τους γενάρχες, 
τους αρχηγούς των φυλών τού ισραηλιτικού λαού, λ.χ. ο Αβραάµ 3. 
Πατριάρχης (ο) ο τίτλος τού ανώτατου επισκόπου και αρχηγού µιας 
Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας· (ειδικότ.) Οικουµενικός Πατριάρχης ο 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και προκαθήµενος τής Ανατολικής 
Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας 4. (µτφ.) πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται 
η πατρότητα ιδέας, πρακτικής, µεθόδου κ.λπ.: ο Άνταµ Σµιo είναι ο - τού 
φιλελευθερισµού ΣΥΝ. πατέρας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάτρια + -άρχης < άρχω. Η χρήση τής λ. ως τίτλου στην 
Κων/πολη και στις υπόλοιπες αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι µεσν.]. 

πατριαρχία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού πατριάρχη και η εξουσία που 
ασκεί 2. η θητεία τού πατριάρχη · 3. (στην κοινωνική ανθρωπολογία) 
κοινωνικό σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο ο άνδρας (πατέρας) ασκεί την 
εξουσία σε όλους τους τοµείς τής κοινωνικής ζωής (θρησκεία, οικονοµία, 
πολιτική, οικογένεια κ.λπ.), µεταβιβάζει στον µεγαλύτερο γυιο την εξουσία 
και την περιουσία και από αυτόν παίρνουν τα παιδιά το όνοµα ANT. 
µητριαρχία. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «η ιδιότητα τού επί κεφαλής 
ιουδαϊκής κοινότητας», < πατριάρχης. Η σηµ. 1 είναι µεσν.]. 

πατριαρχικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πατριάρχη ή το 
πατριαρχείο: ~ ράβδος | θρόνος | σύνοδος (βλ.λ.) 2. αυτός που προέρχεται από 
τον πατριάρχη, που δίνεται από αυτόν: ~ ευλογία | άδεια 3. (µτφ.) αυτός που 
διαθέτει επιβλητικότητα και κύρος: ~ µεγαλοπρέπεια · 4. αυτός που σχετίζεται 
µε το κοινωνικό πρότυπο τής πατριαρχίας: ~ δοµή | οργάνωση | λειτουργία | 
σύστηµα | οικογένεια | παράδοση || ~ κοινωνία (στην οποία οι οικογενειακές 
σχέσεις οργανώνονται µε βάση τον κεντρικό ρόλο τού πατέρα, τη διαµονή τής 
νύφης στην οικία τού γαµπρού και τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 
από πατέρα σε γυιο) ΑΝΤ. µητριαρχικός. — πατριαρχικ-ά | -ώς επίρρ. 

πατρίδα (η) 1. η χώρα ή ο τόπος καταγωγής ή γεννήσεως: τα Αβδηρα είναι η ~ 
τού ∆ηµοκρίτου ΣΥΝ. γενέτειρα· ΦΡ. (α) ιδιαίτερη πατρίδα το χωριό ή η πόλη, 
στην οποία γεννήθηκε κανείς ή από την οποία κατάγεται: το Πάσχα θα κάνει 
διακοπές στην ~ του, την Κέρκυρα (β) χαµένες πατρίδες οι περιοχές όπου 
άκµασε ο ελληνισµός στο παρελθόν και τώρα ανήκουν σε άλλο κράτος ή 
έχουν χάσει τους ελληνικούς πληθυσµούς τους (κυρ. τα παράλια τής Μικράς 
Ασίας, η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος) (γ) δεύτερη πατρίδα ο τόπος στον 
οποίο πέρασε κανείς τα περισσότερα χρόνια τής ζωής του ή η χώρα στην 
οποία δηµιούργησε και διακρίθηκε: η Αµερική υπήρξε η - του 2. ο τόπος ή η 
χώρα εγκατάστασης, όπου ένα άτοµο διαµορφώνεται ως προσωπικότητα: 
έκαναν ~ τους τις πεδιάδες τού Νότου' ΦΡ. όπου γης και πατρίς βλ. λ. γη 3. 
(γενικότ.) οτιδήποτε συνδέει τα άτοµα-µέλη ενός έθνους, το πάτριο έδαφος 
και η κοινή κληρονοµιά τους, καθώς και τα ίδια τα µέλη τού συνόλου, τού 
έθνους: πολέµησαν για την ~|| ο υπέρ πατρίδος αγών || είχε πεθυµήσει την ~ και 
πιο πολύ τον ήλιο και τους 

απλούς ανθρώπους της- ΦΡ. πατρίς, θρησκεία, οικογένεια (παλαιότ.) 
το τρίπτυχο αξιών που προβλήθηκε κατεξοχήν από τα συντηρητικά 
κόµµατα 4. (συνεκδ.) (α) το σύνολο των κατοίκων µιας χώρας, ο λαός 
της: αγαπήθηκε απ' όλη την πατρίδα (β) (ειδικότ.) η πολιτεία (όταν 
λειτουργεί εξ ονόµατος τού λαού τής χώρας): η ~ τιµά τα ξενιτεµένα παιδιά της 
5. (συνεκδ.-λαϊκ., ως προσφώνηση σε πρόσωπο από την ίδια χώρα ή πόλη): 
χαθήκαµε, βρε ~! || ~, κι εσύ εδώ; ΣΥΝ. συµπατριώτης 6. ο τόπος στον οποίο 
πρωτοεµφανίζεται ή πρωτοδηµιουρ-γείται κάτι: η Ελλάδα είναι η ~ τής 
δηµοκρατίας ΣΥΝ. κοιτίδα, λίκνο. Επίσης (λόγ.) πατρίς [αρχ.] {πατρίδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πατρίς, -ίδος, ποιητ. τ. θηλ. τού επιθ. πάτριος (βλ.λ.), πβ. φρ. 
πατρίς γαία, πατρίς άρουρα, πατρίς πόλις (όπου εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται ως επίθ.). Η λ. απαντά ουσιαστικοποιηµένη ήδη στον 
Όµηρο]. 

πατριδογνωσία (η) {χωρ. πληθ.} σχολικό µάθηµα (κυρ. των πρώτων τάξεων τού 
δηµοτικού) γενικών γνώσεων σχετικά µε το άµεσο περιβάλλον των µαθητών, 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους από ιστορική, γεωγραφική, λαογραφική κ.λπ. 
άποψη ΣΥΝ. πατριδογραφία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γερµ. Heimatkunde]. 

πατριδογραφία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} η πατριδογνωσία (βλ.λ.). 
πατριδοκαπηλία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η σκόπιµη συναισθηµατική φόρτιση 

τού λαού σχετικά µε εθνικά θέµατα για την επίτευξη ιδιοτελών σκοπών, 
ατοµικών συµφερόντων: πολιτικοί που επιδίδονται στην ~, για να 
αναρριχηθούν στην εξουσία. — πατριδοκάπηλος (ο/η) [1897]. 

πατριδολατρία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η βαθιά αγάπη για την πατρίδα, η 
λατρεία προς καθετί που ανήκει ή παραπέµπει σε αυτήν: η ~ των Ελλήνων 
ΣΥΝ. φιλοπατρία. — πατριδολάτρης (ο) [1895], πατρι-δολάτρισσα (η), 
πατριδολατρικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.  ία. 

πατριδωνυµικό (το) όνοµα που δείχνει τον τόπο καταγωγής, διαµονής ή 
µετοικήσεως (κάποιου), όπως Κρητικός, Αθηναίος, Ναπολιτάνος κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < πατρίδα + -ωνυµικό (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

Πατρικία (η) γυναικείο όνοµα. 
Πατρίκιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 

όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Patricius < patricius (βλ. λ. πατρίκιος)]. 
πατρίκιος (ο) {πατρικί-ου | -ων,-ους}, πατρικία (η) {πατρικιών} (στο ρωµαϊκό 

και βυζαντινό κράτος) µέλος τής ανώτατης (κοινωνικά και πολιτικά) τάξης 
ΑΝΤ. πληβείος. [ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. patricius < pater, -tris «πατέρας»]. 

πατρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πατέρα ή τους 
προγόνους: ~ εξουσία | ευθύνη | στοργή | αισθήµατα || το - πρότυπο || ~ φίλος 2. 
(α) αυτός που δίνεται, κληρονοµείται ή προέρχεται από τον πατέρα ή τους 
προγόνους: ~ όνοµα | περιουσία | προστασία (β) πατρικό (το) (i) το σπίτι στο 
οποίο µεγαλώνει κανείς µε την οικογένεια του ή που κληρονοµεί από τον 
πατέρα του: επισκέφτηκε το ~ του στο χωριό (ii) το οικογενειακό όνοµα 
γυναίκας πριν παντρευτεί (γ) πατρικά (τα) η περιουσία που κληρονοµεί κανείς 
από τον πατέρα του 3. (µτφ.) αυτός που η τρυφερότητα, η στοργικότητα και ο 
συµβουλευτικός του ρόλος ή χαρακτήρας µοιάζουν µε τις αντίστοιχες 
ιδιότητες τού πατέρα: ο - τόνος στη φωνή τού προϊσταµένου. — πα-τρικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., πατρικότητα (η) [µεσν.]. 

πατρινός, -ή, -ό → Πάτρα 
πατριός (ο) → πατρυιός 
πάτριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τους προγόνους, που 

προέρχεται ή µεταβιβάζεται από αυτούς κληρονοµικώς: ~ εδάφη | ήθη | εστία | 
νόµοι | θεοί ΣΥΝ. πατρογονικός, προγονικός, πατροπαράδοτος 2. πάτρια (τα) 
τα ήθη και έθιµα, οι παραδόσεις και οι ιδέες που αποτελούν την κληρονοµιά 
ενός λαού. 

πατρίς (η) -# πατρίδα 
πατριώτης (ο) {πατριωτών}, πατριώτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 

που έχει την ίδια πατρίδα µε κάποιον άλλον, ο συντοπίτης: είναι πατριώτες, 
µεγάλωσαν στο ίδιο χωριό ΣΥΝ. συγχωριανός, συµπολίτης, συµπατριώτης 2. 
πρόσωπο που αγαπά την πατρίδα του και αγωνίζεται γι' αυτήν, που τιµά ό,τι 
συνδέεται µε την ιστορία, την παράδοση, τη γλώσσα της κ.λπ. ΣΥΝ. 
φιλόπατρις ΑΝΤ. άπατρις 3. ως προσφώνηση αγνώστου ή ως χαιρετισµός: ~, 
από πού πάνε για το χωριό; || γεια χαρά, πατριώτη! — (υποκ.) πατριωτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πατριά + -ώτης (πβ. ίδι-ώτης, στρατι-ώτης, δεσµ-ώτης). Η λ. 
αναφερόταν αρχικά στους βαρβάρους, οι οποίοι συνδέονταν µόνο µε κοινή 
καταγωγή και πατρίδα, ενώ για τους Έλληνες εχρησιµο-ποιείτο κυρ. ο όρ. 
πολϊται | συµπολϊται, ο οποίος αναφερόταν στην ιδιότητα τους ως µελών 
ελεύθερης πόλης-κράτους. Αργότερα (µτγν.) η σηµ. γενικεύθηκε]. 

πατριωτικά επίρρ.· κατά τρόπο που αρµόζει σε πατριώτη (σηµ. 2)· ΦΡ. παίρνω 
(κάτι) πατριωτικά αντιµετωπίζω (κάτι) µε ένθερµο τρόπο, µε τον ίδιο ζήλο 
που δείχνει κάποιος, όταν αγωνίζεται για την πατρίδα του: έχει πάρει 
πατριωτικά το θέµα και ξενυχτάει κάθε µέρα στη δουλειά. 

πατριωτικός, -ή, -ό [1857] αυτός που σχετίζεται µε τον πατριώτη, τον 
πατριωτισµό: ~ αγώνας | συµπεριφορά | πράξη | τραγούδι | αισθήµατα ΣΥΝ. 
εθνικός. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. patriotique, άσχετο από το αρχ. 
πατριωτικός «ο αναφερόµενος σε πατριά»]. 

πατριωτισµός (ο) [1790] η έµπρακτη αφοσίωση και αγάπη κάποιου προς την 
πατρίδα του: η τήρηση τού Συντάγµατος επαφίεται στον ~ των Ελλήνων || η 
θυσία του αποτέλεσε εκδήλωση ύψιστου ~ ΣΥΝ. φιλοπατρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εθνικισµός. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. patriotisme]. 
πατρο- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τον πατέρα 

ή τους πατέρες, δηλ. τους προγόνους: πατρο-γονικός, πα-τρο-κτόνος. 
[ETYM. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. πατήρ, -τρός]. 

πατρόγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πλατιά βούρτσα για πλαστικά χρώµατα που η 
επιφάνεια της έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου. 

πατρογονικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που είναι κληρονοµηµένος, από τον 
πατέρα ή τους προγόνους: - σπίτι | κειµήλιο | κτήµατα 2. αυτός που αποτελεί 
µέρος τής προγονικής κληρονοµιάς: ~ συνήθειες | εστίες | ήθη | έθιµα ΣΥΝ. 
πατροπαράδοτος 3. πατρογονικά (τα) (α) οι πρόγονοι, οι πατέρες (β) τα 
κληρονοµηµένα κτήµατα. 

πατρογραµµικός, -ή, -ό 1. (στην κοινωνική ανθρωπολογία) αυτός που 
σχετίζεται µε τον τύπο αναγνωρίσεως τής καταγωγής και κοινωνικής 
οργάνωσης, ο οποίος ορίζει την καταγωγή αποκλειστικά µε βάση την πατρική 
γενεαλογική γραµµή, ενώ ταυτοχρόνως δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωµα 
στους συγγενείς από την πλευρά τής µητέρας 2. (στην εθνολογία) αυτός που 
σχετίζεται µε το σύστηµα συγγένειας, το οποίο δίνει βαρύτητα µόνο στην 
καταγωγή από την πλευρά τού πατέρα. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
patrilinear (νόθο συνθ.)]. 

πατρόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από την πλευρά τού πατέρα 2. από την εποχή των 
προγόνων. [ETYM. αρχ. < πατρο- + παραγ. επίθηµα -θεν (βλ.λ.)]. 

Πάτροκλος (ο) {-ου κ. -όκλου} 1. ήρωας τού Τρωικού Πολέµου, στενός 
παιδικός φίλος και γενναίος συµπολεµιστής τού Αχιλλέα, ο οποίος σκοτώθηκε 
από τον 'Εκτορα 2. ανδρικό όνοµα. [ETYM. αρχ. παράλλ. τ. τού ονόµατος 
Πατροκλής «αυτός που έχει ένδοξο πατέρα» < πατρο- + -κλής < κλέος «δόξα» 
(βλ.λ.)]. 

πατροκτονία (η) [µτγν.] {πατροκτονιών} ο φόνος τού πατέρα από παιδί του. 
πατροκτόνος, -ος, -ο 1. αυτός που διαπράττει τον φόνο τού πατέρα του ή 

ευθύνεται γι' αυτόν: (συνεκδ.) ~ χείρ 2. πατροκτόνος (ο/η) πρόσωπο που 
φόνευσε τον πατέρα του: ο ~ οµολόγησε την πράξη του στον ανακριτή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. αρχ; < πατρο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. 
κ. -κτονία)]. 

πατρολογία (η) [1833] {πατρολογιών} 1. κλάδος τής θεολογίας που µελετά τα 
έργα και τη διδασκαλία των Πατέρων και όλων των εκκλησιαστικών 
συγγραφέων 2. (συνεκδ.) συλλογή συγ-γραµµάτων εκκλησιαστικών 
συγγραφέων: Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Graeca) (το σύνολο των έργων 
των Πατέρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας). — πατρολογικός, -ή, -ό [1872], 
πατρολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
patrologia]. 

πατρόν (το) {άκλ.} φύλλο χαρτιού ή άλλου ηµιδιαφανούς υλικού µε τυπωµένο 
υποδειγµατικό σχέδιο, βάσει τού οποίου πρέπει να κοπεί το ύφασµα για ένα 
ρούχο- ΦΡ. βγάζω ένα πατρόν κατασκευάζω ένα υποδειγµατικό σχέδιο βάσει 
τού οποίου κόβω ύφασµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. patron «υπόδειγµα για κοπή 
υφάσµατος» < patron «αρχηγός, οδηγός» < λατ. patronus «πάτρων» (βλ. κ. 
πάτρων)]. 

πατρόνα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η ιδιοκτήτρια ή διευθύντρια οίκου 
ανοχής ΣΥΝ. µαντάµ 2. (σπάν.) η οικοδέσποινα ή η ιδιοκτήτρια 
καταστήµατος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. patrona, θηλ. τού patrono < λατ. patronus, βλ. 
κ. πάτρων]. 

πατρόνα2 (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) η φυσιγγιοθήκη, η παλάσκα: «να 
πάρω το ντουφέκι µου, την όµορφη ~» (ριζίτικο). [ΕΤΥΜ < ιταλ. patrona < 
γερµ. Patron [tasche] < γαλλ. στρατ. όρ. patron «φυσίγγιο» + γερµ. Tasche 
«θήκη»]. 

πατρονάρω ρ. µετβ. {πατρονάρισα} 1. παρεµβαίνω προστατευτικά 
κατευθύνοντας την εξέλιξη, τις επιλογές κάποιου κατά τρόπο δεσµευτικό τής 
θελήσεως του ή µε αθέµιτα µέσα: τα κόµµατα επιχειρούν να πατρονάρουν τους 
εργαζοµένους µέσα από ελεγχόµενα συνδικαλιστικά όργανα || δεν δέχεται να του 
πατρονάρει την καριέρα | τη ζωή του κανένας 2. επιχορηγώ κάποιον (ιδιώτη, 
φορέα, οργανισµό κ.λπ.) για την υλοποίηση των σχεδίων του, συµβάλλω ή 
στηρίζω τη δραστηριότητα του: µεγάλος εκδοτικός οργανισµός πατρονάρει τον 
ραδιοφωνικό σταθµό. — πατρονάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. patronner < patron «αρχηγός, οδηγός» (< λατ. 
patronus). Βλ. λ. πάτρων]. 

πάτρονας (ο) → πάτρωνας 
πατρονίστ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που σχεδιάζει πατρόν. [ΕΤΥΜ. < πατρόν + 

παραγ. επίθηµα -ίστ (< γαλλ. -ist) κατά τα γαλλ. προελ. µοντελίστ, σολίστ 
κ.ά.)]. 

πατροπαράδοτος, -η, -ο αυτός που έχει κληρονοµηθεί από τους προγόνους, 
που αποτελεί µέρος τής πατρώας παράδοσης: ~ ήθη και έθιµα | φιλοξενία 
ΣΥΝ. πάτριος, πατρογονικός, παραδοσιακός. — πατροπαράδοτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πατρο- + -παράδοτος (< παραδίδωµι), πβ. κ. έτοιµο-πα-
ράδοτος, ά-παράδοτος]. 

πατρότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού πατέρα: η ~ τον ωρίµασε || 
«η λυτρωµένη ψυχή έχει συνείδηση τής πατρότητας τού Θεού και συγχρόνως τής 
δικής της υιότητας αλλά και αµαρτωλότη-τας» 2. η άµεση σχέση µεταξύ 
πατέρα και παιδιού: η ~ συνεπάγεται ευθύνες || παιδί αγνώστου πατρότητας- 
ΦΡ. πατρότητα τέκνου η γνησιότητα τού παιδιού ως προς τον πατέρα, η οποία 
εξακριβώνεται µε διάφορες µεθόδους, λ.χ. µε αναλύσεις αίµατος 3. (µτφ.) το 
να είναι κανείς ο δηµιουργός ή εµπνευστής πράγµατος: πιστοποιήθηκε η ~ τού 
πίνακα || ερίζουν για την - τής ιδέας | τής εφεύρεσης | τής ανακάλυψης. 

πατροτοπικός, -ή, -ό (στην κοινωνική ανθρωπολογία) (τύπος εγκατάστασης) 
που επιβάλλεται στους νεόνυµφους στο πλαίσιο πατριαρχικής κοινωνίας, 
σύµφωνα µε τον οποίο η νύφη εγκαθίσταται στην κατοικία τού γαµπρού: ~ 
οικογένεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. patrüocal (νόθο συνθ.)]. 
πατρυιός (ο) (σχολ. ορθ. πατριός) (για τα παιδιά µιας γυναίκας) ο θετός 
πατέρας, ο σύζυγος τής µητέρας τους ύστερα από χηρεία ή διαζύγιο ANT. 
φυσικός πατέρας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πατρυιός (< αρχ. πατήρ), κατ' αναλογίαν προς το αρχ. µητρυιά 
(βλ.λ.)]. πάτρωνας (ο) {πατρώνων} 1. ΙΣΤ (στην αρχαία Ρώµη) υψηλά ιστάµενο 
πρόσωπο, συνήθ. πατρίκιος, που προστάτευε (νοµικά ή κυρ. οικονοµικά) άτοµο 
κατώτερης κοινωνικής τάξης, απελεύθερο κ.λπ. (πβ. λ. πελάτης) 2. πρόσωπο 
που έχει υπό την προστασία του άλλο πρόσωπο (ή οµάδα), παρέχοντας νοµική 
και οικονοµική κάλυψη 3. (ειδικότ.-κακόσ.) πρόσωπο που δεν εµφανίζεται 
συχνά στο προσκήνιο, ωστόσο καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση άλλων: οι ~ τής 
πολιτικής | των κοµµάτων ΣΥΝ. προστάτης. Επίσης (αρχαιοπρ.) πάτρων [µτγν.] 
{πά-τρωνος}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πάτρων, -ωνος < λατ. patronus «προστάτης» (< pater 
«πατέρας»). Στην αρχ. Ρώµη ο patronus ήταν ο προστάτης απελεύθερου δούλου 
και τον εκπροσωπούσε στα δικαστήρια και στη σύγκλητο ως συνήγορος]. 
πατρωνία (η) [µτγν.] {πατρωνιών} 1. η ιδιότητα και το έργο τού πάτρωνα, κυρ. 
η παροχή προστασίας 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (α) το καταχρηστικό δικαίωµα προσώπου 
ή κόµµατος µε εξουσία να ευνοεί πρόσωπα χρήσιµα ή αρεστά σε αυτό ΣΥΝ. 
ευνοιοκρατία, ρουσφετολογία, φαβοριτισµός (β) εξουσιαστική σχέση που 
συνίσταται στην παροχή κυρ. πολιτικής προστασίας µε αντάλλαγµα την παροχή 
υπηρεσιών, εξυπηρετήσεων κ.λπ. εκ µέρους τού προστατευοµένου προς τον 
προστάτη του. πατρωνυµία (η) [µεσν.] {πατρωνυµιών} η ονοµασία (κάποιου) 
µε όνοµα παραγόµενο από το πατρικό, π.χ. Ατρείδης, ο γυιος τού Ατρέα. 
πατρωνυµικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει σχηµατιστεί από το πατρικό 
όνοµα· κυρ. ως ουσ. πατρωνυµικό (το) κύριο όνοµα που παράγεται από το 
όνοµα τού πατέρα ή τού γενάρχη οικογένειας, δηλώνοντας την καταγωγή από 
αυτόν: Νικολάου (γυιος τού Νικολάου), Πετρίδης (γυιος τού Πέτρου) κ.λπ. 
πατρώνυµο (το) {πατρωνύµ-ου | -ων} το όνοµα τού πατέρα (κάποιου): στην 
αίτηση συµπληρώστε και το ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. πατρώνυµος < πατρ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ονυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. 
πατρώος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κληροδοτείται, µεταβιβάζεται από τους 
προγόνους: ~ γη | εδάφη | κληρονοµιά ΣΥΝ. πατρογονικός, πάτριος, 
πατροπαράδοτος. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· πατρώος < πάτρως, -ωος «θείος από την πλευρά τού πατέρα», 
που συνδ. µε λατ. patruus και σανσκρ. pitrvyâ-. Το επίθ. πα-τρφος αναφερόταν 
κυρ. στην πατρική περιουσία, κατ' αντιδιαστολή προς το επίθ. πάτριος, το οποίο 
αναφερόταν στους νόµους, στις παραδόσεις και στα προγονικά έθιµα]. 
πατσαβουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το κουρέλι που χρησιµοποιείται για 
καθάρισµα, ξεσκόνισµα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε βρόµικο και κουρελιασµένο 
ύφασµα 3. (υβριστ.) γυναίκα χωρίς αξιοπρέπεια ή πολύ άσχηµη 4. (µτφ.) κακής 
ποιότητας έντυπο µε κείµενα προσβλητικά, χυδαία ΣΥΝ. φυλλάδα, 
παλιοφυλλάδα. Επίσης πατσαβούρι (το). [ΕΤΥΜ. < βεν. spazza(d)ura < ρ. 
spazzare «σκουπίζω, καθαρίζω», αρχική σηµ. «αδειάζω, κενώνω», < παλαιότ. 
spazzo < λατ. spatium «χώρος, διάστηµα»]. πατσαβουριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{πατσαβούριασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) (συνήθ. για ρούχα) κάνω (κάτι) σαν 
πατσαβούρι, το τσαλακώνω και το λερώνω. πατσάς (ο) {πατσάδες} 1. το 
στοµάχι, η κοιλιά και τα ποδαράκια σφαγµένου ζώου 2. (συνεκδ.) το φαγητό 
που παρασκευάζεται από το στοµάχι, την κοιλιά, τα ποδαράκια (συνήθ. και το 
κεφάλι) ζώου: ~ ψιλοκοµµένος | σαλονικιός (µε κόκκινη σάλτσα) || «πατσάς καθ' 
εκά-στην» (επιγραφή σε εστιατόρια)· ΦΡ. (α) κάνω τα µούτρα κάποιου πατσά 
ξυλοκοπώ κάποιον ανηλεώς, του «σπάω τα µούτρα» (β) βουρ στον πατσά! βλ. 
λ. βουρ · 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που παρουσιάζει έντονη χαλάρωση ή 
γήρανση, ο ελάχιστα σφριγηλός και γεροδεµένος. Επίσης πατσά (η). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. paca < περσ. paca «πόδια (σφαγίου, όταν είναι µαγει-
ρεµένα)»]. πατσατζήδικο (το) το ειδικό µαγειρείο που σερβίρει πατσά. 
πατσατζής (ο) {πατσατζήδες} αυτός που µαγειρεύει και πουλάει πατσά σε 
µαγειρείο (πατσατζήδικο). [ΕΤΥΜ < τουρκ. pacaci]. πάτσγουορκ (το) {άκλ.} 1. 
κοµµάτια υφάσµατος διαφορετικών χρωµάτων και σχεδίων που ράβονται 
µεταξύ τους και χρησιµεύουν ως ενδύµατα, κουβέρτες κ.λπ. 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
αποτελείται από κοµµάτια διαφορετικού χρώµατος: βλέπαµε από το αεροπλάνο 
το ~ που σχηµάτιζαν οι διαφορετικές καλλιέργειες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. patchwork < patch «µπάλλωµα - βούλλα» + work «έργο»]. 
πατσές (οι) θηλ. {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. µικρά, µαγειρεµένα κοµµάτια από 
εντόσθια σφαγίου, κυρ. από στοµάχι αρνιού ή µόσχου ΣΥΝ. πατσάς 2. (µτφ.) το 
πάχος στην κοιλιά (κάποιου): κάνε λίγο γυµναστική, να πέσουν οι ~. πάτσι επίρρ. 
(λαϊκ.) ισοπαλία, ίσα-ίσα· κυρ. στις ΦΡ. είµαι | έρχοµαι πάτσι (µε κάποιον) 
πατσίζω: νίκησε ο καθένας από µία φορά, άρα εί- 
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ναι ~ || σου έδωσα, µου έδωσες, είµαστε ~. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < ιταλ. pace «ειρήνη» στη διαλεκτ. φρ. 
siamo pace «είµαστε ισόπαλοι»]. 

πατσίζω ρ. αµετβ. {πάτσισα} ισοφαρίζω (κάποιον) στην επίδοση, έρχοµαι ίσα-
ίσα µαζί του· (συχνότ.) ανταποδίδω την πράξη (κάποιου) µε άλλη ισοδύναµη: 
κάνε του κι εσύ το ίδιο, να πατσίσετε || κέρασε την άλλη φορά εσύ, για να 
πατσίσεις ΣΥΝ. ισοφαρίζω. 

πατσουλί (το) {δύσχρ. πατσουλ-ιού | -ιών} 1. αιθέριο έλαιο από την Κίνα, την 
Ιάβα και την Αυστραλία µε χρήση στην αρωµατοποιία 2. (συνεκδ.) το άρωµα 
από το παραπάνω αιθέριο έλαιο 3. (κακόσ.) φτηνό και βαρύ άρωµα: βροµάει 
~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. patchouli < αγγλ. patchouli/-ly < pacculi (γλώσσα Ταµίλ, < 
pace «πράσινος» + ilai «φύλλο»), πβ. κ. χίντι paccoli]. 

πατσούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ως µειωτ. χαρακτηρισµός για συνήθως 
γυναίκα µεγάλης ηλικίας µε γερασµένο και χαλαρό δέρµα και ατηµέλητη. 
Επίσης πατσσύρω. 
[ΕΤΥΜ. πιθ. < πατσα)β)ούρα ή θηλ. τού επιθ. πατσούρης | πατσουρός 
«πλακωτός - κουτσοµύτης» < πατσάς «σιµός»]. 

πατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πατ-είς κ. -άς... | πάτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος κ. (λόγ.) πεπατηµένος} ♦ (µετβ.) 1. πιέζω µε τα πόδια κάτι, το 
ποδοπατώ: ~ σταφύλια | ένα µυρµήγκι | το χαλί | ένα καρφί || ~ το αποτσίγαρο 
στον δρόµο || το χώµα θέλει να πατηθεί, για να «κάτσει»- ΦΡ. (α) πατώ πόδι 
προβάλλω έντονα απαίτηση µου, επιβάλλω τη δική µου επιθυµία, κυρ. για να 
εµποδίσω κάτι, απαιτώ να µε λάβουν οι άλλοι σοβαρά υπ' όψιν τους: δεν 
µπορείς να τους αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν πρέπει να πατήσεις πόδι! (β) 
πατείς µε πατώ σε για πολυπληθείς συγκεντρώσεις, για µεγάλο συνωστισµό: 
παραµονές Χριστουγέννων στα µαγαζιά γίνεται ~ || ο χώρος ήταν πολύ µικρός 
για τόσα άτοµα κι ήταν όλοι ~ (γ) (εκφραστ.) πατώ στον κάλο (κάποιον) | 
πατώ τον κάλο (κάποιου) βλ. λ. κάλος (δ) πατάω τη µπανα-νόφλουδα | 
πεπονόφλουδα πέφτω σε παγίδα (ε) πατάω το πόδι µου (κάπου) πηγαίνω (σε 
ένα µέρος): να µην πατήσεις ξανά το πόδι σου εδώ! (να µην ξανάρθεις) (στ) 
πατάω επί πτωµάτων | στο πτώµα κάποιου βλ. λ. πτώµα (ζ) πατάω (γερά) 
στα πόδια µου µπορώ να αντιµετωπίζω ο ίδιος ό,τι µου συµβαίνει, έχω καλή 
υποδοµή, γερές βάσεις 2. ακουµπώ το πέλµα τού ποδιού µου (συνήθ. ακούσια) 
πάνω στο πόδι κάποιου άλλου: πρόσεξε, µε πατάς! || µε πάτησε µε το τακούνι 
και µε τρέλανε στον πόνο 3. (οικ.) πιέζω κάτι προς τα κάτω, µειώνοντας τον 
όγκο του: αν δεν πατήσεις τα ρούχα, δεν θα χωρέσουν στη βαλίτσα || πάτησε τα 
λίγο τα µαλλιά σου, να µην είναι τόσο φουντωτά ΣΥΝ. πατικώνω, (για πράγµ.) 
µαζεύω, στοιβάζω 4. πιέζω (µε δάχτυλα ή πόδι) εξάρτηµα (συσκευής | 
οχήµατος) ή ένα κουµπί, για να παραχθεί το προσδοκώµενο αποτέλεσµα: 
πατήστε το κουµπί, για να κάνει στάση το λεωφορείο || ~ τα πλήκτρα τού πιάνου 
|| ~ τον διακόπτη για το φως 5. (οικ.) πιέζω µε δύναµη (κάτι) πάνω σε επιφά-
νεια ή το τονίζω (ώστε να είναι πιο έντονο το αποτέλεσµα): µην πατάς τόσο το 
στυλό, όταν γράφεις || πάτησε λίγο ακόµα το σχέδιο, γιατί βγήκαν αχνά τα 
χρώµατα του 6. (οικ.) σιδερώνω κάτι: µου πατάς το πουκάµισο στον γιακά; || 
πάτησε λίγο το παντελόνι, για να κάνει τσάκιση 7. κυριεύω, καταλαµβάνω (µετά 
από έφοδο ή πολιορκία): οι Τούρκοι πάτησαν την Πόλη || ποτέ κατακτητής δεν 
πάτησε τη Μάνη ΣΥΝ. αλώνω 8. (για οχήµατα) χτυπώ (κάποιον), συνήθ. 
σκοτώνω µε χτύπηµα, τον παρασύρω (τραυµατίζοντας ή σκοτώνοντας τον): 
τον πάτησε αυτοκίνητο, καθώς διέσχιζε τον δρόµο! || είναι γρουσουζιά για έναν 
οδηγό να πατήσει γάτα- ΦΡ. (α) πατάω γκάζι πιέζω µε το πόδι το γκάζι, για να 
επιταχύνω· (µτφ.) αυξάνω την ταχύτητα µου, επισπεύδω: πρέπει να πατήσεις 
γκάζι, για να φθάσουµε έγκαιρα (β) πατάω φρένο πιέζω µε το πόδι το φρένο, 
για να µειώσω την ταχύτητα τού οχήµατος που οδηγώ' (µτφ.) επιβραδύνω, δεν 
βιάζοµαι: πάτα φρένο, ακόµη είσαι στην αρχή (γ) το πατάω οδηγώ µε µεγάλη 
ταχύτητα 
9. παραβιάζω, αθετώ: ~ τον όρκο µου | τη συµφωνία ΣΥΝ. καταπατώ 
10. (εκφραστ.) καταβάλλω, εξοντώνω ολοκληρωτικά, νικώ κατά κρά 
τος: θα τους πατήσουµε στον αγώνα! 11. (+ αριθµό που δείχνει ηλι 
κία) αποκτώ την ηλικία (που δηλώνει ο αριθµός), λ.χ. πατάω τα πε 
νήντα (γίνοµαι πενήντα ετών) 12. (προφορ. + ουσιαστικό) κάνω (ό,τι 
δηλώνει το ουσιαστικό) σε µεγάλο βαθµό ή εντατικά: ~ δουλειά (δου 
λεύω εντατικά) || ~ φαί (τρώω πολύ) || ~ βρισίδι (βρίζω, καθυβρίζω) || 
~ τρέξιµο (τρέχω) || ~ φωνές (βάζω τις φωνές, φωνάζω) || ~ (κάτι) γέλια 
(γελώ, βάζω τα γέλια) ΣΥΝ. ρίχνω· ΦΡ. την πατάω (µε κάποιον) (i) ερω 
τεύοµαι (κάποιον): νοµίζω πως την έχει πατήσει µε τη Ρένα ΣΥΝ. τσι 
µπιέµαι (ii) ζηµιώνοµαι: την πατήσαµε µε τον νέο υπάλληλο, δεν φαί 
νεται και πολύ εργατικός! ♦ (αµετβ.) 13. ακουµπώ το πέλµα τού πο 
διού (κάπου) κατά την κίνηση: δεν πάτησε καλά στο κατέβασµα και 
στραµπούληξε το πόδι του || εκεί όπου πατάς είναι σάπιο το σανίδι 
και θα σπάσει || µ'αυτά τα τακούνια δεν πατάς σταθερά 14. περπα 
τώ πάνω σε (κάτι): οι αναστενάρηδες πατούν σε αναµµένα κάρβου 
να, χωρίς να καίγονται- ΦΡ. (α) δεν πατάς καλά δεν έχεις σωστή πο 
ρεία, συµπεριφορά (β) πατάω στα νύχια ακροπατώ, περπατώ στις 
άκρες των ποδιών, για να µην κάνω θόρυβο (γ) πατάω καλά | γερά 
βρίσκοµαι σε καλή και σίγουρη κατάσταση ή έχω σωστές βάσεις (δ) 
δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω έχω χάσει τον προσανατολισµό 
µου (ε) αλλού πατάω κι αλλού βρίσκοµαι βλ. λ. αλλού 15. (ειδικότ.) 
αυξάνω την ταχύτητα (οχήµατος), επιταχύνω: πάτα να τους προλά 
βουµε! 16. στηρίζοµαι µε σταθερότητα σε επιφάνεια, ακουµπώ µε 
όλη την επιφάνεια τής βάσης µου: το τραπέζι δεν πατάει καλά, όλο 
κουνιέται || βάλε πιο µέσα το βάζο να πατάει ολόκληρο, γιατί θα πέ 
σει 17. περνάω, διέρχοµαι (από κάπου), διαβαίνω ένα µέρος: δεν πα 
τά αµάξι σε τέτοιες ανηφοριές, θα διαλυθεί || δεν υπάρχει πια µέρος 
στον πλανήτη, όπου να µην έχει πατήσει ο άνθρωπος 18. πηγαίνω σε 
ένα µέρος, εµφανίζοµαι (κάπου): δεν ~ ποτέ σε τέτοια µέρη || πότε 

πάτησες τελευταία φορά στην εκκλησία; || δεν λέει να πατήσει στο µαγαζί µετά 
τον καβγά 19. (η µτχ. πεπατηµένος, -η, -ο) βλ.λ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πατώ (-έω), αγν. ετύµου. Βλ. λ. πάτος]. 

πάτωµα (το) {πατώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. επίπεδη κατώτατη επιφάνεια 
δωµατίου ή κλειστού χώρου, πάνω στην οποία κάποιος περπατά: ~ στρωµένο 
µε πλακάκια | µε µωσαϊκό || µαρµάρινα | ξύλινα ~ || γυµνό ~ (χωρίς χαλί ή 
µοκέτα) || καλογυαλισµένο | βρόµικο ~ || µόλις µπήκε στο σπίτι, σωριάστηκε 
λιπόθυµη στο ~ ΣΥΝ. δάπεδο 2. ο όροφος κτηρίου: ανέβηκα δέκα ~ από τις 
σκάλες, γιατί είχε χαλάσει ο ανελκυστήρας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πατώνω]. 

πατωµατζής (ο) {πατωµατζήδες} τεχνίτης ειδικευµένος στην επένδυση των 
δαπέδων σε οικοδοµές, σπίτια κ.λπ. Επίσης πατωµατάς. 

πατώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πάτωσα} ♦ (µετβ.) 1. κατασκευάζω το δάπεδο 
κτηρίου: τώρα πατώνουν το σπίτι 2. κατασκευάζω ή στερεώνω τον πάτο σε 
σκεύος, κιβώτιο, βαρέλι κ.λπ. 3. τοποθετώ, συσκευάζω κάτι συµπιέζοντας το, 
ώστε να µειωθεί ο όγκος του ΣΥΝ. πατικώνω 
♦ (αµετβ.) 4. αγγίζω τον βυθό θάλασσας, ποταµού κ.λπ. µε τα πέλµα 
τα: στα βαθιά δεν πατώνεις || κολυµπούσε µέχρι εκεί όπου πάτωνε 
5. (µτφ.) έρχοµαι τελευταίος σε διαγωνισµό, εξετάσεις, εκλογές κ.λπ.: 
στις εξετάσεις για το πανεπιστήµιο πάτωσε. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πάτος]. 

πατωσιά (η) 1. η επικάλυψη επιφάνειας µε σανίδες 2. (συνεκδ.) το δάπεδο 
κτηρίου ΣΥΝ. πάτωµα 3. η σκαλωσιά σε οικοδοµή. [ΕΤΥΜ < πατώνω (αόρ. 
πάτωσ-α) + -ιά, πβ. κ. σκαλωσ-ιά]. 

παύλα (η) {παυλών} 1. το σηµείο στίξεως (-) που δηλώνει: (α) την αλλαγή τού 
οµιλητή σε διάλογο, π.χ. -Θα έρθεις µαζί; -Όχι, έχω δουλειά (β) (όταν 
χρησιµοποιούνται δύο µαζί, δηλ. ως διπλή παύλα) διακοπή τού λόγου για την 
παρεµβολή (ανάµεσα τους) αυτοτελούς ή παρενθετικής φράσης ή πρότασης 
(αντί για τη χρήση κοµµάτων ή παρένθεσης^ π.χ. η µικρότερη κόρη του -θα 
'ταν δεν θα 'ταν δώδεκα χρονών- έπαιζε στην αυλή- ΦΡ. τελεία και παύλα βλ. λ. 
τελεία 2. µουσική παύση. — (υποκ.) παυλίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παύλα, αρχική σηµ. «παύση, διακοπή», < παύω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -λα, πβ. τρώγ-λη]. 

Παυλινα (η) γυναικείο όνοµα. 
Παύλος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Απόστολο των Εθνών ο οποίος εισήλθε στον 
χριστιανισµό λίγα χρόνια µετά τον θάνατο τού Χριστού (οπότε και 
ονοµάστηκε Παύλος, ενώ πριν ονοµαζόταν Σαούλ) και αναδείχθηκε σε 
ηγετική προσωπικότητα µεταξύ των Αποστόλων µε σηµαντικότατο 
επιστολικό έργο (14 επιστολές) 2. όνοµα πατριαρχών, επισκόπων, παπών και 
ηγεµόνων 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Παύλος < λατ. paulus «µικρός», 
επίθ. που συνόδευε ως παρωνύµιο ορισµένα ρωµαϊκά κύρ. ονόµατα], 

Παυσανίας (ο) 1. αρχαίος Σπαρτιάτης στρατηγός, αρχιστράτηγος των Ελλήνων 
στη µάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.), που θανατώθηκε στην πατρίδα του ως 
ένοχος προδοσίας (467-466 π.Χ.) 2. αρχαίος Έλληνας πεζογράφος (β' µισό τού 
2ου αι. µ.Χ.) από τη µικρασιατική Λυδία, σηµαντικότερο έργο τού οποίου 
είναι το Ελλάδος Περιήγησις 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κυρ. όν. < ουσ. παυσανίας «αυτός που ανακουφίζει από τη 
θλίψη» < παυς)ι)- (< παύω, πβ. παϋσ-ις) + -ανίας < ανία]. 

παύση κ. (λαϊκ.) πάψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σταµάτηµα, η µόνιµη ή 
προσωρινή διακοπή: ~ εργασιών/ πληρωµών || στην οµιλία του έκανε πολλές ~ 
από συγκίνηση ή αµηχανία ΣΥΝ. λήξη, κατάπαυση 2. η απόλυση εργαζοµένου: 
ανακοινώθηκε η οριστική ~ του από την εταιρεία 3. (συνεκδ.) το έγγραφο µε το 
οποίο ανακοινώνεται η απόλυση: πήρε στα χέρια την ~ του 4. (σε µουσική 
σύνθεση) η χρονική διάρκεια χωρίς ήχο 5. ΜΟΥΣ. (ή σηµείο παύσεως) το 
µουσικό σηµείο τού πενταγράµµου µε το οποίο δηλώνεται η χρονική διάρκεια 
χωρίς ήχο: ~ ογδόου | τετάρτου. — (υποκ.) παυσούλα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
παύσις < παύω (βλ.λ.)]. 

παυσίλυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που περιορίζει τη στενοχώρια, που µειώνει την 
ένταση τής λύπης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παυσι- (< παύω, πβ. παϋσ-ις) + -λυπος < 
λύπη]. 

παυσίπονο (το) φάρµακο που καταπραΰνει τον πόνο: παίρνει ~, για να τα 
καταφέρει να σταθεί ΣΥΝ. αναλγητικό. 

παυσίπονος, -η, -ο αυτός που ανακουφίζει από τον πόνο ΣΥΝ. αναλγητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παυσι- (< παύω, πβ. παύσ-ις) + πόνος]. 

παύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπαψα κ. (λόγ.) έπαυσα, παύ-θηκα, -µένος} 
♦ (µετβ.) 1. βάζω τέλος (σε κάτι), σταµατώ προσωρινά ή µόνιµα: πάψ- 
τε τις φασαρίες και τα κλάµατα || (+να) ~ να ασχολούµαι µ'αυτό το 
ζήτηµα || (στρατ. διαταγή) παύσατε πυρ! (σταµατήστε να πυροβολεί 
τε) 2. απολύω, αποµακρύνω (κάποιον) από τη θέση του, αφαιρώ τις 
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που έχω παραχωρήσει (σε κάποιον): 
τον έπαυσαν λόγω των πολιτικών του φρονηµάτων ΣΥΝ. απολύω 
♦ (αµετβ.) 3. αναστέλλω, διακόπτω για ένα χρονικό διάστηµα ή µόνι 
µα: όλη νύχτα ο άερας δεν έπαψε (καταλάγιασε) ούτε στιγµή 4. κά 
νω ησυχία, σταµατώ να κάνω θόρυβο: Πάψε πια! ∆εν µπορώ τις φω 
νές σου || πες στα παιδιά να πάψουν και να κάτσουν φρόνιµα ΣΥΝ. 
σωπαίνω, σιγώ 5. (η αρχαιοπρ. προστ. παύσασθε) ως παράγγελµα στη 
γυµναστική για τη διακοπή άσκησης ή κίνησης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το ρ. είχε αρχική 
σηµ. «χτυπώ κάποιον, για να τον αποµακρύνω» (µε αφετηρία κυρ. τη χρήση 
τού ρ. στον Όµηρο, λ.χ. «παϋσαι, αγριον άνδρα», «παΰσαι Έκτορα µάχης») και 
ότι το αρχαιότερο θ. απαντά στον αόρ. παυ-σαι, βάσει τού οποίου 
σχηµατίστηκε ο ενεστ. παύω. Σε αυτή την 
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περίπτωση το θ. παυ- πιθ. ανάγεται στο ρ. παίω «πλήττω, χτυπώ» < *παΈ-ίω 
(βλ. λ. παρα-παίω), που συνδ. µε λατ. pavio «χτυπώ». Το ρ. παύω είχε 
εξαρχής µετβ. σηµ. «κάνω κάποιον να σταµατήσει» και συνοδευόταν πάντοτε 
από αντικείµενο προσώπου ή πράγµατος, ενώ το ρ. λήγω (αµετβ.) εξέφραζε τη 
σηµ. «τελειώνω, εκπνέω χρονικώς»]. 

παύω - τελειώνω: συνώνυµα. Τα συνώνυµα τού παύω δηλώνουν γενικά τη 
σηµ. «δεν συνεχίζω (να κάνω) κάτι»: Έπαψε να έρχεται στα µαθήµατα - 
Έπαυσαν ξαφνικά οι δοκιµές για την εκτόξευση πυραύλων λόγω ελλείψεως 
κονδυλίων - Όταν µπήκαµε µέσα, έπαψαν τη συζήτηση/ έπαψε η 
συζήτηση.Όµοια χρησιµοποιούνται το σταµατώ και το (σηµασιολογικά πιο 
χαρακτηρισµένο ρήµα) διακόπτω. Από τα ρήµατα αυτά διαφέρει το 
τελειώνω και η σειρά των ρηµάτων, που επίσης δηλώνουν ότι «δεν 
συνεχίζεται να γίνεται κάτι» µε την πρόσθετη βασική πληροφορία ότι «έχει 
περατωθεί, έχει φθάσει στο τελικό του όριο»: Ο καθηγητής τελείωσε τα 
µαθήµατα του - Τα µαθήµατα τελείωσαν. Όµοια σηµασία εµφανίζουν τα 
ρήµατα τερµατίζω, περατώνω, φέρω εις πέρας, αποτελειώνω, καθώς και τα 
ρήµατα ολοκληρώνω και λήγω. Από τα δύο τελευταία ρήµατα το µεν 
ολοκληρώνω δηλώνει στη σωστή του χρήση (βλ. ΣΧΟΛΙΟ στο λ. 
ολοκληρώνω) τη σηµ. «τελειώνω κάτι πλήρως ή µε πληρότητα» 
(Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή τού υπόγειου σιδηροδρόµου 
τής πόλης - Με το τελευταίο του βιβλίο ολοκλήρωσε το έργο του στη θεωρία 
τής παιδείας), το δε λήγω σηµαίνει ό,τι και το τελειώνω αλλά σε αµετάβατη 
χρήση (δηλ. χωρίς συµπλήρωµα τού ρήµατος): Εληξαν χθες οι εργασίες τού 
συνεδρίου για την πολιτική τής Ελλάδας στα Βαλκάνια - Αή-γει αύριο η 
προθεσµία υποβολής δηλώσεων στην εφορία. 

πάφιλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο ορείχαλκος (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) κάθε 
ορειχάλκινο έλασµα ή αντικείµενο µικρού πάχους 3. µεταλλικό υλικό, 
κόσµηµα µικρής αξίας, ψεύτικο. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια 
εκδοχή, η λ. προέρχεται από συµφυρµό τού τουρκ. pafta «µεταλλική πλάκα» 
και τού ουσ. φύλλο (οπότε η ορθότ. γρ. θα ήταν πάφυλλας), αλλά φαίνεται ότι 
το ίδιο το τουρκ. pafta ανάγεται στο ελλην. πάφιλας. Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
ανάγεται στο ρ. παφλάζω, από τον ήχο που παράγει το µεταλλικό έλασµα (µε 
ανάπτυξη ευφωνικού -ι- µεταξύ των συµφώνων τού συµπλέγµατος -φλ-)]. 

πα φιλέ νιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ορείχαλκο: ~ θήκη 
ΣΥΝ. ορειχάλκινος 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει µικρή αξία ΣΥΝ. ευτελής. 

παφλάζω ρ. αµετβ. {πάφλασα} 1. (κυρ. για τον ήχο -φλοίσβο- των κυµάτων τής 
θάλασσας κατά την πρόσκρουση τους σε βράχια ή στην ακτή) κάνω 
παφλασµό ΣΥΝ. κοχλάζω 2. (σπάν. για υγρά, φαγητά κ.λπ.) φθάνω σε 
βρασµό ΣΥΝ. βράζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ονοµατοποιηµένο p., µε ενεστωτ. αναδιπλασιασµό και 
ανοµοίωση: πα-φλάζω < *φα-φλάδ-jω. Το θ. *φλαδ- θα µπορούσε πιθ. να 
συσχετιστεί µε τον αρχ. αόρ. φλαδεΓν «σπάζω, σχίζω» και µε το αρχ. ουσ. 
φλέδων «φλυαρία», πράγµα που οδηγεί σε θ. *bhl-d- | *bhl-ed-, µεταπτωτ. 
βαθµ. (µε παρέκταση -d-) τού I.E. *bhel- «θορυβώ, φουσκώνω (κατά τη 
διάρκεια βρασµού)» (για το οποίο βλ. λ. φλέβα). Σε αυτή την περίπτωση, το ρ. 
πιθ. συνδ. µε λατ. blatio «φλυαρία»]. 

παφλασµός (ο) [µεσν.] ο ήχος τού δυνατού φλοίσβου, κυρ. από την 
πρόσκρουση σώµατος στη θάλασσα ή σε άλλη υδάτινη επιφάνεια ή από 
κύµατα που πέφτουν µε ορµή στην ακτή ή σε βράχια: ~ των κυµάτων | από 
πέτρα που πέφτει στο νερό | των κουπιών. Επίσης πάφλασµα (το) [αρχ.] 
{παφλάσµατος}. 

Πάφος (η) πόλη τής Ν∆. Κύπρου.  — Πάφιος (ο), Πάφια (η), πάφιος, -α, -ο 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

παφ-πουφ (το) {άκλ.} το κάπνισµα: άρχισε πάλι το ~ και µας ντουµάνιασε. 
παχαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {πάχυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) πιο 

παχύ: παχαίνουν τις αγελάδες µε ορµονούχες τροφές ΣΥΝ. χοντραίνω 2. κάνω 
(κάποιον) να φαίνεται παχύτερος: αυτό το φόρεµα σε ~ ♦ 3. (αµετβ.) παίρνω 
κιλά, γίνοµαι πιο παχύς: µε την εγκυµοσύνη φυσικό ήταν να παχύνει ΑΝΤ. 
αδυνατίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

παχάκια (τα) {χωρ. γεν.} τα σηµεία τού σώµατος στα οποία συσσωρεύεται το 
περιττό λίπος: δεν είναι και τόσο αδύνατος· τα 'χει τα ~ του (πβ. λ. ψωµάκια). 

πάχνη (η) {χωρ. πληθ.} η υγρασία που πέφτει το πρωί, η κρυσταλλο-ποιηµένη 
δροσιά: τα δέντρα σκεπάστηκαν µε ~. [ΕΤΥΜ.αρχ. < *πάγ-σν-α | *πάκ-σν-α < 
θ. *παγ-1 *πακ- τού ρ. πήγ-νυ-µι (πβ. κ. πάγ-ος, πηκ-τός), µε την έννοια ότι η 
πάχνη αποτελεί στερεοποιηµένη (παγωµένη) δροσιά]. 

παχνί (το) {παχν-ιού | -ιών} 1. κοίλη εσοχή σε τοίχο στάβλου ή ξύλινη 
κατασκευή για την τοποθέτηση των ζωοτροφών ΣΥΝ. φάτνη 2. (συνεκδ.) ο 
χώρος στον οποίο τρώει ένα ζώο. 
[ETYM. < *παθν-ίον, υποκ. τού µτγν. πάθνη (παράλλ. τ. τού αρχ. φάτνη) < 
*φάθ-νο (µε προληπτική ανοµοίωση). Βλ. λ. φάτνη]. 

παχνιάζω ρ. αµετβ. {πάχνιασα} καλύπτοµαι µε πάχνη. —παχνιασµα (το). 
πάχος (το) {πάχ-ους | -η (λαϊκ. -ια), -ών} 1. µία από τις τρεις διαστάσεις 

στερεού σώµατος (κατ' αντιδιαστολή προς το ύψος και το πλάτος ή το µήκος 
και το πλάτος): όλες οι φωτοτυπίες έχουν το ίδιο πάχος και επιλέγεις το ύψος 
και το πλάτος τους 2. (για ανθρώπους, ζώα) (α) η µάζα, ο συνολικός όγκος 
ενός σώµατος: τι - έχει; (β) το περιττό, το παραπανήσιο βάρος: στις µέρες µας 
το ~ θεωρείται αντιαισθητικό ΣΥΝ. παχυσαρκία 3. (συνεκδ.) το ξίγγι, λίπος 
υπέρβαρου σώ- 

µατος: έχεις πολύ ~ χρειάζεσαι δίαιτα! || τα πάχη µου τα κάλλη µου (το παχουλό 
σώµα είναι θελκτικό' συνηθισµένη παλαιότ. φρ.) 4. (για υγρά, κυρ. 
παχύρρευστα) ο βαθµός πυκνότητας: το καλό ελαιόλαδο ξεχωρίζει από το 
πάχος του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παχύς (βλ.λ.), πβ. κ. βάθος - βαθύς, βάρος - βαρύς, τάχος - 
ταχύς]. 

παχουλός, -ή, -ό (για ανθρώπους και ζώα) αυτός που είναι κάπως παχύς, ο 
ευτραφής ΣΥΝ. χοντρούλης, γεµάτος, (ευφηµ.) εύσωµος ANT. αδυνατούλης.   
— (υποκ.) παχουλούτσικος, -η, -ο.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
*παχυλός (βλ.λ.)]. 

παχύ- κ. παχύ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. είναι παχύ: πα-χύ-δερµο, 
παχύ-σαρκος 2. έχει µεγάλη πυκνότητα: παχύ-ρρευστος. [ΕΤΥΜ; Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. παχύς (βλ.λ.)]. 

παχυδερµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) το να έχει κανείς παχύ δέρµα: 
κύριο γνώρισµα των ελεφάντων είναι η ~ ΣΥΝ. χοντροδερ-µία 2. (µτφ.) η 
έλλειψη ευαισθησίας, δραστηριότητα ή συµπεριφορά που φανερώνει 
συνειδησιακή και ηθική αναλγησία: η διεθνής κοινότητα κωφεύει στα 
προβλήµατα των τριτοκοσµικών κρατών µε χαρακτηριστική ~ ΣΥΝ. αναισθησία, 
αναλγησία, αφιλοτιµία, απάθεια ΑΝΤ. ευαισθησία, φιλοτιµία 3. ΙΑΤΡ. η αύξηση 
τού πάχους τού δέρµατος, που οφείλεται σε ινώδη υπερπλασία και 
παρατηρείται σε περιπτώσεις ελεφαντιάσεως (βλ.λ.) 4. (ειδικότ. στα ζώα) 
δερµατοπάθεια µε κύριο σύµπτωµα την αύξηση τού πάχους τού δέρµατος, που 
παρατηρείται κυρ. στα άλογα, τα βοοειδή, στους χοίρους και τους σκύλους 
και αποτελεί επακόλουθο χρόνιων εκζεµάτων, µολυσµατικής δερµατίτιδας 
κ.ά. Επίσης παχυδερµισµός (ο) (σηµ. 2). — παχυδερµικός, -ή, -ό [1879] 

παχύδερµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που έχει παχύ δέρµα: ~ θηλαστικό 
ΣΥΝ. χοντρόπετσος ΑΝΤ. λεπτόδερµος 2. (µτφ., κυρ. ως ουσ.) αυτός που δεν 
συγκινείται ούτε θίγεται, που συµπεριφέρεται χωρίς λεπτότητα και 
ευαισθησία ή κατά τρόπο ασυνείδητο ΣΥΝ. αναίσθητος ΑΝΤ. ευαίσθητος 3. 
ΖΩΟΛ. παχύδερµο (το) θηλαστικό µε πολύ παχύ και άτριχο δέρµα, που ανήκει 
στην ίδια κατηγορία, στην οποία ανήκει ο ελέφαντας, ο χοίρος, ο ρινόκερος 
κ.λπ. 

παχύ κεφάλια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπέρµετρη αύξηση τού πάχους των 
οστών τής κεφαλής και κυρ. τού κρανίου. — παχυκέφαλος, -η, -ο. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pachycephalia]. 

παχυλός, -ή, -ό 1. (συνήθ. για αµοιβές, µισθούς κ.λπ.) αυτός που είναι 
περισσότερος ή µεγαλύτερος από όσο πρέπει ή συνηθίζεται: ~ αµοιβή | µισθός 
| σύνταξη | αποζηµίωση | αποδοχές | απόλαυες ΣΥΝ. άφθονος, πλούσιος, 
αδρός ΑΝΤ. ισχνός, πενιχρός 2. (ειδικότ. για αρνητικές ιδιότητες) αυτός που 
είναι ιδιαίτερα έντονος, εµφανής: ~ άγνοια | αµάθεια ΣΥΝ. πλήρης, παντελής 
ΑΝΤ. µερικός. — παχυλ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., παχυλότητα (η) [1835]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ✈  παχυλός (όπως επιµαρτυρείται από το αρχ. επίρρ. 
παχυλώς και από το µυκ. όν. pa-ku-ro, = Παχυλίων), υποκ. τού αρχ. παχύς 
(βλ.λ.)]. 

παχύµετρο (το) (παχυµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. όργανο ακριβείας που 
χρησιµοποιείται κυρ. στην οικοδοµή για τη µέτρηση (τού πάχους) 
αντικειµένων αποτελείται από έναν βαθµονοµηµένο κανόνα και από έναν 
δροµέα που µετακινείται πάνω στον κανόνα- και οι δύο απολήγουν σε 
παράλληλες µεταξύ τους προεκτάσεις-ράµφη, µεταξύ των οποίων 
τοποθετείται και συσφίγγεται ελαφρώς το µετρούµενο αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pachymeter]. 

πάχυνση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} (λόγ.) η αύξηση τού 
πάχους, το να παχαίνει κανείς: µέθοδοι παχύνσεως των βοοειδών, που 
προορίζονται για παραγωγή κρέατος ΑΝΤ. λέπτυνση. 

παχυντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί αύξηση τού πάχους, που 
συντελεί στην πάχυνση: ~ τροφή | δίαιτα ΑΝΤ. (λόγ.) απισχναντι-κός. 

παχύνω ρ. → παχαίνω 
παχύρρευστος, -η, -ο [1842] (λόγ.) (για υγρά ) αυτός που έχει µεγάλη 

πυκνότητα, ώστε να ρέει δύσκολα, που είναι πηχτός και ρέει αργά: ~ σιρόπι | 
κόλλα | σάλτσα | ουσία ΣΥΝ. πυκνόρρευστος ΑΝΤ. αραιός, λεπτόρρευστος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. dickflüßig]. 

παχύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {παχ-ύ κ. -ιού κ. (λόγ.) -έος (θηλ. -ιάς κ. λόγ. -είας) | -
ιοί κ. (λόγ.) -είς (θηλ. -ιές κ. λόγ. -είες, ουδ. -ιά κ. λόγ. -έα), -ιών (κ. λόγ. -έων) 
(θηλ. -ιών κ. λόγ. -ειών)} 1. αυτός που έχει µεγάλο πάχος ή όγκο: ~ χαλί | 
τοίχος | κρούστα | στρώµα χιονιού | χείλη ΣΥΝ. χοντρός ΑΝΤ. λεπτός 2. 
(ειδικότ.) αυτός που έχει πολύ λίπος, µεγάλο βάρος: ~ σώµα | πόδια | χέρια | 
πρόσωπο || περίοδος παχιών | παχει-ών (όχι παχέων) αγελάδων (βλ. λ. 
αγελάδα) || «τον Αύγουστο που είναι ~ οι µύγες» (βλ. λ. Αύγουστος) ΣΥΝ. 
παχύσαρκος, παχύσωµος, (λόγ.) εύσαρκος, ευτραφής ΑΝΤ. αδύνατος, άπαχος, 
λιπόσαρκος 3. (ειδικότ. για φαγητά) αυτός που έχει µαγειρευθεί µε πολύ λίπος, 
βούτυρο ή λάδι: ~ σούπα 4. (ειδικότ. για κρέατα και άλλα τρόφιµα) αυτός που 
διαθέτει µεγάλη ποσότητα λίπους: ~ µπριζόλα | τυρί 5. (ειδικότ.) παχύ (το) το 
λιπαρό µέρος τού κρέατος κατ' αντιδιαστολή προς την καθ' αυτήν σάρκα ΣΥΝ. 
ξίγγι ΑΝΤ. ψαχνό 6. (για υγρά) αυτός που διαθέτει µεγάλη πυκνότητα, ώστε να 
ρέει δύσκολα, που βρίσκεται σε ηµίρρευστη κατάσταση: ~ σιρόπι | σάλτσα 
ΣΥΝ. πηχτός, παχύρρευστος, πυκνόρρευστος ΑΝΤ. λεπτόρρευστος, αραιός 7. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που διαθέτει πολύ µεγάλη πυκνότητα, δασύς: ~ φύλλωµα | 
τρίχωµα | φρύδια | µουστάκι | πρασινάδα | χόρτο | ήσκιος | σύννεφα ΑΝΤ. 
αραιός 8. αυτός που περιέχει κάτι σε µεγάλη ποσότητα, που φαίνεται 
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γεµάτος από αυτό που περιέχει: ~ κοµπόδεµα | πορτοφόλι 9. (µτφ.) αυτός που 
έχει ποµπώδη χαρακτήρα, που είναι εντυπωσιακός αλλά όχι ουσιαστικός, 
χωρίς σοβαρό περιεχόµενο: ~ λόγια | κουβέντες | υποσχέσεις ΣΥΝ. ποµπώδης 
10. (για το έδαφος) εύφορος: ~ γη 11. 
ΑΝΑΤ. παχύ έντερο το κατώτερο τµήµα τού εντέρου, που καταλήγει στον 
πρωκτό και αποτελείται από τρία τµήµατα -το τυφλό, το κόλον και το ορθό 
(απευθυσµένο)-, η κύρια λειτουργία τού οποίου είναι να µετατρέπει τα 
υποπροϊόντα τής λειτουργίας τής πέψης σε κόπρανα και να τα αποβάλλει από 
τον οργανισµό. — παχύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φαχ-ύς (µε ανοµοίωση) < *bhngh-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *bhengh- «παχύς, πυκνός», πβ. σανσκρ. bahu- «άφθονος, ευρύς». Παράγ. 
πάχ-ος, παχ-ύνω, παχ-υλός κ.ά.]. 

παχυσαρκία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η υπέρµετρη ανάπτυξη τού λιπώδους 
ιστού και κατά συνέπεια ο µεγάλος όγκος και το υπερβολικό βάρος κάποιου. 

παχύσαρκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που το σώµα του χαρακτηρίζεται από 
υπέρµετρη ανάπτυξη τού λιπώδους ιστού και κατά συνέπεια από µεγάλο όγκο 
και υπερβολικό βάρος ΣΥΝ. παχύς, χοντρός, ευτραφής, παχύσωµος ΑΝΤ. 
λιπόσαρκος, λεπτός, αδύνατος. 

παχύσωµος, -η, -ο [1862] αυτός που έχει παχύ σώµα, αυξηµένο λίπος και 
βάρος ΣΥΝ. παχύσαρκος. 

παχύτητα (η) -> παχύς 
παχόφυλλος, -η, -ο (για φυτά) αυτός που έχει παχιά (και µεγάλα) φύλλα: ~ 

δέντρο. 
Παχώµιος (ο) (Παχωµίου} όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 
πάψη (η) → παύση 
πάω (να/θα) ρ. -· πηγαίνω 
Π.Β. (ο) Πρόεδρος (τής) Βουλής. 
Π.Β.Ε.Ε. (η) Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος. 
Π.Γ.Α.Π. (το) Πολεοδοµικό Γραφείο Αθήνας-Προαστίων. 
Π.Γ.∆.Μ. (η) Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία τής Μακεδονίας (FYROM)· 

το κράτος των Σκοπίων. 
Π.Γ.Π. (το) Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. 
Π.∆. 1. (η) Παλαιά ∆ιαθήκη 2. (το) Προεδρικό ∆ιάταγµα. 
Π.Ε.Α.Ε.Α. (η) Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 
Π.Ε.Α.Κ. (η) Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Καθηγητών. 
Π.Ε.Α.Π. (η) Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων Πολέµου. 
Π.Ε.Α.Τ. (το) Πρακτορείο Εφηµερίδων Αθηναϊκού Τύπου. 
Πεδεµόντιο (το) {Πεδεµοντίου} περιοχή τής Β∆. Ιταλίας στα σύνορα µε τη 

Γαλλία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Pedemontium (> ιταλ. Piemonte) < pede- (< pes, pedis 
«πόδι») + -montium < mons, -ntis «όρος, βουνό», επειδή η περιοχή βρίσκεται 
στους πρόποδες των Άλπεων]. 

πέδη (η) (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο µέσω τού οποίου επιτυγχάνεται η 
επιβράδυνση ή η ακινητοποίηση ή διατηρείται η ακινησία κινητού µηχανικού 
συγκροτήµατος: ~ τριβής || µαγνητική | υδραυλική ~ ΣΥΝ. φρένο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ορθοπαιδική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πέδικλο αλόγων», < I.E. *ped- «πόδι» (για το 
οποίο βλ. λ. πεδίο, πόδι). Οµόρρ. πέδ-ιλο(ν), αρχ. πέδ-ον (> πεδίον), πεζός (< 
*πεδ-_/ό-), πους (< *πόδ-ς) κ.ά. Ως προς τη σηµ. «εµπόδιο, πο-δοπέδη», πβ. 
αρχ. έµ-ποδών)> εµποδίζω), λατ. pedica «πέδη, πέδικλο», im-ped-io 
«εµποδίζω, εµπλέκω»]. 

-πέδη β' συνθετικό λέξεων, οι οποίες δηλώνουν το όργανο που εµποδίζει την 
κίνηση: χειρο-πέδη, τροχο-πέδη, ποδο-πέδη. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. πέδη (βλ.λ.)]. 

πέδηση (η) [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΤΕΧΝΟΛ. η επιβράδυνση ή το 
σταµάτηµα τής κίνησης τροχού οχήµατος, που επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια 
πέδης (φρένου) ΣΥΝ. φρενάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πέδησις < αρχ. πεδώ (-άω) «πεδικλώνω, περιδένω» < πέδη 
(βλ.λ.)]. 

πεδιάδα (η) περιοχή τής επιφάνειας τής γης σχετικά επίπεδη, που βρίσκεται 
συχνότ. σε χαµηλό ή µέσο υψόµετρο και έχει χαµηλή βλάστηση: απέραντη | 
εύφορη | γόνιµη | πλούσια | καταπράσινη ~ ΣΥΝ. κάµπος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πεδιάς, -άδος < πεδίον (βλ.λ.)]. 

πέδικλο (το) (πεδίκλ-ου | -ων} δεσµός που προσαρµόζεται στα πόδια των ζώων, 
για να µην αποµακρύνονται από ορισµένη περιοχή ή για να συνηθίσουν σε 
συγκεκριµένο βηµατισµό. Επίσης (λαϊκ.) πε)ρ)δού-κλι (το) κ. πε)ρ)δούκλα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πέδικλον<λατ. pediculus (υποκ. τού pes «πόδι») ή, κατ' άλλη 
άποψη, από συµφυρµό των λατ. pedica «ποδοπέδη» και pedula (πληθ. ουδ. 
τού pedulis < pes)]. 

πεδικλώνω κ. περδικλώνω κ. πεδουκλώνω [µεσν.] κ. περδου-κλώνω ρ. µετβ. 
{πεδίκλω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω πέδικλο (σε κάποιον) 2. (κυριολ. 
κ. µτφ.) βάζω τρικλοποδιά (σε κάποιον), τον κάνω να πέσει παρεµβάλλοντας 
το πόδι µου ή κάτι άλλο ανάµεσα στα πόδια του, καθώς προχωρεί ΣΥΝ. 
τρικλοποδιάζω, µπουρδουκλώ-νω. — πεδίκλωµα κ. περδίκλωµα κ. 
πεδούκλωµα κ. περδούκλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πεδικλώ < πέδικλον. o τ. περδικλώνω οφείλεται σε 
συµφυρµό µε το ρ. µπερδεύω, πβ. κ. µπουρδουκλώνω], 

πέδιλο (το) [-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων} 1. ελαφρύ (συνήθ. καλοκαιρινό) 
ανοιχτό υπόδηµα, από δέρµα ή άλλο υλικό, που αφήνει τµήµα τού πέλµατος, 
τού ταρσού ακάλυπτο 2. ειδικής κατασκευής υπόδηµα, που χρησιµοποιείται 
µόνο για συγκεκριµένη δραστηριότητα: ~ τού πατινάζ (παγοπέδιλο) || ~ για 
κολύµπι | καταδύσεις (βατραχοπέδιλο) 

• 3. ξύλινο ή µεταλλικό κοµµάτι, που χρησιµεύει για την υποστήριξη 
αντικειµένου ή για την προφύλαξη του από τη φθορά: ~ τής προ-σωµίδας 
κοντακίου (το κοµµάτι µετάλλου που επικαλύπτει την άκρη (προσωµίδα) τού 
κοντακίου των όπλων και ακουµπά στον ώµο) · 4. (ειδικότ.-σπάν.) θηλιά από 
σχοινί, µε την οποία δένουν τα πόδια των αλόγων τη νύχτα και των αγελάδων 
κατά το άρµεγµα · 5. ΜΟΥΣ. (α) ποδοκίνητος µηχανισµός µε διάφορες 
λειτουργίες: στο πιάνο ρυθµίζει την ένταση (φόρτε-πιάνο) τού ήχου, στην 
άρπα το πέρασµα από µία τονικότητα (κλίµακα) σε άλλη, στο εκκλησιαστικό 
όργανο θέτει σε λειτουργία τους αυλούς των βαθύτερων ηχητικών περιοχών, 
σε ορισµένα κρουστά (τύµπανα) χρησιµοποιείται για την κρούση τους ή για 
την αλλοίωση τού ήχου (β) ισοκράτηµα, τόνος κρατηµένος επίµονα, κυρίως 
στην τονική ή τη δεσπόζουσα, πάνω στον οποίο ηχούν ποικίλµατα µελωδικά, 
αρµονικά, ή ρυθµικά ή επαναλαµβανόµενες συγχορδίες ΣΥΝ. ποδόπληκτρο, 
πεντάλ · 6. ΝΑΥΤ. ξύλινη βάση στο εσωτερικό ιστιοφόρου σκάφους, πάνω 
στην οποία στερεώνεται το κατάρτι τού σκάφους · 7. (στις οικοδοµές) το 
πεπλατυσµένο κάτω άκρο κάθε µεγάλης, τσιµεντένιας κολόνας, που αποτελεί 
τµήµα των θεµελίων οικοδοµής ΣΥΝ. πέλµα. — (υποκ.) πεδιλάκι (το), (σηµ. 
1-2). [ETYM. < αρχ. πέδιλον (ήδη µυκ. pe-di-ro) < I.E. *ped- «πόδι» (βλ. λ. 
πεδίο, πόδι) + παραγ. επίθηµα -ιλον)πβ. στρόβ-ιλος)]. 

πεδιλοδροµία (η) (πεδιλοδροµιών) (λόγ.) παιχνίδι ή άθληµα κατά το οποίο ο 
αθλητής γλιστρά πάνω σε λεία επιφάνεια µε τροχοπέδιλα ή σε επιφάνεια πάγου 
µε παγοπέδιλα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. patinage (βλ. πατινάζ)]. 

πεδιλοποιείο (το) το εργοστάσιο κατασκευής πεδίλων. 
πεδιλοποιία (η) [1855] η τέχνη και η βιοτεχνία κατασκευής πεδίλων (βλ.λ.) 

ΣΥΝ. σανδαλοποιία. — πεδιλοποιός (ο/η) [1870]. 
πεδιλώνω ρ. µετβ. [1858] {πεδίλω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) εφοδιάζω (κάτι) 

µε ξύλινο ή µεταλλικό πέδιλο (βλ.λ., σηµ. 3) που χρησιµεύει ως υποστήριγµα: 
~ βλήµα | την προσωµίδα τού κοντακίου. — πε-δίλωση (η) [1858]. 

πεδιλωτός, -ή, -ό [1858] (για αντικείµενα) αυτός που έχει εφοδιαστεί µε ξύλινο 
ή µεταλλικό πέδιλο (βλ.λ., σηµ. 3): ~ βλήµα ΣΥΝ. πεδι-λωµένος. 

πεδινός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε πεδιάδα: ~ καλλιέργεια | κλίµα | 
πυροβολικό ΑΝΤ. ορεινός 2. (α) (ειδικότ. για τόπο) αυτός που έχει πεδιάδες, 
που αποτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από πεδιάδες: ~ χώρα | 
περιοχή | επαρχία ΑΝΤ. ορεινός (β) πεδινά (τα) το σύνολο των περιοχών µιας 
χώρας ή περιφέρειας µε χαµηλό υψόµετρο: η Ε.Μ. Υ. προβλέπει για αύριο 
βροχές στα - 3. (ειδικότ. για έδαφος) αυτός που µοιάζει µε πεδιάδα, επίπεδος: 
~ έκταση ΣΥΝ. οµαλός ΑΝΤ. λοφώδης, ορεινός 4. (ειδικότ. για πρόσ. και 
πράγµατα) αυτός που βρίσκεται ή κατοικεί στην πεδιάδα: ~ χωριό | 
πληθυσµός ΣΥΝ. καµπή-σιος ΑΝΤ ορεινός. [ETYM. µτγν. < αρχ. πεδι-εινός 
(πβ. κ. όρ-εινός) < πεδίον]. 

πεδίο (το) (λόγ.) 1. περιοχή ή χώρος, όπου αναπτύσσεται ορισµένη 
δραστηριότητα: στρατιωτικό ~ || η περιοχή µετατράπηκε σε ~ θρησκευτικών και 
εθνικιστικών συγκρούσεων ΦΡ. (α) πεδίο δοκιµών περιοχή στην οποία 
διεξάγονται δοκιµές οποιουδήποτε υλικού ή µέσου, κυρ. στρατιωτικού, για τον 
καθορισµό τής αντοχής του, τής διάρκειας ζωής του, για τον εντοπισµό των 
αδύνατων σηµείων του (β) ΣΤΡΑΤ. πεδίο ασκήσεων καθορισµένη έκταση, στην 
οποία ασκούνται µονάδες στρατού, εκπαιδεύονται οδηγοί αρµάτων µάχης ή 
πυροβόλων κ.λπ. (γ) πεδίο βολής τοποθεσία που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα, 
για να ασκούνται οι στρατιώτες στη σκοποβολή, στα νέα όπλα και σε θέµατα 
τακτικής (δ) πεδίο µάχης (i) ο χώρος στον οποίο διεξάγεται µάχη (ii) (µτφ.) 
χώρος στον οποίο αναπτύσσονται συγκρούσεις, υπάρχουν ισχυρές 
αντιπαραθέσεις: σε ~ µετατράπηκε χθες το συνέδριο τού κόµµατος 2. ο χώρος 
που ορίζεται σε σχέση µε αντιληπτική λειτουργία ή ορισµένο σηµείο· ΦΡ. (α) 
οπτικό πεδίο η έκταση τού χώρου, µέσα στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα 
σηµεία που γίνονται ορατά από το ανθρώπινο µάτι ή από οπτικό όργανο 
(διόπτρα, µικροσκόπιο κ.λπ.): για λίγο το αυτοκίνητο χάθηκε από το ~ τους || 
φύγε από µπροστά, µου κλείνεις το ~ (β) βάθος πεδίου βλ. λ. βάθος 3. (κατ' 
επέκτ.) η νοητή περιοχή εντός των ορίων τής οποίας αναπτύσσεται µια 
δραστηριότητα: η πρόσφατη ανακάλυψη ανοίγει ένα καινούργιο ~ στην έρευνα 
κατά τού καρκίνου || το ~ των ενδιαφερόντων κάποιου || το ~ έρευνας ενός 
επιστήµονα || αφήνω ελεύθερο το ~ δράσης στους αντιπάλους µου || ~ 
ανταγωνισµού | συνεργασίας επιχειρήσεων || γεωπολιτικό | στρατηγικό | 
διπλωµατικό - ΣΥΝ. σφαίρα, τοµέας, χώρος 4. ΦΥΣ. η περιοχή εντός τής οποίας 
µια δύναµη επηρεάζει ένα σώµα: ακουστικό | δυναµικό | µαγνητικό | 
ηλεκτροµαγνητικό | ηλεκτρικό | ηλεκτροστατικό ~||~ βαρύτητας | ακτινοβολίας 
κεραίας 5. ΜΑθ. πεδίο ορισµού (για τη συνάρτηση µεταξύ δύο µεταβλητών) 
το σύνολο των τιµών που παίρνει η ανεξάρτητη µεταβλητή χ, από την οποία 
εξαρτάται η άλλη µεταβλητή ψ 6. ΠΛΗΡΟΦ. τµήµα εγγραφής σε µια βάση 
δεδοµένων, που περιέχει µία συγκεκριµένη πληροφορία· π.χ. σε µια βάση 
δεδοµένων που περιέχει στοιχεία ατόµων, το όνοµα τού κάθε ατόµου µέσα 
στην εγγραφή καταχωρίζεται στο πεδίο που λέγεται «NAME» 7. ΓΛΩΣΣ. 
σηµασιολογικό πεδίο διακριτό τµήµα τού λεξικού που ορίζεται από έναν όρο 
ή µια έννοια· περιλαµβάνει λέξεις που έχουν σχέση υπωνυµίας µε τον όρο ή 
την έννοια, π.χ. το σηµασιολογικό πεδίο τού όρου «κάθισµα» περιλαµβάνει τις 
λέξεις «καρέκλα», «πολυθρόνα», «σκαµπό», «µπερζέρα» κ.ά. 8. (κυριολ.-
σπάν.) περιοχή τής γήινης επιφάνειας µε έδαφος σχετικώς επίπεδο και οµαλό, 
που βρίσκεται συνήθ. σε χαµηλό ή µέσο υψόµετρο: Θριάσιο ~ || στα 
Καταλαυνικά ~ το 451 µ.Χ. ο Αέτιος και ο Θεο-δώριχος νίκησαν τον Αττίλα 
ΣΥΝ. πεδιάδα· ΦΡ. Ηλύσια Πεδία βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεδίον < πέδον 
«έδαφος, γη» < I.E. *ped- «πόδι» (µε τη 
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διευρυµένη σηµ. τού τόπου στον οποίο πατάει το πόδι, δηλ. τού εδάφους), πβ. 
σανσκρ. padâ- «βήµα, ίχνος», χεττ. pedan «τόπος, τοποθεσία», αρµ. het 
«ίχνος», αρχ. σκανδ. fet «βήµα», λατ. op-pid-um «µικρή πόλη» (κατ' 
αντιδιαστολή προς το urbs «µεγάλη πόλη, η Ρώµη») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πους 
(γεν. ποδ-ός), πεζός (< *πεδ-]ό-), πέδ-η κ.ά. Παράγ. πεδι-άς (-άδα), πεδ-ινός 
κ.ά. Αρκετές σηµ. τής λ. πεδίο, που ανήκουν στο σύγχρονο επιστηµ. 
λεξιλόγιο, αποτελούν µετάφρ. δάνεια, όπως η σηµ. τής λ. στην πληροφορική 
(< αγγλ. field). Οµοίως αποτελούν µετάφρ. δάνεια και οι ακόλουθες φρ. και 
όροι, λ.χ. πεδίο µάχης | βολής | δράσεως (< γαλλ. champ de bataille | de tir | 
d'action), οπτικό | µαγνητικό | σηµασιολογικό πεδίο (< γαλλ. champ visuel | 
magnétique | sémantique), βάθος πεδίου (< γαλλ. profondeur de champ), 
αφήνω το πεδίο ελεύθερο σε κάποιον (< γαλλ. laisser le champ libre à 
quelqu'un) κ.ά.]. 

Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. (η) Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 

Π.Ε.Ε.Α. (η) 1. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 2. Πανελλήνια 
Ένωση Εφέδρων Αξιωµατικών. 

Π.Ε.Ε.Ε.Π.Π. (η) Πανελλήνια Ένωση Επαναπατρισθέντων Ελλήνων 
Πολιτικών Προσφύγων. 

Π.Ε.Ε.Θ. (η) Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου. 
πεζάντε επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική και τεχνική ένδειξη: βαριά, µε βάρος: αυτές 

οι νότες παίζονται ~. 
[ETYM. < ιταλ. pesante «βαρύς» < ρ. pesare «ζυγίζω, βαραίνω» < λατ. 
pensare]. 

πεζεβέΥκης κ. µπεζεβέγκης (ο) {πεζεβέγκηδες} (λαϊκ.) ο προαγωγός, ο 
µαστροπός· (υβριστ.) αισχρός άνθρωπος, αχρείος, ρουφιά-νος. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< τουρκ. pezevenk < αρµ. bozawag]. 

πεζεόω ρ. αµετβ. {πέζεψα} κατεβαίνω από υποζύγιο, ιδ. από άλογο: δύο 
χωρικοί τον βοήθησαν να πεζέψει ΣΥΝ. (λόγ.) αφιππεύω, ξεπε-ζεύω, 
ξεκαβαλικεύω. — πέζεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ταξιδεύω πεζός, πεζοπορώ», < πεζός. Η σηµερινή 
σηµ. είναι µεσν.]. 

πεζή επίρρ. (λόγ.) µε τα πόδια, περπατώντας: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας 
µετέβη - στο µνηµείο τού Αγνώστου Στρατιώτου ΣΥΝ. βαδίζοντας. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πεζή < πεζός]. 

πεζικάριος (ο) {πεζικαρί-ου | -ων, -ους} (λαϊκ.) ο µόνιµος ή έφεδρος 
στρατιώτης ή αξιωµατικός που υπηρετεί στο Πεζικό (βλ. λ. πεζικός). [ΕΤΥΜ. 
< πεζικό + παραγ. επίθηµα -άριος, πβ. κ. λεγεων-άριος, σπαθ-άριος]. 

πεζικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τους πεζούς 
στρατιώτες, τον Στρατό Ξηράς: ~ όπλα | δυνάµεις 2. Πεζικό (το) (α) το 
πολυαριθµότερο και βασικότερο µάχιµο τµήµα τού Στρατού Ξηράς, το οποίο 
δρα συνήθ. πεζό και µε φορητό οπλισµό (β) (συνεκδ.-περι-ληπτ.) το σύνολο 
των στρατιωτών που υπηρετούν σε αυτό το τµήµα τού Στρατού Ξηράς. 

πεζό- κ. πεζό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται: 1. µε τον πεζό 
λόγο: πεζο-γραφία, πεζο-λογία 2. µε τον πεζό (λ.χ. κατ' αντιδιαστολή προς τον 
οχούµενο ή τον έφιππο): πεζο-πόρος, πεζό-δροµος, πεζο-δρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επιθ. 
πεζός (βλ.λ.)]. 

πεζόβολος (ο) (λαϊκ.) αλιευτικό δίχτυ από καννάβι, λινάρι ή βαµβάκι, που έχει 
σχήµα κώνου και χρησιµεύει για ψάρεµα σε ρηχά νερά. Επίσης πεζόβολο 
(το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < πεζό- (< αρχ. πέζα, δωρ. και αρκαδ. λ. για τη σηµ. «πόδι», η 
οποία απαντά σε µτγν. συγγραφείς µε τις σηµ. «µπορντούρα ρούχου» και 
«στρογγυλό αλιευτικό δίχτυ») + -βόλος < βάλλω. Το αρχ. πέζα < *πέδ-)α < 
I.E. *ped- «πόδι» (βλ. λ. πεδίο, πόδι)]. 

πεζογέφυρα (η) {πεζογεφυρών} στενή γέφυρα που έχει κατασκευαστεί για να 
διευκολύνει τη διάβαση πεζών από ένα σηµείο σε άλλο. 

πεζογράφηµα (το) [1894] {πεζογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΙΛΟΛ. λο-τεχνικό 
έργο γραµµένο σε πεζό λόγο (και όχι σε έµµετρο ή ποιητικό) ANT. ποίηµα. 

πεζογραφία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. η συγγραφή λογοτεχνικού έργου σε 
πεζό λόγο: φιλολογική ~ (αγγλ. non fiction) || λογοτεχνική ~ (αγγλ. fiction) 2. 
(συνεκδ.) ο ίδιος ο πεζός λόγος κατ' αντιδιαστολή προς τον έµµετρο, τον 
ποιητικό: ο τοµέας στον οποίο διακρίθηκε είναι η - ΣΥΝ. πρόζα, πεζολογία ANT. 
ποίηση 3. (περιληπτ.) το σύνολο των πεζών λογοτεχνικών έργων: νεοελληνική 
| αγγλική | γαλλική | σύγχρονη | νεότερη ~ 4. (περιληπτ.) το σύνολο των πεζών 
λογοτεχνικών έργων που ανήκουν σε συγκεκριµένο είδος: αφηγηµατική | 
ηθογραφική ~. _ πεζογραφικός, -ή, -ό [1857], πεζογραφικώς επίρρ. [1839]. 

λογοτεχνική πεζογραφία - φιλολογική πεζογραφία. Με τον χαρακτηρισµό 
λογοτεχνική πεζογραφία (αγγλ. fiction) δηλώνονται πεζογραφήµατα (αγγλ. 
prose) που ανήκουν κυρίως στα είδη που είναι γνωστά ως µυθιστόρηµα και 
διήγηµα και τα συναφή (µυθιστορηµατική βιογραφία, ιστορικά διηγήµατα 
κλπ.). Για ό,τι η αγγλόφωνη βιβλιογραφία χαρακτηρίζει ως non-fiction, 
δηλαδή για τα δοκίµια και τις µελέτες που αναφέρονται µε φιλολογικό 
τρόπο στην ερµηνεία, ανάλυση και σχολιασµό λογοτεχνικών έργων, 
προσιδιάζει ο χαρακτηρισµός φιλολογική πεζογραφία. Η λογοτεχνική πε-
ζογραφία στηρίζεται στη µυθοπλασία (αυτή είναι η κατεξοχήν σηµασία και 
τού αγγλοσαξονικού όρου fiction) και έχει ως χαρακτηριστικό την 
αφήγηση (αγγλ. narration). Η λογοτεχνική πεζογραφία ως πεζογραφία 
διαφέρει τόσο από την ποίηση όσο και από τα θεατρικά έργα, µολονότι και 
αυτά δεν στερούνται συχνά τού στοι- 

χείου τής µυθοπλασίας ή και τής αφήγησης. Αντιθέτως, η φιλολογική 
πεζογραφία ως επιστηµονική (ή και διαισθητική | εµπειρική) µελέτη 
συµπεριλαµβάνει την πραγµάτευση ποιητικών και θεατρικών έργων. 

πεζογράφος (ο/η) [µτγν.] συγγραφέας πεζών λογοτεχνικών έργων. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. πεζογραφώ ρ. [µτγν.] {πεζογραφείς...· µόνο σε ενεστ. 

κ. παρατ.} 1. (α) 
γράφω πεζογράφηµα (β) είµαι πεζογράφος · 2. γράφω (λέξη) µε πεζά 
γράµµατα ANT. κεφαλαιογραφώ. 

πεζοδρόµηση (η) → πεζοδροµώ 
πεζοδροµία (η) [1851] {πεζοδροµιών} (σπάν.) περπάτηµα ή τρέξιµο µε τα 

πόδια, το να πορεύεται κάποιος πεζή (και όχι µε όχηµα ή υποζύγιο) ΣΥΝ. 
πεζοπορία. 

πεζοδρόµιο (το) [1833] (πεζοδροµί-ου | -ων} 1. το ελαφρώς υπερυψωµένο 
(συνήθ. πλακόστρωτο) δάπεδο, που κατασκευάζεται και στις δύο πλευρές 
δρόµου ή γέφυρας και χρησιµοποιείται για να περπατούν οι πεζοί: περίµενε ν' 
ανάψει πράσινο, για να περάσει στο απέναντι ~ || για να τον αποφύγω, άλλαξα ~ 
|| φαρδύ | στενό ~ 2. (η έναρθρη γεν. τού πεζοδροµίου ως κακόσ. 
χαρακτηρισµός) τού υποκόσµου: γυναίκα | γλώσσα | έκφραση ~ || στη δηµόσια 
ζωή τείνουν να επικρατήσουν τα ήθη και οι πρακτικές ~ 3. (λαϊκ.) η άσκηση 
πορνείας κυρ. στους δρόµους, σε δηµόσιους χώρους και όχι σε προσωπικό 
χώρο ή σε οίκο ανοχής· ΦΡ. κάνω | βγαίνω | καταλήγω στο πεζοδρόµιο 
εκπορνεύοµαι: κάνει πεζοδρόµιο στη Συγγρού. — πεζοδροµιακός, -ή, -ό (σηµ. 
1). 
[ΕΤΥΜ. < πεζό- + -δρόµιο < δρόµος, απόδ. τού γαλλ. trottoir, άσχετη µε το 
µεσν.πεζοδρόµιον «αγώνας δρόµου πεζών»]. 

πεζοδρόµος (ο/η) [µεσν.] 1. αυτός που βαδίζει ή τρέχει µε τα πόδια ΣΥΝ. 
πεζοπόρος ANT. εποχούµενος 2. (σπάν.) αυτός που λαµβάνει µέρος σε αγώνα 
δρόµου, που συµµετέχει σε αυτόν ΣΥΝ. δροµέας. 

πεζόδροµος (ο) {πεζοδρόµ-ου | -ων, -ους} ο δρόµος που προορίζεται 
αποκλειστικά για την κυκλοφορία των πεζών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
pedestrian (zone)]. 

πεζοδροµώ ρ. µετβ. {πεζοδροµείς... | πεζοδρόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
µετατρέπω (δρόµο) σε πεζόδροµο (συνήθ. πλακοστρώνοντας τον): η δηµοτική 
αρχή αποφάσισε να πεζοδροµήσει όλους τους δρόµους που οριοθετούν το 
εµπορικό τρίγωνο. — πεζοδρόµηση (η). 

πεζοκεφαλαία (τα) (για οικογένειες γραµµάτων που χρησιµοποιούνται στην 
τυπογραφία) πεζά και κεφαλαία γράµµατα στο ίδιο κείµενο. 

πεζολογία (η) [µτγν.] {πεζολογιών} 1. οµιλία ή γραφή σε πεζό λόγο, όχι σε 
έµµετρο ή ποιητικό ΣΥΝ. πεζογραφία, πρόζα ANT. ποίηση, στιχουργία 2. 
(µτφ.-κακόσ.) η σύνθεση ποιηµάτων και γενικότ. γραπτών κειµένων χωρίς 
γνήσια ποιητική πνοή, χωρίς έµπνευση. — πεζολογικός, -ή, -ό [1878], 
πεζολογικά επίρρ., πεζολογώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 

πεζολόγος (ο/η) [µτγν.] 1. αυτός/αυτή που γράφει ή µιλάει σε πεζό λόγο, ο/η 
συγγραφέας πεζογραφηµάτων ΣΥΝ. πεζογράφος ΑΝΤ. ποιητής, στιχουργός 2. 
(κακόσ.) ο µονότονος και πληκτικός οµιλητής ή συγγραφέας, αυτός που 
γράφει κοινοτοπίες ή ασηµαντότητες. 

πεζολογώ ρ. → πεζολογία 
πεζοναύτης (ο) [1886] {πεζοναυτών} ΣΤΡΑΤ. άνδρας των Ειδικών ∆υνάµεων 

τού Στρατού Ξηράς, ειδικά εκπαιδευµένος για τη διεξαγωγή αποβατικών 
επιχειρήσεων σε συνεργασία µε το Πολεµικό Ναυτικό και την Αεροπορία, 
καθώς επίσης και για την εξουδετέρωση παράκτιων προγεφυρωµάτων. — 
πεζοναυτικός, -ή, -ό. 

πεζοπορία (η) [µτγν.] [πεζοποριών} πορεία µε τα πόδια, το να διανύει κανείς 
µια απόσταση (συνήθ. µεγάλη) πεζός ΣΥΝ. περπάτηµα, πεζοδροµία, 
οδοιπορία. — πεζοπορικός, -ή, -ό [1892], πεζοπορικώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αεροπορία. 

πεζοπόρος, -ος, -ο 1. (λόγ.) αυτός που πορεύεται πεζός: ~ τµήµατα τού στρατού 
2. πεζοπόρος (ο/η) πρόσωπο που ταξιδεύει πεζός ΣΥΝ. οδοιπόρος, 
πεζοδρόµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πεζοπορώ (-έω) (υποχωρητ.) < πεζό- + -πορώ < πόρος 
(πβ. κ.βραδυ-πορώ, όδοι-πορώ)]. 

πεζοπορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πεζοπορείς... | πεζοπόρησα} πηγαίνω µε τα πόδια, 
πορεύοµαι πεζός. 

πεζός, -ή, -ό 1. αυτός που πορεύεται µε τα πόδια, που διασχίζει αποστάσεις 
περπατώντας: κινούµαι ~ || έφθασε ~ || (συχνά κ. ως ουσ.) η αστυνοµία 
επέτρεπε µόνο στους - να περάσουν || διάβαση πεζών 2. (ειδικότ. για τµήµα 
στρατού) αυτός που ενεργεί µόνο στην ξηρά (και όχι στη θάλασσα ή στον 
αέρα): ~ στράτευµα | άγηµα || (κ. ως ουσ.) ο στρατός του περιελάµβανε χιλιάδες 
πεζούς και λίγους ιππείς · 3. (για τον γραπτό λόγο) αυτός που δεν είναι 
έµµετρος, ποιητικός: ~ κείµενο | απόσπασµα ΣΥΝ. πεζογραφικός ΑΝΤ. 
έµµετρος, ποιητικός· ΦΡ. πεζός λόγος (περιληπτ.) το σύνολο των 
πεζογραφηµάτων γλώσσας, χώρας ή εποχής: ο νεοελληνικός ~ ΣΥΝ. 
πεζογραφία, πρόζα ΑΝΤ. ποίηση, στιχουργία 4. πεζό (το) το πεζογράφηµα: τα 
~ τού Γ. Βιζυηνού είναι καλύτερα από τα ποιήµατα του || έγραψε ένα ~ και ένα 
ποίηµα • 5. πεζό (στοιχείο) το µικρό στοιχείο, το µη κεφαλαίο γράµµα · 6. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µονοτονία και κοινοτοπίες, που δεν 
διαθέτει πρωτοτυπία ή γλαφυρότητα, που στερείται συγκινήσεων, ποιητικής 
εξάρσεως κλπ.: ~ γλώσσα | έκφραση | ύφος | πραγµατικότητα | παρόν | ζωή | 
εποχή ΣΥΝ. κοινός, κοινότοπος, µονότονος, τετριµµένος, πληκτικός, ανιαρός 
ΑΝΤ. πρωτότυπος, γλαφυρός, ποιητικός, συναρπαστικός 7. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δεν ξεφεύγει από τα συµβατικά πλαίσια, που στερείται εµπνεύσεως, 
ποιητικότητας: Τι ~ που είσαι! Μόνο τον ύπνο και το φαγητό σκέφτεσαι! ΣΥΝ. 
κοινότοπος, συνηθισµένος, µπανάλ ΑΝΤ. ροµαντικός.   — πεζά | πεζή (βλ.λ.) 



πεζότητα 1364 πει 
 

[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πεδ-]ός< I.E. *ped- «πόδι» (για το οποίο βλ. λ. πόδι, πεδίο). 
Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς στο σανσκρ. επίθ. pâd-ya- «ο σχετιζόµενος µε το 
πόδι». Οµόρρ. πεδ-η, αρχ. πέδ-ον (> πεδίον), πους (γεν. ποδ-ός), πέζα (βλ. λ. 
πεζόβολος) κ.ά. Η σηµ. τού πεζού λόγου (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ποιητικό) είναι ήδη αρχ. και αποτέλεσε το πρότυπο για τη λατ. φράση 
pedestris oratio]. 

πεζότητα (η) [1860] {χωρ. πληθ.} η απουσία πρωτοτυπίας, ενδιαφέροντος, 
συναισθήµατος ή έµπνευσης, γενικώς στοιχείων που δίνουν σε κάτι/κάποιον 
ενδιαφέρον και γοητεία: η ~ τής καθηµερινότητας || η ~ του τον έκανε αφόρητα 
πληκτικό. 

πεζοτράγουδο (το) (λογοτ.) πρόζα µε ρυθµό ή ποίηµα γραµµένο σε µορφή 
πεζού. 

πεζούλι (το) (πεζουλ-ιού | -ιών} 1. µικρός χαµηλός τοίχος από πέτρα, ο οποίος 
χτίζεται ακριβώς δίπλα στον εξωτερικό τοίχο κτηρίου, ώστε να εφάπτεται σε 
αυτόν και χρησιµεύει λ.χ. για να κάθεται κανείς: έκατσε στο ~ τής εκκλησίας, 
για να ξεκουραστεί!, µικρός τοίχος, συ-νήθ. πρόχειρα χτισµένος, που 
συγκρατεί το χώµα σε κατωφερές έδαφος ΣΥΝ. ξερολιθιά 3. η άκρη τού 
πεζοδροµίου. Επίσης πεζούλα (η) (σηµ. 1). — (υποκ.) πεζουλάκι (το) (σηµ. 
1). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού αρχ. πέζα (βλ. λ. πεζόβολος)]. 

πεζούρα (η) [χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το Πεζικό, οι πεζοί στρατιώτες ΑΝΤ. 
καβαλαρία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πεζός + παραγ. επίθηµα -ούρα (πβ. θολ-ούρα, χασ-
ούρα)]. 

πεθαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [πέθα-να, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για έµβια όντα) 
παύω να ζω, σταµατούν οι βιολογικές και (για έµψυχα) πνευµατικές 
λειτουργίες µου, παύω να υπάρχω ως ζωντανός οργανισµός: ο ασθενής πέθανε 
το βράδυ από καρδιακή προσβολή || αυτό θα το θυµάται, ώσπου να πεθάνει || 
πέθανε από φυσικό θάνατο || ~ από το κρύο | την πείνα | τη δίψα || τα δέντρα 
πεθαίνουν όρθια || τα ζώα πέθαναν από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια ΣΥΝ. (για 
πρόσ.) αποβιώνω, ξεψυχώ, (για ζώα) ψοφώ ΑΝΤ. ζω, υπάρχω- ΦΡ. (α) ποιος ζει, 
ποιος πεθαίνει για να δείξουµε ότι πρέπει κανείς να κάνει κάτι στο παρόν και 
όχι σε συγκεκριµένο µελλοντικό χρονικό σηµείο, αφού το µέλλον είναι 
αβέβαιο: εγώ τώρα το χρειάζοµαι το δάνειο- µετά από τρεις µήνες ~! || Μέχρι 
αύριο ~! Τώρα πρέπει να συζητήσουµε το πρόβληµα! (β) (παροιµ.) όποιου του 
µέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει βλ. λ. µέλλω 2. (α) (σε ενεστ.) 
βρίσκοµαι στο τελευταίο µου στάδιο, φθίνω και σύντοµα θα πάψω να υπάρχω: 
«απόψε πεθαίνει ο φασισµός» (σύνθηµα) || ένας κόσµος που πεθαίνει αργά-
αργά (β) (για πρόσ.) βρίσκοµαι σε κακή βιολογική κατάσταση, ώστε αργά ή 
γρήγορα θα πάψω να ζω: ~ από ανίατη ασθένεια || πεθαίνει µόνος κι 
αβοήθητος (γ) (µτφ.) παύω να υπάρχω: πέθανε η αγάπη τους | το πάθος των 
πρώτων χρόνων || «το τζάµπα πέθανε» (επιγραφή σε καταστήµατα) || όπως λέ-
γεται, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 3. (+για) (α) δίνω τη ζωή µου (για 
συγκεκριµένο σκοπό), είµαι διατεθειµένος να θυσιαστώ (για κάτι): η πατρίδα 
τιµά όσους πεθαίνουν για την ελευθερία || ~ για τη δηµοκρατία | την τιµή µου | 
την πίστη | τα πιστεύω µου ΣΥΝ. θυσιάζοµαι (β) (οικ.-εκφραστ.) λατρεύω 
(κάποιον/κάτι), µου αρέσει σε υπερβολικό βαθµό: ~ για τέτοια ανέκδοτα | 
βόλτα στη λιακάδα | ταξίδια | κρασί και καλή παρέα | ένα γλυκό | τηγανητές 
πατάτες | περιπέτειες! ΣΥΝ. λαχταρώ, τρελαίνοµαι, (οικ.) ψοφάω 4. (+από) 
αισθάνοµαι (κάτι) πολύ έντονα, ώστε να µη µου είναι πια ανεκτό ή να µε 
εξαντλεί: ~ από πλήξη | ανία || πέθανα από τον φόβο µου (φοβήθηκα υπερβολι-
κά) || έχω πεθάνει από την κούραση | την ορθοστασία | το τρέξιµο || (µτφ.) ~ 
από επιθυµία | πόθο | έρωτα- ΦΡ. πεθαίνω τής πείνας | τής δίψας αισθάνοµαι 
πολύ έντονα πείνα ή δίψα 5. (+σε + έναρθρο ουσιαστικό) κάνω σε υπερβολικό 
βαθµό, µέχρις εξαντλήσεως (αυτό που δηλώνει το ουσιαστικό): πέθανα στα 
γέλια | στην κούραση | στο τρέξιµο | στη δουλειά | στο πηγαινέλα (στις 
µετακινήσεις) || µε πέθανε στις ερωτήσεις (µε ρωτούσε ακατάπαυστα) ♦ (µετβ.) 
6. προκαλώ τον θάνατο (κάποιου): το παιδί το πέθαναν τα φάρµακα | τα 
ναρκωτικά || οι γιατροί τον πέθαναν τον άνθρωπο- θα ζούσε ακόµη, αν δεν είχε 
πέσει σε ατζαµήδες! ΣΥΝ. σκοτώνω 7. προκαλώ έµµεσα τον θάνατο (κάποιου): 
τον πέθανε ο καηµός τής κόρης του || εσύ θα µε πεθάνεις µε τα καµώµατα σου! 
8. (µτφ.) βασανίζω (κάποιον), τον υποβάλλω σε δοκιµασία, ώστε να υποφέρει: 
το νέο αφεντικό τους έχει πεθάνει στη δουλειά || την πέθανε µε τη ζήλια του ΣΥΝ. 
κατατυραννώ, (καταταλαιπωρώ, παιδεύω, ξεθεώνω 9. (ειδικότ.) προκαλώ (σε 
κάποιον) µεγάλο πόνο: αυτό το δόντι µε έχει πεθάνει δυο µέρες τώρα || όταν 
έχει υγρασία, µε πεθαίνει το πόδι µου 10. (η µτχ. πεθαµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άπεθαίνω < αρχ. αποθνήσκω (βλ. λ. θνήσκω, θνητός), από 
τον αόρ. β' απέθανε (γ' εν. πρόσ.) κατά τα ρ. σε -αίνω, πβ. κ. υπάγω - ύπήγε - 
πηγαίνω]. 

πεθαίνω: συνώνυµα. Η έννοια τού θανάτου καθορίζει βιολογικά και 
ψυχικά όλη τη ζωή τού ανθρώπου, γι' αυτό και είναι φυσικό η κατάσταση 
τής αποχώρησης από τη ζωή, τής µετάστασης από τη ζωή στον θάνατο, να 
δηλώνεται σε όλες τις γλώσσες µε πλήθος λέξεων και φράσεων. Στην 
Ελληνική, η σηµασία τού «πεθαίνω» δηλώνεται µε ουδέτερο - 
περιφραστικό τρόπο, µε διατύπωση λόγια, συναισθηµατική - βιωµατική, 
θεολογική | θρησκεύουσα, µε φράσεις που δηλώνουν τον τρόπο µε τον 
οποίο επέρχεται ο θάνατος καθώς και µε σχολιασµένο - µειωτικό τρόπο. 
Ειδικότερα: (α) ουδέτερη - περιφραστική δήλωση: φεύγω από τη ζωή | από 
τον κόσµο, αφήνω τον κόσµο | την τελευταία µου πνοή, χάνω τη ζωή µου, 
καταλήγω (β) λόγια δήλωση: αποβιώνω, εκπνέω, τερµατίζω τον βίο, 
υποκύπτω στο µοιραίο, εκµετρώ τον βίο | το ζην, προ- 

σµετρώ το ζην, φεύγω | εγκαταλείπω τον µάταιο τούτο κόσµο, 
επέρχεται το µοιραίο | ο θάνατος (γ) συναισθηµατική - βιωµατική 
διατύπωση: σβήνω, ξεψυχώ, τελειώνω, χάνοµαι, κλείνω τα µάτια, 
πάω καλειά µου, µας άφησε χρόνους, τον βρήκε ο χάρος | ο 
θάνατος, τον πήρε ο χάρος, βγήκε η ψυχή του, έφυγε για τον άλλο 
| τον κάτω κόσµο, σώθηκε το λάδι | το καντήλι του, σβήνει το 
καντήλι µου, σώθηκαν οι µέρες | τα καρβέλια του, κατέβηκε στον 
τάφο, τον έφαγε το µαύρο χώµα | σκοτάδι (δ) θεολογική | θρη-
σκεύουσα διατύπωση: αναπαύοµαι, κοιµήθηκε, τον πήρε ο Θεός, 
παρέδωσε το πνεύµα | την ψυχή του | την ύστατη πνοή, συγχω-
ρήθηκε | (λαϊκ.) σχωρέθηκε, µεθίσταµαι (µετέστη) εις τας αιωνίους 
µονάς, εκπληρώνω | εξοφλώ το κοινόν χρέος, εκδηµώ εις Κύ-ριον 
(ε) τρόπος θανάτου: µένω στον τόπο, πέφτω | µένω ξερός, µένω 
σέκος | αφήνω (κάποιον) σέκο, µένω στα χέρια (κάποιου), βρίσκω 
άδοξο τέλος, πήγε σαν το σκυλί στ' αµπέλι (στ) σχολιασµένη - 
µειωτική διατύπωση: τα τίναξε, τίναξε τα πέταλα | τα κώλα, τα 
κακάρωσε, τα τέζαρε, πάει (κοροϊδίστικα | άδοξα), ψόφησε (σαν 
σκυλί), πήγε στα θυµαράκια | στα κυπαρίσσια. Αρκετές είναι οι 
φράσεις και τα ρήµατα που δηλώνουν τα βαθιά γεράµατα ή την 
κατάσταση τού ετοιµοθάνατου: (α) συναισθηµατική - βιωµατική 
δήλωση: είναι στα τελευταία του, (όπου να 'ναή τον περιµένουνε, 
χαροπαλεύει, ψυχοµαχεί, αργοπεθαίνει (β) λόγια δήλωση: πνέω τα 
λοίσθια, ψυχορραγώ (γ) σχολιασµένη - µειωτική διατύπωση: τα 
'φάγε τα ψωµιά του, είναι µε το ένα πόδι στον τάφο, θα φάµε 
κόλλυβα, είναι τού θανατά. 

πεθαµενατζήδικος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. αυτός που θυµίζει νεκρό, κηδεία 
ή είναι µουντός σαν πένθιµος: βγάλε αυτά τα πεθαµενα-τζήδικα ρούχα και βάλε 
κάτι πιο φωτεινό, πιο ζωντανό! 2. πεθαµε-νατζήδικο (το) η νεκροφόρα ή το 
γραφείο κηδειών. 

πεθαµενατζής (ο) {πεθαµενατζήδες} (λαϊκ.-µειωτ.) ο νεκροθάφτης. [ΕΤΥΜ. < 
πεθαµένος + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. φορτηγ-ατζής]. 

πεθαµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. νεκρός, αυτός που έχει πεθάνει, που έχει πάψει να 
ζει: προσπάθησαν να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη ~ ΑΝΤ. ζωντανός 2. 
(ειδικότ. λαϊκ.) πεθαµένα (τα) τα µέλη τής οικογένειας ή τα συγγενικά 
πρόσωπα που έχουν πεθάνει· ΦΡ. να συγχωρεθούν τ' αποθαµένα | τα 
πεθαµένα σου να συγχωρηθούν οι νεκροί συγγενείς σου (ευχή προς κάποιον, 
όταν του ζητούµε κάποια χάρη· χρησιµοποιείται κυρ. από ζητιάνους, όταν 
ζητούν ελεηµοσύνη) 3. (γε-νικότ.) αυτός που έχει πάψει να υφίσταται: ~ 
παρελθόν | όνειρα ΑΝΤ. ζωντανός 4. (µτφ.) αυτός που έχει εξαντληθεί 
(σωµατικά ή ψυχικά), που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ: είµαι ~ από την κούραση 
ΣΥΝ. εξαντληµένος, αποκαµωµένος, κατάκοπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. 

πεθαµός κ. αποθαµός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (για έµψυχα) ο 
θάνατος, η παύση των λειτουργιών τής ζωής: αρρώστησε ο τύραννος, αλλά 
πεθαµό δεν είχε ΣΥΝ. θάνατος· ΦΡ. του πεθαµού (i) για πρόσωπο που κοντεύει 
να πεθάνει: είναι ~ ΣΥΝ. τού θανατά (ii) αυτός που είναι πολύ θλιµµένος ή 
κουρασµένος σε µεγάλο βαθµό: τον βρήκαν ~ απ' τη λύπη του 2. (µτφ.) 
µεγάλος κόπος ή ταλαιπωρία- σωµατικός, ψυχικός βασανισµός: αυτές οι 
εξετάσεις ήταν σωστός ~ ΣΥΝ. ταλαιπωρία, µαρτύριο, εξάντληση, ξεθέωµα, 
σκοτωµός. 

πεθερά (η) [µεσν.] (για τον καθένα από τους δύο συζύγους) η µητέρα τού | τής 
συζύγου, δηλ. (για τη γυναίκα) η µητέρα τού γαµπρού και (για τον άνδρα) η 
µητέρα τής νύφης: δεν µε χωνεύει η ~ µου- ΦΡ. (α) τα λέω στην πεθερά, για 
να τ' ακούει η νύφη µιλώ µε υπαινικτικό τρόπο, ώστε αυτός µε τον οποίο 
µιλώ να µεταβιβάσει τα λόγια µου στο πρόσωπο προς το οποίο πραγµατικά 
απευθύνονται ή για να τα ακούσει αυτός στον οποίο πραγµατικά αναφέρονται, 
χωρίς ξεκάθαρα να το δηλώσω (β) κακιά πεθερά (ως χαρακτηρισµός) για 
πρόσωπο που γκρινιάζει και κάνει συνέχεια παρατηρήσεις (γ) (για) να σ' 
αγαπά η πεθερά σου λέγεται προς κάποιον που διαλέγει ή τυχαίνει να φάει τη 
γωνία τού ψωµιού (δ) σ' αγαπά η πεθερά σου ως αστεϊ-σµός σε κάποιον που 
φτάνει (κάπου) πριν αρχίσουν όλοι να τρώνε. — (υποκ.) πεθερούλα (η). 

πεθερικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πεθερό ή την πεθερά: ~ σπίτι 2. 
πεθερικά (τα) (α) ο πεθερός και η πεθερά µαζί και σπα-νιότ. οι στενοί 
συγγενείς τους (β) (συνεκδ.) το σπίτι και η οικογένεια τού πεθερού: σήµερα θα 
πάω επίσκεψη στα ~ µου. 

πεθερός (ο) (για τον καθένα από τους δύο συζύγους) ο πατέρας τού | τής 
συζύγου, δηλ. (για τη γυναίκα) ο πατέρας τού γαµπρού και (για τον άνδρα) ο 
πατέρας τής νύφης: ο µέλλων ~ µου || συντηρείται από τον ~ του || (παροιµ.) 
«σαν θέλει η νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο ~». — (υποκ.) πεθερούλης (ο). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πενθερός < θ. πενθ- < I.E. 
*bhendh- «δένω, συνδέω», πβ. σανσκρ. bândhu- «γονέας, συγγενής», γοτθ. 
bindan «δένω» (> γερµ. binden, αγγλ. bind) κ.ά. Οµόρρ. φάτνη/ πάθνη (< 
*φάθ-νά). Το ουσ. πενθερός δήλωνε αρχικώς τον εξ αγχιστείας συγγενή, 
κυρίως δε τον πατέρα τής συζύγου (κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. έκνρός, η 
οποία δήλωνε τον πατέρα τού συζύγου). Η λ. πενθερός, που αποτελεί αρχαϊκό 
όρο τής πατριαρχικής οικογένειας, αντικατέστησε το ουσ. έκυρός, δηλώνοντας 
τον πατέρα και των δύο συζύγων]. 

πεθυµιά (η) (λαϊκ.) η επιθυµία. 
πεθυµώ ρ. → επιθυµώ 
πει κ. ΠΙ (το) {άκλ.} 1. Π, π· το δέκατο έκτο γράµµα τού ελληνικού αλ-

φαβήτου- ΦΡ. στο πει και φει πολύ γρήγορα, την ίδια στιγµή (από τη 
συµβολική έννοια που είχαν στον Μεσαίωνα τα γράµµατα π και φ ως αρχικά 
των λέξεων παλούκι (ανασκολοπισµός) και φούρκα (αγχόνη), όπου 
οδηγούνταν µε συνοπτικές διαδικασίες οι καταδικασµένοι για αξιόποινη 
πράξη) ΣΥΝ. αµέσως, στο άψε-σβήσε ΑΝΤ. καθυστερηµένα (βλ. κ. λ. αριθµός) 
2. (προφορ.) όργανο σχήµατος Π, στο οποίο στηρί- 
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ζονται πρόσωπα µε κινητικές δυσκολίες κατά την κίνηση τους. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. πϊ< αρχ. πεί< σηµιτ. pê «στόµα»]. 

πειθαναγκάζω ρ. µετβ. [1815] {πειθανάγκασ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
εξαναγκάζω (κάποιον) να πεισθεί (σε κάτι) χρησιµοποιώντας ψυχολογική βία ή 
απειλές. [ΕΤΥΜ. < πειθανάγκη (βλ.λ.)]. 

πειθαναγκασµός (ο) [1871] ο εξαναγκασµός (κάποιου) να δεχθεί κάτι είτε µε 
τη χρήση ψυχολογικής βίας ή απειλών είτε λόγω τής αναπότρεπτης εξέλιξης 
των πραγµάτων. 

πειθανάγκη (η) {χωρ. πληθ.} ο εξαναγκασµός σε συµφωνία ή συµµόρφωση, είτε 
µε την άσκηση ψυχολογικής βίας ή απειλών είτε λόγω τής αναπότρεπτης 
εξέλιξης των πραγµάτων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πειθ- (< πείθω) + ανάγκη]. 

πειθαρχείο (το) [1887] 1. ΣΤΡΑΤ. το στρατιωτικό κρατητήριο, ο χώρος δηλ. τού 
στρατοπέδου στον οποίο κρατούνται κατά τη διάρκεια τής νύχτας και τού 
ελεύθερου χρόνου τής ηµέρας ή επί ολόκληρο το εικοσιτετράωρο οι 
στρατιώτες που έχουν τιµωρηθεί µε πειθαρχικές ποινές κράτησης ή 
φυλάκισης 2. (ειδικότ.) το ειδικό, αποµονωµένο κελλί φυλακής, στο οποίο 
µεταφέρονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα οι κρατούµενοι που έχουν 
παραβιάσει τον εσωτερικό κανονισµό τής φυλακής ΣΥΝ. αποµόνωση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. (cellule) disciplinaire]. 

πειθάρχηση (η) → πειθαρχώ 
πειθαρχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η υποταγή στους ανωτέρους ή σε ορισµένες 

αρχές, η υπακοή στις διαταγές, στους νόµους, στους ισχύοντες κανόνες: για να 
µειωθούν τα ατυχήµατα, απαιτείται η ~ των οδηγών και η συµµόρφωση τους 
προς τις υποδείξεις των τροχονόµων || στο στρατόπεδο η ζωή κυλά υπό 
συνθήκες αυστηρής ~ || επικρατεί | επιβάλλεται | χαλαρώνει | διασαλεύεται η ~|| 
σκληρή | σιδερένια | στοιχειώδης | κοινωνική | κοµµατική ~ ΣΥΝ. υπακοή, υπο-
ταγή, ευπείθεια ΑΝΤ. απειθαρχία, απείθεια· ΦΡ. (α) στρατιωτική πειθαρχία (i) 
η απόλυτη υποταγή κάθε κατώτερου στρατιώτη στις διαταγές κάθε ανωτέρου, 
όπως ορίζει ο στρατιωτικός κανονισµός· (κατ' επέκτ. µεταξύ οµοιοβάθµων) η 
υπακοή κάθε νεοτέρου στον αρχαιότερο (ii) (µτφ.) η αυστηρή υπακοή στις 
εντολές τού διευθυντή ή αρχηγού σε εργασιακό, πολιτικό ή άλλον χώρο: στην 
εταιρεία έχουν επιβάλει ~ (β) ενσυνείδητη | εσωτερική πειθαρχία η υπακοή σε 
αρχές ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσία µε την ίδια τη θέληση τού αρχοµένου 
(γ) εξωτερική πειθαρχία η υπακοή σε κανόνες και υποχρεώσεις, που 
επιβάλλεται µε τον φόβο ή την απειλή τιµωρίας, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. 

πειθαρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πειθαρχία: - 
παράπτωµα | δίωξη | επιτροπή | µέτρα | απόφαση | έλεγχος | κυρώσεις | ποινή 
(αυτή που καθορίζεται από ειδικές διατάξεις και επιβάλλεται µε καθορισµένη 
διαδικασία από πολυµελή συµβούλια, προϊστάµενες αρχές κ.λπ. σε δηµοσίους 
υπαλλήλους, οι οποίοι παρέβησαν τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα)· ΦΡ. (α) 
πειθαρχικό (συµβούλιο) το πολυµελές όργανο υπηρεσίας, σώµατος, 
οργανισµού ή άλλου θεσµού, που έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλλει ποινές για 
υπηρεσιακούς λόγους και συγκεκριµένα παραπτώµατα: οι τρεις «αντάρτες» 
τού κόµµατος παραπέµπονται αύριο στο ~ (β) Πειθαρχικό ∆ίκαιο τµήµα τού 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, το οποίο περιλαµβάνει κανόνες και διατάξεις που 
ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις και τη συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων και 
τις κυρώσεις σε περίπτωση µη τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών 2. (ειδικότ. 
για πρόσ.) αυτός που πρόθυµα υπακούει στους ανωτέρους του ή/και στις 
αρχές, που δεν παραβαίνει τις εντολές τους, που εκτελεί ευσυνείδητα τα 
καθήκοντα του: ~ στρατιώτης | υπάλληλος | εκτελεστής ΣΥΝ. πειθαρχηµένος, 
πειθήνιος, υπάκουος ΑΝΤ. απείθαρχος, απειθής, ανυπάκουος. — πει-θαρχικ-ά 
/-ώς [1833] επίρρ. 

πειθαρχώ ρ. αµετβ. {πειθαρχείς... | πειθάρχ-ησα, -ούµαι, -ηµένος} 1. (συνήθ. 
+σε) υπακούω στους ανωτέρους ή στις αρχές, ενεργώ σύµφωνα µε τη θέληση 
και τις επιθυµίες τους, εκτελώ τις διαταγές και τις εντολές τους: καθήκον τού 
πολίτη είναι να πειθαρχεί στους νόµους || οι πέντε βουλευτές αποφάσισαν να µην 
πειθαρχήσουν στη γραµµή τού κόµµατος || ~ στις αποφάσεις τού 
συνδικαλιστικού µου φορέα ΑΝΤ. απειθαρχώ, απειθώ 2. (γενικότ.) υπακούω σε 
κανόνες, συµµορφώνοµαι προς τις υποδείξεις: αν δεν πειθαρχήσουµε όλοι στη 
δεδοµένη οικονοµική πολιτική, η χώρα θα βουλιάξει. — πειθάρχηση (η) 
[µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πειθαρχώ (-έω) < πείθαρχος < πειθ- (< πείθω) + -άρχος < 
άρχω]. πειθήνιος, -α, -ο αυτός που πειθαρχεί απόλυτα, που εκτελεί τυφλά κάθε 
εντολή και διαταγή, χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, διαφωνίες: τον έχουν 
µετατρέψει σε ~ όργανο τους ΣΥΝ. πειθαρχικός, υπάκουος ΑΝΤ. απείθαρχος, 
ανυπάκουος. — πειθήνια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πειθ- (< πείθω) + -ήνιος < ηνία (βλ. λ. ηνίο)]. πειθώ (η) 
{πειθούς | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η δύναµη και η ικανότητα να πείθει κανείς τους 
άλλους: διέθετε µεγάλη ~ και επέβαλλε πάντα την άποψη του ΣΥΝ. πειστικότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πειθ- τού ρ. πείθω (βλ.λ.)]. πείθω ρ. µετβ. {έπεισα, πείσ-θηκα 
(καθηµ. -τηκα), πεπεισµένος} 1. κάνω (κάποιον) να συµφωνήσει µαζί µου, να 
αποδεχθεί τη γνώµη µου ή ό,τι του προτείνω (χρησιµοποιώντας λογικά 
επιχειρήµατα): αγωνιζόταν να πείσει το δικαστήριο για την αθωότητα του || η 
διαφήµιση δεν έπεισε το κοινό να αγοράσει το προϊόν ΑΝΤ. αναγκάζω, εξανα-
γκάζω· ΦΡ. (α) (λόγ.) ου µε πείσεις καν µε πείσης (ου µε πείσεις καν µε πείσης) 
για ανθρώπους υπέρµετρα πείσµονες και ισχυρογνώµο-νες, που δεν 
µεταβάλλουν την άποψη τους, ακόµη και όταν καταλα- 

βαίνουν ότι έχουν άδικο (β) ανάγκα και θεοί πείθονται βλ. λ. ανάγκη 2. (η 
µτχ. πεπεισµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, πιθανός, πλάθω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (αρχαιότερος ο µέσ. ενεστ. πείθοµαι) < θ. πειθ- < I.E. *bheidh- 
«πείθω, εµπιστεύοµαι», πβ. λατ. fido, fidelis «πιστός» (> γαλλ. fidèle, ισπ. 
fiel), αλβ. bê «όρκος», αρχ. γερµ. beitten «εξαναγκάζω, ωθώ», γερµ. bitten 
«παρακαλώ», αγγλ. bid «διατάσσω» κ.ά. Οµόρρ. πισ-τός, πίσ-τις (-η), πιθ-
ανός, πε-ποίθ-ησις (-η), πεϊσ-µα κ.ά.]. 

πείνα (η) {χωρ. πληθ. (εκτός ΦΡ. δ, στ)} 1. το αίσθηµα που προκαλείται σε 
ζωντανό οργανισµό από την έλλειψη τροφής: τόσες ώρες δεν έχει φάει τίποτα- 
πώς να µην έχει τέτοια ~! || µεγάλη | τροµερή | σφοδρή | διαβολεµένη ~ || τρώω 
για να ικανοποιήσω την ~ µου- ΦΡ. (α) ψοφάω | πεθαίνω τής πείνας πεινώ 
πάρα πολύ (β) δεν σε βλέπω από την πείνα πεινώ τόσο πολύ, ώστε οι 
αισθήσεις µου δεν λειτουργούν πεινώ πάρα πολύ (γ) βροµούν τα χνότα µου 
από την πείνα (i) είµαι πολύ πεινασµένος (ii) είµαι πολύ φτωχός (δ) έχω µια 
πείνα | κάτι πείνες πεινώ πάρα πολύ: ~ που τρώω κι εσένα ακόµη | που δεν 
λέγεται! (ε) (παροιµ.) η πείνα κάστρα καταλεί και χώρες παραδίνει αυτοί που 
στερούνται των αναγκαίων προς το ζην χάνουν, εκτός από την υλική, και την 
ηθική δύναµη να αντισταθούν σε οτιδήποτε (στ) τραβάω πείνα | πείνες 
βρίσκοµαι σε πολύ δυσχερή οικονοµική κατάσταση (ζ) πείνα και των γονέων 
βλ. λ. γονέας (η) απεργία πείνας βλ. λ. απεργία 2. η γενική και διαρκής 
έλλειψη τροφίµων και το σύνολο των δυσχερειών που αυτή προκαλεί: στην 
Κατοχή πέθαναν χιλιάδες από την ~ || κατοχική ~ || κάθε χρόνο εκατοµµύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν από την ~ στον κόσµο ΣΥΝ. λιµοκτονία, λιµός, σιτοδεία, 
ασιτία 3. (η γεν. πείνας ως χαρακτηρισµός) αυτός που δεν επαρκεί ούτε για τα 
βασικά βιοτικά αγαθά: µισθός | σύνταξη ~ 4. (µτφ.) έντονο αίσθηµα στέρησης 
και σφοδρή επιθυµία (για κάτι): σεξουαλική ~ ΑΝΤ. κόρος, κορεσµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πείνα (ο τ. πείνη είναι αρχαιότ.), αβεβ. ετύµου, ίσως < *πέν-
_/α, που εµφανίζει το θ. τού ρ. πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» (αργότερα 
«στερούµαι των αναγκαίων, είµαι πένης»)]. 

πεινάλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, πεινάλα (η) πρόσωπο που πεινάει πάρα πολύ 
και συνεχώς. [ΕΤΥΜ. < πείνα + µεγεθ. επίθηµα -άλας]. 

πειναλέος, -α, -ο 1, αυτός που πεινά πολύ και διαρκώς ΣΥΝ. πεινασµένος, 
(εκφραστ.) λιµασµένος 2. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ φτωχός και που πεινά, 
γιατί δεν έχει να φάει: ~ πλήθος || έθνος πειναλέων ΣΥΝ. λιµασµένος ΑΝΤ. 
χορτάτος. [ΕΤΥΜ µτγν. < πείνα + παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

πεϊνιρλί (το) {πεϊνιρλ-ιού | -ιών} µακρόστενη πίτα που γεµίζεται στην επάνω 
επιφάνεια της µε τυρί και άλλα υλικά (π.χ. αυγό, µπέικον κ.λπ.) και 
σερβίρεται ζεστή. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ^ενηύΐί (pogaça) «(µπουγάτσα) µε τυρί» < peynir «τυρί» < 
περσ. panir]. 

πεινώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [αρχ.] {πεινάς... | πείνασ-α, -µένος} 1. αισθάνοµαι 
πείνα, έχω ανάγκη τροφής, επιθυµώ να φάω: ~· δεν έχω φάει τίποτα από το 
πρωί || ~ σαν λύκος! (υπερβολικά)· ΦΡ. (παροιµ.) των φρονίµων τα παιδιά 
πριν πεινάσουν µαγειρεύουν βλ. λ. φρόνιµος 2. λιµοκτονώ, πεθαίνω από 
έλλειψη τροφής: οι λαοί τού Τρίτου Κόσµου πεινάνε 3. δεν έχω τα µέσα, για να 
εξοικονοµήσω τα προς το ζην: αν κλείσει το εργοστάσιο, θα πεινάσει πολύς 
κόσµος ΣΥΝ. λιµοκτονώ 4. ποθώ πολύ, αναζητώ κάτι στη ΦΡ. µακάριοι οι 
πεινώντες και διψώ-ντες την δικαιοσύνην (µακάριοι οί πεινώντες και 
διψώντες την δι-καιοσύνην, δτι αυτοί χορτασθήσονται, Κ.∆. Ματθ. 5, 6) 
ευτυχισµένοι αυτοί που επιθυµούν διακαώς τη δικαιοσύνη (γιατί αυτοί θα 
ικανοποιηθούν) 5. (η µτχ. πεινασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που αισθάνεται πείνα 
ΣΥΝ. νηστικός, άφαγος, ατάιστος ΑΝΤ. χορτασµένος, χορτάτος (β) (µτφ.) πολύ 
φτωχός, αυτός που δεν έχει να φάει: ~ λαός- ΦΡ. (παροιµ.) ο πεινασµένος 
καρβέλια ονειρεύεται ο καθένας επιθυµεί σφοδρά αυτό που στερείται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

πείρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η γνώση που αποκτάται όχι θεωρητικά, αλλά στην 
πράξη κατά την εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που κατέχει (κάποιος) ή 
µε την εξάσκηση: έχω - σ'αυτά τα πράγµατα || έχει ~ στην προετοιµασία 
υποψηφίων για το πανεπιστήµιο || προσωπική | κοινωνική | επαγγελµατική | 
καθηµερινή | διδακτική | µακρά | µακροχρόνια | λαϊκή | πλούσια | πολιτική | 
πολύτιµη ~ || έχω | αποκτώ | αποκοµίζω ~ || έχω ~ τού πράγµατος (το ξέρω 
καλά) ΑΝΤ. απειρία· ΦΡ. (α) εκ πείρας διαθέτοντας σχετικές εµπειρίες: µιλάω 
~· δεν είναι θεωρίες αυτά που σου λέω! (β) έχω πικρή πείρα (+γεν. | +από) έχω 
οδυνηρές ή δυσάρεστες εµπειρίες (από κάτι): ~ από τέτοιες δίαιτες: στην αΡΧή 
χάνεις πολλά κιλά και µετά τα ξαναπαίρνεις || ~ τέτοιας αγενούς συµπεριφοράς 
2. (µτφ.) η συσσωρευµένη γνώση που έχει κάποιος σε έναν ή διάφορους 
τοµείς, το σύνολο των εµπειριών στη ζωή· ό,τι αποκοµίζει κανείς συνολικά 
(ως γνώση για τον κόσµο, τους ανθρώπους, τη ζωή), ώστε να µπορεί να 
συµβουλεύει, να καθοδηγεί κ.λπ.: ~ ζωής | τού κόσµου ΣΥΝ. γνώσεις, σοφία, 
(µτφ.) φώτα· ΦΡ. µιλάει η πείρα! για περιπτώσεις στις οποίες µας συµβουλεύει 
κάποιος που έχει εµπειρίες, που ξέρει: να τον ακούς, όταν σε συµβουλεύει-εδώ 
~! 3. ΦΙΛΟΣ, η αισθητηριακή αντανάκλαση τού εξωτερικού κόσµου στη 
συνείδηση, το σύνολο των στοιχείων που υποπίπτουν στην αντίληψη µας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπειρογνώµονας, παρώνυµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πείρα, αρχική σηµ. 
«προσπάθεια, απόπειρα», < *πέρ^α < I.E. *per-, ρίζα ευρείας διαδόσεως µε 
βασική σηµ. «προχωρώ προς τα εµπρός, διεισδύω». Η σηµ. αυτή αιτιολογεί τη 
σύνδεση µε πολλές I.E. λ., πβ. λατ. periculum «δοκιµή, κίνδυνος», peritus 
«δοκιµασµένος, έµπειρος» (ex-per-tus «πεπειραµένος» > γαλλ. expert), αρµ. 
p'orj «δοκιµή», αρχ. γερµ. farà «κίνδυνος», γερµ. Ge-fahr, αγγλ. fear «φόβος» 
κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πεϊρ-ας | πέρ-ας, πέρ-α, περ-ί, περ-όνη, παρ-ά, πρ-ός, 
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πρ-ίν, πόρ-πη, πόρ-ος, πορ-θµός κ.ά. Παράγ. αρχ. πειρά-οµαι «προσπαθώ» (πβ. 
άπο-πειρώµαι), πειρα-τής, πειρ-άζω, πείρα-µα κ.ά.]. 

πείρα - εµπειρία. Συχνά η λ. εµπειρία χρησιµοποιείται εσφαλµένως αντί τού 
πείρα. Λέγεται λ.χ.: Είναι καθηγήτρια των Γαλλικών µε µεγάλη εµπειρία'. 
Κανονικά η εµπειρία δηλώνει µεµονωµένα βιώµατα, κοµµάτια αυτοτελή 
που έχει ζήσει ο καθένας (Είχε πολλές εµπειρίες από τη θητεία του στον 
στρατό), ενώ η πείρα είναι αποτέλεσµα πολλών ή τού συνόλου των 
εµπειριών που έχει ζήσει ο άνθρωπος. Η πείρα δηλ. είναι περιληπτική 
έννοια σε σχέση µε τις µεµονωµένες εµπειρίες: Έχοντας ζήσει πολλά στη 
ζωή του, έχοντας ταξιδέψει πολύ, απέκτησε µεγάλη πείρα, που τον βοήθησε 
να καταλαβαίνει καλύτερα τους άλλους και να ενεργεί σωστά. 

πείραγµα (το) {πειράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) η ενόχληση (κάποιου) 
είτε από λόγια είτε από χειρονοµίες: πρέπει να ενοχλήθηκε, δεν άφησε όµως να 
φανεί κανένα ~ στη φωνή ή στο ύφος του 2. (ει-δικότ.) λόγος ή χειρονοµία που 
αποτελεί έκφραση ερωτικής επιθυµίας ή κρύβει ερωτικό υπονοούµενο: 
ενοχλητικό | χυδαίο ~ 3. καλοπροαίρετο αστείο, που λέγεται για να 
διασκεδάσουµε µε τις αντιδράσεις κάποιου (βλ. λ. πειράζω): ένα αθώο ~ ήταν, 
µην παρεξηγείσαι. 4. η τροποποίηση µηχανής για την καλύτερη απόδοση της. 

πειράζω ρ. µετβ. {πείρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. ενοχλώ (κάποιον) µε λόγια ή 
έργα, ώστε να αισθάνεται δυσάρεστα, να στενοχωριέται ή να εκνευρίζεται: τον 
πειράζουν οι φωνές των παιδιών || η αλαζονική συµπεριφορά του µε πείραξε || 
δεν µε πείραξαν τόσο τα λόγια του όσο ο τόνος τής φωνής του || εκείνο που µε 
πειράζει περισσότερο είναι που θα µείνω µόνη µου || θα σε πείραζε, αν άνοιγα 
το παράθυρο; 2. (ειδικότ. τριτοπρόσ. πειράζει) είναι ενοχλητικό, προξενεί 
ενόχληση: ~ ν' αφήσω εδώ τα πράγµατα µου; || ~ να καπνίσω; || τι πειράζει κι 
αν φύγω; ΦΡ. δεν πειράζει (για να καθησυχάσουµε κάποιον) δεν έγινε τίποτα 
κακό: παιδί είναι, αν κάνει και καµιά αταξία, ~! || -Συγγνώµη, σας λέρωσα! —! 
3. (ειδικότ.) θίγω (κάποιον), προσβάλλω: πολύ µε πείραξε η συµπεριφορά του! 
|| τον είδα πειραγµένο απ' τα λόγια σου || Εσύ γιατί πειράχτηκες; Αφού δεν 
εννοούσε εσένα! ΣΥΝ. πληγώνω, πι-κάρω 4. λέω κάποιο σχόλιο ερωτικού 
περιεχοµένου προς κάποιον: κάποιος πείραξε την κοπέλα του και έγινε καβγάς || 
όποτε περνούσε µπροστά από την οικοδοµή, οι εργάτες την πείραζαν, άλλοτε µε 
τολµηρές κουβέντες κι άλλοτε µε χαρακτηριστικά σφυρίγµατα 5. κάνω αστεία εις 
βάρος κάποιου, τον ειρωνεύοµαι, τον κοροϊδεύω (συχνά χωρίς πρόθεση να τον 
προσβάλω, µόνο για να τον δω να θυµώνει): Μην του δίνεις σηµασία! Σε 
πειράζει, δεν το λέει στα σοβαρά || εγώ τον - κι εκείνος θυµώνει! || στην αρχή 
πείραζε ο ένας τον άλλον, αλλά γρήγορα ήρθαν στα χέρια ΣΥΝ. αστειεύοµαι, 
χωρατεύω, περιπαίζω 6. αγγίζω (κάτι) ή µετακινώ (κάτι) από τη θέση του 
(προκαλώντας ενόχληση σε άλλον): ποιος πείραξε τους δίσκους µου; || µην 
πειράξεις τίποτα, θέλω να τα βρω όπως τα άφησα! || µη µε κοιτάς έτσι, εγώ δεν 
πείραξα τίποτα! || ποιος πείραξε το ράδιο κι έχασα τον σταθµό που άκουγα; 
ΣΥΝ. σκαλίζω 7. (ειδικότ.) αγγίζω (κάτι) επίµονα προκαλώντας ενόχληση, 
επιδεινώνοντας µια άσχηµη κατάσταση: µην πειράζεις τα σπυράκια σου, θα 
σου µείνουν σηµάδια 8. (α) προξενώ βλάβη, κάνω κακό (σε κάποιον/κάτι): τον 
πειράζει το ποτό || µε πειράζει ο θόρυβος || µην τολµήσει κανείς να τον πειράξει, 
θα έχει να κάνει µαζί µου! || µη φοβάσαι, δεν θα σου πειράξουµε ούτε τρίχα || 
έφαγαν θαλασσινά και τους πείραξαν (έπαθαν διάρροια) ΑΝΤ. ωφελώ (β) (για 
φυτά ή ζώα) επιφέρω βλάβη, κάνω κακό σε (κάτι): τα λουλούδια τα πείραξε η 
νοτιά || τα κοπάδια τα πείραξε η ζέστη ΑΝΤ. ωφελώ 9. (ειδικότ. η µτχ. 
πειραγµένος, -η, -ο) (α) (για συσκευές, αντικείµενα κ.λπ.) που έχουν υποστεί 
παρέµβαση, προσθήκη, τροποποίηση, ώστε να αποδίδουν καλύτερα ή να 
ξεχωρίζουν: το αυτοκίνητο είναι ~ (για να έχει αυξηµένη ιπποδύναµη) || το 
µπράτσο τού µπουζουκιού είναι ~ (για να ταιριάζει στο παίξιµο τού 
οργανοπαίκτη) (β) (για πρόσ.) αυτός που έχει διανοητική βλάβη ή που δίνει 
τέτοια εντύπωση: είναι ~, δεν στέκει στα καλά του 10. (σπάν.) βάζω (κάποιον) 
σε πειρασµό, τον υποβάλλω σε ηθική δοκιµασία ΣΥΝ. δοκιµάζω, σκανδαλίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δοκιµάζω, προσπαθώ», < πείρα (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

Πεψαιας (ο) πόλη στις ακτές τού Σαρωνικού Κόλπου, το επίνειο τής Αθήνας 
και το µεγαλύτερο λιµάνι τής Ελλάδας. Επίσης (λόγ.) Πει-ραιεύς {Πειραιώς} 
κ. (λαϊκ.) Περαίας. — Πειραιώτης (ο), Πειραιώ-τισσα (η), πειραιώτικος, -η, -ο 
κ. (λόγ.) πειραϊκός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πειραιεύς < επίρρ. πέρα(ν) 
«απέναντι», ερµηνεία που απαντά για πρώτη φορά στον γεωγράφο Στράβωνα 
(1ος αι.), επειδή κατά τους προϊστορικούς χρόνους ο Πειραιάς ήταν νησί 
απέναντι από την Αθήνα, µε την οποία φαίνεται ότι συνδεόταν µέσω µιας στε-
νής λωρίδας γης]. 

πειρακτικός, -ή, -ό → πειραχτικός 
πείραµα (το) {πειράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τεχνητή πρόκληση ή 

αναπαραγωγή διαφόρων φυσικών, φυσιολογικών ή ψυχικών φαινοµένων σε 
συνθήκες εργαστηρίου µε σκοπό τη µελέτη και εξακρίβωση τής φύσης τους, 
των νόµων που τα διέπουν, των αιτιών και των αποτελεσµάτων τους, καθώς 
επίσης και την ανεύρεση πιθανής πρακτικής εφαρµογής τους: η επιστηµονική 
έρευνα στη φυσική στηρίζεται στην παρατήρηση και το ~ || κάνω | εκτελώ | 
διεξάγω ~|| ο γιατρός κατηγορείται ότι διεξήγε πειράµατα σε ανθρώπους ΣΥΝ. 
πειραµατισµός 2. (γενικότ.) η δοκιµαστική προσπάθεια για την επίτευξη 
στόχου ή η εφαρµογή σχεδίου ή προγράµµατος µε στόχο να διαπιστωθεί στην 
πράξη η αξία του: η µεταπολίτευση στη γειτονική χώρα αποτελεί στην ουσία 
σηµαντικότατο ~ εκδηµοκρατισµού || τα νέα µέτρα για την παιδεία αποτελούν 
ένα πρωτοποριακό - ΣΥΝ. απόπειρα. 

δοκιµή 3. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε δοκιµαστική προσπάθεια (συνήθ. χωρίς 
συστηµατικότητα και οργάνωση): δεν είναι ώρα για πειράµατα- πρέπει να 
εργαστούµε µε δοκιµασµένες µεθόδους || µην κάνεις πειράµατα µε τόσο 
επικίνδυνα θέµατα ΣΥΝ. πειραµατισµός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πειρώ | -ώµαι 
(-άο-) «προσπαθώ, δοκιµάζω» < πείρα (βλ.λ.). Ως επιστηµ. όρ. η λ. αποδίδε το 
αγγλ. experiment]. 

πειραµατίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1876] {πειραµατίσ-τηκα (λόγ. -θη-κα)} 1. 
διεξάγω πειράµατα, χρησιµοποιώ συστηµατικά το επιστηµονικό πείραµα, για 
να επαληθεύσω θεωρία ή για να καταλήξω σε συµπεράσµατα, εφαρµόζω στην 
πράξη θεωρητικές γνώσεις για παρατήρηση ή άσκηση: επιστήµονες 
πειραµατίστηκαν επιτυχώς µε το δηλητήριο τής κόµπρας για τη θεραπεία 
διαφόρων ασθενειών 2. κάνω δοκιµές, επιχειρώ να πράξω ή να επιτύχω (κάτι): 
το υπουργείο πειραµατίστηκε µε την εφαρµογή τού νέου φορολογικού 
νοµοσχεδίου και απέτυχε παταγωδώς ΣΥΝ. δοκιµάζω, αποπειρώµαι 3. κάνω 
δοκιµές (συνήθ. µε τρόπο µη συστηµατικό και ανοργάνωτο), προσπαθώ να 
επιτύχω (κάτι) δοκιµάζοντας διάφορες µεθόδους: Μην πειραµατίζεσαι 
συνέχεια! ∆ιάλεξε κάτι και ακολούθησε το! || αποτύχαµε, γιατί 
πειραµατιζόµασταν ενώ το πρωτάθληµα ήταν σε εξέλιξη! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

πειραµατικός, -ή, -ό [1766] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πείραµα ή που γίνεται 
µε πείραµα: - εργαστήριο | απόδειξη | έρευνα | έλεγχος | κέντρο- ΦΡ. (α) 
πειραµατική επιστήµη επιστήµη που χρησιµοποιεί κυρ. το πείραµα, για να 
επαληθεύσει τις υποθέσεις ή να διατυπώσει τις θεωρίες της (λ.χ. τα 
µαθηµατικά, η φυσική) (β) πειραµατική οµάδα οµάδα ατόµων, η οποία 
υποβάλλεται σε πειράµατα στο πλαίσιο επιστηµονικής έρευνας υπό 
ελεγχόµενες συνθήκες, προκειµένου να ελεγχθεί η επίδραση ορισµένων 
παραγόντων στη συµπεριφορά των µελών της 2. αυτός που έχει δοκιµαστικό, 
όχι ολοκληρωµένο ή επίσηµο χαρακτήρα: ~ στάδιο | πεδίο | λειτουργία 
σταθµού | πρόγραµµα ΣΥΝ. δοκιµαστικός ΑΝΤ. επίσηµος 3. (α) (στην τέχνη) 
αυτός που δεν ακολουθεί τα καθιερωµένα αισθητικά πρότυπα, που 
πρωτοπορεί, που πειραµατίζεται σε καινούργια θέµατα ή τεχνικές: ~ µουσική | 
κινηµατογράφος | σκηνή (στο θέατρο) (β) (στην εκπαίδευση) αυτός που 
ακολουθεί καινούργιες µεθόδους διδασκαλίας: ~ σχολείο. — πειρα-µατικ-ά /-
ώς [1819] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. experimental]. 

πειραµατισµός (ο) [1887] 1. η συστηµατική εκτέλεση πειραµάτων (ειδικότ.) η 
παραγωγή υπό συνθήκες εργαστηρίου φαινοµένων για τη µελέτη και 
εξακρίβωση τής φύσης τους, των νόµων που τα διέπουν, των αιτιών και των 
αποτελεσµάτων τους 2. η δοκιµαστική προσπάθεια που επιχειρείται, χωρίς να 
είναι γνωστό τι είδους αποτελέσµατα θα έχει: ο χώρος τής παιδείας δεν αντέχει 
συνεχείς πειραµατισµούς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. experimentation]. 

πειραµατιστής (ο) [1840], πειραµατίστρια (η) {πειραµατιστριών} 
1. πρόσωπο που κάνει πειράµατα, που πειραµατίζεται ΣΥΝ. δοκιµα 
στής 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που έχει ειδικευθεί στην εκτέλεση επι 
στηµονικών πειραµάτων σε συγκεκριµένο τοµέα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. experimentalist]. 

πειραµατόζωο (το) το ζώο που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο επιστηµονικών 
ερευνών για τη διεξαγωγή πειραµάτων (συχνά επώδυνων) στα διάφορα 
όργανα τού σώµατος του: τα ινδικά χοιρίδια, τα κουνέλια και οι πίθηκοι 
χρησιµοποιούνται συχνότατα ως πειραµατόζωα || (µτφ.) κατά τη διάρκεια τού 
Ψυχρού Πολέµου χιλιάδες στρατιώτες έγιναν ~ για τη µελέτη τής επίδρασης τής 
πυρηνικής ενέργειας στον άνθρωπο. 

πειρασµός (ο) 1. η διέγερση επιθυµίας για κάτι κακό, η παρόρµηση προς 
αµαρτία είτε από εσωτερική διάθεση είτε από εξωτερικό ερέθισµα: 
αντιστέκοµαι | ενδίδω στον - || καταπολεµώ | νικώ τον ~|| οι ~ τής σάρκας || «Ο 
τελευταίος ~» (έργο τού Ν. Καζαντζάκη)· ΦΡ. βάζω | µπαίνω στον πειρασµό 
(+να) (ίνα µη είσέλθητε εις πειρασµόν, Κ.∆. Ματθ. 26, 41) κάνω κάποιον να 
αισθάνεται ή αισθάνοµαι ο ίδιος τον πειρασµό να κάνω (κάτι): όταν είδα τα 
µήλα κόκκινα και ωραία, µπήκα στον πειρασµό να κόψω δύο 2. (ειδικότ. στη 
θρησκευτική ζωή ως προσωποποιηµένη δύναµη) αυτός που κατεξοχήν 
παρακινεί τον άνθρωπο στην αµαρτία, το πνεύµα τού κακού, ο Σατανάς: µην 
αφήνεις τον ~ να σε κυβερνά! 3. (γενικότ.) η έντονη επιθυµία για κάτι-κυρ. στη 
ΦΡ. δεν αντέχω στον πειρασµό να... δεν µπορώ να αντισταθώ στην επιθυµία 
να (κάνω κάτι): δεν άντεξα στον πειρασµό να µη σ' το πω || - βλέπω τόσα γλυκά 
και να µη δοκιµάσω ένα ΣΥΝ. πρόκληση 4. (συνεκδ.) (α) το αντικείµενο τής 
επιθυµίας, αυτό που ποθούµε και που συνήθ. αποτελεί υλική απόλαυση: αυτό 
το γλυκό είναι ~ || ένας τέτοιος ~ είναι ακατανίκητος || ο ~ τής σάρκας | τού 
χρήµατος (β) αυτός που του αρέσει να πειράζει, που ευχαριστείται να ενοχλεί, 
να ερεθίζει, ακόµη και να βασανίζει τους άλλους: φύγε από 'δώ, βρε πειρασµέ, 
δεν σε αντέχω άλλο! ΣΥΝ. πειραχτήρι (γ) (ειδικότ.) κάθε πρόσωπο που 
προκαλεί έντονο ερωτικό πόθο µε την εµφάνιση, το ντύσιµο, τη συµπεριφορά 
του κ.λπ.: µε αυτό το φόρεµα ήταν σωστός ~. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ., 
«δοκιµή, προσπάθεια», < αρχ. πειράζω (βλ.λ.)]. 

πειρατεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1. κάθε ληστεία, αρπαγή ή γενικότ. κάθε 
διαρπαγή ή βιαιοπραγία που εκδηλώνεται στον διεθνή θαλάσσιο χώρο από 
ενόπλους συνήθ. ληστές τής θάλασσας (πειρατές) και στρέφεται κατά τής 
ζωής και τής περιουσίας ναυτικών και ναυτιλ-λοµένων ή έχει στόχο την 
κλοπή φορτίου πλοίου (πβ. λ. κουρσάρος) 
2. (κατ' επέκτ.) η κλοπή υλικού, σχεδίων, προγραµµάτων ή η παράνο 
µη αντιγραφή και εµπορική τους εκµετάλλευση, η κλοπή πνευµατι 
κής ιδιοκτησίας: ~ τηλεοπτικού | ραδιοφωνικού | ηλεκτρονικού υλι 
κού || ~ σε βιντεοκασέτες | προγράµµατα υπολογιστών (λογισµικό). 



πειρατής 1367 πέλαγος 
 

— πειρατεύω ρ. [µτγν.]. 
πειρατής (ο), πειρατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ληστής που δρα στη θάλασσα· 

µέλος τού πληρώµατος σκάφους που ενεργεί πειρατεία εις βάρος εµπορικών 
και επιβατικών πλοίων (ανεξαρτήτως τής εθνικότητας τους), χωρίς να 
καλύπτεται για τη δράση του από συγκεκριµένη χώρα ή πολιτεία, χωρίς δηλ. 
το σκάφος του να φέρει σηµαία (κατ' αντιδιαστολή προς τον κουρσάρο, ο 
οποίος ενεργεί καταδροµές εντεταλµένος από συγκεκριµένη αρχή και 
εναντίον εχθρικής χώρας) (πβ. λ. κουρσάρος): πειρατές αλωνίζουν και σήµερα 
στις θάλασσες τής ΝΑ. Ασίας 2. (µτφ.) ο ιδιοκτήτης παράνοµου ραδιοφωνικού 
ή τηλεοπτικού σταθµού (ραδιοπειρατής, τηλεπειρατής). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
πειρώ | -ώµαι (-άω) «προσπαθώ, δοκιµάζω» < πείρα (βλ.λ.)]. 

πειρατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πειρατεία ή τους 
πειρατές: ~ επιδροµή | ενέργεια | µάστιγα 2. (µτφ.) αυτός που υπάρχει, 
κυκλοφορεί ή λειτουργεί κρυφά και παράνοµα, χωρίς άδεια από τα αρµόδια 
όργανα τής πολιτείας: ~ (ραδιοφωνικός) σταθµός | ταξί | κασέτα ΣΥΝ. 
παράνοµος, λαθραίος ΑΝΤ. νόµιµος 3. (ειδικότ.) πειρατικό (το) το πλοίο των 
πειρατών: «το ~ τού Κάπταιν Jimmy» (Ν. Καββαδίας). 

πειραχτήρι (το) {πειραχτηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πρόσωπο (συνήθ. παιδί ή 
νεαρός) που αρέσκεται να πειράζει ή να ενοχλεί τους άλλους, που θέλει να 
αστειεύεται µαζί τους ή να τους περιπαίζει µε λόγια, πράξεις, χειρονοµίες, 
συνήθ. χωρίς κακή πρόθεση ΣΥΝ. πειρασµός, καλαµπουρτζής, χωρατατζής. 
[ΕΤΥΜ. < *πειρακτ-ήριος < αρχ. πειράζω]. 

πειραχτικός, -ή, -ό κ. πεψακτικός αυτός που υπάρχει, λέγεται ή γίνεται, για να 
πειράξει, να ενοχλήσει ή και να προσβάλει: ~ λόγος | βλέµµα | µούτρο | 
διάθεση. — πεψαχτ^-ά | -ώς [1884] επίρρ. 

πείρος (ο) → πίρος 
πεις, πει, πείτε ρ. → λέω 
πεισιθάνατος, -η, -ο αυτός που ωθεί προς τον θάνατο, την αυτοκτονία: ~ 

φιλοσοφία | έργο | ποίηση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πεισι- (< πείθω) + θάνατος}. 
Πεισίστρατος (ο) {-ου κ. -άτου} αρχαίος Αθηναίος πολιτικός (600-527 π.Χ.(, ο 

οποίος εγκαθίδρυσε τυραννίδα στην Αθήνα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πεισι- (< 
πείθω) + στρατός]. 

πείσµα (το) {πείσµ-ατος | -ατα, -άτων} η έντονη, διαρκής επιµονή (κάποιου) σε 
ορισµένη γνώµη ή ενέργεια: οι δύο οµάδες διεκδίκησαν µε ~ και φανατισµό τη 
νίκη || µεγάλο | τυφλό | αδικαιολόγητο - ΣΥΝ. ισχυρογνωµοσύνη, πεισµονή, 
(λαϊκ.) γινάτι ΑΝΤ. ενδοτικότητα, υποχωρητικότητα, διαλλακτικότητα· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) το πείσµα βγάζει πρήσµα (πρήξιµο) η ισχυρογνωµοσύνη βλάπτει 
πάντοτε αυτόν που την έχει ΣΥΝ. το γινάτι βγάζει µάτι (βλ. λ. γινάτι) (β) από 
πείσµα εξαιτίας ισχυρογνωµοσύνης, από εγωιστική επιµονή σε (κάτι), από 
αντίδραση: δεν µου µιλάει ~, αν και ξέρει ότι έχω δίκιο (γ) το βάζω πείσµα 
να... αποφασίζω να κάνω κάτι οπωσδήποτε: το 'βαλε πείσµα να µε κάνει ν' 
αλλάξω κόµµα (δ) κάνω πείσµατα κάνω νάζια (βλ. λ. νάζι) (ε) σε πείσµα 
(κάποιου) για να δηλωθεί ότι κάποιος κάνει, πετυχαίνει κ.λπ. κάτι αντίθετα 
από τις επιθυµίες ή τις προβλέψεις των άλλων: ~ όλων κατάφερε να γίνει η 
πρώτη γυναίκα αστροναύτης. — (υποκ.) πεισµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πείσµα, αρχική σηµ. «πειθώ - πεποίθηση», < αρχ. πείθω]. 

πεισµατάρης (ο) {πεισµατάρηδες}, πεισµατάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρόσωπο 
που µιλά ή ενεργεί µε πείσµα: οι γέροι γίνονται συνήθως πεισµατάρηδες || 
είναι ~ σαν µουλάρι ΣΥΝ. (λόγ.) πείσµων, ισχυρογνώµων, (καθηµ.) 
ξεροκέφαλος, αγύριστο κεφάλι ΑΝΤ. διαλλακτικός, συζητήσιµος, 
συγκαταβατικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πείσµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. νοικ-άρης, 
διαβατ-άρης, µπροστ-άρης κ.ά.]. 

πεισµατάρικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από πείσµα: -φέρσιµο | 
έκφραση | σιωπή | άρνηση | µουλάρι | γατί ΣΥΝ. (λόγ.) πεισµατώδης. — 
πεισµατάρικα επίρρ. 

πεισµατικός, -ή, -ό [µτγν.] πεισµατάρικος (βλ.λ.). — πειςµατικά επίρρ. 
πεισµατοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} (σπάν.) η πεισµατική εµµονή σε λόγο ή πράξη, 

το πείσµα ΣΥΝ. ισχυρογνωµοσύνη ΑΝΤ. ενδοτικότητα, διαλλακτικότητα. 
πεισµατώδης, -ης, -ες [1859] {πεισµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 

πεισµατάρικος (βλ.λ.). —πεισµατωδώς επίρρ. [1809]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

πεισµατώνω ρ. → πεισµώνω 
πεισµονή (η) {χωρ. πληθ.} η έντονη και εγωιστική επιµονή σε πράξη ή 

ενέργεια, το πείσµα ΣΥΝ. πεισµατοσύνη, ισχυρογνωµοσύνη, εµµονή ΑΝΤ. 
ενδοτικότητα, διαλλακτικότητα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πείσµα + παραγ. επίθηµα -ονή, πβ. πλησµ-ονή, φλεγµ-
ονή]. 

πείσµωµα (το) → πεισµώνω 
πείσµων, -ων, -ον [1892] {πείσµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 1. 

αυτός που έχει µεγάλο πείσµα ΣΥΝ. πεισµατάρης 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που 
λέγεται ή γίνεται µε πείσµα ή από πείσµα, που φανερώνει ισχυρογνωµοσύνη: 
- άρνηση | εµµονή | αγώνας | αντίσταση | σιγή. Επίσης πείσµονος (ο/η). — 
πεισµόνως επίρρ. [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

πεισµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πείσµω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ το 
πείσµα (κάποιου), κάνω (κάποιον) να αντιδράσει εντόνως αρνητικά, διεγείρω 
την οργή, τον θυµό του: πρόσεξε µην τον πεισµώσεις µε αυτά που λες ΣΥΝ. 
εκνευρίζω ΑΝΤ. ηρεµώ, γαληνεύω ♦ 2. (αµετβ.) βάζω (κάτι) πείσµα, γίνοµαι 
ισχυρογνώµων, επιµένω (σε κά- 

τι) από αντίδραση: πείσµωσε και δεν λέει να φάει τίποτε ΣΥΝ. (εκ-φραστ.) 
µουλαρώνω ΑΝΤ. υποχωρώ, ενδίδω. Επίσης πεισµατώνω [µεσν.]. — πείσµωµα 
κ. πεισµάτωµα (το). πειστήριο (το) {πειστηρί-ου | -ων) 1. αντικείµενο που 
συντελεί στη βεβαίωση τής τελέσεως ενός εγκλήµατος ή στην απόδειξη τής 
ενοχής ή τής αθωότητας τού κατηγορουµένου: τα ~ τού φρικτού εγκλήµατος || 
εύγλωττο | ατράνταχτο | επαρκές | αδιάσειστο ~ ΣΥΝ. απόδειξη, αποδεικτικό 
στοιχείο, τεκµήριο 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε αποδεικνύει ότι συνέβη ένα 
γεγονός, ότι τελέστηκε µια πράξη κ.λπ.: το αρχαιότερο ~ τής παρουσίας τού 
ανθρώπου στη Γη βρέθηκε στην αφρικανική ήπειρο ΣΥΝ. µαρτυρία. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. πειστήριος < *πειθ-τήριος < *πειθ- (< πείθω, µε 
συριστικοποίηση τού -θ-) + παραγ. επίθηµα -τήριος, απόδ. τού γερµ. 
Beweisstück]. πειστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει τη δύναµη, την ικανότητα 
να πείθει, να διαµορφώνει τη γνώµη των άλλων: - επιχείρηµα | λόγος | εξήγηση | 
κριτική | τρόπος | αποτέλεσµα | απόδειξη | µαρτυρία | απάντηση. — πειστικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. πειστικότητα (η) [1862] η ικανότητα 
(κάποιου) να πείθει, να είναι 
πειστικός: η ~ των επιχειρηµάτων | των λόγων του. Π.Ε.Κ. 1. (η) Πανελλήνια 
Ένωση Κινηµατογραφιστών 2. (το) Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο. 
Π.Ε.Κ.Α. (η) Πολιτιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Πεκίνο (το) η 
πρωτεύουσα τής Κίνας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Pékin < κινεζ. Pei-ping 
«βόρεια ειρήνη», όπως ονοµαζόταν η πρωτεύουσα κατά τα έτη 1368-1416 
(πρώτη δυναστεία των Μινγκ) και κατά την περίοδο 1928-1949, όταν πρωτεύου-
σα ήταν η πόλη Nan-jing «νότια πρωτεύουσα». Όταν το Πεκίνο ανακηρύχθηκε 
ξανά πρωτεύουσα τής Κίνας το 1949, του δόθηκε η σηµερινή ονοµασία (που 
υπήρχε και παλαιότερα) Beijing «βόρεια πρωτεύουσα»]. πεκινουά (το) {άκλ.} 
µικρόσωµο κατοικίδιο σκυλί ράτσας (σαλονιού) µε πλούσιο, µακρύ τρίχωµα, 
πλατύ κεφάλι, κρεµαστά αφτιά και σκουρόχρωµο ρύγχος· προέρχεται από την 
Κίνα (περιοχή Πεκίνου). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. pékinois < Pékin «Πεκίνο»]. πεκορίνο 
(το) {άκλ.} είδος κίτρινου ιταλικού τυριού από πρόβειο γάλα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pecorino, κατά λέξη «πρόβειος», < pecora «πρόβατο», από τον 
πληθ. τού λατ. pecus, -oris]. πεκούνια (τα) (λαϊκ.) τα χρήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρήµα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. pecunia < λατ. pecunia «περιουσία, χρήµατα» < pecus, -
oris «ζώο, κτήνος»]. Π.Ε.Λ. (η) Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. πελαγήσιος, -
ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το πέλαγος: ~ ψάρι Ι 
αέρας | αύρα ΣΥΝ. (λόγ.) πελάγιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. Πελανία (η) 1. όνοµα 
αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: η οσία ~ τής Τήνου 2. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. πελάγιος (< πέλαγος)]. πελανίζω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] (πελάγισα} (σπάν.) διαπλέω το πέλαγος, 

ταξιδεύω µε πλοίο στο ανοιχτό πέλαγος ΣΥΝ. πελαγοδροµώ. 
πελάγιος, -ία, -ο [αρχ.] (λόγ.) πελαγήσιος. 
πελαγοδρόµηµα (το) {πελαγοδροµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ναυσιπλοία σε 
πέλαγος 2. (µτφ.) η πορεία χωρίς πλήρη έλεγχο τής κατεύθυνσης, όταν κανείς 
παραπαίει, βρίσκεται σε σύγχυση, απερα-ντολογεί. πελαγοδροµία (η) [1877] 
{πελαγοδροµιών) 1. η ναυσιπλοΐα στο πέλαγος, στην ανοιχτή θάλασσα ΣΥΝ. 
θαλασσοπορία, ποντοπορία, πελαγοδρόµηµα, πελαγοδρόµηση 2. (µτφ.) η 
απώλεια τού ελέγχου λόγων και πράξεων, τής επαφής µε την πραγµατικότητα 
ΣΥΝ. απερα-ντολογία, σύγχυση. πελαγοδρόµος, -ος, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που 
διαπλέει τα πελάγη, που ταξιδεύει στην ανοιχτή θάλασσα: - πλοίο ΣΥΝ. 
θαλασσοπόρος, ποντοπόρος. πελαγοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πελαγοδροµείς... | 
πελαγοδρόµησα} 1. (κυριολ.-σπάν.) διαπλέω το πέλαγος, ταξιδεύω στην 
ανοιχτή θάλασσα ΣΥΝ. πελαγίζω 2. (κυρ. µτφ.) (α) βρίσκοµαι σε σύγχυση, χάνω 
τον ειρµό και τον έλεγχο των σκέψεων ή των πράξεων µου, διαταράσσεται η 
επαφή µου µε την πραγµατικότητα: οι σηµερινοί άνθρωποι πελαγοδροµούν µέσα 
στα προσωπικά τους προβλήµατα ΣΥΝ. παραπαίω, χάνοµαι (β) (ειδικότ.) ξεφεύγω 
από το βασικό θέµα λόγου, κειµένου κ.λπ., κάνω µεγάλες παρεκβάσεις χωρίς 
ειρµό: ο οµιλητής πελαγοδροµούσε σε λεπτοµέρειες, χωρίς να θίξει καθόλου την 
ουσία ΣΥΝ. απεραντολογώ, χάνοµαι. — πελαγοδρόµηση (η). πέλαγος (το) 
{πελάγ-ους | -η, -ών} 1. θαλάσσια περιοχή µε έκταση µικρότερη από τον 
ωκεανό και τη θάλασσα, που βρίσκεται συνήθ. ανάµεσα σε νησιά ή σε νησιά 
και τµήµατα ξηράς και κατονοµάζεται µε βάση την παρακείµενη χώρα ή τη 
µυθολογική παράδοση τής περιοχής: Κρητικό | Θρακικό ~ || Αιγαίο | Ιόνιο | 
Ικάριο ~ 2. (γενικότ.) η ανοιχτή θάλασσα, αυτή που βρίσκεται µακριά από τις 
ακτές: οι ψαρόβαρκες ανοίχτηκαν στο ~|| ο στόλος των πειρατών όργωνε τα ~ και 
λεηλατούσε τις ακτές || αγναντεύω το ~ || γαλάζιο | σκούρο | βαθύ | 
φουρτουνιασµένο | ανταριασµένο ~ 3. (µτφ.) οτιδήποτε πολύ µεγάλο σε όγκο, σε 
µέγεθος, σε πλήθος, έκταση, ποσότητα: πλέαµε όλοι µας σε πελάγη ευτυχίας. 
Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.) πέλαγο κ. (λαϊκότ.) πέλαο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πελα- + παραγ. επίθηµα -γος (πβ. κ. τένα-γος). Το θ. πελα- 
ανάγεται σε I.E. *pels- «ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. planus (> γαλλ. plain, ισπ. 
llano), palma «παλάµη» (> γαλλ. paume), αρχ. γερµ. ÌOlma, αγγλ. folm κ.ά. 
Οµόρρ. παλά-µη (βλ.λ.), πλάγ-ιος, πλάξ (-κα), πιθ. κ. πλάσσω, πλανώ κ.ά.]. 
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πελάγρα (η) [1866] (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δερµατική νόσος µε κύριο σύµπτωµα τα 
ερυθηµατώδη εξανθήµατα, η οποία οφείλεται σε αβιταµί-νωση και 
συνοδεύεται από πεπτικές και νευρικές διαταραχές. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pellagra 
(νόθο συνθ.) < pelle «δέρµα» (< λατ. pellis) + -agra (< ελλην. -άγρα, βλ. λ. 
ποδ-άγρα)]. 

πελαγώνω ρ. αµετβ. {πελάγω-σα, -µένος} (λαϊκ.) περιέρχοµαι σε αµηχανία, 
βρίσκοµαι σε σύγχυση εξαιτίας δυσχερειών, προβληµάτων κλπ., δεν ξέρω τι 
να κάνω: έπεσε πολλή δουλειά και έχω πελαγώσει || πελαγώνεις µε το 
παραµικρό ΣΥΝ. σαστίζω, τα χάνω, δεν βρίσκω άκρη. — πελάνωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πελαγώ (-όω), αρχική σηµ. «πληµυρίζω», < αρχ. πέλαγος]. 

πελάδα (η) (λαϊκ.) πρόχειρη καλύβα κτισµένη από άχυρα ή καλάµια πάνω σε 
πασσάλους, συνήθ. µέσα σε λιµνοθάλασσα: οι ~ στη λιµνοθάλασσα τού 
Μεσολογγίου. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < βεν. pelada < ρ. pelar (ιταλ. pelare) «αποφλοιώνω, µαδώ, 
αποψιλώνω» < µτγν. λατ. pilâre < λατ. pilus «τρίχωµα»]. 

πελάζω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) πλησιάζω, προσεγγίζω- κυρ. στη ΦΡ. όµοιος οµοίω 
αεί πελάζει (όµοιος όµοίφ άεί πελάζει, Πλάτ. Συµπόσιον 195 b) (i) είναι 
σύνηθες στους ανθρώπους να συναναστρέφονται τους οµοίους τους· ο 
καθένας επιλέγει τη συναναστροφή ανθρώπου µε τον οποίο έχει κοινά 
χαρακτηριστικά, κοινές ιδιότητες ΣΥΝ. όµοιος τον όµοιο κι η κοπριά τα 
λάχανα (ii) (µειωτ.) για ανθρώπους που εµπλέκονται σε κακές παρέες και που 
ενεργούν και οι ίδιοι άσχηµα: πάλι µπλεγµένος είναι µε ύποπτα άτοµα που 
κυνηγάει η αστυνοµία για υποθέσεις ναρκωτικών λέει πως δεν φταίει, αλλά ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αόρ. πελά-ς)σ)αι (απρφ.) < I.E. *pela- «ωθώ, προσκρούω - 
ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. pello «ωθώ, πλήττω», pulsare «κρούω, κτυπώ» (> 
γαλλ. pousser «σπρώχνω, ωθώ», ισπ. pulsar), αρχ. ιρλ. eblaid «θα σπρώξει» (< 
*pi-plâ-seti) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πέλας, πελά-της, πλησ-ίον, πλή-ν κ.ά.]. 

πελαργοµορφα (τα) τάξη πτηνών, τα µέλη τής οποίας είναι παρυδάτια, 
µεγαλόσωµα και µακρύλαιµα πτηνά, όπως οι πελαργοί, οι ερωδιοί, τα 
φλαµίγκο κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. Ciconiforma (πληθ.)]. 

πελαργονι (το) {πελαργον-ιού | -ιών} πολυετές ποώδες ή θαµνώδες φυτό, που 
ανήκει στο ίδιο γένος µε τα γεράνια, έχει παχιά, σαρκώδη φύλλα και λευκά, 
ρόδινα ή µοβ άνθη, που διατάσσονται κατά τα-ξιανθίες. Επίσης πελαργόνιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pelargonium]. 

πελαργός (ο), πελαργίνα (η) 1. παρυδάτιο αποδηµητικό πτηνό, µεγαλόσωµο, 
µε χαρακτηριστικά µακρύ και πλατύ, κόκκινου χρώµατος ράµφος, ψηλά και 
δυνατά πόδια, λευκό φτέρωµα και µεγάλες, µαύρες φτερούγες, που συνηθίζει 
να αναπαύεται στηριζόµενο στο ένα µόνο πόδι ΣΥΝ. (λαϊκ.) λέλεκας, λελέκι 
2. σε φρ. που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη: τα µωρά δεν τα φέρνει ο ~ 
(γιατί ορισµένοι γονείς εξηγούσαν την τεκνοποιία στα µικρά παιδιά µε το 
αφελές «το µωρό το έφερε ο πελαργός») || η επίσκεψη τού πελαργού (δηλ. η 
εγκυµοσύνη) τη χαροποίησε. — πελαργικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*πελαΡ-αργός < *πελα¥ός «φαιός, µελανόχρωµος, µαύρος» (βλ. λ. πελιδνός) 
+ αργός «λευκός» (βλ. λ. αργιλ(λ)ος, Αργώ). Ο συνδυασµός αυτών των 
σηµασιών οφείλεται µάλλον στο µαυρόα-σπρο χρώµα των φτερών του]. 

πελασγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τους Πελασγούς: 
~ γλώσσα 2. (ειδικότ.) αυτός που κατασκευάστηκε από τους Πελασγούς: ~ 
τείχος (το αρχαιότατο τείχος τής Ακροπόλεως των Αθηνών, γνωστό και ως 
«Εννεάπυλο»). 

Πελασγοί (οι) (συνήθ. στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς) οι Προ-έλληνες 
(είτε στο σύνολο τους είτε κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους) που κατοικούσαν 
στον ελλαδικό χώρο και στα µικρασιατικά παράλια (καθώς και στις ακτές τής 
Ιλλυρίας, τής Ιταλίας και γενικότ. τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου 
Θαλάσσης) πριν από την κάθοδο των ελληνικών φύλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. ανθρωπωνύµιο. Η παλαιότ. αναγωγή σε 
τ. *Πελαγσ-κοί µε τη σηµ. «κάτοικοι των πεδιάδων» (που θα συνδεόταν µε τη 
λ. πέλαγος) είναι αµφίβολη]. 

Πελασγός (ο) ΜΥΘΟΛ. γενάρχης των Πελασγών (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ, 
αρχ., βλ. λ. Πελασγοί]. 

πελατεία (η) [χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των αγοραστών ή 
καταναλωτών των προϊόντων καταστήµατος, επιχείρησης κ.λπ. ή των 
ανθρώπων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελµατία: το 
µαγαζί του ήταν γωνιακό και είχε µεγάλη ~ || δικηγόρος µε πολυάριθµη και 
εκλεκτή ~ || πολυπληθής | καλή | πλούσια | αριστοκρατική | σταθερή | µόνιµη | 
φοιτητική | γερή (πολυάριθµη) ~ 2. (ειδικότ. κακόσ.) το σύνολο των 
προσώπων που υποστηρίζουν κάποιον ως ανταπόδοση των εξυπηρετήσεων 
που τους κάνει αθέµιτα· ΦΡ. (µειωτ.) εκλογική πελατεία το σύνολο των 
ψηφοφόρων υποψηφίου ή κόµµατος, κυρ. εκείνοι που προσφέρουν την ψήφο 
τους ως αντάλλαγµα για εξυπηρετήσεις. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
clientèle]. 

πελατειακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πελατεία ή τον πελάτη 2. 
(ειδικότ. κακόσ.) αυτός που σχετίζεται µε την αθέµιτη εξυπηρέτηση 
προσώπων µε αντάλλαγµα την παροχή υποστήριξης από αυτούς: ~ σχέσεις (οι 
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα και στους 
ψηφοφόρους τους, όταν ως αντάλλαγµα ή προϋπόθεση τής ψήφου τίθεται η 
ικανοποίηση αιτηµάτων για προσωπική εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων) | 
σύστηµα | δίκτυο | πρακτική. 

πελάτης (ο) (πελατών), πελάτισσα (η) [πελατισσών) 1. αυτός που αγοράζει από 
συγκεκριµένο κατάστηµα ή επιχείρηση ή που συχνάζει σε ορισµένο κέντρο 
διασκέδασης: ο ~ έχει πάντα δίκιο || απαιτητικός 

Ι ανεπιθύµητος | περαστικός | µόνιµος | τακτικός | δύσκολος -1| άγρα πελατών 
ΣΥΝ. αγοραστής, καταναλωτής- ΦΡ. (α) δεν σταυρώνω πελάτη δεν µπορώ να 
βρω πελάτη ή δεν έρχεται κανένας πελάτης (στο κατάστηµα µου): ενώ 
παλαιότερα το µαγαζί πήγαινε καλά, τώρα δεν σταυρώνει πελάτη (β) κυνηγάω 
τους πελάτες µε το ντουφέκι αναζητώ απεγνωσµένα πελάτες 2. (ειδικότ.) 
αυτός που χρησιµοποιεί επί πληρωµή τις υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελµατία: 
~ ιατρού | δικηγόρου · 3. (οικ.-λαϊκ.) αυτός που θεωρείται εξασφαλισµένος από 
κάποιον (συνήθ. ως χαρακτηρισµός αντιπάλου που ηττάται µονίµως από 
συγκεκριµένο αντίπαλο) 4. (κακόσ.) αυτός που υποστηρίζει κάποιον ως 
αντάλλαγµα για την αθέµιτη εξυπηρέτηση που του κάνει, π.χ. αυτός που 
ανταλλάσσει την ψήφο του προς βουλευτή ή υποψήφιο µε ρουσφέτι 5. 
ΠΛΗΡΟΦ. ο θυγατρικός υπολογιστής ενός δικτύου υπολογιστών, στον οποίο 
εκτελούµε την εργασία µας, µε µικρές υπολογιστικές και αποθηκευτικές 
δυνατότητες, σε σχέση µε τον εξυπηρετητή (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που πλησιάζει, που προσεγγίζει», < θ. 
πελα-, για το οποίο βλ. λ. πελάζω. Στην αρχαία Ελλάδα πελάτης ονοµαζόταν 
κάθε µέλος τής τάξεως των ελευθέρων αλλά φτωχών πολιτών, που 
υποχρεώνονταν να µισθώνουν την εργασία τους για να ζήσουν. Στην αρχαία 
Ρώµη cliens ονοµαζόταν κάθε µέλος τής τάξεως πολιτών µε περιορισµένα 
δικαιώµατα, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ισχυρό πρόσωπο 
(πατρίκιο), εξασφαλίζοντας τη νοµική και οικονοµική προστασία του. Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. µετάφρ. δάνειο από λατ. cliens]. 

πελατολόγίΌ (το) (πελατολογί-ου | -ων) κατάλογος που περιλαµβάνει το 
σύνολο των πελατών µιας εταιρείας, επιχείρησης, καταστήµατος κ.λπ.: ρε την 
κατάλληλη προώθηση των προϊόντων µας θα επιτύχουµε µια αισθητή διεύρυνση 
τού ~ τής εταιρείας || στο ~ τής επιχείρησης περιλαµβάνονται 15.000 
επαγγελµατίες. [ΕΤΥΜ < πελάτης + -λόγιο (βλ.λ.)]. 

πελεκάνος (ο) υδρόβιο, ψαροφάγο πτηνό, µεγαλόσωµο, µε αδέξιο βάδισµα 
αλλά µεγάλη ικανότητα στην κολύµβηση, λευκό ή ρόδινο φτέρωµα, µε 
χαρακτηριστικό µεγάλο, διασταλτό σάκο στο κάτω µέρος τού ράµφους του, 
µέσα στον οποίο αποθηκεύει τη λεία του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πελεκάνος < λατ. 
pelecanus < αρχ. πελεκάν, -άνος, από το θ. πελεκ- τού ουσ. πέλεκυς (βλ.λ.), 
λόγω τού ράµφους τού πτηνού, που κόβει σαν πέλεκυς]. 

πελεκάς (ο) (λαϊκ.-µεγεθ.) ο µεγάλος σε µέγεθος πέλεκυς, µεγάλο τσεκούρι 
ΣΥΝ. µπαλτάς, πελέκι. 

πελεκηµα (το) [µτγν.] (πελεκήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το κόψιµο ή η 
κατεργασία υλικού µε τον πέλεκυ: το ~ τού ξύλου ΣΥΝ. πελέκηση 2. (µτφ.) ο 
ανελέητος δαρµός ΣΥΝ. ξυλοκόπηµα, ξυλοφόρτωµα. 

πελέκηση (η) → πελεκώ 
πελεκητής (ο) [µτγν.] ο τεχνίτης που έχει ειδικευθεί στην κοπή και κατεργασία 

ξύλου ή άλλου υλικού µε αιχµηρό όργανο. 
πελεκητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει πελεκηθεί, που τον έχουν 

κατεργαστεί µε αιχµηρό όργανο: ~ κορµός ΣΥΝ. πελεκηµένος ΑΝΤ. 
απελέκητος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει λαξευθεί: - λίθος | µάρµαρο ΣΥΝ. 
λαξεµένος. 

πελέκι (το) → πέλεκυς 
πελεκίζω ρ. → πελεκώ 
πελεκισµος (ο) [µτγν.] ο αποκεφαλισµός ανθρώπου µε πέλεκυ ΣΥΝ. 

καρατόµηση. 
πελεκούδι (το) (χωρ. γεν.) (λαϊκ.) κοµµάτι πελεκηµένου ξύλου, που έχει 

αποσπαστεί από µεγαλύτερο τµήµα ή από κορµό µε πελεκηµα: µικρό /κοφτερό 
~ ΣΥΝ. πελεκηµα, σχίζα· ΦΡ. Θα καεί το πελεκούδι για µεγάλη διασκέδαση µε 
µουσική, χορό, γλέντι τρικούβερτο. Επίσης πε-λεκούδα (η). [ΕΤΥΜ Υποκ. 
τού µεσν. πελεκούδα < *πελεκ-ίδα < αρχ. πελεκώ]. 

πέλεκυς (ο) (-υ κ. -έκεως | -έκεις, -έκεων) (λόγ.) 1. κοπτικό αιχµηρό όργανο που 
αποτελείται από µετάλλινη, συνήθ. σφηνοειδούς σχήµατος, κεφαλή µε πλατιά 
λεπίδα ακονισµένη στο ένα ή και στα δύο της άκρα, προσαρµοσµένη στο 
άκρο ξύλινης ράβδου, που παλαιότερα το χρησιµοποιούσαν ως εργαλείο αλλά 
και ως όπλο: διπλούς ~ (κυρ. στη µινωική Κρήτη) || αµφίστοµος ~ (που 
διαθέτει λεπίδα ακονισµένη και στα δύο άκρα) ΣΥΝ. τσεκούρι 2. (µτφ.) η 
επαπειλούµενη ποινή ή οτιδήποτε λειτουργεί ως απειλή: στις κεφαλές των 
ενόχων θα πέσει βαρύς ο ~ τής δικαιοσύνης || ορισµένες κατηγορίες 
επαγγελµατιών βρίσκονται υπό τον ~ τής διπλής φορολογίας. Επίσης (λαϊκ.) 
πελέκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που ταυτίζεται µε σανσκρ. parasti-. Γίνεται γενικώς αποδεκτό 
ότι η λ. πέλεκυς (και η σανσκρ. αντίστοιχη) δεν έχει I.E. προέλευση λόγω τής 
µορφολογικής δοµής της. Ωστόσο, η απώτερη καταγωγή τού όρου παραµένει 
αβέβαιη, καθώς η υποτεθείσα σύνδεση µε ακκαδ. pilakku «αδράχτι» έχει 
απορριφθεί λόγω σηµασιολ. αποστάσεως. Βλ. κ. πελεκάνος]. 

πελεκώ (κ. -άω) ρ. µετβ. (πελεκάς... | πελέκ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 1. 
κόβω ή κατεργάζοµαι σκληρό φυσικό υλικό, κυρ. ξύλο ή πέτρα, µε τσεκούρι 
ή άλλο αιχµηρό εργαλείο 2. (κατ' επέκτ.) κόβω (κάτι) σε κοµµάτια: πελέκησε 
τον κορµό για καυσόξυλα ΣΥΝ. τεµαχίζω. Επίσης (λαϊκ.-σπάν.) πελεκίζω 
[µτγν.]. — πελέκηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αΡΧ· πελεκώ (-άω) < πέλεκυς 
(βλ.λ.)]. 

πελερίνα (η) {πελερινών} φαρδύ, µονοκόµµατο πανωφόρι µε κουκούλα, για 
άνδρες και γυναίκες, χωρίς µανίκια, που ρίχνεται στους ώµους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pèlerine, αρχικώς «ένδυµα προσκυνητών», < pèlerin «αυτός 
που πραγµατοποιεί προσκύνηµα, ταξίδι προς ιερό τόπο ή περιοχή» < λατ. 
peregrinus «αλλοδαπός, ξένος»]. 

πελιδνός, -ή, -ό (λόγ.) (για το χρώµα τού δέρµατος ανθρώπου) αυτός 
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που έχει χλοµιάσει, που η όψη του δείχνει έντονα ωχρή, αρρωστηµένη: ~ 
χείλη || ο κατηγορούµενος προσήλθε στο δικαστήριο καταβεβληµένος και ~ από 
την αγωνία ΣΥΝ. ωχρός, χλοµός. — πελιδνότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πελι-δνός ! πελι-τνός < IJL *pel- | *pol- «ωχρός, φαιός, 
γκρίζος», που συνδ. µε σανσκρ. pâlikni- «γκρίζος». Οµόρρ. πολιός (βλ.λ.), 
ίσως κ. Πέλ-οψ]. 

Πέλλα (η) {-ας κ. -ης) 1. η σηµαντικότερη πόλη τής αρχαίας Μακεδονίας, η 
νεότερη (µετά τις Αιγές) πρωτεύουσα των Μακεδόνων βασιλέων και 
γενέτειρα τού Μ. Αλεξάνδρου 2. κωµόπολη τής Κ. Μακεδονίας 3. νοµός 
Πέλλας κ. Πέλλης νοµός τής Κ. Μακεδονίας µε πρωτεύουσα την Έδεσσα. 
[ETYM. αρχ. τοπωνύµιο, που ταυτίζεται µε τη µτγν. «γλώσσα» τού Ησυχίου 
πέλλα· λίθος, µε την έννοια τού βραχώδους εδάφους, όπου ήταν χτισµένη η 
πόλη. Ως προς την ετυµ. τού ουσ. πέλλα, υποστηρίζεται η αναγωγή του σε τ. 
*πέλ-σα και σε I.E. *pels- «βράχος», πβ. σανσκρ. pâsya-, πάστο parsa, ιρλ. 
all, αρχ. γερµ. felis (> γερµ. Fels) κ.ά.]. 

πελλόγρα (η) → πελάγρα 
πέλµα (το) {πέλµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η κάτω επιφάνεια τού ποδιού από τη 

φτέρνα ως την άκρη των δαχτύλων, στην οποία στηρίζεται το πόδι και η οποία 
έρχεται σε επαφή µε το έδαφος, τον πάτο τού παπουτσιού κ.λπ.: περπάτησε 
ξυπόλυτος και λέρωσε τα ~ του ΣΥΝ. πατούσα 2. (κατ' επέκτ.) το κατώτερο 
τµήµα τού παπουτσιού, αυτό που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος ΣΥΝ. σόλα, 
κάττυµα 3. (κατ' επέκτ.) αντίστοιχου σχήµατος τεµάχιο δέρµατος ή άλλου 
υλικού, που τίθεται στο εσωτερικό τού υποδήµατος 4. η κάτω επιφάνεια τού 
ποδιού ή τής οπλής των ζώων 5. το τµήµα τής εξωτερικής επιφάνειας τροχού, 
το οποίο έρχεται σε επαφή µε το έδαφος, το οδόστρωµα: νέο λάστιχο µε ειδικό 
~ για γερό κράτηµα 6. ΜΗΧΑΝ. (α) µεταλλικό εξάρτηµα που µοιάζει µε την 
κάτω επιφάνεια τού ποδιού ανθρώπου και χρησιµεύει στον χειρισµό µοχλού 
µε το πόδι (β) κάθε µεταλλικό στέλεχος που χρησιµεύει ως βάση οργάνου, 
µηχανήµατος κ.λπ.: ~ σιδηροτροχιάς | τροχού | οδοστρωτήρα (η παχιά 
σιδερένια στεφάνη τού τροχού τού οδοστρωτήρα, µε την οποία ισοπεδώνεται 
το έδαφος) 7. κατασκευή σε σχήµα κόλουρης πυραµίδας, που αποτελεί τη 
βάση κολόνας από οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν αρµέ) ΣΥΝ. πέδιλο. — 
πελµατικός, -ή, -ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ. σε -µα (πβ. δέρ-µα, ερ-µα), που ανάγεται σε I.E. *pel-
«περιτυλίγω, καλύπτω», πβ. λατ. pellis «δέρµα» (> γαλλ. peau, ισπ. piel), αρχ. 
γερµ. fei, γερµ. Fell, αγγλ. fell κ.ά. Οµόρρ. πέλ-τη, πιθ. κ. έρυ-σί-πελ-ας (βλ.λ.) 
κ.ά.]. 

πελµατόδερµα (το) {πελµατοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} ειδικά κατεργασµένο, 
χοντρό δέρµα, που λαµβάνεται από µεγαλόσωµα βοοειδή, από το οποίο 
κατασκευάζονται σόλες υποδηµάτων ΣΥΝ. σολόδερµα. 

Πελοπίδας (ο) 1. αρχαίος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός (410-364 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Πέλοψ, -οπός (βλ. λ. Πελοπόννησος)]. 

Πελοποννησιακός Πόλεµος (ο) [µτγν.] ο µεγαλύτερος εµφύλιος πόλεµος τής 
αρχαίας Ελλάδας (431-404 π.Χ.) ανάµεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, που 
είχε ως αποτέλεσµα το τέλος τής αθηναϊκής ηγεµονίας και την παρακµή τού 
πολιτειακού συστήµατος τής κλασικής ελληνικής πόλης-κράτους. 

Πελοπόννησος (η) {Πελοποννήσου} χερσόνησος και γεωγραφικό διαµέρισµα 
τής Ν. Ελλάδας, που περιλαµβάνει τους νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας ΣΥΝ. Μοριάς (βλ.λ). 
— Πελοποννήσιος (ο) [µτγν], Πελοποννήσια κ. (λόγ.) Πελοποννησία (η), 
πελοποννησιακός, -ή, -ό [µτγν.|. [ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. Πέλοπος νήσος, που αποτυπώνει τη µυθολογική εκδοχή για την ονοµασία 
τής χερσονήσου, o Όµηρος χρησιµοποιεί για την περιοχή την αόριστη 
ονοµασία "Αργός και µέσον "Αργός. Από ετυµολογικής πλευράς το κύρ. όν. 
Πέλοψ θεωρείται συγγενές µε τις λ. πελιδνός (βλ.λ.) και πολιός]. 

Πελοπόννησος - Αλόννησος - Επτάνησος - ∆ωδεκάνησος. Το διπλό -ν- 
δικαιολογείται ετυµολογικώς στα Πελοπόννησος (< Πέλοπος + νήσος, -νν- 
< -σν) και Αλόννησος (< άλς, αλός + νήσος), αλλά τα Επτάνησος (< Επτά 
+ νήσος) και ∆ωδεκάνησος (< ∆ώδεκα + νήσος) γράφονται κανονικά µε 
ένα -ν-. Για το Πέλοπος νήσος, πβ. Αλεξάνδρου πόλις (> 
Αλεξανδρούπολις), Κωνσταντίνου πόλις (> Κωνσταντινούπολις) κ.ο.κ. 
∆ιπλό -ν- στο Επτάνησος ή το ∆ωδεκάνησος (όπως εγράφησαν παλαιότερα) 
θα δικαιολογείτο µόνο αναλογικώς προς το Πελοπόννησος, πράγµα που δεν 
είναι πειστικό. 

πέλος (το) {πέλους | χωρ. πληθ.) το χνούδι ενός υφάσµατος, χαλιού, µοκέτας 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pelo < λατ. pilus «τρίχα»]. 

πελότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό µαξιλαράκι που χρησιµοποιούν κυρ. οι 
µοδίστρες, για να µπήγουν πάνω του βελόνες ή καρφίτσες ΣΥΝ. βελονοθήκη. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pelote < δηµώδ. λατ. *pilotta, υποκ. τού λατ. pila «σφαίρα, 
µπάλα»]. 

πελούζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έκταση εδάφους σε κήπο, αθλητικές 
εγκαταστάσεις ή άλλον χώρο, που καλύπτεται µε χαµηλή και πυκνή χλόη 
ΣΥΝ. γκαζόν, χλοοτάπητας 2. το τµήµα τής κερκίδας ιπποδρόµου, από το 
οποίο παρακολουθούν τους αγώνες οι θεατές µε εισιτήριο β' θέσης. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. pelouse < λατ. pilosus < pilus «τρίχα»]. 

Πέλοψ (ο) {Πέλοπ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ταντάλου, σύζυγος τής 
Ιπποδάµειας, πατέρας τού Ατρέα και τού Θυέστη. Επίσης Πέλοπας. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. πελ- (< πελιός «ωχρός, γκρίζος», οµόρρ. τού 
πελιδνός, βλ.λ.) + -οψ< θ. όπ- τού τ. οπ-ωπ-α (παρακ. τού δρω), για το οποίο 
βλ. λ. όψ-η, οπ-ή. Βλ. κ. Πελοπόννησος]. 

πελταστής (ο) (κατά την αρχαιότητα) στρατιώτης ελαφρά οπλισµένος µε πέλτη 
και ακόντιο. [ΕΤΥΜ αρχ. < πελτάζω < πέλτη (βλ.λ.)]. 

πελτές κ. µπελτές (ο) {πελτέδες} 1. συµπυκνωµένος πολτός ντοµάτας, που 
περιέχει αλάτι και άλλες συντηρητικές ουσίες, οι οποίες εµποδίζουν την 
αλλοίωση του· χρησιµοποιείται στη µαγειρική αντί για φρέσκια ντοµάτα 
ΣΥΝ. τοµατοπολτός, ντοµατοπελτές 2. γλύκυσµα από χυµό φρούτων που έχει 
πήξει µε ζάχαρη: κυδώνι ~ ΣΥΝ. µαρµελάδα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. pelte < περσ. 
palude]. 

πέλτη (η) {πελτών} (στην αρχαιότητα) ελαφριά, µικρών διαστάσεων ασπίδα, 
σχήµατος µισοφέγγαρου, συνήθ. πλεκτή από κλωνάρια ιτιάς, η οποία είχε 
κάλυψη από δέρµα γίδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Καθόσον η πε'λτη ως όπλο εισήχθη από τους 
Θράκες, δεν είναι απίθανο η λ. να έχει µη ελληνική καταγωγή. Ωστόσο, ο 
µορφολογικός σχηµατισµός και η σηµ. καθιστούν αποδεκτή την αναγωγή στο 
θ. τού ουσ. πέλ-µα (βλ.λ.) και τού λατ. pellis «δέρµα». Το µόρφηµα -τ- (πέλ-τ-
η) παραµένει δυσεξήγητο και η σύνδεση µε σανσκρ. pata «κάλυµµα, 
σκέπασµα» δεν έχει τεκµηριωθεί]. 

πελώριος, -α, -ο αυτός που έχει πολύ µεγάλο µέγεθος, τεράστιες διαστάσεις: ~ 
βουνό | οικοδόµηµα | δέντρο | κύµα | οθόνη | σώµα || (µτφ.) ~ έργο | λάθος | 
ψεύδος | θέµα | πρόβληµα | ερωτηµατικό ΣΥΝ. θεόρατος, τεράστιος, 
υπερµεγέθης, κολοσσιαίος, γιγάντειος ΑΝΤ. µικροσκοπικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τερατώδης» (κυρ. για θεούς, ήρωες, όπλα ή και για 
θαλάσσια κύµατα), < πέλωρ «υπερφυσικό τέρας» < *kwer-ör (µε ανοµοίωση 
τού πρώτου -r-). Η λ. πέλωρ αποτελεί αιολ. τ., ο οποίος στις άλλες διαλέκτους 
απαντά µε αρχικό τ- (όπως στη «γλώσσα» τού Ησυχίου τελώριος µέγας, 
πελώριος και τέλωρ· πελώριον, µακρόν, µέγα). Αυτή η ανάλυση οδηγεί στην 
ετυµολογική συσχέτιση µε το ουσ. τέρας (βλ.λ.)]. 

Π.Ε.Μ.Ε.Ν. (η) Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού. 
Πέµπτη (η) η πέµπτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή)· ΦΡ. Μεγάλη 

Πέµπτη η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας, οπότε εορτάζεται η 
σταύρωση τού Χριστού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. ή πέµπτη (ενν. ηµέρα), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
πέµπτος (βλ.λ.). Στις λατινογενείς γλώσσες η χρησιµοποιούµενη λ. ανάγεται 
στη λατ. dies Jovis «ηµέρα τού ∆ιός» (από όπου γαλλ. jeudi, ισπ. jueves, 
ρουµ. joui), ενώ στις γερµανικές γλώσσες η λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από τη 
Λατινική, καθώς ανάγεται σε αρχ. γερµ. thonarestag (από τη γερµ. θεότητα 
Thonar, θεός τού κεραυνού όπως ο Ζευς), από όπου γερµ. Donnerstag, αγγλ. 
Thursday, σουηδ. Torsdag κ.ά.]. 

πέµπτη µόριο (το) (πεµπτηµορί-ου | -ων} το ένα από τα πέντε ίσα µέρη, στα 
οποία έχει διαιρεθεί ένα σύνολο, το ένα πέµπτο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεµπτηµόριον 
< πέµπτος + µόριον (πβ. τεταρτη-µόριον, δεκατη-µόριον)]. 

πέµπτος, -η, -ο (επίσης γράφεται 5ος στην αραβική αρίθµηση, Ε' ή ε' στην 
ελληνική και V στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
πέντε (5): ~ ηµέρα | εβδοµάδα | µήνας | χρόνος | γενεά | τόµος· ΦΡ. πέµπτη 
φάλαγγα βλ. λ. φάλαγγα 2. πέµπτος (ο) (α) ο πέµπτος όροφος πολυκατοικίας 
(β) ο πέµπτος µήνας τού έτους, ο Μάιος: η 1/5 (πρώτη πέµπτου) είναι επίσηµη 
αργία 3. πέµπτη (η) (α) ταχύτητα οχήµατος: βάζω ~ (β) η πέµπτη ηµέρα κάθε 
µήνα: την 5/6 (πέµπτη Ιουνίου) τελείωσαν τα µαθήµατα (γ) Πέµπτη (η) βλ.λ. 
(δ) η πέµπτη τάξη τού ∆ηµοτικού Σχολείου: έµεινε στην ~ (ε) ΜΟΥΣ. η πέ-
µπτη κατά σειρά βαθµίδα των ευρωπαϊκών και των βυζαντινών µουσικών 
κλιµάκων ΦΡ. διάστηµα πέµπτης το διάστηµα τής µουσικής κλίµακας 
ανάµεσα σε πέντε διαδοχικούς (µουσικούς) φθόγγους 4. πέµπτο (το) καθένα 
από τα πέντε ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο: κληρονόµησε τα 2/5 
(δύο πέµπτα) τής περιουσίας (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *penkw-tos «πέµπτος», πβ. λατ. quintus (> ισπ. quinto), λιθ. 
penktas, αρχ. σλαβ. petü, γοτθ. fimfta, γερµ. fünfte, αγγλ. fifth κ.ά. Οµόρρ. 
πέντε (βλ.λ.)]. πεµπτουσία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το πιο σηµαντικό συστατικό, 
το κατεξοχήν χαρακτηριστικό, το ουσιωδέστερο περιεχόµενο ύλης, όντος, ιδέας 
κ.λπ.: η ~ τής διδασκαλίας του είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο ΣΥΝ. 
απόσταγµα, ουσία. 
[ΕΤΥΜ; Συνθ. εκ. συναρπαγής από τη µτγν. φρ. πέµπτη ουσία, η οποία 
αναφερόταν στον αιθέρα, το πέµπτο στοιχείο τής φύσεως που προστέθηκε από 
τον Αριστοτέλη (τα υπόλοιπα τέσσερα: γή, ϋδωρ, πϋρ, αήρ). Το µεσν. λατ. 
quinta essentia (> γαλλ. και αγγλ. quintessence) είναι µετάφρ. δάνειο από την 
Ελληνική]. πεµπτοφαλαγγίτης (ο) [πεµπτοφαλαγγιτών} 1. αυτός που µετέχει 
στην πέµπτη φάλαγγα (βλ. λ. φάλαγγα), που δρα υπέρ τού εχθρού 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που υπονοµεύει προσπάθεια, αγώνα, κίνηµα. — 
πεµπτοφαλαγγίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. o όρ. πέµπτη φάλαγγα (ισπ. quinta columna) πλάστηκε κατά τον 
ισπανικό εµφύλιο πόλεµο, ίσως από τα λόγια τού στρατηγού José Miaja Menad, 
που υπεράσπιζε τη Μαδρίτη, ο οποίος, όταν άκουσε ότι θα επετίθεντο τέσσερεις 
φάλαγγες εναντίον του, δήλωσε ότι φοβόταν την πέµπτη (δηλ. την προδοσία)]. 
πέµπω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής, που σήµαινε «στέλνω, αποστέλλω» και σώζεται 
σε αρκετά παράγωγα και σύνθετα τής σηµερινής Ελληνικής (ποµπή, ποµπός, 
αναπέµπω, παραπέµπω, εκπέµπω, παραποµπή, εκποµπή κ.ά.), καθώς και στον 
λαϊκότ. αόρ. έπεψα «έστειλα»: του 'πεψε 
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ευχές για καλά στέφανα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Ίσως πρόκειται για νεωτερικό σχηµατισµό 
τής Αρχ. Ελληνικής, αφού καµία τεκµηριωµένη σύνδεση µε άλλες I.E. 
γλώσσες δεν υπάρχει. Η υπόθεση περί πελασγικού δανείου δεν έχει 
αποδειχθεί]. 

πένα1 (η) {σπάν. πενών} 1. (α) (παλαιότ.) όργανο γραφής από φτερό πτηνού, 
που το καλάµι του είχε αιχµηρή απόληξη και το χρησιµοποιούσαν για γραφή 
και σχεδίαση, βουτώντας το σε µελάνι ΣΥΝ. γραφίδα, κάλαµος (β) (ειδικότ.) 
όργανο γραφής ή σχεδίου µε µεταλλική µύτη, που έχει το σχήµα τής 
τριγωνικής αιχµηρής απόληξης τού καλα-µιού τού φτερού, βουτιέται επίσης 
σε µελάνι ή τροφοδοτείται µε αµπούλα που τοποθετείται στο στέλεχος του: 
βουτάω την ~ στο µε-λανοδοχείο | στη σινική µελάνη || - καλλιγραφίας | σκίτσου 
|| ~ ακριβή | πολυτελείας- ΦΡ. ακονίζω την πένα µου βλ. λ. ακονίζω 2. (µτφ.) η 
συγγραφική ικανότητα, η δύναµη και η εγκυρότητα τής γραφής: 
δηµοσιογράφος µε δυνατή ~ || από την ~ του έχουν βγει αριστουργήµατα 3. 
µικρό και λεπτό πλήκτρο από κόκκαλο, πλαστικό ή άλλο υλικό, το οποίο 
χρησιµοποιείται για την κρούση των χορδών µουσικών οργάνων, π.χ. τού 
µαντολίνου, τής κιθάρας, τού µπουζουκιού κ.λπ.· ΦΡ. στην πένα πολύ ωραία, 
τέλεια, χωρίς ψεγάδι: ντυµένος ~ ΣΥΝ. άψογα ANT. άσχηµα, απρόσεκτα. — 
(υποκ.) πενάκι (το) βλ.λ. [ETYM < ιταλ. penna < λατ. penna, αρχική σηµ. 
«φτερό», (< *pet-s-nâ). Βλ. λ. πέτοµαι]. 

πένα2 (η) {πενών} υποδιαίρεση τής αγγλικής λίρας, που αντιστοιχεί στο ένα 
εκατοστό τής αξίας της. 
[ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. penny < αρχ. αγγλ. pen(n)ig < λατ. pannus 
«ύφασµα που χρησιµοποιήθηκε και ως συναλλακτικό µέσο», πβ. κ. γερµ. 
Pfennig]. 

πενάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή πένα 2. ειδική λεπτή πένα που 
χρησιµοποιούν οι σκιτσογράφοι για τα σκίτσα τους. 

πεναλτάκιας (ο) {πεναλτάκηδες} (ποδοσφαιρική αργκό) ο διαιτητής 
ποδοσφαιρικού αγώνα που καταλογίζει συχνά πέναλτι. [ΕΤΥΜ. < πέναλτι + 
παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας]. 

πέναλτι (το) (παλαιότ. ορθ. πέναλτυ) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο, το πόλο, το 
χάντµπολ) 1. η αυστηρότερη ποινή που καταλογίζει ο διαιτητής εις βάρος τής 
αµυνόµενης οµάδας, όταν παίκτης της ενεργήσει αντικανονικά µέσα σε 
καθορισµένο χώρο (π.χ. στο ποδόσφαιρο, εντός τής µεγάλης περιοχής): το 
σηµείο τού ~ (το σηµείο απ' όπου εκτελείται αυτή η ποινή, π.χ. στο 
ποδόσφαιρο, η λευκή κουκκίδα όπου τοποθετείται η µπάλα για το σουτ) || 
εκτελώ | χτυπάω ~ || ο τερµατοφύλακας απέκρουσε το ~ || σφυρίζω | δίνω | 
καταλογίζω ~ 2. (συνεκδ.) ο τρόπος εκτέλεσης τής παραπάνω ποινής: οι 
ποδοσφαιριστές έκαναν προπόνηση στα ~ 3. πέναλτι (τα) (σε ποδοσφαιρικούς 
αγώνες που προκρίνεται η µία από τις δύο αντίπαλες οµάδες) το τελευταίο 
στάδιο αγώνα που ακολουθεί την παράταση (όταν αυτή λήξει ισόπαλη), στο 
οποίο κρίνεται ο νικητής, αφού εκτελέσουν οι παίκτες σουτ εναλλάξ µε τον 
παραπάνω τρόπο (σηµ. 1), οπότε κερδίζει η οµάδα που θα σηµειώσει τα 
περισσότερα γκολ: ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση 
έληξε ισόπαλος- έτσι, θα κριθεί στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. penalty «ποινή, τιµωρία» < µεσν. λατ. poenalitas < 
poenalis < λατ. poena < αρχ. ποινή]. 

Π.Ε.Ν.Ε.Ν. (η) ΝΑΥΤ. Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εµπορικού Ναυτικού. 
πενήντα (το) {άκλ.} 1. σαράντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 50 2. (ως επίθ.) αυτοί 

που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 50: ~ χρόνια | δραχµές (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). Επίσης (λόγ.) πεντήκοντα [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
πεντήκοντα < πεντ- (< πέντε) + συνδετικό φωνήεν -η- (πβ. έξ-ή-κοντα, όγδο-ή-
κοντα) + -κοντά (< I.E. *dkomt- «δεκάδα», µε δυσεξήγητο το τελικό -α, βλ. κ. 
τριά-κοντα). Το πεντήκοντα συνδ. επίσης µε τα συνώνυµα σανσκρ. pancâ-sât 
και αρµ. yi-sum (< *hingi-sun)]. 

πενήντα - κ. πενήντα- κ. πενηντ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό πενήντα (50): πε-νηντά-χρονος, πενηντ-
άρης 2. είναι πενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: 
πενηντα-πλάσιος. 

πενηντάδραχµο (το) νόµισµα µεταλλικό ή (παλαιότ.) χαρτονόµισµα, που έχει 
αξία πενήντα δραχµών ΣΥΝ. πενηντάρικο, πενηντάρι. 

πενηνταράκι1 (το) {χωρ. γεν.} (παλαιότ.) 1. µεταλλικό κέρµα αξίας πενήντα 
λεπτών, το µισό τής δραχµής · 2. µέτρο χωρητικότητας που ισούται µε 
πενήντα δράµια υγρού: τον κέρασα ένα ~ ρακί. 

πενηντάρης (ο) {πενηντάρηδες}, πενηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας πενήντα ετών ή περίπου πενήντα ΣΥΝ. πεντηκο-νταετής, 
πενηντάχρονος 2. (ειδικότ. το θηλ.-λαϊκ.) χρηµατικό ποσό πενήντα χιλιάδων 
δραχµών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < πενήντα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

πενηντάρι (το) {πενηνταρ-ιού | -ιών} 1. το πενηντάδραχµο ΣΥΝ. πενηντάρικο 
2. µηχανάκι πενήντα κυβικών. 

πενηνταριά (η) {χωρ. πληθ.} πενήντα· στη ΦΡ. καµιά πενηνταριά περίπου 
πενήντα: έφερε για το πάρτι ~ δίσκους (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). ΓΒΤΥΜ. < 
πενήντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

πενηνταρίζω ρ. αµετβ. (πενηντάρισα} κλείνω τα πενήντα χρόνια τής ηλικίας 
µου, γίνοµαι πενήντα ετών. 

πενηντάρικο (το) κέρµα ή (παλαιότ.) χαρτονόµισµα αξίας πενήντα δραχµών 
ΣΥΝ. πενηντάρι, πενηντάδραχµο (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < πενήντα + 
παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

πένης (ο) {πέν-ητος, -ητα | -ητες, -ήτων} (λόγ.) αυτός που µόλις και µετά βίας 
εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή, ο φτωχός: «κατάντησα σχεδόν 
ανέστιος και πένης» (Κ. Π. Καβάφης) ΑΝΤ. πλούσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» και αργότερα «βρίσκοµαι σε ένδεια, 
στερούµαι των αναγκαίων» (βλ.λ.)]. 

πενθ- → πεντα- 
πενθήµερος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) πενταήµερος 1. αυτός που διαρκεί πέντε ηµέρες, 

που περιλαµβάνει χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών: ~ προθεσµία/ εκδροµή | 
απεργία | περιορισµός 2. πενθήµερο (το) {πεν-θηµέρ-ου | -ων} (α) χρονικό 
διάστηµα πέντε ηµερών: οι εργασίες τής διασκέψεως θα διακοπούν επί ~ (β) 
(ειδικότ.) η εργάσιµη εβδοµάδα των πέντε ηµερών (δηλ. εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής}: για τους υπαλλήλους τού δηµοσίου τοµέα ισχύει το - 3. πενθήµερη 
κ. (λαϊκ.) πενταήµερη (η) εκδροµή διάρκειας πέντε ηµερών που πραγµατοποι-
ούν οι µαθητές τής Γ Λυκείου προς το τέλος τής σχολικής περιόδου. (Βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πενθ- (< πέντε) + -
ήµερος < ηµέρα]. 

πενθηµιµερής, -ής, -ές (πενθηµιµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
αποτελείται από πέντε µισά, δηλ. δυόµισι ολόκληρα µέρη 2. ΜΕΤΡ. 
πενθηµιµερής τοµή η τοµή τού δακτυλικού εξαµέτρου και τού ιαµβικού 
τριµέτρου, η οποία χωρίζει τον στίχο στο µέσο τού τρίτου µετρικού ποδός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < πενθ- (< πέντε) + ήµι- (βλ.λ.) + -µερής (< µέρος)]. 

πενθηφορώ ρ. αµετβ. [1842] {πενθηφορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} (λόγ.) 
1. (για γυναίκες) ντύνοµαι στα µαύρα, για να πενθήσω τον θάνατο 
αγαπηµένου προσώπου ΣΥΝ. µαυροφορώ 2. (για άνδρες) φορώ πένθος, δηλ. 
µαύρη γραβάτα και µαύρη ταινία στον βραχίονα (ή και στο καπέλο). 
[ΕΤΥΜ. < πένθος + φορώ (µε συνδετικό φωνήεν -η-, πβ. δαφνη-φορώ, 
λαµπαδη-φορώ, στεφανη-φορώ)]. 

πένθιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πένθος ή φανερώνει 
πένθος: ~ ένδυµα | εµβατήριο | χρώµα | κρέπια | διακόσµηση | πέπλος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που προκαλεί βαθιά λύπη, µελαγχολία: ~ δειλινό | φωνή | σιωπή 
ΣΥΝ. µελαγχολικός, θλιβερός, ζοφερός ANT. χαρούµενος, εορταστικός, 
πανηγυρικός 3. (µτφ.) αυτός που µαρτυρεί βαθύ πόνο και θλίψη, µελαγχολία: 
~ ύφος | ατµόσφαιρα | έκφραση ΣΥΝ. θλιµµένος ΑΝΤ. χαρούµενος, 
ευφρόσυνος. — πένθιµα επίρρ. 

πένθος (το) {πένθ-ους | -η, -ών} 1. βαθιά θλίψη, µεγάλη ψυχική οδύνη λόγω 
δυστυχίας ή συµφοράς και κυρ. εξαιτίας τού θανάτου συγγενικού, προσφιλούς 
προσώπου: η οικογένεια µας ευχαριστεί όλους όσοι συµµετείχαν στο ~ µας || 
βυθίζοµαι | τυλίγοµαι στο ~ || εκδήλωση | ηµέρα πένθους || βαρύ | επίσηµο | 
δηµόσιο | πανελλήνιο ~ ΑΝΤ. χαρά, γιορτή· ΦΡ. εθνικό πένθος περίοδος συνήθ. 
µιας, δύο ή τριών ηµερών, που καθορίζεται επίσηµα από την κυβέρνηση για 
όλη την επικράτεια λόγω τού θανάτου µεγάλης προσωπικότητας ή εξαιτίας 
θλιβερών συµβάντων πανεθνικής σηµασίας: οι σηµαίες κυµατίζουν µεσίστιες 
λόγω εθνικού πένθους 2. (συνεκδ.) τα εξωτερικά σηµεία που δηλώνουν θλίψη 
για τον θάνατο προσφιλούς προσώπου, δηλ. τα µαύρα ρούχα, η µαύρη 
γραβάτα, η µαύρη ταινία στον βραχίονα ή/και στο καπέλο, παλαιότ. τα µαύρα 
κρέπια στα παράθυρα κ.λπ.: Γιατί φοράς ~; Ποιον έχασες; 3. (συνεκδ.) το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πενθεί κανείς τον θάνατο προσφιλούς 
προσώπου σύµφωνα µε τα ήθη και τα έθιµα τής κοινωνίας (λ.χ. φορώντας 
πένθιµη ενδυµασία, απέχοντας από κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ.): 
τρίµηνο | εξάµηνο | ετήσιο ~ || έναρξη | λήξη πένθους || δεν θα γιορτάσει φέτος 
λόγω πένθους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πενθ-, τού οποίου η συνεσταλµ. βαθµ. απαντά στο ρ. πάσχω 
(< *πάθ-σκω, πβ. µέλλ. πείσοµαι < *πένθ-σοµαι). Για ενδεχόµενες περαιτέρω 
συνδέσεις βλ. λ. πάσχω]. 

πενθώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πενθείς... | πένθησα} ♦ 1. (µετβ.) βρίσκοµαι σε 
κατάσταση πένθους, αισθάνοµαι βαθιά θλίψη και οδύνη για τον θάνατο 
προσφιλούς προσώπου: πενθήσαµε τους νεκρούς µας || συνεχίζει να πενθεί τον 
χαµό τής µητέρας της ♦ (αµετβ.) 2. (ειδικότ.) φέρω τα εξωτερικά σηµάδια τού 
πένθους (λ.χ. µαύρα ρούχα, µαύρη γραβάτα, µαύρο περιβραχιόνιο κ.λπ.) 
σύµφωνα µε το καθιερωµένο τυπικό: θα πενθήσει έναν χρόνο και µετά θα 
βγάλει τα µαύρα ΣΥΝ. µαυροφορώ, (λόγ.) πενθηφορώ ANT. ασπροφορώ, 
λευκοφορώ 3. (κατ' επέκτ.) κατέχοµαι από µεγάλη θλίψη, από βαθύ αίσθηµα 
οδύνης: όλη η ανθρωπότητα πενθεί για τη µεγάλη απώλεια ΣΥΝ. θλίβοµαι, 
λυπούµαι, πονώ ΑΝΤ. χαίροµαι, γιορτάζω. 

πενιά (η) (λαϊκ.) 1. το χτύπηµα τής χορδής µουσικού οργάνου µε πένα και ο 
ήχος που παράγεται: έπαιξε δυο-τρεις ~ στο µπουζούκι || ρίχνω µια ~ 2. 
(συνεκδ.) η µουσική που ακούγεται στα κέντρα λαϊκής διασκέδασης, όπου 
κυριαρχεί το µπουζούκι ως βασικό όργανο: απόψε το βράδυ θα πάµε ν' 
ακούσουµε πενιές || παίξε µου µια γλυκιά ~. [ΕΤΥΜ. < πένα']. 

πενία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η στέρηση των αναγκαίων, η ανεπάρκεια και των 
στοιχειωδέστερων πόρων για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης· η 
φτώχια: η οικογένεια του ζούσε σε κατάσταση πενίας || (µτφ.) πνευµατική | 
µουσική | καλλιτεχνική | γλωσσική ~ ΣΥΝ. ένδεια, ανέχεια, απορία ΑΝΤ. 
πλούτος, ευπορία, ευµάρεια, ευηµερία· ΦΡ. (α) πενία τέχνας κατεργάζεται οι 
στερήσεις και οι δυσκολίες αναγκάζουν τον άνθρωπο να γίνει εφευρετικός, να 
επινοεί πρωτότυπες λύσεις και έξυπνα τεχνάσµατα (β) πενίας ευεργέτηµα η 
δικαστική απαλλαγή τού απόρου διαδίκου από την υποχρέωση προκαταβολής 
των δικαστικών εξόδων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» και αργότερα «βρίσκοµαι σε ένδεια, 
στερούµαι των αναγκαίων» (βλ.λ.)]. 

πενικιλίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. αντιβιοτικό φάρµακο που αποµονώθηκε από 
προϊόντα, τα οποία παράγουν διάφορα είδη µυκήτων, και χρησιµοποιείται 
ευρύτατα εναντίον τής δράσης των παθογόνων µικροβίων και βακτηρίων, 
καθώς επίσης και ως αντισηπτικό (ανακαλύφθηκε το 1928 από τον Αγγλο 
βακτηριολόγο σερ Α. Φλέµινγκ). 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. penicillin < νεολατ. pénicillium «είδος µύκητα» 
< λατ. penicillum «γραφίδα, χρωστήρας», υποκ. τού penis «πέος - ουρά»]. 
πενιουάρ (το) {άκλ.} 1. ελαφρό και φαρδύ γυναικείο ένδυµα για το σπίτι σε 
ποικίλο µήκος ΣΥΝ. ρόµπα 2. µικρή µπέρτα από λεπτό ύφασµα, που ρίχνουν 
συνήθ. οι γυναίκες στους ώµους, όταν χτενίζονται στο κοµµωτήριο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. peignoir < peigner «χτενίζω» < µτγν. λατ. pedinare < λατ. 
pecten, -inis «χτένα»]. πενιχρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. φτωχικός: ~ γεύµα | τροφή | 
εµφάνιση ΣΥΝ. ευτελής ΑΝΤ. πλούσιος, άφθονος, πολυτελής 2. (κατ' επέκτ.) 
πάρα πολύ λίγος ή υπερβολικά µικρός, αυτός που δεν επαρκεί (για κάτι): ~ 
αµοιβή | αποδοχές | εισόδηµα | σύνταξη | µισθός | συγκοµιδή | µέσα | 
πληροφορίες | προοπτικές | γνώσεις ΣΥΝ. ισχνός, γλίσχρος ΑΝΤ. πολύς 3. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει µεγάλη αξία ή ουσιαστικό περιεχόµενο, ο ανάξιος λόγου: ~ 
αποτελέσµατα | επιχειρήµατα ΣΥΝ. ασήµαντος, ανάξιος ΑΝΤ. σπουδαίος, 
σηµαντικός. — πενιχρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., πενιχρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. επίθ. < ρ. πένοµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -χρος (βλ.λ.), 
πβ. µελι-χρός (στο οποίο µάλλον οφείλεται η αναλογική επέκταση τού -ι-), 
βδελυ-χρός]. πέννα (η) → πένα1 
πένοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) στερούµαι τα 

αναγκαία µέσα για άνετη διαβίωση, ζω σε οικονοµική ένδεια: άλλοι πένονται 
και άλλοι διαβιούν πολυτελώς ΑΝΤ. ευηµερώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
φτώχια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µοχθώ, κοπιάζω», αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι σαφώς 
διαπιστωµένο αν η αρχική σηµ. τού ρ. περιελάµβανε την ενασχόληση µε 
συγκεκριµένες εργασίες, λ.χ. ύφανση, άπλωµα, πλέξιµο κ.τ.ό. (δεν υπάρχει 
καµία σχετική αναφορά στα Οµηρικά Έπη). Αν παρακαµφθεί αυτή η δυσκολία 
και θεωρήσουµε ως αρχική τη γενική σηµ. «απλώνω, τεντώνω», τότε το ρ. πιθ. 
συνδέεται µε λιθ. pinti «πλέκω», αρχ. σλαβ. peti «τεντώνω», αρµ. hannum | 
henum «υφαίνω», γερµ. spinnen «γνέθω». Ήδη αρχ. αλλά µεθοµηρική είναι η 
σηµ. «οφείλω να εργαστώ σκληρά για τα προς το ζην», η οποία περιορίστηκε 
στη δήλωση τής σηµ. «βρίσκοµαι σε ένδεια, στερούµαι των αναγκαίων». 
Οµόρρ. πέν-ης, πεν-ία, πενι-χρός, πόν-ος (βλ.λ.), πον-ώ κ.ά.]. πένσα (η) 
(πενσών) 1. µεταλλική λαβίδα, που αποτελείται από δύο σκέλη σταυρωτά και 
συνδεδεµένα µεταξύ τους µε πίρο ή βίδα, µε την οποία µπορεί κανείς να πιάσει, 
να τραβήξει, να κάµψει ή να κόψει αντικείµενο ΣΥΝ. τσιµπίδα, τανάλια · 2. 
είδος ραφής σε ορισµένα σηµεία των ενδυµάτων, για να εφαρµόζουν καλύτερα 
στο σώµα: χρειάζοµαι ακόµη δύο ~ στη µέση, για να στενέψει λίγο το φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pince < παλ. γαλλ. pincier «σφίγγω, τσιµπώ, πιάνω» < δηµώδ. 
λατ. *pinctiare, πιθ. < *punctiäre < λατ. punctio, -ônis «νύγµα, τσίµπηµα, 
κέντηµα»]. πεντα- κ. πεντά-, πεντο- κ. πεντό, πεντ- κ. πέντ-, πενθ- α' συνθετικό 
που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό πέντε (5): 
πεντα-σύλλαβος, πεντα-ετής, πεντό-λιρο, πεντάκλωνος, πεντο-χίλιαρο, πέντ-αθλο, 
πενθ-ήµερο 2. είναι πέντε φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο 
συγκρίσεως: πεντα-πλάσιος 3. έχει µια ιδιότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό: πεντα-
κάθαρος, πεντα-νό-στιµος, πεντάµορφος (όµορφος). 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αριθµητ. 
πέντε, o τ. πέντε- (λ.χ. πεντέ-µηνον, πεντε-δάκτυλος) είναι ο αρχαιότερος, ο τ. 
πεντα- (λ.χ. πεντά-στιχος, πεντά-φυλλον) οφείλεται σε αναλογική επίδρ. των 
συνθ. δέκα-, τρία- κ.τ.ό., ενώ ο τ. πεντο- παρουσιάζει συνδετικό φωνήεν -ο- 
(λ.χ. πεντό-λιρο, πεντο-χίλιαρο) και είναι νεότερος. Και οι τρεις τ. εµφανίζονται 
(µε έκθλιψη) ως πεντ-προ φωνήεντος (λ.χ. πέντ-αθλον). Στην ήδη µεσν. 
επιτατική σηµ. ορισµένων συνθέτων µε α' µέρος πεντα- (λ.χ. πεντά-µορφος, 
πεντα-νό-στιµος) ίσως επέδρασε παρετυµολογικά ο τ. πάντα-. Τέλος, ο τ. πενθ-
χρησιµοποιείται πριν από δασυνόµενο φωνήεν (λ.χ. πενθ-ήµερος, πενθ-
ηµιµερής)]. πεντάβαθµος, -η, -ο → πεντα-, -βαθµός πεντάγλωσσος, -η, -ο -> 
πεντα-, -γλωσσος 
πεντάγραµµο (το) (πενταγράµµ-ου | -ων) ΜΟΥΣ. 1. σύστηµα πέντε οριζόντιων 
παράλληλων γραµµών µε ίση απόσταση µεταξύ τους, στις γραµµές και στα 
διαστήµατα τού οποίου γράφονται οι φθόγγοι τής ευρωπαϊκής (δυτικής) 
µουσικής (ενώ χρησιµοποιούνται και βοηθητικές γραµµές, πάνω και κάτω, για 
τους οξύτερους και τους βαθύτερους φθόγγους) 2. (συνεκδ.) το τραγούδι ως 
τοµέας επαγγελµατικής ενασχόλησης: αστέρι τού ~ || κάνω καριέρα | βγαίνω στο 
~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pentagramma < µτγν. πεντάγραµµον « πεντάλφα 
(των Πυθαγορείων)»]. πενταγωνικός, -ή, -ό → πεντα-, -γωνικός 
πεντάγωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πέντε γωνίες: ~ σχήµα | οικοδόµηµα 2. 

πεντάγωνο (το) (πενταγών-ου | -ων) ΜΑΘ. επίπεδο γεωµετρικό σχήµα 
(πολύγωνο), που αποτελείται από πέντε γωνίες και πέντε πλευρές: κανονικό ~ 
(αυτό που έχει τις γωνίες και τις πλευρές ίσες µεταξύ τους) ΣΥΝ. πεντάπλευρο 
3. Πεντάγωνο (το) (α) µεγάλο δηµόσιο κτήριο πενταγωνικού σχήµατος στην 
Ουάσιγκτον των Ηνωµένων Πολιτειών τής Αµερικής, στο οποίο στεγάζονται 
το αµερικανικό Υπουργείο Αµυνας και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων 
∆υνάµεων (Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας) (β) (κατ' επέκτ.) το κτηριακό 
συγκρότηµα στο οποίο στεγάζονται το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αµυνας, 
τα Γενικά Επιτελεία τού Στρατού, τού Ναυτικού και τής Αεροπορίας και οι 
σχετικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης τού κοινού: ο πρωθυπουργός θα 
προεδρεύσει συσκέψεως στο ~ (γ) (συνεκδ.) τα πρόσω- 

πα που διοικούν το Υπουργείο Εθνικής Αµυνας και τα Γενικά Επιτελεία, 
καθώς επίσης και το σύνολο των υπηρεσιών που αυτά περιλαµβάνουν: από το 
~ δεν δόθηκε καµία πληροφορία σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής τής 
αεροναυτικής άσκησης. 
[ETYM. < αρχ. πεντάγωνος < πεντα- + -γωνος < γωνία. Η σηµ. 3 αποτελεί 
αντιδάν. από αγγλ. Pentagon, εξαιτίας τού σχήµατος που έχει το κτηριακό 
συγκρότηµα τού Υπουργείου Αµυνας των Η.Π.Α.] 

πεντάδα (η) 1. σύνολο πέντε προσώπων µε την ίδια ιδιότητα ή πέντε οµοειδών 
πραγµάτων: έστειλε φρουρά µια - στρατιώτες || µια - αβγά | µήλα 2. (ειδικότ.) η 
σύνθεση οµάδας µπάσκετ σε συγκεκριµένο αγώνα ή τµήµα αγώνα: η αρχική ~ 
τής οµάδας || γνωστή ~ || µε ποια ~ θα κατέβει στο ντέρµπι η οµάδα; (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεντάς, -άδος < πέντε]. 

Πενταδάκτυλος (ο) (-ου κ. -ύλου) οροσειρά τής Κύπρου που διασχίζει το ΒΑ. 
τµήµα τού νησιού (µε πέντε κύριες κορυφές σε σχήµα «ανοικτής παλάµης») 
καταλαµβάνοντας ολόκληρη σχεδόν την επαρχία τής Κερύνειας· αποτελεί 
σύµβολο αντίστασης και κατοχής από το 1974. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κύπρος, 
Κυπριακό, πράσινος, ψευδοκράτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. 

πενταδάκτυλος, -η, -ο → πεντα-, -δάκτυλος 
πεντάδιπλος, -η, -ο → πεντα-, -διπλός 
πεντάδραχµο [αρχ.] κ. πεντόδραχµο (το) (πενταδράχµ-ου | -ων) µεταλλικό 

νόµισµα (κέρµα) αξίας πέντε δραχµών, το τάλιρο (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
πεντάδυµος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που περιλαµβάνει πέντε έµβρυα: ~ κύηση 2. 

(για πρόσ.) αυτός που γεννήθηκε µαζί µε τέσσερα άλλα τέκνα στην ίδια γέννα 
από την ίδια µητέρα: ~ αδελφοί 3. πεντάδυµα (τα) πέντε αδέλφια που 
γεννήθηκαν στην ίδια γέννα: γέννησε ~. [ΕΤΥΜ. < πεντα (< πέντε) + -δυµος, 
που αποσπάστηκε από το αρχ. δί-δυ-µος, αναδιπλ. τ. τού δύο + παραγ. 
επίθηµα -µος]. 

πενταεδρικός, -ή, -ό → πεντα-, -εδρικός 
πεντάεδρος, -η, -ο → πεντα-, -εδρος 
πενταετής, -ής, -ές → πεντα-, -ετής 
πενταετία (η) → πεντα-, -ετία 
πενταήµερος, -η, -ο -> πενθήµερος 
πενταθέσιος, -α, -ο → πεντα-, -θέσιος 
πένταθλο (το) (πεντάθλου | χωρ. πληθ.) 1. σύνθετο άθληµα τής κλασικής 

αρχαιότητας, το οποίο περιελάµβανε πέντε επιµέρους αγωνίσµατα, τρία 
ελαφρά -άλµα, δρόµο και ακόντιο- και δύο βαρέα - δίσκο και πάλη 2. 
σύγχρονο σύνθετο άθληµα, που διεξάγεται κυρ. από γυναίκες και 
περιλαµβάνει πέντε ατοµικά αγωνίσµατα: δρόµο εκατό µέτρων µετ' εµποδίων, 
σφαιροβολία, άλµα εις ύψος, άλµα εις µήκος και δρόµο οκτακοσίων µέτρων 
(πβ. λ. δέκαθλο). — πενταθλητής (ο), πενταθλήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πένταθλον < πέντ(ε)- + άθλον | άεθλον «έπαθλο, αγώνισµα» 
(βλ. λ. άθλος)]. 

πεντάθυρος, -η, -ο → πεντα-, -θυρος 
πεντακάθαρος, -η, -ο 1. τελείως καθαρός, αυτός που δεν έχει την παραµικρή 

βροµιά: - πουκάµισο | χέρια | ξενοδοχείο | θάλασσα | δρόµος ΣΥΝ. 
ολοκάθαρος, κατακάθαρος· (µτφ.) 2. αυτός που δεν περιέχει αµφισηµίες ή 
αοριστίες, εξαιρετικά σαφής: ~ σκέψη | κατάσταση ΣΥΝ. καθαρός, ξεκάθαρος, 
διαυγής ΑΝΤ. αόριστος, ασαφής 3. αδιαµφισβήτητος: πέτυχε µια ~ νίκη επί τού 
αντιπάλου. — πεντακάθαρα επίρρ. 

πεντάκις επίρρ. → πεντα-, -άκις 
πεντάκιλος, -η, -ο -> πεντα-, -κιλος 
πεντάκλιτος, -η, -ο → πεντα-, -κλίτος 
πεντάκλωνος, -η, -ο → πεντα-, -κλώνος 
πεντακοσάρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηχανή πεντακοσίων κυβικών εκατοστών 

2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. νερού, κρασιού ή λαδιού) µε χωρητικότητα 
πεντακόσια δράµια ΣΥΝ. πεντακοσάρι 3. (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό 
πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών: βγάζει µια ~ τον µήνα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

πεντακοσάρι (το) {δύσχρ. πεντακοσαρ-ιού | -ιών} 1. χαρτονόµισµα ή κέρµα 
αξίας πεντακοσίων δραχµών ΣΥΝ. πεντακοσάρικο 2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. 
νερού κρασιού ή λαδιού) µε χωρητικότητα πεντακόσια δράµια ΣΥΝ. 
πεντακοσάρα 3. χρηµατικό ποσό πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ; < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -άρι (< -άριο, 
βλ.λ.)]. 

πεντακοσαριά (η) (χωρ. πληθ.) πεντακόσια- στη ΦΡ. καµιά πεντακοσαριά 
περίπου πεντακόσιοι, -ιες, -ια: θα 'ταν - διαδηλωτές (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

πεντακοσάρικο (το) χαρτονόµισµα ή κέρµα αξίας πεντακοσίων δραχµών. 
Επίσης πεντακοσάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

πεντακόσια (το) (άκλ.) τετρακόσια ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 500 (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

πεντακόσιοι, -ιες, -ια (πεντακοσίων} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 500: - στρατιώτες | κιλά 2. ΙΣΤ. Βουλή των Πεντακοσίων κεντρικό 
πολιτειακό όργανο τής αθηναϊκής δηµοκρατίας µε νοµοπαρασκευαστικά 
καθήκοντα, στο οποίο συµµετείχαν πενήντα βουλευτές από καθεµιά από τις 
δέκα φυλές των Αθηνών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ· < πεντα- (< πέντε) + -κόσιοι < -κάτιοι (βλ. λ. έ-κατόν), µε τροπή 
τού -α- σε -ο- κατ' αναλογίαν προς άλλα αριθµητικά (πβ. τριάκοντα, τρια-
κοστός) και µε συριστικοποίηση τού -τ- προ τού -ι- (πβ. φύ-σις < φύ-τις)]. 

πεντακοσιοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 500ός στην αραβι- 
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κη αρίθµηση, Φ' ή φ' στην ελληνική και D στη λατινική) αυτός που 
αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό πεντακόσια (500) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

πεντακοσιοµέδιµνος (ο) (αρχ.] (πεντακοσιοµεδίµν-ου | -ων, -ους} (συνήθ. στον 
πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πολίτης, 
µέλος τής πρώτης κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκαν όσοι είχαν εισόδηµα 
άνω των πεντακοσίων µεδίµνων (βλ. κ. λ. τριακοσιοµέδψνος. 
διακοσιοµέδιµνος, θήτης). 

πεντακοσιοστος, -ή. -ό [αρχ.] αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 500 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

πεντάλ (το) (άκλ.} 1. εξάρτηµα µηχανήµατος ή οργάνου, που µε το πάτηµα τού 
ποδιού θέτει σε κίνηση ή λειτουργία άλλον µηχανισµό: ΤΟ ~ τού γκαζιού (στο 
αυτοκίνητο) | τής ραπτοµηχανής | τού πιάνου ΣΥΝ. πετάλι, πέδιλο, (λόγ.) 
ποδόπληκτρο 2. ΜΟΥΣ. (α) το πληκτρολόγιο τού εκκλησιαστικού οργάνου, 
το οποίο παίζεται µε τα πόδια (β) (συνεκδ.) ο ισοκράτης, το ισοκράτηµα 
(λόγω τού ότι στη µουσική για εκκλησιαστικό όργανο ο Ισοκράτης παιζόταν 
συνήθως από το πεντάλ). 
[ΕΓΥΜ; < γαλλ. pédale < ιταλ. pedale, από το ουδ. τού λατ. επιθ. pedalis < 
pes, pedis «πόδι»]. 

πεντάλεπτος, -η, -ο → πεντα-, -λεπτός 
πεντάλιτρος, -η, -ο → πεντα-, -λιτρος 
πεντάλφα (η) [µτγν.] γραφικό σχήµα που προκύπτει από τον συνδυασµό πέντε 

κεφαλαίων Α και χαρασσόταν από τους Πυθαγορείους µε µία µονοκοντυλιά1 
αποτέλεσε ανά περιόδους το σύµβολο τής αιωνιότητας, τής ένωσης τού 
πνεύµατος µε την ύλη κ.ά., ενώ σήµερα είναι σύµβολο των ελευθεροτεκτόνων 
και γενικότ. µυστικό ή αποκρυ-φιστικό σύµβολο. 

πενταµελής, -ής, -ές → πεντα-, -µελής 
πενταµερης, -ής, -ές [µτγν.] {πενταµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 

αφορά σε πέντε µέρη, στον οποίο εµπλέκονται πέντε µέρη: ~ συνοµιλία | 
διάσκεψη | διαπραγµάτευση 2. ΒΙΟΛ. (ως ουσ.) κάθε οργανισµός ή όργανο, 
όπως ο αστερίας, ορισµένα άνθη κλπ., όπου κάθε σύνολο αποτελείται από 
πέντε ή πολλαπλάσια τού πέντε οµοειδή στοιχεία (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — 
πενταµερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πεντάµετρος, -η, -ο [µτγν.] ΜΕΤΡ. 1. αυτός που αποτελείται από πέντε 
µετρικούς πόδες: ~ στίχος 2. πεντάµετρο (το) {πενταµέτρ-ου | -ων} ο 
πεντάµετρος στίχος. 

πεντάµηνος, -η, -ο → πεντα-, -µηνός 
πενταµηνία (η) → πεντα-, -µηνία 
πενταµηνιαίος, -α, -ο → πεντα-, -µηνιαίος 
πεντάµορφος, -η, -ο (λαϊκ.) πάρα πολύ όµορφος, αυτός που διαθέτει εξαιρετική 

ωραιότητα: ~ κόρη || η ~ και το τέρας (παραµύθι) ΣΥΝ. ωραιότατος, 
πανέµορφος. [ΕΤΥΜ. < πεντα- (< πάντα-, µε παρετυµολ. προς το πέντε) + 
όµορφος]. 

πεντάνιο (το) [1884] (πεντανί-ου | -ων) ΧΗΜ. άχρωµος, υγρός, σε κανονικές 
συνθήκες, υδρογονάνθρακας (C5HI2) µε ευχάριστη οσµή, πτητικός και 
ιδιαίτερα εύφλεκτος, που χρησιµοποιείται ως διαλύτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. pentane, επειδή περιέχει πέντε άτοµα άνθρακα]. 

πεντανόστψος, -η, -ο πάρα πολύ νόστιµος. [ΕΤΥΜ < πεντα- (< πάντα-, µε 
παρετυµολ. προς το πέντε) + νόστιµος]. 

πεντάξενος, -η, -ο (λογότ.-εκφραστ.) αυτός που είναι εντελώς ξένος. 
πενταπέταλος, -η, -ο → πεντα-, -πέταλος 
πενταπλασιάζω ρ. → πεντα-, -πλασιάζω 
πενταπλάσιος, -α, -ο → πεντα-, -πλάσιος 
πεντάπλευρος, -η, -ο → πεντα-, -πλευρος 
πενταπλός, -ή, -ό → πεντα-, -πλός 
πεντάπορτος, -η, -ο → πεντα-, -πορτος 
πεντάπρακτος, -η, -ο → πεντα-, -πρακτος 
πεντάπτωτος, -η, -ο -> πεντα-, -πτωτος 
πεντάπυλος, -η, -ο → πεντα-, -πυλός 
πεντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.) νόµισµα πολύ µικρής αξίας, ίσο µε 

το ένα εικοστό τής δραχµής (πέντε λεπτά): νικέλινη | χάλκινη ~ ΣΥΝ. 
πεντάλεπτο 2. (µτφ.) πολύ µικρό χρηµατικό ποσό: τόσα χρόνια δουλειά και δεν 
έχει στην άκρη µία ~ για ώρα ανάγκης (πβ. λ. δεκάρα) ΑΝΤ. περιουσία, 
πλούτος- ΦΡ. (α) τής πεντάρας παρά πολύ χαµηλής ποιότητας: µυθιστόρηµα | 
έργο ~ || «Η όπερα ~» (Die Dreigroschenoper, τίτλος θεατρικού έργου τού 
Μπ. Μπρεχτ) ΣΥΝ. ευτελές ΑΝΤ. ουσιαστικό, αξίας (β) (αρνητ.) πεντάρα 
τσακιστή ευτελέστατο χρηµατικό ποσό, τίποτα: στη διαθήκη του δεν τους 
άφησε ~ ΣΥΝ. δεκάρα τσακιστή, φράγκο (γ) (µτφ.) δεν δίνω πεντάρα (τσακι-
στή) αδιαφορώ παντελώς: ~ γι ' αυτά που λέει ο κόσµος για µένα ΣΥΝ. (καθηµ.) 
σκασίλα µου ΑΝΤ. νοιάζοµαι (δ) δεν αξίξει πεντάρα δεν έχει καµιά απολύτως 
αξία: το εµπόρευµα ~ || Γι κάθεσαι και ασχολείσαι µ'αυτόν; ~! (ε) µιας 
πεντάρας µικρής αξίας ή δυσκολίας: δεν µπορεί να κάνει ~ δουλειά || «~ 
νιάτα» (τίτλος θεατρικού έργου τού Κ. Πρε-τεντέρη) 3. (συνεκδ.-λαϊκ.) 
σύνολο πέντε οµοίων πραγµάτων: η οµάδα έφαγε - (πέντε γκολ) || του 'ρίξε ~ ο 
διοικητής (πέντε ηµέρες τιµωρία) 4. πεντάρες (οι) η ζαριά κατά την οποία και 
τα δύο ζάρια, όταν ακινητοποιηθούν, φέρουν στην πάνω επιφάνεια πέντε 
κουκκίδες (τον αριθµό πέντε): κέρδισε την παρτίδα µε τις ~ που έφερε στο τέλος 
(βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — (υποκ.) πενταράκι (το) κ. πενταρούλα (η) (σηµ. 
1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νόµισµα, φτώχια. 

πεντάρης (ο) → πεντα-, -άρης 
πεντάρι (το) (πενταρ-ιού | -ιών} 1. (α) ο αριθµός πέντε και το ψηφίο που τον 

συµβολίζει: ένα ~ ήταν σηµειωµένο από τον καθηγητή στο τέλος τού γραπτού 
(β) ο βαθµός 5, η βάση στη δεκάβαθµη κλίµακα βαθµολογίας: πήρε ένα - στην 
τοπολογία και πέρασε το µάθηµα 2. 

(συνεκδ.) το φύλλο τής τράπουλας που έχει στις τέσσερεις άκρες του τον 
αριθµό πέντε και στο µέσο του πέντε φορές το σύµβολο τού χρώµατος στο 
οποίο ανήκει το συγκεκριµένο χαρτί: ~ καρό | σπαθί | κούπα | µπαστούνι || 
είχα πάνω µου δύο ~ και δεν ήξερα πώς να τα ξεφορτωθώ 3. (συνεκδ.) 
κατοικία ή επαγγελµατική στέγη, που αποτελείται από πέντε δωµάτια: ακριβό 
| σύγχρονο | επιπλωµένο | ανατολικό | υπό κατασκευή - 4. (στο µπάσκετ) θέση 
καλαθοσφαιριστή (σέ-ντερ) και (συνεκδ.) ο ίδιος ο καλαθοσφαιριστής που 
παίζει στη θέση αυτή: η οµάδα, για να ισχυροποιηθεί, χρειάζεται ένα καλό ~ 5. 
σύνολο πέντε σωστών προβλέψεων σε τυχερό παιχνίδι, π.χ. στο ΛΟΤΤΟ. — 
(υποκ.) πενταράκι (το) (σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ < πέντε + παραγ. επίθηµα -àpi]. 

πεντάρικος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλή οικονοµική αξία: ~ µαρα-φέτι ΣΥΝ. 
φτηνός ΑΝΤ. πανάκριβος. 

πενταροδεκάρες (οι) [χωρ. γεν. πληθ.) 1. το άθροισµα από νοµίσµατα αξίας 
πέντε και δέκα λεπτών τής δραχµής: µια χούφτα πενταροδεκάρες 2. (µτφ.) 
ευτελέστατο ποσό: άλλαξε δουλειά, γιατί του έδιναν ~ ΣΥΝ. ψίχουλα. 

πεντάρφανος, -η, -ο αυτός που έχει χάσει τους γονείς του και δεν έχει κανέναν 
άλλον συγγενή ή προστάτη: µεγάλωσε ~ µέσα στους δρόµους. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < πέντ(ε)- επιτατ. + ορφανός ή, κατ' άλλη άποψη, 
< *παντ-όρφανος (< πάντα + ορφανός), µε παρετυµολ. επίδρ. τού αριθµητ. 
πέντε]. 

πενταρχία (η) {πενταρχιών) 1. ο τρόπος διοικήσεως κράτους ή οργανισµού, 
κατά τον οποίο η ανώτατη εξουσία µοιράζεται εξίσου ανάµεσα σε πέντε 
άτοµα: η ~ τής εξουσίας | των Μεγάλων ∆υνάµεων (η Ιερά Συµµαχία) 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. πενταρχία των Πατριαρχών ο εκκλησιαστικός θεσµός που 
προέβαλλε την πρωτοκαθεδρία των πέντε Πατριαρχών (Ρώµης και 
Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύµων), στους 
οποίους εντασσόταν ο Πάπας τής Ρώµης µέχρι το σχίσµα των Εκκλησιών 
Ανατολής και ∆ύσης (1054). [ΕΤΥΜ. αρχ. < πεντ(ε)- + -αρχία < άρχω]. 

πεντάς (η) → πεντάδα 
πεντάσηµος, -η, -ο (στη µετρική) αυτός που αποτελείται από πέντε πρώτους 

χρόνους: -µέτρο ΣΥΝ. πεντάχρονος. [ΕΤΥΜ µτγν. < πεντα- (< πέντε) + -σηµος 
< σήµα]. 

πεντάστιχος, -η, -ο → πεντα-, -στίχος 
πεντάστυλος, -η, -ο → πεντα-, -στύλος 
πεντασύλλαβος, -η, -ο → πεντα-, -σύλλαβος 
πεντατάξιος, -α, -ο → πεντα-, -τάξιος 
πεντάτευχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από πέντε τεύχη: ~ τόµος · 

2. Πεντάτευχος (η) {Πεντατεύχου} το σύνολο των πέντε πρώτων βιβλίων τής 
Παλαιάς ∆ιαθήκης (Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικόν, Αριθµοί, ∆ευτερονόµιον), τα 
οποία θεωρούνται έργα τού ίδιου τού Μωυσή ΣΥΝ. (εβρ.) Τορά (η). 

πεντάτοµος, -η, -ο → πεντα-, -τόµος 
πεντατονικάς, -ή, -ό ΜΟΥΣ. αυτός που χρησιµοποιεί πέντε φθόγγους µέσα στο 

διάστηµα τής οκτάβας: ~ κλίµακα | µουσική (σε χρήση ιδ. στη λαϊκή µουσική 
τής Απω Ανατολής, π.χ. τής Κίνας, αλλά και τής Κ. Ευρώπης). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. pentatonique]. 

πεντάφυλλος, -η, -ο → πεντα-, -φυλλος 
πενταφωνία (η) [1882] (πενταφωνιών) ΜΟΥΣ. η εκτέλεση και το ίδιο το µουσικό 

έργο που έχει γραφτεί σε πέντε διαφορετικές µελωδικές γραµµές (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). — πεντάφωνος, -η, -ο, πενταφωνικός, -ή, -ό, πενταφωνικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. quintetto (βλ. κ. κουιντέτο)]. 

πεντάφωτος, -η, -ο → πεντα-, -φωτός 
πεντάχορδος, -η, -ο → πεντα-, -χορδος 
πεντάχρονα (τα) → πεντα-, -χρονα 
πεντάχρονος, -η, -ο —> πεντα-, -χρόνος 
πενταχρωµία (η) → πεντα-, -χρωµία 
πεντάχρωµος, -η, -ο —> πεντα-, -χρωµος 
πεντάωρος, -η, -ο → πεντα-, -ωρος 
πενταώροφος, -η, -ο → πεντα-, -ώροφος 
πέντε (το) (άκλ.) 1. τέσσερα συν ένα, ίσος µε τον αριθµό των δαχτύλων ενός 

χεριού ή ενός ποδιού τού ανθρώπου, ο αριθµός 5 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 5: - στρατιώτες | µήλα | 
πέτρες | παιδιά | ώρες- ΦΡ. (α) στους πέντε δρόµους σε κατάσταση απόλυτης 
εγκατάλειψης: τον πέταξαν ~ (β) (παροιµ.) κάλλιο πέντε και στο χέρι (παρά 
δέκα και καρτερεί) για περιπτώσεις που πρέπει να προτιµηθεί µικρότερο αλλά 
βέβαιο κέρδος, από µεγαλύτερο αλλά µελλοντικό και αβέβαιο (γ) (οικ.) πάρε 
πέντε (να µη σ' τα χρωστάω) | να σου πέντε κι άλλα πέντε! για περιπτώσεις 
που κάποιος µουντζώνει κάποιον άλλον σε ένδειξη δυσφορίας ή αγανάκτησης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέντε | (αιολ.) πέµπε < I.E. *penkwe- «πέντε», πβ. σαν-σκρ. 
panca, αρµ. hing, λατ. quinque (> γαλλ. cinq, ισπ. cinco, ιταλ. cinque), γοτθ. 
fimi, γερµ. fünf, αγγλ. five κ.ά. Είναι πιθ. το αριθµητ. πέντε να συνδ. µε λ. που 
σηµαίνουν «γροθιά» (δηλ. τα πέντε δάχτυλα ενωµένα σφιχτά), πβ. αρχ. γερµ. 
fust, αρχ. σλαβ. pensti, για τα οποία βλ. λ. πύξ, πυγµή. Οµόρρ. πέµπ-τος 
(βλ.λ.)]. 

Πεντέλη (η) όρος στα ΒΑ. τού νοµού Αττικής, διεθνώς γνωστό για τα 
χιονόλευκα µάρµαρα του (πεντελικό µάρµαρο), από τα οποία έχει κα-
τασκευαστεί το συγκρότηµα τής Ακρόπολης. — πεντελικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ- µτγν. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, που απαντά κυρ. ως Πεντελικόν όρος]. 

πεντηκονθήµερος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τού οποίου η διάρκεια είναι 
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πενήντα ηµέρες: ~ οµηρεία | νηστεία ΣΥΝ. (καθηµ.) πενηνταήµερος. [ETYM. 
µτγν. < πεντήκοντ(α)- + -ήµερος < ηµέρα]. 

πεντήκοντα (το) → πενήντα 
πεντήκοντα- κ. πεντήκοντα- κ. πεντηκοντ- [αρχ.] (λόγ.) α' συνθετικό που 

δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό πενήντα (50): 
πεντηκοντα-ετής, πεντηκοντ-άκις 2. είναι πενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο 
πολύς από το µέτρο σύγκρισης: πεντη-κοντα-πλάσιος. 

πεντηκοντάδα (η) η πενηντάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεντηκτοντάς, -άδος 
< πεντήκοντα (βλ. κ. πενήντα)]. 

πεντηκοντάδραχµο (το) [αρχ.] (λόγ.) το πενηντάρικο. 
πεντηκονταετηρίδα (η) → πεντήκοντα-, -ετηρίδα 
πεντηκονταετής, -ής, -ές -· πεντήκοντα-, -ετής 
πεντηκονταετία (η) → πεντήκοντα-, -ετία 
πεντηκοντάκις επίρρ. → πεντήκοντα-, -άκις 
πεντηκοντούτης (ο) {πεντηκοντουτών}, πεντηκοντούτις (η) {πεντηκοντούτ-ιδος 

| -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας πενήντα ετών ΣΥΝ. πεντηκονταετής, 
πενηντάχρονος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πεντηκοντο-έτης (µε συναίρεση) < πεντήκοντα + -ετής < 
έτος]. 

πεντηκοστάριο (το) {πεντηκοσταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. (στη βυζαντινή 
υµνολογία) λειτουργικό βιβλίο που περιλαµβάνει τα υµνολόγια τής 
Πεντηκοστής (Κυριακής τού Πάσχα µέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πεντηκοστάριον < µτγν. Πεντηκοστή (βλ.λ.)]. 

Πεντηκοστή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. (α) η χριστιανική εορτή η οποία εορτάζεται 
πενήντα ηµέρες µετά το Πάσχα σε ανάµνηση τής επιφοί-τησης τού Αγίου 
Πνεύµατος σε 120 µαθητές τού Ιησού και τιµάται ως γενέθλια ηµέρα τής 
Εκκλησίας (β) το εικονογραφικό θέµα που αναπαριστά την έλευση τού Αγίου 
Πνεύµατος µε µορφή φλογών στις κεφαλές των Αποστόλων. 

πεντηκοστηµόριο (το) {πεντηκοστηµορί-ου | -ων} η ποσότητα που αντιστοιχεί 
στο ένα πεντηκοστό από ένα σύνολο: και το ~ αυτής τής ουσίας µπορεί να 
τινάξει στον αέρα ένα σπίτι. [ΕΤΥΜ. < πεντηκοστός + µόριο]. 

πεντηκοστιανός (ο), πεντηκοστιανή (η) ΘΡΗΣΚ. Ο οπαδός τής Εκκλησίας τής 
Πεντηκοστής, προτεσταντικής αίρεσης που εµφανίστηκε στις αρχές τού 20ού 
αι. στις Η.Π.Α. και πήρε το όνοµα της από την εορτή τής Πεντηκοστής 
(βλ.λ.)· οι πιστοί της βαπτίζονται στο Αγιο Πνεύµα και µε αυτό τον τρόπο 
αποκτούν το χάρισµα τής γλωσ-σολαλίας (βλ.λ.), τής προφητείας κ.λπ., 
διδάσκουν ότι ο Χριστός θα έλθει στη Γη για χιλιόχρονη βασιλεία, ότι η τιµή 
των ιερών εικόνων αποτελεί ειδωλολατρία κ.ά. 

πεντηκοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 50ός στην αραβική αρίθµηση, Ν' ή 
ν' στην ελληνική και L στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό πενήντα (50): ο ~ ακροατής που θα µας τηλεφωνήσει κερδίζει µία 
ηλεκτρική συσκευή || ~ επέτειος 2. Πεντηκοστή (η) βλ.λ. (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

πεντικιούρ (το) {άκλ.} η αισθητική περιποίηση των ποδιών (ιδ. των δαχτύλων, 
νυχιών), η οποία γίνεται συνήθ. από επαγγελµατίες σε ειδικούς χώρους (λ.χ. 
στούντιο αισθητικής, κοµµωτήρια). — πεντικι-ουρίστας (ο), πεντικιουρίστα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pédicure < pèdi- (< λατ. pes, pedis «πόδι») + cure «φρο-
ντίδα» (< λατ. cura)]. 

πεντο→ πεντα- 
πεντόβολα (τα) → πεντόβωλα 
πεντοβολω ρ. αµετβ. {πεντοβολάς... | πεντοβόλησα} (λογοτ.) αναδίδω πολύ 

ευχάριστη µυρωδιά: πεντοβόλησαν οι κήποι µε την άνοιξη ΣΥΝ. ευωδιάζω, 
µοσχοβολώ. — πεντοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ < πεντο- επιτατ. (βλ. λ. πεντα-) + -
βολώ < βάλλω]. 

πεντόβωλα (τα) (σχολ. ορθ. πεντόβολα) 1. παιδικό παιχνίδι κατά το οποίο οι 
παίκτες έχουν πέντε βώλους ή λιθαράκια ο καθένας, τα πετούν µε 
συγκεκριµένους συνδυασµούς στον αέρα και προσπαθούν να τα ξαναπιάσουν 
µε το ίδιο χέρι 2. (συνεκδ.) οι βώλοι ή τα λιθαράκια µε τα οποία παίζεται το 
παραπάνω παιχνίδι. [ΕΤΥΜ. < πεντο- (< πέντε) + -βωλα < βώλος]. 

πεντόδραχµο (το) → πεντάδραχµο 
πεντοζάλης (ο) {χωρ. πληθ.} παραδοσιακός κρητικός χορός κατά τον οποίο οι 

χορευτές σχηµατίζουν κύκλο: γρήγορος | εντυπωσιακός | γνήσιος ~. 
[ΕΤΥΜ < πεντο- (< πέντε) + -ζάλης < ζάλο «βήµα», πιθ. < αρχ. σάλος (βλ. λ. 
σαλεύω)]. πεντόλιρο (το) [1896] το χαρτονόµισµα που αντιστοιχεί σε αξία πέ-
ντε λιρών: σχισµένο | φρεσκοτυπωµένο ~. πεντολο (το) {άκλ.} το όργανο που 
αποτελείται από ένα σφαιρίδιο κρεµασµένο µε νήµα από σταθερό, οριζόντιο 
στήριγµα, το οποίο έχει την ιδιότητα να ταλαντεύεται γύρω από το κέντρο 
βάρους τού συστήµατος χωρίς να ακινητοποιείται ΣΥΝ. εκκρεµές. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. pendolo «εκκρεµές» < λατ. pendulus «κρεµαστός, αιωρούµενος» < ρ. 
pendo «κρέµοµαι, αιωρούµαι»]. πεντόφραγκο (το) [1890] 1. το νόµισµα που 
αντιστοιχεί σε αξία πέντε φράγκων (λ.χ. Γαλλίας): φρεσκοτυπωµένο | νικέλινο ~ 
2. (παλαι-ότ.) το νόµισµα που αντιστοιχεί σε αξία πέντε δραχµών ΣΥΝ. πεντά-
δραχµο, τάλιρο. πεντοχίλιαρο (το) χαρτονόµισµα αξίας πέντε χιλιάδων 
δραχµών. πεολειξία (η) {πεολειξιών} η χρησιµοποίηση τού στόµατος και τής 
γλωσσάς για την ερωτική διέγερση και ικανοποίηση τού πέους ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) 
τσιµπούκι, πίπα. 

[ΕΤΥΜ; < πέος + -λειξία < αρχ. λείχω «γλείφω» (βλ. λ. γλείφω), πβ. κ. 
αιδοιο-λειξία]. 

πέος (το) {πέ-ους | -η, -ων} το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. ανδρικό µόριο, 
(!-λαϊκ.) πούτσος, (!) καυλί, (!) ψωλή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *pesos «πέος», πβ. σανσκρ. pasas-. λατ. penis (< *pes-ni-
s) κ.ά. (λ.-ταµπού που, παρότι αρχαιότατη, συνήθως αποφεύγεται από τους 
συγγραφείς). Βλ. κ. πόσθη]. 

πεπαιδευµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει διαµορφωθεί πνευµατικά µέσα από 
τη διαδικασία τής παιδείας: η προσπάθεια των ~ να µορφώσουν το γένος ΣΥΝ. 
µορφωµένος, (καθηµ.) γραµµατιζούµενος ANT. απαίδευτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. παιδεύω]. 

πεπαλαιωµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι παλιός, που έχει πια παλιώσει. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. παλαίω (-όω)]. 

πεπατηµένη (η) ο καθιερωµένος και δοκιµασµένος τρόπος αντιµετώπισης ενός 
θέµατος, αυτός που ακολουθείται από όλους: ακολουθεί την ~ και δεν του 
αρέσουν οι πρωτοτυπίες και το ρίσκο.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. πατώ]. 

πεπειραµένος, -η, -ο (λόγ.) έµπειρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. 
πειρώµαι «προσπαθώ, επιχειρώ» (ήδη αρχ. η σηµ. «γνωρίζω εκ πείρας, κατέχω 
σαφή γνώση ενός πράγµατος») < πείρα]. 

πεπεισµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πειστεί για κάτι: είµαι -για την 
αθωότητα του. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. πείθω]. 

Π.Ε.Π.Ε.Ν. (η) ΝΑΥΤ. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού. 
πεπερασµένος, -η. -ο (λόγ.) αυτός που έχει συγκεκριµένα όρια, που 

καθορίζεται µέσα σε πλαίσιο: ~ διάστηµα | χώρος | δυνατότητες ΑΝΤ. άπειρος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. περαίνω, ως µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
fini]. 

πεπερόνι (το) (άκλ.) η κόκκινη γλυκιά πιπεριά: πίτσα µε ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. peperoni (πληθ.) < pepe < λατ. piper < αρχ. πέ-περι (βλ. λ. πιπέρι)]. 

πεπιεσµένος, -η, -ο (λόγ.)1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής πίεσης: 
~ αέρας 2. αυτός που έχει υποστεί υψηλή πίεση: ~ χαρτόνι. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. πιέζω]. 

πεπλατυσµένος, -η, -ο (λόγ.) (σχήµα ή σώµα) που είναι λιγότερο κυρτό από το 
συνηθισµένο και πλησιάζει προς το επίπεδο: ψάρι µε -σώµα. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. πλατύνω]. 

πέπλο (το) 1. κοµµάτι υφάσµατος από λεπτό νήµα και µε αραιή ύφανση, το 
οποίο χρησιµεύει για να καλύπτουν οι γυναίκες το πρόσωπο και το κεφάλι 
τους: νυφικό | αραχνοΰφαντο | λεπτοδουλεµένο | µεταξωτό | ολόλευκο | τούλινο 
| επίσηµο | πένθιµο ~ ΣΥΝ. καλύπτρα, βέλο 2. (µτφ.) οτιδήποτε µας εµποδίζει 
να βλέπουµε καθαρά, να έχουµε καλή θέα ή αντίληψη των πραγµάτων: το ~ 
τής νύχτας | τού σκοταδιού || το µαύρο ~ || βαρύ ~ µυστηρίου σκεπάζει την 
υπόθεση ΣΥΝ. κάλυµµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πέπλον < αρχ. πέπλος, µε αλλαγή 
γένους]. 

πέπλος (ο) αρχαίο γυναικείο ένδυµα µε πτυχώσεις, που ήταν κατασκευασµένο 
από πολυτελές ύφασµα χωρίς µανίκια και στερεωνόταν είτε από τους ώµους 
είτε από τον έναν ώµο και τη ζώνη: δωρικός | βαρύτιµος | κεντηµένος ~ || ο ~ 
τής Αθηνάς (το λεπτό και µε αραιή ύφανση κοµµάτι υφάσµατος, που 
περιέφεραν κατά την ποµπή των Παναθηναίων, για να καλύψουν τελικά µε 
αυτό το άγαλµα τής Αθηνάς). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αναδιπλ. τ. τού θ. -πλ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pel- «δι-
πλώνω - πτυχή», που συνδ. µε λατ. sim-pl-us «απλός», du-pl-us «διπλός» και 
απαντά επίσης στα επίθ. ά-πλ-όος, δι-πλ-όος, πιθ. και στο ρ. πλέκω (βλ.λ.). Η 
λ. παρουσιάζει παρόµοιο µορφολογικό σχηµατισµό µε το ουσ. κύ-κλ-ος]. 

πεποιηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. κατασκευασµένος, µη αυθεντικός ή προσποιητός 2. 
(για λέξη) που µιµείται κάποιον ήχο. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ποιώ]. 

πεποίθηση (η) j-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η απόλυτη βεβαιότητα ότι 
αυτό που πιστεύει ή ισχυρίζεται κανείς ισχύει πραγµατικά: έχω ασφαλή ~ ότι θα 
τα καταφέρω || ακλόνητη | ατράνταχτη | βαθιά ριζωµένη | σταθερή - ΑΝΤ. 
αβεβαιότητα, αµφιβολία (β) η αίσθηση σταθερότητας και σιγουριάς που 
αποπνέει αυτός που είναι βέβαιος για ό,τι πιστεύει ή ισχυρίζεται: η φωνή του 
ήταν γεµάτη ~ || µιλά µε απόλυτη ~ ΣΥΝ. αυτοπεποίθηση, σιγουριά ΑΝΤ. 
αστάθεια, αβεβαιότητα· ΦΡ. µε την πεποίθηση ότι µε τη βεβαιότητα ότι: ~ θα 
αποτελέσει µια χρήσιµη επένδυση, προχωρήσαµε στην αγορά των υπερσύγχρονων 
αυτών µηχανηµάτων || µιλώ µε την ~ ότι εκφράζω τη γνώµη όλων 2. 
πεποιθήσεις (οι) το σύνολο των αρχών στις οποίες καθένας πιστεύει µε 
σταθερότητα: δεν µπορώ να πράξω κάτι αντίθετο στις ~ µου || καταδικάστηκε 
όχι για κάτι που έκανε, αλλά για τις πολιτικές | θρησκευτικές του ~ ΣΥΝ. 
φρονήµατα, απόψεις· ΦΡ. (λόγ.) (α) είµαι τής πεποιθήσεως έχω την άποψη: ~ ότι 
δεν ενεργούµε σωστά ΣΥΝ. πιστεύω, θεωρώ (β) εκ πεποιθήσεως συνειδητά, 
λόγω αρχών: είναι ~ εργένης ΑΝΤ. εκ των πραγµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πεποίθησις < αρχ. πέ-ποιθ-α, παρακ. τού ρ. πείθω, ο οποίος 
εµφανίζει την ετεροιωµ. βαθµ. τού θ.]. πεπόνι (το) {πεπον-ιού | -ιών} 
καλοκαιρινός καρπός µε κιτρινωπό ή κίτρινο χρώµα, στρογγυλό ή ελλειψοειδές 
σχήµα, σκληρή φλούδα και χυµώδη, νόστιµη και αρωµατική σάρκα: γινωµένο | 
µυρωδάτο | σάπιο ~ || -µε προσούτο για ορεκτικό' ΦΡ. (ειρων.) βαρύ πεπόνι για 
πρόσω- 
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πο που προσποιείται ότι δεν αγαπά τις συναναστροφές και δύσκολα µιλά σε 
άλλον, γενικότ. κλειστός και απλησίαστος: Άσ' τον αυτόν! Είναι ~ και δεν µας 
καταδέχεται ΣΥΝ. µουτρωµένος, απρόσιτος, (λαϊκ.) πολλά βαρύς. — (υποκ.) 
πεπονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. πεπόνιον, υποκ. τού αρχ. πέπων, αρχική σηµ. 
«ώριµος (για φρούτα)», < I.E. *pekw- «µαγειρεύω, ωριµάζω», πβ. σανσκρ. 
pak-vâ- «ώριµος», αρχ. περσ. pox «µαγειρευµένος, ώριµος». Οµόρρ. πέσσω 
«µαγειρεύω, χωνεύω» (< *pekw-jô), για το οποίο βλ. λ. πέψη]. 

πεπονιά (η) [µεσν.] φυτό των θερµών κλιµάτων, καρπός τού οποίου είναι το 
πεπόνι (βλ.λ.). 

πεπονοειδής, -ής, -ες {πεπονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
ελλειπτικό σχήµα τού πεπονιού: το ράγκµπι παίζεται µε µία ~ µπάλα ΣΥΝ. 
ελλειψοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πεπονόσπορος (ο) ο σπόρος τής πεπονιάς: σαπισµένος | φρέσκος ~. 
πεπονόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το εξωτερικό περίβληµα τού πεπονιού· 

ΦΡ. (µτφ.-καθηµ.) πατάω την πεπονόφλουδα (ί) πέφτω σε παγίδα, δεν 
αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιοι «µου την έχουν στήσει»: την πάτησε την 
πεπονόφλουδα που του πέταξαν και άρχισε να τους λέει τα πάντα για το ταµείο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πατάω τη µπανανόφλουδα, την πατάω, την παθαίνω, τσιµπώ το 
δόλωµα (ii) ερωτεύοµαι σφοδρά. 

πεπραγµένα (τα) 1. ό,τι έχει πράξει ή αποφασίσει ένα συµβούλιο, µια επιτροπή 
ή ένα συνέδριο: κυκλοφόρησαν τα ~ τού συνεδρίου για τη γλώσσα || έκθεση 
πεπραγµένων 2. (συνεκδ.) το βιβλίο στο οποίο περιλαµβάνονται όσα έχει 
πράξει ή αποφασίσει ένα συµβούλιο, µια επιτροπή ή ένα συνέδριο. [ΕΤΥΜ 
Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. πράττω, απόδ. τού νεολατ. acta]. 

πεπρωµένο (το) 1. αυτό που έχει ήδη αποφασιστεί να γίνει, που έχει 
προκαθοριστεί από ανώτερη δύναµη (τη µοίρα): είναι το ~ αυτού τού λαού να 
αγωνίζεται συνέχεια ΣΥΝ. γραφτό, γραµµένο, µοίρα, µοιραίο, ριζικό' ΦΡ. το 
πεπρωµένον φυγείν αδύνατον (το πεπρωµένον φυγείν αδύνατον) δεν µπορεί 
κανείς να ξεφύγει από τη µοίρα του 2. (συνεκδ.) η ίδια η µοίρα, η δύναµη που 
υποτίθεται ότι προκαθορίζει τις τύχες των ανθρώπων: υπάρχει ή όχι ~; || η 
δύναµη τού ~ 3. πεπρωµένα (τα) ο προορισµός (που ιστορικά έχει ένα έθνος, 
µια φυλή κλπ.): τα ~ τής φυλής µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. απρόσ. παρακ. πέπρωται «έχει καθοριστεί από τη 
µοίρα, είναι προδιαγεγραµµένο», τού αµάρτυρου ενεστ. *πόρω «παρέχω, 
προσφέρω» (µαρτυρείται µόνον ο αόρ. β' πορ-εϊν), που ανάγεται στην 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *per-, όπως απαντά στις λ. πείρω «διαπερνώ, 
διασχίζω» (βλ. λ. περ-όνη), πόρ-ος (βλ.λ.), πέρ-νη-µι (βλ. λ. πόρνη), και συνδ. 
µε σανσκρ. pürdhi «δώρο», λατ. porto «φέρω, κοµίζω»]. 

πέπρωται ρ. αµετβ. απρόσ. {παρατ. επέπρωτο} (αρχαιοπρ.) έχει καθοριστεί από 
τη µοίρα, πρόκειται να συµβεί (χωρίς τίποτα να µπορεί να το σταµατήσει): 
επέπρωτο να το ζήσουµε και αυτό ΣΥΝ. είναι γραµµένο. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. 
πεπρωµένο]. 

πεπτίδιο (το) {πεπτιδί-ου | -ων} ΧΗΜ.-ΒΙΟΛ. κάθε βιολογικής σηµασίας χηµική 
ένωση που περιέχει µικρό αριθµό αµινοξέων, και συνήθ. παίζει ρόλο ορµόνης, 
αλλά µπορεί να επιτελεί και άλλους βιοχηµικούς ρόλους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. peptide < pept- (βλ. λ. πεπτόνη) + 
παραγ. επίθηµα -ide]. 

πεπτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πέψη ή συντελεί σε αυτήν: ~ 
αδένες | νευρικό πλέγµα | σύστηµα | σωλήνας | όργανα | διαταραχή | νόσος. —
πεππκότητα (η) [1887]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πεπ-τός (ρηµατικό επίθ.) < πέσσω «µαγειρεύω - χωνεύω» (βλ. 
λ. πέψη)]. 

πεπτόνη (η) [1893] {πεπτονών} (στη βιοχηµεία) το µείγµα των αµινοξέων και 
πολυπεπτιδίων, όπως προκύπτει από τη δράση ενζύµων σε πρωτεΐνες· 
παράγεται στο λεπτό έντερο κατά τη διάρκεια τής πέψης. [ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < 
γερµ. Pepton < αρχ. πεπτόν, ουδ. τού ρηµατ. επιθ. πε-πτός < πέσσω 
«µαγειρεύω, χωνεύω» (βλ. λ. πέψη)]. 

περ. συντοµ.· περιοδικό. 
πέρα επίρρ. 1. (τοπ.) (α) από ένα σηµείο και µετά: ~ από τη γέφυρα δεν υπήρχε 

άλλο κτίσµα ANT. πριν (β) απέναντι: µένει ~ από εδώ || η ~ γειτονιά (γ) µακριά: 
κοίταξε αόριστα ~ || ~ από θάλασσες και στεριές- ΦΡ. (α) πέρα-δώθε από τη µία 
ώς την άλλη πλευρά: βάδιζε όλη την ώρα νευρικός ~ ΣΥΝ. πάνω-κάτω (β) πέρα 
για | ώς πέρα σε απόλυτο βαθµό: τα έχει χαµένα ~! || είναι πέρα ώς πέρα 
αληθινά όσα σου λέω ΣΥΝ. εντελώς ANT. καθόλου (γ) τα βγάζω πέρα 
αντεπεξέρχοµαι σε δύσκολες καταστάσεις και ιδ. ως προς τα οικονοµικά: µε 
έναν µισθό δύσκολα τα βγάζει πέρα µια οικογένεια ΣΥΝ. τα καταφέρνω, τα 
βολεύω (δ) πέρα βρέχει βλ. λ. βρέχει (ε) κάνω πέρα (ι) παραµερίζω, κάνω 
στην άκρη (ii) (µτφ.) µένω σε απόσταση, δεν αναµειγνύοµαι: εσένα δεν σου 
πέφτει λόγος, κάνε πέρα (στ) κάνω (κάποιον | κάτι) πέρα (i) βάζω 
(κάποιον/κάτι) στην άκρη (ii) διώχνω ή αποµακρύνω (κάποιον/κάτι) από 
κοντά µου: µόλις έµαθε για τη διαγωγή του, τον έκανε πέρα (ζ) (µτφ.) εδώ πέρα 
σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σηµείο τής συζήτησης ή στον χώρο και 
χρόνο που συζητούµε: τι είναι αυτά που µου λες ~! (η) (λαϊκ.-οικ.) ά(ι) 'σα 
πέρα! φύγε, αποµα-κρύνσου· συχνά ως απόρριψη των λεγοµένων ή τής 
συµπεριφοράς κάποιου ΣΥΝ. άντ' από δω, άντε χάσου 2. (+ άρθρο ως 
προσδιορισµός) αυτός που βρίσκεται µακριά από εδώ: πήγε στους ~ κάµπους || 
η ~ χώρα 3. (χρον.) (α) (+από) από ένα χρονικό σηµείο και µετά: ~ από τις 
πέντε θα µε βρίσκεις πάντα στο σπίτι ΣΥΝ. µετά ΑΝΤ. πριν (β) (από + χρον. 
προσδ. + και πέρα): από το 1997 και πέρα δεν θα ισχύουν οι φοροαπαλλαγές 4. 
από ένα ποσό και πάνω: δεν µπορώ να διαθέσω ~ από δέκα χιλιάδες ΣΥΝ. 
περισσότερο, πάνω ΑΝΤ. λιγότερο, κάτω 5. (ως επιτατικό άλλων επιρρ., για να 
τονιστεί η απόσταση): βλέπεις ίσα ~ 

εκείνο τον φάρο; || έλα εδώ ~ να µας πεις τα νέα σου || τι δουλειά είχες εσύ εκεί 
~; · 6. (α) (+γεν. | -ι-από) εκτός από: - τούτου, πρέπει να δούµε τις άλλες πτυχές 
τού προβλήµατος || ~ από αυτό, τι άλλο προτείνεις; || ~ από αυτό δεν µπορώ να 
κάνω τίποτα (β) (+από) έξω από, εκτός των ορίων: αυτό που συνέβη είναι ~ 
από τη σφαίρα τής φαντασίας! || µου ζητάς πράγµατα ~ από τις δυνατότητες 
µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς, επιτατικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέρα | πέραν. o τ. πέρα αποτελεί πιθ. την οργανική πτώση ενός 
ουσ. πέρα, τού οποίου ο τ. πέραν είναι η αιτιατική (πβ. Αι-σχύλ. Άγαµέµν. 190: 
Χαλκίδος πέραν έχων «καταλαµβάνοντας την πλευρά απέναντι από τη 
Χαλκίδα»). Οι τ. ανάγονται σε I.E. *per-, µόριο δηλωτικό κατευθύνσεως, πβ. 
σανσκρ. para «απέναντι, από την άλλη πλευρά» κ.ά. Οµόρρ. παρ-ά, περ-ί, πέρ-
ας, πόρ-ος, πρ-ό, πρ-ίν, πρ-ός, πόρ-πη κ.ά.]. 

πέρα - πέραν. Στην Αρχαία οι δύο λέξεις διέφεραν: το πέρα σήµαινε «από 
ένα σηµείο και µετά», ενώ το πέραν σήµαινε «στην απέναντι πλευρά». 
Ήδη στην Αρχ. Ελληνική το πέραν χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµασία 
τού πέρα (= πέρα από...). Στη Νέα Ελληνική το πέραν χρησιµοποιείται 
συχνά αντί τού πέρα, θεωρούµενο δηλ. ως άλλος τύπος τού πέρα, σαν το -ν 
τού πέραν να ήταν ευ-φωνικό (πβ. δεν - δε, µην - µη κ.τ.ό.). 

περα!τέρω επίρρ. (λόγ.) 1. από ένα σηµείο και µετά: δεν θα ήθελα να 
προχωρήσω ~, για να µη θίξω κανέναν || η ~ παραµονή σας εδώ θα 
προκαλούσε προβλήµατα ΣΥΝ. πιο πέρα 2. περαιτέρω (τα) αυτά που 
αποτελούν αναγκαία, µεταγενέστερα στάδια µιας διαδικασίας: αύριο θα δείτε 
τον δικηγόρο για τα ~· ΦΡ. µη περαιτέρω (το) το σηµείο πέρα από το οποίο δεν 
µπορεί να συνεχιστεί µια κατάσταση: όταν τα πράγµατα έφθασαν πλέον στο ~, 
αποφάσισαν να χωρίσουν ΣΥΝ. το απροχώρητο, µη παρέκει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. περαϊος «αυτός που βρίσκεται 
στην απέναντι πλευρά» < πέρα + -ιος]. 

περαιώνω ρ. µετβ. (περαίω-σα, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) ολοκληρώνω ένα 
έργο: - έναν ναό | ένα κτήριο ΣΥΝ. τελειώνω, αποπερατώνω ΑΝΤ. αρχίζω. — 
περαίωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περαιώ (-όω), αρχική σηµ. «µεταφέρω απέναντι» < πε-ραϊος 
«αυτός που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά» < πέρα + -ιος. Η σηµ. 
«ολοκληρώνω τη µεταφορά, τη συναλλαγή» είναι µτγν.]. 

πέραµα (το) {περάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πέρασµα, η διάβαση και το 
σηµείο από το οποίο αυτή γίνεται 2. είδος βάρκας ή σχεδίας που 
χρησιµοποιείται για το πέρασµα από µία ακτή σε άλλη. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
περώ (-άω) (βλ. λ. περνώ)]. 

περαµαταρης (ο) {περαµατάρηδες} (λαϊκ.) οδηγός βάρκας ή σχεδίας που 
χρησιµοποιείται για να περνά κανείς από µια ακτή ή όχθη σε άλλη. [ΕΤΥΜ < 
πέραµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

Πέραµος (η) {Περάµου} πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας µε έντονο ελληνικό 
στοιχείο µέχρι το 1922. 

Πέραν (το) συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως Β. τού Κερατίου Κόλπου. 
Επίσης Πέρα. 
[ΕΤΥΜ. Η συνοικία Πέραν ονοµάστηκε έτσι (ήδη µεσν.) επειδή βρισκόταν 
«πέραν» τού κυρίως τµήµατος τής πόλεως, από το οποίο τη χώριζε ο Κεράτιος 
Κόλπος]. 

πέραν επίρρ. (αρχαιοπρ.) (συνήθ. -1-γεν.) 1. αντίκρυ, απέναντι: η ~ των Άλπεων 
Γαλατία || οι ~ τού ∆ουνάβεως επαρχίες ΑΝΤ. εντεύθεν 2. µακριά από, έξω από: 
ήταν ~ πάσης υποψίας (δεν τον υποψιαζόταν κανείς) || - πάσης αµφιβολίας || 
«~ τού καλού και τού κακού» (Jenseits von Gut und Böse, έργο τού Φ. Νίτσε) 
3. εκτός από ή πιο πολύ από: ~ τούτου, δεν µπορεί να γίνει τίποτε άλλο || ~ 
αυτού δεν έχω να πω τίποτε άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πέρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ., βλ. λ. 
πέρα]. 

περαντζάδα (η) (λαϊκ.) 1. ο περίπατος που επαναλαµβάνεται από τη µία άκρη 
ενός µέρους στην άλλη (π.χ. σε προβλήτα) 2. σηµείο από όπου περνά πολύς 
κόσµος. 
[ΕΤΥΜ. < *περάντζα (< πέρα + παραγ. επίθηµα -άντζα, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -άδα]. 

πέρας (το) {πέρ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) 1. το σηµείο στο οποίο 
τελειώνει (κάτι): στο ~ τής οµιλίας του υπήρξε δριµύς || τη γύρεψε στα - τής γης 
|| συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από τα ~ τού κόσµου ΣΥΝ. τέλος, τέρµα, άκρη 
ΑΝΤ. αρχή 2. η ολοκλήρωση, η αποπεράτωση έργου: µε το ~ των εργασιών 
πληρώθηκαν αµέσως ΑΝΤ. εγκαίνια, αρχή-ΦΡ. φέρω (κάτι) εις | σε πέρας 
ολοκληρώνω (κάτι): έφερε εις | σε πέρας όλες τις εργασίες που του ανατέθηκαν 
ΣΥΝ. αποπερατώνω ΑΝΤ. αρχίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αττικός τ. τού επικού πεϊραρ | πείρας < *πέρΡαρ (µε αντέ-
κταση) < *per-wr-, που συνδ. µε σανσκρ. pârvan- «κόµβος, δεσµός» (άλλωστε 
το ουσ. πεϊραρ έχει και τη σηµ. «τα άκρα τού σχοινιού, θηλιά») και ανάγεται 
στο I.E. *per-, για το οποίο βλ. λ. πέρ-α, παρ-ά κ.ά.]. 

πέρασα ρ. → περνώ 
πέραση (η) το πέρασµα, η διάβαση· κυρ. στη ΦΡ. έχω πέραση (i) σηµειώνω 

(εµπορική) επιτυχία: το ύφος του και η µουσική του δεν έχουν πέραση στις 
µέρες µας || αυτού τού είδους τα προϊόντα έχουν πέραση στις λαϊκές γειτονιές || 
το καλοκαίρι τα µπαράκια έχουν µεγάλη πέραση (ii) έχω αυξηµένο κύρος, 
ισχύω ή επηρεάζω: τα κόλπα σου δεν έχουν πέραση σε µένα || ο λόγος του έχει 
πέραση ΣΥΝ. περνάω, έχω ισχύ (iii) γίνοµαι αποδεκτός, αρέσω (για την 
εξωτερική µου εµφάνιση): παρά τα χρονάκια του, έχει ακόµα πέραση στις 
γυναίκες ΣΥΝ. περνά η µπογιά µου. 



περασιά 1375 περδίκι 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέρασις < περώ «περνώ, διασχίζω» < πέρα (βλ.λ.)]. 
περασιά (η) (λαϊκ.) 1. το µέρος από όπου είναι δυνατή η διάβαση ή από όπου 

συνηθίζει να περνά κανείς: δεν έχει ~ απ' αυτό το µέρος ΣΥΝ. διάβαση, πόρος 
ΑΝΤ. αδιέξοδο, εµπόδιο · 2. ΤΥΠΟΓΡ. η νοητή ευθυγράµµιση, καθέτως ή 
οριζοντίως, κειµένων ή/και εικόνων κατά τη σύνθεση των σελίδων ή το 
µοντάζ (βλ.λ.) 3. (γενικότ.) η ευθυγράµµιση στη διάταξη αντικειµένων από 
ορισµένη πλευρά, η διάταξη ώστε να στοιχίζονται στην ίδια νοητή ευθεία 
(αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω): τις γλάστρες θα τις βάλεις κατά µήκος του 
διαδρόµου ~ αριστερά || οι κολόνες πάνε περασιά στην άκρη τής κεραµοσκεπής. 
[ΕΤΥΜ. < θ. περασ- (από τον αόρ. πέρασα τού ρ. περνώ) + -ιά, πβ. κα-θισ-ιά, 
φορεσ-ιά]. 

πέρασµα (το) {περάσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.το σηµείο από όπου µπορεί κανείς 
να διαβεί, να περάσει ή και να διασχίσει µια έκταση ή να υπερβεί ένα εµπόδιο: 
άνοιξε ~ µέσα από την πυκνή βλάστηση || σε κάποιο σηµείο τού ποταµού 
υπάρχει - || στενό | απότοµο | κρυφό | απαγορευµένο | σκοτεινό | επικίνδυνο ~ 
ΣΥΝ. πόρος, διάβαση 2. (ειδι-κότ.) το µέρος από το οποίο συνηθίζει να περνά 
κανείς: εδώ είναι καλό ~ για τους κυνηγούς (από εδώ περνούν θηράµατα) || 
έπιασαν το τραπέζι απέναντι από το καλό ~· όλες οι όµορφες περνούσαν από 
εκεί 3. η διέλευση (κάποιου) από ένα σηµείο: στο ~ του βγήκαν όλοι και 
κοιτούσαν || στο ~ µου από τη γειτονιά σας εντυπωσιάστηκα από τα ψηλά 
κτήρια || δεν επιτρέπεται από 'δώ το ~ µεγάλων οχηµάτων ΦΡ. αφήνω στο 
πέρασµα µου για τα αποτελέσµατα των ενεργειών κάποιου: οι επιδροµείς 
άφηναν στο πέρασµα τους καµένα χωριά και πλήθος νεκρών || ο τυφώνας δεν 
άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασµα του ΣΥΝ. αφήνω πίσω µου 4. η µετάβαση 
από ένα σηµείο σε ένα άλλο ή από µια κατάσταση σε άλλη: το ~ τού αέρα 
µέσα από τις χαραµάδες || το ~ από την εφηβεία στην ωριµότητα 5. το να περνά 
κανείς (κάτι) µέσα από ένα υλικό: το ~ τής κλωστής στη βελόνα 6. (για χρόνο) 
η πάροδος: µε το ~ του χρόνου µαλάκωσε ο χαρακτήρας της || το ~ των αιώνων 
ΣΥΝ. διάβα, παρέλευση · 7. η κάλυψη επιφάνειας µε συγκεκριµένο υλικό: ένα 
µόνο ~ κάνει τα τζάµια αόρατα || το ταβάνι θέλει ακόµα ένα ~ µε µπογιά ΣΥΝ. 
χέρι · 8. η σύντοµη εµφάνιση ή πρόσκαιρη παρουσία: είχε ένα σύντοµο ~ σε 
µια ταινία || έκανε ένα ~ παλιότερα και από το θέατρο 9. ΜΟΥΣ. (α) τµήµα 
µελωδίας ή µουσικής σύνθεσης, ασχέτως τού µεταβατικού ή όχι χαρακτήρα 
του στο πλαίσιο τής µουσικής φόρµας (β) δεξιοτεχνική παρεµβολή σε ένα 
µουσικό κοµµάτι, ιδίως οργανικό, συχνά γραµµένη σε µικρές νότες: ο Σοπέν 
στα έργα του χρησιµοποιεί δεξιοτεχνικά ~ [(γαλλ. passage)]. — (υποκ.) 
περασµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. περασ- (από τον αόρ. πέρασα τού ρ. περνώ) + πα-ραγ. 
επίθηµα -µα]. 

περασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει παρέλθει (κυρ. για χρόνο | χρονικό 
σηµείο): την ~ ∆ευτέρα συνέβη το µοιραίο ΣΥΝ. προηγούµενος ΑΝΤ. 
προσεχής, επόµενος 2. αυτός που έχει ξεπεράσει συγκεκριµένο χρονικό 
σηµείο: ήταν περασµένες δέκα, όταν χτύπησε το κουδούνι || έχει περασµένα τα 
σαράντα 3. αυτός που δεν είναι πλέον στην επικαιρότητα ή που δεν υπάρχει 
πια, που ανήκει πλέον στο παρελθόν: «περασµένα µεγαλεία και δηγώντας τα να 
κλαις» (∆. Σολωµός) || «περασµένες µου αγάπες» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. 
ξεπερασµένος, παλιός ΑΝΤ. νέος, µοντέρνος, σύγχρονος 4. περασµένα (τα) 
όλα τα γεγονότα, τα συµβάντα, τα πάθη, οι περιπέτειες κ.λπ. που έχουν 
περάσει: µη σκέφτεσαι πια τα ~ ΣΥΝ. παρελθόν ΦΡ. περασµένα ξεχασµένα 
λέγεται ως προτροπή για συµφιλίωση ή παρηγοριά, προκειµένου κάποιος να 
ξεχάσει προβλήµατα τού παρελθόντος, καταστάσεις ή γεγονότα που δεν 
λαµβάνει υπ' όψιν του ούτε υπολογίζει πια: παλαιότερα είχαµε τσακωθεί 
αγρίως, αλλά τώρα, -■ κάναµε µια νέα αρχή · 5. (για επιφάνεια) αυτός που τον 
έχουν καλύψει µε συγκεκριµένο υλικό: το µπαούλο είναι ~ µε βερνίκι · 6. (για 
σκοινί, λουρί κ.τ.ό.) αυτός που έχει τοποθετηθεί κάπου: τα χαλινάρια ήταν -στο 
υποζύγιο || είχε µια τσάντα περασµένη στον ώµο · 7. αυτός που έχει 
καταχωριστεί: τα έξοδα τής εταιρείας είναι περασµένα στην ανάλογη στήλη || οι 
διορθώσεις είναι περασµένες στον Η/Υ || οι σηµειώσεις ήταν ~ µε το χέρι πάνω 
στο βιβλίο · 8. αυτός που τον έχουν αλέσει µε µηχάνηµα: φρούτα περασµένα 
στο µπλέντερ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. περνώ]. 

περαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που περνά από κάπου, χωρίς να εγκαθίσταται, που 
διαβαίνει από (κάπου): πλανόδιοι έµποροι ~ από τα µέρη µας || στηρίζεται σε 
περαστικούς και όχι µόνιµους πελάτες || ήµουν ~ από τη γειτονιά σας και 
χτύπησα να πω µια καλησπέρα || (ως ουσ.) κάποιοι ~ σταµάτησαν, για να 
βοηθήσουν το θύµα τού τροχαίου · 2. αυτός που διαρκεί λίγο, που έρχεται και 
φεύγει: ~ ιδιοτροπία | αδιαθεσία | κρίση | ευτυχία | αγάπες | εραστές | µπόρα || 
αυτά όλα είναι περαστικά (περνούν εύκολα, ιδ. για ασθένειες) ΣΥΝ. εφήµερος, 
πρόσκαιρος ΑΝΤ. µόνιµος· ΦΡ. (εύχοµαι) περαστικά (σε κάποιον) εύχοµαι η 
αδιαθεσία, η ασθένεια ή κάποιο κακό να διαρκέσει λίγο, να περάσει σύντοµα. 
[ΕΤΥΜ. < περαστός]. περαστός, -ή, -ό 1. (για πράγµα) που τοποθετείται ή 
προσαρµόζεται σε κάτι άλλο µε το να περάσει ένα µέρος τού ενός µέσα στο 
άλλο (χωρίς συγκόλληση, κάρφωµα κ.λπ.): ~ παραθυρόφυλλα | αλουµινο-
κατασκευές ΣΥΝ. κλειδωτός ΑΝΤ. καρφωτός, κολλητός · 2. αυτός που τον έχουν 
στραγγίξει ή τον έχουν περάσει από σουρωτήρι ή τρίφτη: ~ ντοµάτα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. περασ- (από τον αόρ. πέρασα τού ρ. περνώ) + παραγ. επίθηµα -
τός]. περατζαδα (η) (λαϊκ.) 1. ο περίπατος κατά µήκος δρόµου, προβλήτας, 
παραλίας κ.λπ., η βόλτα: πάνε να πιούνε καφέ στην πλατεία, να 
κουτσοµπολέψουν, να κάνουν ~ 2. το σύντοµο πέρασµα από κάπου: 

έκανε και µια - από τα εγκαίνια για να µην πούµε ότι δεν ήρθε 3. (συνεκδ.) το 
σηµείο από όπου περνά πολύς κόσµος: τον είδα χθες το βράδυ στην ~ µπροστά 
από το λιµάνι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. περνώ]. 

περατώνω ρ. µετβ. {περάτω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) οδηγώ σε τέλος και 
ολοκλήρωση: ο ναός περατώθηκε µε τη συνδροµή των πιστών || τα δηµόσια 
έργα θα περατωθούν µέσα στην προσεχή τριµηνία ΣΥΝ. αποπερατώνω, 
ολοκληρώνω, φέρω εις πέρας, τελειώνω ΑΝΤ. αρχίζω, ξεκινώ. — περάτωση 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παύω. [ΕΤΥΜ; < µτγν. περατώ (-όω) (αρχ. 
περατοϋµαι) < αρχ. πέρας, -τος]. 

περβάζι κ. πρεβάζι (το) {περβαζ-ιού | -ιών} 1. το κάτω οριζόντιο τµήµα τού 
πλαισίου ενός παραθύρου: ακούµπησε τα χέρια της στο ~ τού παραθύρου 2. 
(σπάν.) το πλαίσιο πόρτας ή παραθύρου: ξύλινο | µεταλλικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. pervaz < περσ. parwaz «κράσπεδο ενδύµατος»]. 

περβολάρης (ο) → περιβολάρης 
περβόλι (το) → περιβόλι 
περγαµέλαιο (το) [1890] {περγαµελαί-ου | -ων} το αιθέριο έλαιο τού 

περγαµόντου (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται πολύ στην αρωµατοποιία (στην 
παρασκευή κολόνιας). 

περγαµηνή (η) 1. (α) η λεπτή, υπόλευκη µεµβράνη από καλά κατεργασµένο 
δέρµα προβάτου, κατσικιού ή µοσχαριού, η οποία χρησίµευε για να γράφουν 
πάνω της (πριν από την εµφάνιση τού χαρτιού): φυσική | τεχνητή | 
καλοδιατηρηµένη | αρχαία | παλίµψηστη! πολύτιµη - (β) τέτοιο υλικό µε 
σύγχρονη επεξεργασία, που χρησιµοποιείται ως επένδυση εξώφυλλων στη 
βιβλιοδεσία ή ως επιφάνεια για καλλιτεχνικά έργα (ζωγραφική, γραφή 
κειµένων κ.ά.) 2. (συνεκδ.) (α) το κείµενο που έχει καταγραφεί πάνω σε τέτοιο 
υλικό: οι φιλολογικές διορθώσεις στηρίχθηκαν στην ~ και όχι στους παπύρους 
(β) κάθε επίσηµο ή πολυτελές έγγραφο, το περιεχόµενο τού οποίου είναι 
γραµµένο σε φυτική περγαµηνή (σε κοινό χαρτί µε επίδραση θειικού οξέος 
χωρίς κόλλα): πήρε την ~ µε τον τίτλο σπουδών || παρέλαβε την ~ σε ειδική 
τελετή · 3. περγαµηνές (οι) η αξία κάποιου, που αποδεικνύεται από τα έργα 
του, τους τίτλους και τις διακρίσεις του: ήρθε από το εξωτερικό µε γερές ~, για 
να διεκδικήσει τη θέση τού καθηγητή || οι ~ σας στον πολιτικό στίβο µιλούν για 
την αξία σας || παίκτης µε ~ στον διεθνή χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. περγαµηνός (κυρ. στη φρ. περγαµηνή 
τέχνη), από το όνοµα τής αρχ. πόλης Περγάµου (τής Μικρός Ασίας), όπου για 
πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε κατεργασµένο δέρµα αιγοπροβάτων ως 
µεµβράνη για γραφή]. 

περγαµηνοειδής, -ής, -ές [1839] {περγαµηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει στην υφή µε περγαµηνή: ~ περιτύλιγµα | χαρτί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

περγαµηνοποιια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η τέχνη που έχει ως αντικείµενο την 
κατεργασία δερµάτων για την κατασκευή περγαµηνών. 

περγαµόντο (το) 1. το εσπεριδοειδές δένδρο και ο κίτρινος καρπός (σαν 
νεράντζι, βλ.λ.) που παράγει, ο οποίος χρησιµοποιείται συνήθ. στη 
ζαχαροπλαστική 2. (συνεκδ.) το γλυκό κουταλιού µε βάση τον παραπάνω 
καρπό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bergamotto < παλ. τουρκ. beg armudi «το αχλάδι τού 
άρχοντα», ονοµασία είδους αχλαδιού, πιθ. υπό την επίδρ. τού αραβο-τουρκ. 
τοπωνυµίου Bergama (< αρχ. Πέργαµος)]. 

Πέργαµος (η) {Περγάµου} πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας µε έντονο ελληνικό 
στοιχείο από την αρχαιότητα µέχρι το 1922. [ΕΤΥΜ; αρχ. τοπωνύµιο, αφού η 
πόλη (κατά τη µυθολογία) ιδρύθηκε από τον Πέργαµο, γυιο τού Νεοπτόλεµου. 
Το τοπωνύµιο συνδέεται µε το αρχ. πύργος (βλ.λ.) µέσω τού I.E. *bhrgh- (πβ. 
γερµ. Berg «όρος»). Η τουρκ. ονοµασία Bergama προέρχεται από την 
Ελληνική]. 

πέργκολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το τµήµα ενός κήπου ή πάρκου ή γενικά 
ανοιχτού χώρου, που είναι έτσι διαµορφωµένο, ώστε οι περιπατητές να 
βαδίζουν κάτω από µια κατασκευή, την οποία καλύπτουν αναρριχητικά φυτά 
που προσφέρουν πλούσια σκιά: βρήκε ησυχία και δροσιά στην ~ ΣΥΝ. 
υπόστεγο 2. σιδερένια, ξύλινη ή αλουµινένια κατασκευή από µακρόστενες 
ράβδους, που διασταυρώνονται σχηµατίζοντας ρόµβους ή άλλα σχήµατα, 
πάνω στην οποία αναρριχώνται φυτά ή στερεώνονται τέντες ή καλάµια, ενώ 
άλλοτε διαθέτει κερα-µοσκεπή· τοποθετείται γύρω από στεγασµένο χώρο ή ως 
στέγαστρο για δροσιά και σκιά. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pergola < λατ. pergula «στεγασµένος χώρος, µονοπάτι», αγν. 
ετύµου]. περγουλιά κ. περγολιά (η) (λαϊκ.) το αναρριχώµενο κλήµα: µια ~ 
γεµάτη καρπούς ΣΥΝ. κληµαταριά, κρεβατίνα. Επίσης πέργολα κ. πέργούλα 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πέργκολα]. πέρδικα (η) {περδίκων} 1. ορνιθοειδές 
πτηνό µετρίου µεγέθους µε χοντρό και στρογγυλό σώµα, δυνατές φτερούγες, 
κοντή ουρά, χαρακτηριστικό κελάηδηµα και καµαρωτό περπάτηµα, το οποίο 
αποτελεί θήραµα κυνηγών 2. (ως χαρακτηρισµός) γυναίκα µε όµορφο παράστη-
µα και καµαρωτό περπάτηµα: «καλώς τηνα την ~ | που περπατεί λεβέντικα» 
(λαϊκό δίστιχο) || «σαν πάπια, χήνα περπατεί, σαν ~ γραµµένη» (δηµοτ. τραγ.). 
— (υποκ.) περδικάκι κ. περδικούλι κ. περδικό-πουλο κ. περδικοπούλι (το) κ. 
περδικούλα (η) (βλ.λ.), περδικήσιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πέρδιξ, -ικος < θ. περδ- τού ρ. πέρδοµαι (βλ.λ.), πιθ. λόγω τού 
θορύβου που προκαλούν τα φτερά τού πουλιού]. περδικήσιος, -ια, -ιο → 
πέρδικα 
περδίκι (το) {περδικ-ιού | -ιών) η µικρή ή νεογέννητη πέρδικα ΣΥΝ. περδικάκι 

ΦΡ. γίνοµαι | είµαι περδίκι γίνοµαι | είµαι καλά στην υγειά µου: µόλις άκουσε 
τις φίλες της να έρχονται, έγινε αµέσως 
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περδίκι! || «σε έναν µήνα θα είσαι περδίκι», του είπε ο γιατρός. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. περδίκιον, υποκ. τού αρχ. πέρδιξ (βλ. λ. πέρδικα)]. 

περδικλώνω ρ. → πεδικλώνω 
περδικοµάνι (το) (χωρ. γεν.} πολλές πέρδικες µαζεµένες: τέτοιο ~ δεν είχαν 

ξαναδεί οι κυνηγοί. [ΕΤΥΜ. < πέρδικα + -µάνι (βλ.λ.)]. 
περδικοπαγίδα (η) ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται, για να πιάνονται οι 

πέρδικες. 
περδικοπάτηµα (το) {περδικοπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτύπωµα από το 

πέλµα τής πέρδικας ΣΥΝ. χνάρι, ίχνος. 
περδικοπούλι κ. περδικόπουλο (το) ~> πέρδικα 
περδικόστηθη (η) αυτή που περπατά µε το στήθος στητό σαν τής πέρδικας: ~ 

και γαϊτανοφρυδούσα ΣΥΝ. καµαρωτή. 
περδικούλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} η µικρή ή νεογέννητη πέρδικα ΣΥΝ. 

περδικάκι, περδικόπουλο, περδικούλι, περδίκι· ΦΡ. ΤΟ λέει η περδικούλα µου 
έχω την ψυχική δύναµη, το θάρρος ή/και την αντοχή να κάνω κάτι: ας είναι 
ογδόντα χρόνων, το λέει η περδικούλα του στον χορό ΣΥΝ. το λέει η καρδιά του, 
είναι παλληκάρι. 

περδικούλι (το) → πέρδικα 
πέρδοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) αφήνω πορδή (βλ.λ.) ΣΥΝ. 

πορδίζω, (οικ.) κλάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. λ. < 
I.E. *perd- (ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. pârdate, ρωσ. perdéti, λιθ. pérdzu, αρχ. 
γερµ. ferzan, αγγλ. fart κ.ά. Οµόρρ. πέρδιξ (-ικα). Παράγ. πορδή (βλ. κ. 
τσιληµπουρδίζω). Παρόµοια σηµ. εµφανίζει το εκφραστ. I.E. θ. *pezd- (> αρχ. 
βδέω), για το οποίο βλ. λ. βδελυρός, βδελύσσοµαι]. 

περεστρόικα (η) (στην πρώην Σοβιετική Ένωση) η ανασυγκρότηση σε 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, οι αλλαγές που προε-
ξαγγέλθηκαν κυρ. από τον Μιχαήλ Γκορµπατσόφ από το 1985 και µετά- 
(γενικότ.) κάθε ριζική ανασυγκρότηση κυρ. ενός σοσιαλιστικού συστήµατος 
ΣΥΝ. αναδιάρθρωση, αναδόµηση. 
[ETYM. < ρωσ. perestroïka < πρόθ. pere «ανά» + stroìka «δόµηση, κα-
τασκευή»]. 

περηφανεύοµαι ρ. → υπερηφανεύοµαι 
περηφάνια (η) → υπερηφάνεια 
περήφανος, -η, -ο → υπερήφανος 
Περo (το) πόλη τής ∆. Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Perth, που οφείλει την 

ονοµασία του στον Αγγλο υπουργό Αποικιών Sir George Murray (1772-1846), 
ο οποίος καταγόταν από το Πέρθσερ (Perthshire) τής Σκωτίας]. 

περί πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. (α) (+γεν.) αναφορά σε κάτι (=σχετικά µε, για): 
γίνεται λόγος ~ αλλαγών στην εξωτερική πολιτική τής χώρας || δεν πρόκειται ~ 
αυτού που νοµίζεις || - τίνος πρόκειται; ΦΡ. (α) έχω (κάποιον) περί πολλού 
(περί πολλού ποιείσθαί τίνα, Ηροδ. 1,73) αναγνωρίζω µεγάλη αξία σε κάποιον, 
τον θεωρώ σηµαντικό (β) περί ανέµων και υδάτων για διάφορα θέµατα, χωρίς 
συνοχή µεταξύ τους: µίλησαν για λίγο ~ και µετά άρχισαν να συζητούν για το 
επίµαχο θέµα (γ) περί όνου σκιάς για ασήµαντα πράγµατα: εδώ ήρθαµε να µι-
λήσουµε για το πρόβληµα µας κι όχι ~ (δ) ιτερί ορέξεως ουδείς λόγος | περί 
ορέξεως κολοκυθόπιτα δεν επιτρέπεται να κρίνει κάνεις τις ιδιαίτερες 
προτιµήσεις και τα γούστα των άλλων (ε) ο περί ου ο λόγος | η περί ης ο 
λόγος κ.λπ. αυτός | αυτή κ.λπ. για τον οποίο | την οποία κ.λπ. γίνεται λόγος: η 
περί ης ο λόγος κυρία µάς έχει απασχολήσει πολλές φορές µε την αλλοπρόσαλλη 
συµπεριφορά της (β) (+αιτ.) το θέµα µε το οποίο ασχολείται κάποιος: µελέτη/ 
σύγγραµµα ~ την αστρονοµία | ~ τα µαθηµατικά 2. υπολογισµό κατά 
προσέγγιση (= περίπου) (+αριθµητ., +αιτ.): ~ τα µεσάνυχτα ακούστηκε ένας πε-
ρίεργος θόρυβος || ~ τα 10 εκ. δρχ. συγκεντρώθηκαν για τους σεισµοπαθείς 3. 
(+αιτ.) εγγύτητα µεταφορικά (= γύρω από, κοντά σε): οι ~ τον πρόεδρο (τα 
πρόσωπα τού περιβάλλοντος του). (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περί | πέρι (ήδη µυκ., πβ. το συνθ. pe-ri-ro-qo = περί-λοιποι) < 
I.E. *per-, µόριο δηλωτικό κατευθύνσεως (το τελικό -ι τού τ. περ-ί αποτελεί 
µάλλον µαρτυρία τοπικής πτώσεως), πβ. σανσκρ. pari, λατ. per (> ισπ. por), 
γοτθ. fair-, γερµ. ver-, αρχ. σλαβ. pré-, ρωσ. pere-, αλβ. për κ.ά.Οµόρρ. παρ-ά, 
πέρ-α, πέρ-ας, πρ-ό, πρ-ίν, πόρ-ος κ.ά.]. 

περί- κ. περί- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. από όλες τις πλευρές, γύ-ρω-γύρω: 
περι-λούω, περι-λαίµιο, περι-κυκλώνω, περί-βλεπτος 2. (α) µε κυκλική κίνηση, 
µε περιστροφή: περι-στρέφοµαι, περι-διαβάζω, περι-έλιγµα (β) την κίνηση από 
µια αφετηρία προς ένα τέρµα: περιοδεία, περι-έρχοµαι 3. επίταση τής σηµ. τού 
β' συνθετικού: περί-φη-µος, περι-ζήτητος 4. προσοχή, φροντίδα: περι-θάλπω, 
περι-ποίηση 5. αδιαφορία, υποτιµητική αντιµετώπιση: περι-φρονώ. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ; περί (βλ.λ.)]. 

περιάγω ρ. µετβ. [αρχ.] (περιήγαγα (να/θα περιαγάγω, µτχ. περιαγα-γών, -ούσα, 
-όν)} (αρχαιοπρ.) 1. περιφέρω (κάποιον/κάτι): τον περιήγε σαν πολύτιµο 
εύρηµα από συγκέντρωση σε συγκέντρωση 2. (κακόσ.) οδηγώ (κάποιον) σε 
δυσάρεστη θέση ή κατάσταση: τα µεγάλα οικονοµικά ανοίγµατα τον 
περιήγαγαν σε δεινή οικονοµική κατάσταση ΣΥΝ. καταντώ. 

περιαγωγή (η) (στην κινητή τηλεφωνία) η δυνατότητα χρήσης µιας σύνδεσης 
στο εξωτερικό µέσω ενός τοπικού δικτύου: υπηρεσία πε-ριαγωγής || η εταιρεία 
έχει ~ σε 60 χώρες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «περιστροφή, περιφορά», < περιάγω. Η τε-χνολ. 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. roaming]. 

περιαδενίτιδα (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή γύρω από έναν αδένα, στον 
συνδετικό ιστό που τον περιβάλλει. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
periadenitis]. 

περιαδράχνω ρ. µετβ. (περιάδραξα} πιάνω (κάποιον) γερά και από 

παντού: τον περιάδραξε και του 'ρίξε ένα γερό χέρι ξύλο || (µτφ.) στο τελευταίο 
του άρθρο περιάδραξε όλους τους σύγχρονους ποιητές ΣΥΝ. αρπάζω,βουτάω. 

περιαιρετός, -ή, -ό αυτός που είναι πρόσθετος σε µια κατασκευή και γι' αυτό 
µπορεί να αποσπαστεί από αυτήν: ~ κλίµακα (η ανεµό-σκαλα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιαιρώ «αφαιρώ κάτι που περιβάλλει, αποσπώ» < περί- + 
αίρω (βλ. λ. άφ-αιρώ)]. 

περίακτος, -ος, -ο 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει τη δυνατότητα να 
περιστρέφεται γύρω από κεντρικό σηµείο ή άξονα 2. (α) περίακτος (η) 
{περιάκτ-ου | -ων, -ους) µηχάνηµα για την αλλαγή σκηνικών στο αρχαίο 
θέατρο (β) περιακτο (το) (περιάκτ-ου | -ων} αρχαία πολεµική µηχανή για την 
εκτόξευση βληµάτων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιάγω]. 

περιαλείφω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιάλει-ψα, -φθηκα, -µµένος} (λόγ.) επιχρίω όλες 
τις επιφάνειες ενός σώµατος, το αλείφω γύρω-γύρω ΣΥΝ. περιχρίω. 

Περίανδρος (ο) (-ου κ. -άνδρου} 1. τύραννος τής Κορίνθου (6ος αι. π.Χ.), ένας 
από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας, που συνέβαλε στην ακµή τής πόλης 
του 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρλ· κύρ. όν. < περί- + -ανδρός < άνήρ, 
ανδρός]. 

περιάνθιο (το) [1852] {περιανθί-ου | -ων} τα εξωτερικά µέρη τού άνθους, τα 
πέταλα και τα σέπαλα (η στεφάνη και ο κάλυκας). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. perianthium]. 

περίαπτο(ν) (το) {περιάπτ-ου | -ων} (λόγ.) το αντικείµενο που θεωρείται ότι 
έχει τη µαγική ικανότητα να αποτρέπει ή και να αποµακρύνει το κακό ΣΥΝ. 
(καθηµ.) φυλαχτό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περίαπτον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περίαπτος < περιάπτω 
«κρεµώ γύρω από κάτι (ενν. γύρω από τον λαιµό)» < περί- + άπτω «συνδέω, 
συναρµόζω, κρεµώ» (βλ. λ. άπτοµαι)]. 

περιαρθρικός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται γύρω από την άρθρωση: ~ ιστός | 
πόνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. periarticular (νόθο συνθ.)]. 

περιαρθρίτιδα (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης αντίδραση που 
δηµιουργείται στους ιστούς γύρω από τις αρθρώσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. périarthrite]. 

περιαρτηρίτιδα (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή που εντοπίζεται στον έξω 
χιτώνα τής αρτηρίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périartérite]. 

περιαστικός, -ή, -ό αυτός βρίσκεται εντός ζώνης πλάτους 500 µέτρων από τα 
όρια σχεδίου πόλης ή οικισµού: ~ περιοχές | ακίνητα. — περιαστικά επίρρ. 

περιαυγάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (περιαύγασα} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) εκπέµπω 
λάµψη προς όλες τις κατευθύνσεις: η δόξα του περιαύγαζε σε όλο τον κόσµο 
ΣΥΝ. λάµπω, φέγγω ANT. σκοτεινιάζω ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) καθιστώ (κάτι) 
ένδοξο: οι επιτυχίες του περιαυγάζουν τη σταδιοδροµία του ΣΥΝ. λαµπρύνω, 
δοξάζω ANT. αµαυρώνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + αύγάζω < αυγή]. 

περιαύγαση (η) (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (σπάν.) η λάµψη ή δόξα που 
σκορπίζει γύρω του κανείς · 2. ΟΠΤ. το φαινόµενο κατά το οποίο 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι µια επιφάνεια έχει µεγαλύτερο εµβαδόν από 
όσο πραγµατικά έχει εξαιτίας τού ισχυρού φωτισµού που πέφτει πάνω της. 

περιαιιγής, -ής, -ές {περιαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εκπέµπει ή δέχεται 
από παντού φως, λάµψη ΣΥΝ. ολόφωτος, κατάφωτος, λαµπρός ANT. 
σκοτεινός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < περί- + -αυγής < αυγή]. 

περιαύλιο (το) [µεσν.] {περιαυλί-ου | -ων} η αυλή που έχει περίφραξη και µε τη 
σειρά της περιβάλλει ένα κτήριο, συνήθ. εκκλησιαστικό ΣΥΝ. περίβολος. 

περιαυτολογώ ρ. αµετβ. (περιαυτολογείς... | περιαυτολόγησα} µιλώ επαινώντας 
ο ίδιος τον εαυτό µου: δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά µαγειρεύω 
καταπληκτικά ΣΥΝ. αυτοεπαινούµαι, καυχώµαι, καυ-χησιολογώ, κοµπάζω 
ANT. είµαι µετριόφρων. — περιαυτολόγος, -ος, -ο [µεσν.], περιαυτολογία (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περιαυτολογώ (-έω) < περί- + αύτο- + -λογώ < λόγος (< 
λέγω)]ν 

περιαυχένιος, -α, -ο (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται γύρω από τον αυχένα: 
-χώραΙ πόνοςί.περιαυχένιο (το) [µτγν.] (περιαυχενί-ου | -ων} (α) το 
περιλαίµιο που τοποθετείται γύρω από τον αυχένα τού ζώου ΣΥΝ. λαιµαριά 
(β) ΜΗΧΑΝ. κρίκος ή στεφάνη µε έλικες στο εσωτερικό, ώστε να µπορεί να 
συνδέει µεταλλικά τεµάχια µεταξύ τους ΣΥΝ. κολάρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- + 
-αυχένιος < αύχήν, -ένος (βλ.λ.)]. 

περιβάλλον (το) {περιβάλλ-οντος | -οντά, -όντων} 1. (α) οι φυσικές, τεχνητές 
ή/και κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζει και αναπτύσσεται κανείς ή 
απλώς υπάρχει (κάτι): φυσικό | κοινωνικό | εργασιακό - || έχει χάσει την επαφή 
µε το ~ || δεν επικοινωνεί µε το ~ (β) (γενικότ.) οτιδήποτε βρίσκεται γύρω από 
κάτι άλλο: άλλαξε θέση στο βάζο' δεν ταιριάζει µε το - ΣΥΝ. περίγυρος 2. ΒΙΟΛ. 
Ο χώρος µέσα στον οποίο αναπτύσσονται κύτταρα και οργανισµοί και από τον 
οποίο εξαρτώνται, αφού τους προσφέρει ενέργεια ή υλικά στοιχεία και δέχεται 
τα προϊόντα τους 3. ΟΙΚΟΛ. ο χώρος, καθώς και όλοι οι παράγοντες που 
επιδρούν σε έναν οργανισµό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την ύπαρξη του 
(σε αντίθεση µε ό,τι σχετίζεται µε τα γονίδια)· (κατ' επέκτ.) όλος ο φυσικός 
κόσµος µέσα στον οποίο ζούµε: µόλυνση | ρύπανση | καταστροφή | προστασία | 
∆ίκαιο τού περιβάλλοντος || Υπουργείο Περιβάλλοντος 4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο φυσικός 
χώρος, καθώς και όλες οι πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
παράµετροι που επιδρούν στη ζωή ενός ατόµου µέσα στην κοινωνία: το ~ 
επιδρά κα- 
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θοριστικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας τού ανθρώπου 5. (ειδικότ.) οι 
άνθρωποι που ζουν γύρω από ένα άτοµο επηρεάζοντας το και 
διαµορφώνοντας έναν κύκλο µέσα στον οποίο κινείται: δεν είχε την 
κατάλληλη ώθηση από το ~, ώστε να προχωρήσει σε σπουδές || άνθρωπος τού 
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος || πληροφορίες από το στενό ~ τού προέδρου 
µιλούν για παραίτηση ΣΥΝ. περίγυρος 6. ΓΛΩΣΣ. (α) γλωσσικό περιβάλλον τα 
εντός κειµένου γλωσσικά στοιχεία που περιβάλλουν (προηγούνται ή έπονται) 
µιας γλωσσικής πληροφορίας (λέξης, φράσης, πρότασης κ.τ.ό.) και 
καθορίζουν την κατανόηση και ερµηνεία της ΣΥΝ. περικείµενο, συµφραζόµενα 
(β) εξω-γλωσσικό | καταστασιακό περιβάλλον τα πραγµατικά στοιχεία (πρό-
σωπα, πράγµατα, καταστάσεις, συνθήκες κ.λπ.) τα οποία συνδέονται µε ένα 
κείµενο και βοηθούν στην κατανόηση του (πβ. κ. λ. πραγµατολογία) 7. 
ΠΛΗΡΟΦ. ο συνδυασµός λογισµικού και υλικού που παρέχεται στον χρήστη 
ενός Η/Υ και οι δυνατότητες που απορρέουν από τον συνδυασµό αυτόν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. περίγυρος. [ΕΤΥΜ; Ουσιαστικοπ. ουδ. τού τ. περιβάλλων, µτχ. 
ενεστ. τού αρχ. ρ. περιβάλλω. Ορισµένες σύγχρονες µτφ. σηµ. αποτελούν 
απόδ. των αγγλ. background, environment, καθώς και τού γαλλ. milieu]. 

περιβαλλοντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το περιβάλλον: ~ οµάδα 
δράσης | επιστήµη (οικολογία) | εκπαίδευση | νοµοθεσία | υποβάθµιση | µελέτη | 
συνθήκες. 

περιβαλλοντολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΛ. Ο ειδικός επιστηµονικός κλάδος 
που ερευνά το περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρωπος, µε σκοπό τη βελτίωση 
τής ζωής µέσα σε αυτό. — περιβαλλοντολόγος (ο/η), περιβαλλοντολογικός, -
ή, -ό, περιβαλλοντολογικά επίρρ. 

περιβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] (περι-έβαλα, -βλήθηκα (λόγ. περιεβλήθην, -ης, -η..., 
µτχ. περιβληθείς, -είσα, -εν), -βεβληµένος} 1. βάζω (κάτι) γύρω από κάτι 
άλλο: περιέβαλε την πόλη µε τείχη ΣΥΝ. περικλείω 2. είµαι τοποθετηµένος 
γύρω από κάτι άλλο, ώστε να το κλείνω εντός µου: µια σειρά δέντρων | ο 
µαντρότοιχος περιβάλλει την αυλή 3. (µτφ.) βρίσκοµαι στο περιβάλλον 
(κάποιου), υπάρχω στον χώρο όπου κινείται: οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τους 
νέους είναι µεγάλοι ΣΥΝ. περικυκλώνω 4. (µε κάτι) δείχνω σε κάποιον 
(συνήθ. θετική) διάθεση, του συµπεριφέροµαι (µε ορισµένο τρόπο): ~ κάποιον 
µε αγάπη | στοργή | εκτίµηση | σεβασµό | απόλυτη εµπιστοσύνη ΣΥΝ. 
αγκαλιάζω · 5. (λόγ.-µεσοπαθ. περιβάλλοµαι) φορώ στολή ή γενικότ. ένδυµα- 
κυρ. µτφ.: περιεβλήθη το ένδυµα τής εξουσίας και φέρεται αλαζονικά- ΦΡ. 
περιβάλλοµαι το µοναχικό σχήµα γίνοµαι µοναχός ΣΥΝ. καλογερεύω, 
µονάζω. 

περιβάλλων, -ούσα, -ον (λόγ.) αυτός που περιβάλλει (κάποιον/κάτι), που είναι 
γύρω τους: ο ~ χώρος ενός κτηρίου. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. περιβάλλω]. 

περίβλεπτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να δει από όπου και 
αν βρίσκεται: τα νέα προϊόντα τοποθετούνται σε ~ σηµείο ΣΥΝ. περίοπτος 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει κερδίσει την εκτίµηση και την αποδοχή όλων: κατέχει ~ 
κοινωνική θέση ΣΥΝ. περίοπτος, εξέχων ANT. ασήµαντος, τυχαίος. — 
περιβλέπτως επίρρ. [µτγν.]. 

περίβληµα (το) (περιβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε καλύπτει ένα σώµα 
από κάθε του πλευρά: δερµάτινο | πολυτελές | πρόχειρο | προστατευτικό | 
χάρτινο | λεπτό | άθραυστο | φυτικό | τεχνητό ~ ΣΥΝ. περικάλυµµα 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
είδος επένδυσης το οποίο τοποθετείται γύρω από τµήµα πηγής που παράγει 
θερµότητα: µεταλλικό | ξύλινο ~ καπνοδόχου ΣΥΝ. πουκάµισο. [ETYM. αρχ. < 
περιβάλλω (πβ. κ. βλήµα - βάλλω)]. 

περιβόητος, -η, -ο αυτός τού οποίου η φήµη έχει φθάσει παντού ΣΥΝ. 
ξακουστός, περιλάλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- + -
βόητος < βοώ\. 

περιβόητος - διαβόητος. Οι δύο λέξεις χρησιµοποιήθηκαν για πολύ χρόνο, 
για να δηλώσουν και οι δύο «κάποιον/κάτι που έχει µεγάλη φήµη, που είναι 
φηµισµένος» µε µια υφολογική διαφορά: το διαβόητος χρησιµοποιήθηκε 
µε αρνητική χροιά (για κακό, τρόπον τινά, όνοµα), ενώ το περιβόητος µε 
καλή χροιά: Συνελήφθη ο διαβόητος αρχηγός τής συµµορίας που εφοδίαζε µε 
ναρκωτικά όλη τη χώρα - Ο δηµοσιογράφος κατάφερε να συναντήσει και να 
πάρει συνέντευξη από τον περιβόητο ηγέτη των Κούρδων. Τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο, έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται συχνά και το περιβόητος 
µε αρνητική χροιά και τείνει να σηµαίνει ό,τι και το διαβόητος: Πρόκειται 
για τον περιβόητο ληστή που απασχόλησε τη δικαιοσύνη και στο παρελθόν. 
Κατόπιν αυτών είναι ασφαλέστερο επικοινωνιακά, για να µην παρανοηθεί 
κανείς, να χρησιµοποιεί για τη θετική σηµασία επίθετα όπως το περιώνυµος 
ή πασίγνωστος ή διάσηµος κ.τ.ό.: Το περιώνυµο έργο τού Σαίξπηρ ανέβασε 
φοιτητικός θίασος στην «Ίριδα» - Ο πρωθυπουργός τής χώρας είναι 
πασίγνωστος για τα ευφυολογήµατα του. 

περιβολάκι (το) → περιβόλι 
περιβολάρης κ. (λαϊκ.) περβολάρης (ο) {περ(ι)βολάρηδες), περι-βολάρισσα κ. 

(λαϊκ.) περβολάρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που καλλιεργεί 
περιβόλι ΣΥΝ. κηπουρός, µπαξεβάνης. 

περ(ι)βολάρικος, -η, -ο αυτός που καλλιεργείται σε περιβόλια: ~ χόρτα. Επίσης 
περ(ι)βολαρήσιος, -α, -ο. 

περιβολή (η) οτιδήποτε χρησιµοποιεί κανείς για να καλύψει το σώµα του' το 
ένδυµα: µόνον µε κόσµια - επιτρέπεται η είσοδος στη µονή || προκλητική | 
αξιοπρεπής | αχαρακτήριστη | µοντέρνα | κλασική | εθνική | επίσηµη ~ ΣΥΝ. 
ενδυµασία, αµφίεση, ντύσιµο, στολή, φορεσιά ΦΡ. εν αδαµιαία περιβολή | µε 
αδαµιαία περιβολή βλ. λ. αδαµι-αίος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περιβάλλω (πβ. κ. βολή - 
βάλλω)]. 

περιβόλι κ. (λαϊκ.) περβόλι (το) {περιβολ-ιού | -ιών} 1. η συνήθ. περιφραγµένη 
έκταση γης, µέσα στην οποία καλλιεργούνται λουλούδια, λαχανικά, χόρτα και 
οπωροφόρα δένδρα: περιτοιχισµένο | ολάνθιστο | καταπράσινο | δροσερό | 
ηλιοφώτιστο | µυρωδάτο | ποτισµένο | εγκαταλελειµµένο | χορταριασµένο ~ 
ΣΥΝ. κήπος, µπαξές 2. (ως χαρακτηρισµός) (α) άνθρωπος ευχάριστος: Είναι 
σκέτο ~! Πάντα µας διασκεδάζει µε τις ιστορίες του· ΦΡ. (ειρων.) µου έκανε 
την καρδιά περιβόλι µε στενοχώρησε πολύ: περίµενα να µου πει κάτι 
ευχάριστο, αλλά ~ (β) (µειωτ.-ειρων.) πρόσωπο που λέει ανόητα ή αφελή πράγ-
µατα: Είναι σκέτο ~! Όταν ανοίξει το στόµα του γίνεται µεγάλη πλάκα | δεν 
µπορείς να φανταστείς τι λέει. — (υποκ.) περ(ι)βολάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
περιβόλιον, υποκ. τού αρχ. περίβολος]. 

περίβολος (ο) {περιβόλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. η δοµική κατασκευή µε την 
οποία περικλείεται ένας µη στεγασµένος χώρος µπροστά ή γύρω από κτήριο 
ΣΥΝ. αυλόγυρος, µάντρα, µαντρότοιχος, φράκτης 2. (συνεκδ.) ο µη 
στεγασµένος χώρος µπροστά ή γύρω από κτήριο που ορίζεται από την 
παραπάνω κατασκευή: τα παιδιά έπαιζαν στον ~ τού σχολείου || απλόχωρος | 
άδειος | φυτεµένος | καγκελόφραχτος | ιδιωτικός | καθαρός ~ ΣΥΝ. αυλή, 
περίγυρος. [ΕΤΥΜ αρχ- < περιβάλλω]. 

περιβραχιόνιο (το) {περιβραχιονί-ου | -ων} η υφασµάτινη ταινία που 
τοποθετείται γύρω από το µπράτσο κάποιου, για να φανερώνει ιδιότητα του ή 
να τον διακρίνει από άλλους: το µαύρο ~ τού πένθους || το ~ τού αρχηγού τής 
ποδοσφαιρικής οµάδας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περιβραχιόνιον, ουδ. τού επιθ. περιβραχιόνιος (µαρτυ-ρείται ως 
µτγν.) < περί- + -βραχιόνιος< βραχίων]. 

περιβρεχω ρ. µετβ. [µεσν.] [περι-έβρεξα, -βράχηκα, -βρεγµένος} (λόγ.) (για 
θάλασσα) βρέχω από όλες τις πλευρές· συνήθ. µεσοπαθ.: ένα νησί 
περιβρέχεται από αλµυρά ή γλυκά νερά. 

περίγειο (το) {περιγεί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. το πλησιέστερο προς τη Γη σηµείο 
τής τροχιάς ουράνιου σώµατος, που περιφέρεται γύρω από αυτή: το ~ τής 
Σελήνης ΑΝΤ. απόγειο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + -γειος < γή, πβ. ύπό-γειος, 
ύπέρ-γειος]. 

περιγέλαστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που τον περιγελούν ΣΥΝ. καταγέ-λαστος. 
περιγελώ ρ. µετβ. [µτγν.] {περιγελάς... | περιγέλασ-α, -τηκα, -µένος} φέροµαι 

µε ειρωνικό και χλευαστικό τρόπο ΣΥΝ. κοροϊδεύω, πειράζω, περιπαίζω, 
χλευάζω. — περιγέλασµα (το), περιγελαστής (ο) [1796], περιγελαστικός, -ή, -
ό, περιγελαστικά επίρρ. 

περίγελως κ. περίγελος (ο) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ.} αυτός τον οποίο χλευάζουν ή 
κοροϊδεύουν όλοι: µε τα καµώµατα του έγινε ο - τού χωριού ΣΥΝ. γελοίος, 
φαιδρός, (λαϊκ.) σούργελο. Επίσης περίγελο (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < περιγελώ]. 

περιγεννητικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη χρονική στιγµή τής 
γέννησης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. perinatal (νόθο συνθ.)]. 

περιγιάλι (το) {δύσχρ. περιγιαλ-ιού | -ιών} (λογοτ.) το τµήµα τής ξηράς που 
βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα: απάνεµο | βραχώδες | αµµώδες | γραφικό | 
φιλόξενο | ήσυχο | ερηµικό ~ ΣΥΝ. ακρογιάλι, ακροθαλασσιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ακρογιαλιά. 
[ΕΤΥΜ- < µεσν. περιγιάλιν < παραγιάλιν (µε παρετυµολ. επίδρ. τής πρόθ. 
περί), ουδ. τού µτγν. επιθ. παραιγιάλιος < παρ(α)- + -αιγιάλιος < αιγιαλός]. 

περίγλυφος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο στολίζουν γλυπτές παραστάσεις: ~ 
αέτωµα | ναός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περιγλύφω < περί- + γλύφω (βλ.λ.)]. 

περίγραµµα (το) [µτγν.] {περιγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πραγµατική ή 
νοητή γραµµή που καθορίζει οπτικά την εξωτερική µορφή ή τις διαστάσεις 
σώµατος ή σχήµατος: µόλις άναψε ο προβολέας πίσω του, διαγράφηκε καθαρά 
το ~ τού σώµατος του 2. (µτφ.) το γενικό πλαίσιο: το — τής πολιτικής του έχει 
διαµορφωθεί από τους προκατόχους του || το ~ των απόψεων κάποιου ΣΥΝ. 
πλαίσιο, γραµµή. 

περιγραφή (η) 1. η διαδικασία απόδοσης (µε γραπτό ή προφορικό λόγο, 
κινήσεις, σχέδια) των χαρακτηριστικών προσώπου, αντικειµένου, κατάστασης, 
γεγονότος κ.λπ., ώστε να µπορεί κάποιος να σχηµατίσει µια όσο το δυνατόν 
ακριβέστερη εικόνα γι' αυτά (χωρίς να τα έχει δει ο ίδιος): την ~ τού αγώνα 
κάνει γνωστός αθλητικογράφος || η ~ δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα 
|| αναλυτική | ανατριχιαστική | ακριβής | απλή | γραφική | ενθουσιώδης | 
γλαφυρή | σπαρταριστή | εντυπωσιακή | ζωντανή | πιστή | ποιητική | λεπτοµερής 
| ρεαλιστική | εξωπραγµατική | ροµαντική | συνοπτική ~ ΣΥΝ. αναπαράσταση 2. 
(ειδικότ.) αφήγηση, εξιστόρηση: πού και πού διέκοπτε την ~ των γεγονότων κι 
έπινε µια γουλιά 3. ΓΕΩΜ. η σχεδίαση σχήµατος γύρω από κάποιο άλλο έτσι, 
ώστε το δεύτερο σχήµα να εφάπτεται σε αυτό που το περικλείει ANT. εγγραφή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γενικό περίγραµµα, σχήµα», < περιγράφω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

περιγραφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την περιγραφή: οι µαθητές 
έγραψαν µια ~ έκθεση µε θέµα την επίσκεψη σε µουσείο · 2. αυτός που διαθέτει 
την ικανότητα να περιγράφει: χαρακτηριστικό τού Σ. Μυριβήλη είναι το έντονα 
- ύφος || ο ~ λόγος του ζωντανεύει εικόνες από το παρελθόν ΣΥΝ. παραστατικός, 
εναργής, ζωντανός, εκφραστικός ANT. πεζός, ουδέτερος, άτονος 3. αυτός που 
δίνει προτεραιότητα στην ακριβή απόδοση τής µορφής | τής δοµής, χωρίς να 
ερµηνεύει ή να ρυθµίζει: ~ γλωσσολογία ||η~ µετεωρολογία περιγράφει τα 
ατµοσφαιρικά φαινόµενα, χωρίς να τα αναλύει ANT. ερµηνευτικός. — 
περιγραφικ-ά /-ώς επίρρ. [1889], περιγραφικότητα (η) [1893]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «συµπερασµατικός (για συνδέσµους)», < αρχ. περιγραφή. Η 
σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. descriptif]. 



περιγράφω 1378 περιέργεια 
 

περιγράφω ρ. µετβ. {περι-έγραψα, -γράφ(τ)ηκα, -γεγραµµένος} 1. αποδίδω (µε 
λόγια, κινήσεις, σχέδια) τα χαρακτηριστικά προσώπου, αντικειµένου, 
καταστάσεως κ.λπ., ώστε να µπορέσει κάποιος να σχηµατίσει ακριβή εικόνα 
γι' αυτό: ~ ένα τοπίο | ποδοσφαιρικό αγώνα | τον κακοποιό στην αστυνοµία | το 
καινούργιο µου σπίτι || ~ µε ενάργεια | αποσπασµατικά | πετυχηµένα ΣΥΝ 
αναπαριστώ, παριστάνω, (απ)εικονίζω, σκιαγραφώ 2. (ειδικότ.) αφηγούµαι, 
εξιστορώ: - τι συνέβη στην εκδήλωση | πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα · 3. 
ΓΕΩΜ. σχεδιάζω σχήµα έτσι, ώστε να περικλείει ένα άλλο· (κυρ. η λόγ. µτχ. 
πε-ριγεγραµµένος, -η, -ο): ο - κύκλος ενός τριγώνου ΑΝΤ. εγγράφω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σύρω γραµµή γύρω από κάτι - ορίζω, προσδιορίζω», < 
περί- + γράφω]. 

περίγυρα επίρρ.· γύρω από όλες τις πλευρές: ~ στο σπίτι δεν υπήρχε ψυχ/ι ΣΥΝ. 
ολόγυρα, τριγύρω. 

περίγυρος (ο) 1. (γενικά) ό,τι περιβάλλει κάτι άλλο 2. (ειδικότ.) δοµική 
κατασκευή που περιβάλλει ανοικτό χώρο ή κτίσµα: ο ~ τού σχολείου | τής 
εκκλησίας | τής οικοδοµής ΣΥΝ. περίβολος, αυλόγυρος, µάντρα 3. (µτφ.) το 
υλικό ή/και ανθρώπινο πλαίσιο που καθορίζει τον χώρο µέσα στον οποίο 
κινείται ο άνθρωπος: κοινωνικός/ οικογενειακός | σχολικός | φυσικός - ΣΥΝ. 
περιβάλλον. Επίσης (λαϊκ.) περίγυρο (το). 

γίδα ΣΥΝ. στροβιλίζω, περιστρέφω, στριφογυρίζω 2. (ειδικότ. µεσοπαθ. 
περιδινούµαι) στροβιλίζοµαι, στρέφοµαι συνεχώς γύρω από τον άξονα µου: 
ορισµένοι δερβίσηδες φθάνουν σε έκσταση περιδινούµενοι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
περίδινώ (-έω) < περί- + -δινώ < δίνη]. 

περιδροµιαζω ρ. αµετβ. {περιδρόµιασα} (οικ.) τρώω υπερβολικά µεγάλη 
ποσότητα φαγητού: στο γλέντι περιδροµιάσαµε ΣΥΝ. παρατρώω, (οικ.) τρώω 
τον περίδροµο | τον αγλέορα | το καταπέτασµα. — περι-δρόµιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < περίδροµος]. 

περίδροµος (ο) 1. φλεγµονή τού δέρµατος, που σχηµατίζεται στην περιοχή 
γύρω από το νύχι ΣΥΝ. παρωνυχία, (λαϊκ.) τριγυρίστρα · 2. ιδιαίτερα έντονος 
κωλικός πόνος στο στοµάχι ΣΥΝ. κωλικόπονος- ΦΡ. (α) (ως κατάρα) 
περίδροµος να σε κόψει! να σε πιάσει πόνος στο στοµάχι! (β) (οικ.) 
περίδροµος! σταµάτα να µιλάς ΣΥΝ. σκάσε, βούλ-λωσ' το! (γ) τρώω | 
κατεβάζω τον περίδροµο τρώω πάρα πολύ µεγάλη ποσότητα φαγητού ΣΥΝ. 
περιδροµιαζω, (αργκό) ταρατσώνω (δ) φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά 
περίδροµο βλ. λ. τρώω. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. τ. τού επιθ. περίδροµος < 
περί- + δρόµος. Ως προς τη σηµ. που σχετίζεται µε το υπερβολικό φαγητό, 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για µεταφορική επέκταση τής σηµ. 
«σχοινί που συγκρατεί το δίχτυ»]. 

 

περίγυρος - περιβάλλον. Η λ. περίγυρος µε τη σηµ. «περιβάλλον» είναι 
σχετικώς νέα. Πλάστηκε ως απόδοση στη δηµοτική τού τύπου περιβάλλον, 
ο οποίος θεωρήθηκε λογιότερος και γι' αυτό, σε παλαιότερη οξεία φάση 
τού γλωσσικού ζητήµατος, κρίθηκε προτιµότερο να αντικατασταθεί στη 
«γνήσια δηµοτική» (πβ. και την αντιµετώπιση άλλων αναλόγων λέξεων, 
όπως το φωνήεν, το καθήκον, το µέλλον, το παρόν,το παρελθόν κ.ά.). Σε 
αυτό συνέβαλε και το ότι η λ. περιβάλλον χρησιµοποιήθηκε κατεξοχήν για 
τη δήλωση τού «φυσικού περιβάλλοντος», ενώ το περίγυρος δήλωσε κυ-
ρίως το «κοινωνικό περιβάλλον» (κοινωνικός περίγυρος). Ωστόσο, η λ. 
περίγυρος (ο) και περίγυρο (το) είναι καθαρώς δηµοτικές λέξεις, που 
χρησιµοποιήθηκαν (και χρησιµοποιούνται ακόµη) για να δηλώσουν «το 
περιτοίχισµα, τον περίβολο, το περίφραγµα» (αυλής, κτηρίου κ.ά.), ό,τι 
αλλιώς ονοµάζουµε µάντρα. Από αυτή την άποψη είναι σκόπιµο να 
προτιµάµε τη λ. περιβάλλον, παράλληλα έστω προς τη µεταφορική δήλωση 
τού κοινωνικού περιβάλλοντος, από τη λ. περίγυρος. 

περίδακρυς, -υς, -υ [µτγν.] {περιδάκρ-υος | -υες, -ύων} (λόγ.) αυτός που είναι 
γεµάτος δάκρυα, που ετοιµάζεται να κλάψει ή έχει µόλις κλάψει ΣΥΝ. 
δακρυσµένος, βουρκωµένος, δακρύβρεχτος ANT. γελαστός. 

περιδεής, -ής, -ες {περιδε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει καταληφθεί 
από µεγάλο φόβο ΣΥΝ. έντροµος ΑΝΤ. άτροµος, άφοβος. 
— περιδεώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ- αρχ. < περί- + -δεής < δέος, πβ. ψοφο-δεής]. 

περίδεµα (το) [µεσν.] {περιδέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) κάθε υλικό που 
χρησιµοποιείται για να συγκρατηθούν µαζί αντικείµενα: γερό | φθαρµένο | 
κοµµένο | σκληρό | ατσαλένιο | υφασµάτινο - ΣΥΝ. δέσιµο. Επίσης περίδεσµος 
(ο) [µτγν.]. 

περιδένω ρ. µετβ. {περι-έδεσα, -δέθηκα} 1. συγκρατώ µαζί αντικείµενα 
χρησιµοποιώντας (απλή ή κολλητική) ταινία ή άλλο παρόµοιο υλικό, το οποίο 
περνώ γύρω τους σφίγγοντας τα: ~ τα βιβλία | τα δέµατα | τους φακέλους ΣΥΝ. 
περισφίγγω 2. ΙΑΓΡ. συγκρατώ ζωτικό όργανο µέσω χειρουργικής 
επεµβάσεως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περιδέω < περί- + δέω (βλ. λ. δένω)]. 

περιδέραιο (το) {περιδεραί-ου | -ων} κόσµηµα που φοριέται γύρω από τον 
λαιµό: πολύτιµο | χρυσό | αρχαίο ~ ΣΥΝ. κολιέ, (λαϊκ.) γιορ-ντάνι. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περιδέραιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιδέραιος 
(µαρτυρείται ως µτγν.) < περί- + -δέραιος < δέρη «λαιµός, τράχηλος». Το αρχ. 
δέρη < *ôépFâ συνδ. µε σανσκρ. grivâ «λαιµός», ρωσ. griva «χαίτη», ενώ η 
σχέση του µε το ρ. βιβρώσκω (βλ. λ. βρώση) παραµένει ανεπιβεβαίωτη]. 

περίδεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. η χειρουργική 
εφαρµογή ράµµατος γύρω από ένα αγγείο ή γύρω από ένα κοίλο όργανο: - 
τραχήλου τής µήτρας σε καθ'έξιν αποβολές. 

περίδεσµος (ο) → περίδεµα 
περίδετος, -η, -ο αυτός που είναι δεµένος γύρω-γύρω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 

περιδέω < περί- + δέω «δένω» (βλ. λ. δένω)]. 
περιδιαβάζω ρ. αµετβ. [1809] {περιδιάβασα} περπατώ κοιτάζοντας γύρω µου 

χωρίς συγκεκριµένο σκοπό: περιδιάβαζε στα σοκάκια τής παλιάς πόλης || 
(µτφ.) - στα κείµενα των αρχαίων συγγραφέων ΣΥΝ. τριγυρνώ, σουλατσάρω, 
βολτάρω, σεργιανίζω. Επίσης περιδιαβαίνω. 
— περιδιάβαση (η) [1809] κ. περιδιάβασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παραδιαβάζω (µε την επίδρ. τής πρόθ. περί) < πάρα- + 
διαβάζω]. 

περιδιαβάτης (ο) [1862] {περιδιαβατών} αυτός που περιδιαβάζει (βλ.λ.). 
Επίσης περιδιαβαστής. 

περιδίνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ροή ενός ρευστού, 
κατά την οποία οι γραµµές τής ροής σχηµατίζουν καµπύλες ή κλειστούς 
βρόχους (λ.χ. οι ρουφήχτρες, οι δίνες στα ποτάµια, όταν υπάρχουν εµπόδια 
στο ρεύµα τους κ.λπ.). 

περιδινητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που στροβιλίζεται σχηµατίζοντας δίνη. 
περίδινώ ρ. µετβ. {περιδινείς... | περιδίνησα} 1. γυρίζω κάτι σε κυκλική τροχιά, 

ώστε να σχηµατίσει δίνη: ro ορµητικό ρεύµα τού ποταµού περιδίνησε τα κλαδιά 
που είχαν πέσει στα νερά του από την καται- 

περίδροµος - αγλέο)υ)ρας - άµπακος - αβλέµονας. Έχουν ενδιαφέρον οι 
φράσεις που πλάστηκαν στην Ελληνική για να δηλώσουν (µαζί µε τα 
ρήµατα τρώγω - πίνω) την υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή ποτού. 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των φράσεων είναι -όπως άλλωστε 
αναµένεται- η µεταφορική σηµασιολογική τους προέλευση και η 
εκφραστικότητα τους. Η συχνότερη από αυτές, η λ. περίδροµος (τρώει | 
πίνει τον περίδροµο) φαίνεται ότι προήλθε µεταφορικά από το πρήξιµο, το 
φούσκωµα τού πληγωµένου δαχτύλου, από τη λ. περίδερµος, 
παρεφθαρµένη και από παρετυµο-λογική σύνδεση µε το (αρχ.) περίδροµος 
«το γύρω-γύρω, περιφέρεια, στεφάνη». Το «πρήξιµο» ως µεταφορική 
απεικόνιση τής πρησµένης από το φαγητό κοιλιάς έδωσε και τις φράσεις 
την τύλωσε «έφαγε πολύ, φούσκωσε η κοιλιά του», (τύλος = πρήξιµο) και 
την έκανε ταράτσα. Το αρχαίο ήδη όνοµα τού φυτού ελλέβορος, παρε-
φθαρµένο σε αγλέο)υ)ρας (έλλέβορος > *ελλέβο)υ)ρας > *αλλέ-βο)υ)ρας > 
*αλλέο)υ)ρας > αγλέο)υ)ρας), έδωσε τη σηµ. τού «υπερβολικού φαγητού 
(ποτού)». Αυτό µπορεί να προήλθε από την υπερβολική συνήθως 
συµπεριφορά των ανθρώπων που έπιναν ελλέβο-ρο, ανθρώπων που 
έπασχαν από παράνοια (πβ. σύγχρονες φράσεις »τρώει | πίνει σαν τρελός», 
δηλ. υπερβολικά, ανεξέλεγκτα). Οµοίως, το άµπακος από το ιταλ. abbaco 
(< λατ. abacus < ελλην. άβαξ, -ακος), δήλωσε την υπερβολική, τη 
σχολαστική ενασχόληση µε υπολογισµούς σε άβακα και µεταφορικά την 
υπερβολική ενασχόληση και κατανάλωση φαγητού. Το ίδιο και η λ. 
αβλέµονας, η οποία είτε από το υπερβολικό βάθος, τα άπατα τού βυθού τής 
θάλασσας τα οποία δεν βλέπεις (ά-βλέµµων [< βλέµµα] βυθός) είτε από το 
ανεξέλεγκτο ποτό (αρχ. άβλεµής - άβλεµέως στη φρ. άβλε-µέως πίνειν) 
δήλωσε µεταφορικά την υπερβολική κατανάλωση φαγητού | ποτού. 

περιδροµόχορτο (το) το φυτό ασφόδελος. 
περιείχα ρ. → περιέχω 
περιέκτης (ο) {περιεκτών} καθετί (π.χ. κουτί, σωληνάριο, µπουκάλι κ.λπ.) που 

περιέχει κάτι. 
[ΕΤΥΜ. < περιέχω, βάσει τού επιθ. περιεκτικός, πβ. κ. εφεκτικός, καχεκτικός]. 

περιεκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που περιλαµβάνει αναλογικά µεγάλη ποσότητα από 
κάτι: τροφή περιεκτική σε βιταµίνες || βιβλίο περιεκτικό πληροφοριών και 
γνώσεων ΣΥΝ. γεµάτος, µεστός, πλήρης ΑΝΤ. άδειος, λειψός 2. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό πληροφορητικότητας, που περιέχει 
πολλά ουσιώδη, χωρίς να περιτ-τολογεί: ~ λόγος | άρθρο | έκθεση ΣΥΝ. µεστός, 
ουσιώδης 3. ΓΛΩΣΣ. περιεκτικά (τα) ονόµατα που δηλώνουν τόπο όπου 
υπάρχει πλήθος προσώπων, ζώων ή πραγµάτων, π.χ. ορνιθώνας, στρατώνας, 
αµπελώνας. — περιεκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. περιέχω]. 

περιεκτικότητα (η) [1877] {χωρ. πληθ.} η ποσότητα ενός στοιχείου που 
περιέχεται σε κάτι, η αναλογία του ως προς αυτό: η ~ ποτού σε οινόπνευµα || 
υψηλή | χαµηλή ~ σε πρωτείνες. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού γαλλ. capacité]. 

περιέλιγµα (το) {περιελίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που τυλίγεται γύρω από 
κάτι 2. (ειδικότ.) κάθε λεπτό κυλινδρικό επίµηκες σώµα που τυλίγεται γύρω 
από άλλο. [ΕΤΥΜ. < περιελίσσω]. 

Περιέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} η περιστροφή γύρω από κάτι: η ~ 
τού κισσού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περιέλιξις < αρχ. περιελίσσω], 

περιελίσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-είλιξα, -ελίχθηκα} περιστρέφω κάτι γύρω από 
κάτι άλλο: ~ σύρµα γύρω από κοντάρι. 

περιεπλάκην ρ. → περιπλέκω 
περιεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {περιεργάστηκα} παρατηρώ (κάτι) µε ιδιαίτερη 

προσοχή και σε κάθε του λεπτοµέρεια: ~ τον ξένο | ένα κόσµηµα | τον 
µηχανισµό µιας συσκευής | τη διακόσµηση τού σπιτιού | τα χειρόγραφα ΣΥΝ. 
εξετάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ: αρχ. < περίεργος]. 

περιέργεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη επιθυµία (κάποιου) να µάθει τι είναι, 
πώς λειτουργεί ή εξελίσσεται (κάτι): η ~ είναι η αρχή τής επιστηµονικής 
έρευνας || τον κοίταξε όλο - || έχω ~ να δω πώς θα κα- 
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ταλήξει αυτή η ιστορία 2. (ειδικότ.) η επιθυµία (κάποιου) να µαθαίνει για τις 
υποθέσεις των άλλων, το ενδιαφέρον για το τι κάνουν οι άλλοι, κυρ. στην 
ιδιωτική τους ζωή: η ~ είναι ενοχλητική || δεν του είπαµε τι συνέβη και κοντεύει 
να σκάσει από την ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. περιεργία < περίεργος]. 

περίεργος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ερευνητική διάθεση, που θέλει να µαθαίνει 
τι είναι και πώς γίνεται το καθετί: ο µικρός ήταν ~ κι έµαθε γρήγορα τα κόλπα 
τής δουλειάς || είµαι ~ να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία 2. αυτός που 
θέλει να µαθαίνει τι συµβαίνει σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν: από 
ανθρώπους ~, που χώνουν τη µύτη τους παντού, µην περιµένεις καλό 3. αυτός 
που είναι δύσκολο να ερµηνευθεί και να κατανοηθεί: ο ένας µπαίνει, ο άλλος 
βγαίνει ~ πράγµατα συµβαίνουν σ' αυτό το σπίτι || οι επιστήµονες παρατήρησαν -
αστρικά φαινόµενα ΣΥΝ. ασυνήθιστος, ανεξήγητος 4. περίεργο (το) καθετί 
αξιοπρόσεκτο και δύσκολο να εξηγηθεί, παράξενο πράγµα: Περίεργο! Πώς και 
δεν σε ειδοποίησε κανείς; || το ~ τής υποθέσεως είναι ότι κανείς από τους 
αδικούµενους δεν τα κατήγγειλε αυτά ΣΥΝ. παράξενο 5. αυτός που µε τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά ή τη στάση του δίνει την εντύπωση προσώπου που 
διαφέρει από τους άλλους: ~ τύπος ο φίλος σου- δεν µου γεµίζει το µάτι ΣΥΝ. 
ασυνήθιστος, παράξενος, διαφορετικός ΑΝΤ. συνηθισµένος, κανονικός 6. 
αυτός που αποκλίνει από το κανονικό: - γεύση έχει το τυρν θα είναι χαλασµένο 
ΣΥΝ. παράξενος. — περίεργα | περιέργως (βλ.λ.) [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που άσκοπα προβληµατίζεται για κάτι», < περί- + -εργος 
< έργον}. 

περιέργως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) κατά παράδοξο τρόπο, που δεν εξηγείται εύκολα: 
~, δεν έχει βγει ακόµη καµία επίσηµη ανακοίνωση, παρά τον σάλο που έχει 
ξεσπάσει- ΦΡ. όλως περιέργως κατά εντελώς ανεξήγητο, παράδοξο τρόπο: αν 
και ευέξαπτος, ~ δεν αντέδρασε στις προκλήσεις τού συνοµιλητή του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επίρρηµα. 

περιέρχοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {περιήλθα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κινούµαι γύρω από κάτι, µέσα σε µια περιοχή ή ανάµεσα σε αντικείµενα ή 
ανθρώπους: ~ τις αρχαιότητες | πόλεις και χωριά | ξένους τόπους ΣΥΝ. 
περιφέροµαι, γυρίζω ΑΝΤ. στέκοµαι ♦ 2. (αµετβ.) (α) καταλήγω από κάποιον 
σε κάποιον άλλον: όλη του η περιουσία περιήλθε στο ∆ηµόσιο || περιήλθε εις 
γνώσιν µου ότι... (πληροφορήθηκα ότι...) || περιήλθε στα χέρια µου φάκελος µε 
αποκαλυπτικά στοιχεία (β) οδηγούµαι σε ορισµένη κατάσταση: ~ σε απόγνωση 
| σε ένδεια | αδιέξοδο ΣΥΝ. φθάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

περιεστάλην ρ. → περιστέλλω 
περιέστειλα ρ. → περιστέλλω 
περιεστραµµένος, -η, -ο → περιστρέφω 
περιέταµα ρ. → περιτέµνω 
περιεχόµενο (το) {περιεχοµέν-ου | -ων} 1. οτιδήποτε περιέχεται µέσα σε κάτι: 

το ~ τού δέµατος | τού κουτιού | τού συρταριού || άδειασε το ~ τής τσέπης του 
στο τραπέζι 2. το θέµα στο οποίο αναφέρεται κάποιος/κάτι: το ~ βιβλίου | 
οµιλίας | άρθρου | επιστολής | συνοµιλιών ΣΥΝ. (για ταινία, θεατρ. έργο, 
βιβλίο) υπόθεση 3. (α) τα αξιόλογα στοιχεία που έχει κάποιος/κάτι: είναι 
άνθρωπος µε ~ και είναι ευχάριστο να συζητάς µαζί του || ένα βιβλίο φτωχό σε 
~ (β) κάθε αξιόλογος στόχος, ο οποίος δίνει ενδιαφέρον νόηµα και αξία σε 
κάτι: δώστε ~ στη ζωή των παιδιών σας και δεν θα κινδυνεύσουν από τα ναρ-
κωτικά || περιφέρεται ζώντας µια ζωή χωρίς κανένα ~ ΣΥΝ. νόηµα 4. (στις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες) η πληροφορία, η σηµασία λέξης, 
σήµατος κ.ά. (κατ' αντιδιαστολή προς τη µορφή τους): το ~ τού όρου «αγάπη» 
είναι ευρύ || συχνά, η κατάχρηση ορισµένων λέξεων τις καθιστά κενές 
περιεχοµένου || στην προπαγάνδα χρησιµοποιούνται όροι οι οποίοι στερούνται 
περιεχοµένου και ο καθένας τους αντιλαµβάνεται όπως τον συµφέρει || το ~ µιας 
φράσης || το ~ ενός έργου τέχνης | ενός συµβόλου ΑΝΤ. µορφή 5. αυτό το οποίο 
περιλαµβάνει µια δραστηριότητα: µου εξήγησε το ~ τής δουλειάς του || το 
εκπαιδευτικό ~ ενός προγράµµατος ΣΥΝ. αντικείµενο · 6. περιεχόµενα (τα) τα 
θέµατα που περιλαµβάνει βιβλίο, περιοδικό ή σύγγραµµα και τα οποία 
δίδονται συνήθ. υπό µορφήν καταλόγου από τίτλους κεφαλαίων, 
υποκεφαλαίων και µε παράθεση τού αριθµού τής σελίδας όπου µπορεί κανείς 
να τα αναζητήσει: πίνακας περιεχοµένων || ψάχνω στα ~ το κεφάλαιο που µε 
ενδιαφέρει. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού τ. περιεχόµενος, µτχ. µέσ. ενεστ. 
τού αρχ. περιέχω. Στη σηµ. 6 η λ. αποδίδει το αγγλ. contents]. 

περιέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} 
περιλαµβάνω εντός µου ή στη σύνθεση µου κάτι: ο φάκελος περιέχει πολύτιµα 
έγγραφα || το ποτό αυτό περιέχει πολύ οινόπνευµα || το νοµοσχέδιο περιέχει 
διατάξεις για τις φοροαπαλλαγές || το άρθρο περιέχει πλήθος ανακριβειών 
ΣΥΝ. περικλείω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω, περιλαµβάνω. 

περίζηλος, -η, -ο [µεσν.] πολύ ζηλευτός, επίζηλος. 
περιζήτητος, -η, -ο [1856] αυτός που έχει µεγάλη ζήτηση, που τον θέλουν 

πολλοί: είναι ~ στις κοινωνικές συγκεντρώσεις || - γαµπρός/ ρόλος σε ένα 
θεατρικό έργο | µουσειακό αντικείµενο | θέση σε µια υπηρεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανάρπαστος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. recherché]. 

περίζωµα (το) [µτγν.] {περιζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. φαρδύ κοµµάτι από 
ύφασµα ή δέρµα, που καλύπτει την περιοχή από τη µέση ώς τα γόνατα: 
σκισµένο | µατωµένο | βαρύ ~ ΣΥΝ. ποδιά, µπροστέλα · 2. κάθε λωρίδα (λ.χ. 
από ξύλο) σε κτήριο, που χρησιµεύει για διακόσµηση ή για ενίσχυση· 
(ειδικότ.) το σοβαντεπί (βλ.λ.) · 3. ΝΑΥΤ. ζώνη στην εξωτερική πλευρά και 
κατά µήκος τού πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραµµή, η οποία προστατεύει το 
σκάφος από προσκρούσεις. 

περιζώνω ρ. µετβ. {περι-έζωσα, -ζώθηκα κ. -ζώστηκα, -ζωµένος κ. -ζωσµένος) 
κλείνω ή σχηµατίζω κλοιό από όλες τις πλευρές: την αγροι- 

κία έχουν περιζώσει οι φλόγες || οι αστυνοµικοί περιέζωσαν από παντού τη 
γιάφκα ΣΥΝ. περικυκλώνω, περιβάλλω.    — περίζωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. περιζώννυµι < περί- + ζώννυµι (βλ. κ. ζώνω)]. 

περιήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επίσκεψη ενός χώρου 
για αναψυχή ή για έρευνα και µελέτη ΣΥΝ. τουρισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

περιηγητής (ο) [µτγν.], περιηγήτρια (η) [1886] {περιηγητριών} πρόσωπο που 
επισκέπεται έναν τόπο για αναψυχή ή για να γνωρίσει και να µελετήσει τα 
αξιοθέατα, τα µνηµεία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του: ο αρχαιολογικός 
χώρος γέµισε περιηγητές || τα βιβλία των περιηγητών τού 19ου αι. δίνουν 
πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή στη χώρα µας ΣΥΝ. τουρίστας. — 
περιηγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

περιηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {περιηγείσαι... | περιηγήθηκα} ταξιδεύω σε έναν 
τόπο είτε για αναψυχή είτε για -να γνωρίσω και να µελετήσω τα αξιοθέατα, τα 
µνηµεία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του: περιηγήθηκε την Ήπειρο και τη 
Μακεδονία και εξέδωσε βιβλίο µε τις εντυπώσεις του ΣΥΝ. γυρίζω, περιοδεύω, 
ταξιδεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περιηγούµαι (-έο-), αρχική σηµ. «αναλαµβάνω να δείξω τον 
δρόµο (κυρ. σε ορειβασία)», < περί- + ηγούµαι]. 

περιήλιο (το) [1825] (περιηλί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. το κοντινότερο προς τον Ήλιο 
σηµείο τής τροχιάς ενός ουράνιου σώµατος: το ~ τής Γης | τής Αφροδίτης ANT. 
αφήλιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perihelium]. 

περιθάλπω ρ. µετβ. {περιέθαλψα} 1. προσφέρω προστασία και βοήθεια σε 
όποιον έχει ανάγκη: ~ ασθενή | κατατρεγµένο | πρόσφυγες ΣΥΝ. φροντίζω, 
περιποιούµαι 2. (ειδικότ.) παρέχω ιατρική βοήθεια σε οργανωµένη µονάδα και 
εκτός αυτής: το νοσοκοµείο περιέθαλψε τους τραυµατίες ΣΥΝ. φροντίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + θάλπω (βλ.λ.)]. 

περίθαλψη (η) [µεσν.] {-ης κ. -άλψεως | χωρ. πληθ.} η παροχή βοήθειας, 
φροντίδας, η περιποίηση κάποιου: υγειονοµική | ιατροφαρµακευτική ~· ΦΡ. 
κοινωνική περίθαλψη ο τοµέας τής κρατικής πολιτικής µε αντικείµενο την 
ανακούφιση σε ιατροφαρµακευτικό, οικονοµικό κ.λπ. επίπεδο των λιγότερο 
ευνοηµένων πολιτών. 

περίθλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΦΥΣ. η απόκλιση κύµατος από 
την αρχικά ευθύγραµµη πορεία του εξαιτίας τής πρόσπτωσης του σε κάποιο 
εµπόδιο ή σχισµή µικρών διαστάσεων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περίθλασις < περιθλώ 
< περί- + θλώ (-άω) «σπάζω» (βλ. λ. θλάση)]. 

περιθωριακός, -ή, -ό (κακόσ.) 1. αυτός που ζει ή ανήκει στο κοινωνικό 
περιθώριο: ~ οµάδες | άτοµο | έντυπο || (κ. ως ουσ.) οι ~ ζουν σε άθλιες 
συνθήκες ζωής 2. ασήµαντος, που δεν ανήκει στον πυρήνα των εξελίξεων: 
αυτό το θέµα είναι -· άλλα είναι τα κρίσιµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
marginal]. 

περιθώριο (το) {περιθωρί-ου | -ων) 1. ο κενός χώρος γύρω από το τυπωµένο 
κείµενο ή τις εικόνες µιας σελίδας: σηµειώσεις στο ~ τής σελίδας || ρύθµιση 
περιθωρίου στις γραφοµηχανές ή τους HI Υ ΣΥΝ. πλαίσιο, άκρη 2. (κατ' επέκτ.) 
ακάλυπτο, επιπρόσθετο διάστηµα µέσα στο οποίο υπάρχει άνεση ή ελευθερία 
κινήσεων: φέρε το τραπέζι πιο κοντά, έχει ~· (µτφ.) 3. οι δυνατότητες για κάτι, 
πέρα από κάποιο οριακό σηµείο: υπάρχει ~ ακόµη κέρδους | χρόνου | κινήσεων 
| ελιγµών | βελτιώσεως των σχέσεων τους | ανάπτυξης || υπάρχουν πολλά ~ 
καλύτερης συνεργασίας και αποτελεσµατικότερης διαχείρισης || πρέπει να 
βιαστούµε- τα χρονικά - στενεύουν! || τι ~ λάθους έχει αυτή η µέθοδος µέτρησης; 
ΦΡ. αφήνω (σε κάποιον) περιθώριο | περιθώρια (για κάτι) δίνω (σε κάποιον) 
τη δυνατότητα (για κάτι): η νέα δήλωση τού υπουργού δεν αφήνει περιθώρια 
παρερµηνείας των αρχικών δηλώσεων || τα αποτελέσµατα τής ιατρικής αυτής 
έρευνας αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τους καρκινοπαθείς || ενήργησε 
αστραπιαία- δεν του άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης 4. οτιδήποτε δεν 
βρίσκεται στο επίκεντρο, στο κύριο µέρος: στο ~ τής διάσκεψης | των εργασιών 
τής Συνόδου Κορυφής || οδηγώ | βάζω κάποιον στο ~ (του αφαιρώ το δικαίωµα 
για δράση, τον βγάζω εκτός µάχης, τον παραµερίζω) ΣΥΝ. πλαίσιο, άκρη 5. 
(α) ο εξωκοινωνικός χώρος στον οποίο ζουν, ηθεληµένα ή όχι, άτοµα που 
χαρακτηρίζονται από τάσεις φυγής, αποστασιοποίησης και µη συµµετοχής στα 
κοινωνικά δρώµενα εξαιτίας τής απόκλισης και σύγκρουσης τους µε τα αποδε-
κτά πρότυπα τής κοινωνίας, λόγω ιδεολογικής διαφοροποίησης ή εξαιτίας τού 
χαµηλού οικονοµικού και πνευµατικού τους επιπέδου: «η ανεργία µπορεί να 
οδηγήσει µια µερίδα τού πληθυσµού στο κοινωνικό ~» (εφηµ.) (β) (κακόσ.) ο 
χώρος στον οποίο ζουν και κινούνται οι απόκληροι τής κοινωνίας, καθώς και 
άτοµα µε αντικοινωνική συµπεριφορά · 6. ΟΙΚΟΝ. εµπορικό περιθώριο η 
διαφορά µεταξύ τής τιµής αγοράς και τής τιµής πώλησης στην αλυσίδα 
διανοµής των αγαθών και υπηρεσιών. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *περιθεώριον < µτγν. περιθεωρώ «παρατηρώ από 
όλες τις πλευρές» (< περί- + θεωρώ) ή, κατ' άλλη άποψη, < αρχ. περιθέω 
«περιτρέχω, περιβάλλω». Ορισµένες µτφ. σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. 
marge, λ.χ. περιθώριο λάθους | κέρδους | κινήσεως (< une marge d'erreur | du 
bénéfice | de manœuvre), ζει στο περιθώριο (< il vit en marge)]. 

περιθωριοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 1. κοινωνικό 
φαινόµενο που απαντά σε πολλές κοινωνίες και κυρ. στη σύγχρονες 
ανεπτυγµένες κοινωνίες, κατά το οποίο τµήµατα τού πληθυσµού δεν 
καταφέρνουν να απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που η κοινωνία παραχωρεί 
στα µέλη της 2. (ειδικότ.) η εκούσια ή ακούσια ενσωµάτωση κάποιου στο 
κοινωνικό περιθώριο (βλ.λ., σηµ. 5) 3. η απώ- 
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λεία τής σηµαντικής θέσης που έχει κάποιος και ο περιορισµός του σε 
ασήµαντο ρόλο: η αποµονωτική πολιτική οδήγησε αυτή τη χώρα στην ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. marginalisation]. 

περιθωριοποιώ ρ. µετβ. (περιθωριοποιείς... | περιθωριοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. οδηγώ κάποιον στο κοινωνικό περιθώριο, τον καθιστώ 
περιθωριακό: φοβούνται ότι η αυστηρή οικονοµική πολιτική θα 
περιθωριοποιήσει τα ασθενέστερα λαϊκά στρώµατα 2. δεν επιτρέπω σε κάποιον 
να κινηθεί στο επίκεντρο τής δραστηριότητας, τον κάνω να χάσει τον 
σηµαντικό ρόλο που είχε και να περιοριστεί σε ασήµαντο ρόλο: οι άστοχες 
ενέργειες στην εξωτερική πολιτική είχαν ως αποτέλεσµα να περιθωριοποιηθεί η 
χώρα αυτή πολιτικά. (ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. marginaliser]. 

περιίπταµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (περιίπτ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -ανται, 
µτχ. περιιπτάµενος, -η, -ο | παρατ. περιιπτ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -
αντο) (λόγ.) ίπταµαι γύρω από (κάτι). 

περίκαλα επίρρ.· πολύ καλά: καλά και ~! ΣΥΝ. άριστα, εξαιρετικά ANT. κακά, 
χάλια. 

περικαλλής, -ής, -ες {περικαλλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαθέτει 
εξαιρετική οµορφιά: ~ νέος | ναός | αρχιτεκτόνηµα | πρόσωπο | κόσµηµα ΣΥΝ. 
πανέµορφος ΑΝΤ. άσχηµος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- 
+ -καλλής < κάλλος]. 

περικαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {περικάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} (λόγ.) καλύπτω 
από όλες τις πλευρές, γύρω-γύρω ΣΥΝ. περιβάλλω. — περι-κάλυµµα (το) 
[αρχ.] κ. περικάλυψη (η) [µτγν.]. 

περικάµπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έκαµψα, -κάµφθηκα, -κεκαµµένος} λυγίζω 
(κάτι), ώσπου να πάρει το σχήµα τής καµπύλης ΣΥΝ. κυρτώνω, καµπυλώνω. 
— περίκαµψη (η) [µτγν.]. 

περικάρδιο (το) [αρχ.] {περικαρδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. η µεµβράνη που 
περιβάλλει την καρδιά. — περικαρδι)α)κός, -ή, -ό [1836]. 

περικαρδίτιδα (η) [1854] ΙΑΤΡ. φλεγµονή που εντοπίζεται στο περικάρδιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pericardite]. 

περικάρπίΌ (το) [αρχ.] {περικαρπί-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. το τµήµα τού χεριού που 
περιβάλλει τον καρπό 2. (συνεκδ.) το βαµβακερό περίβληµα που φορούν οι 
αθλητές στον καρπό τού χεριού τους · 3. BOT. το εξωτερικό περίβληµα τού 
καρπού ενός φυτού. — περικαρπι)α)κός, -ή, -ό. 

περικαυλίδα (η) (λόγ.) το προφυλακτικό ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπότα. [ΕΤΥΜ. < 
περί- + -καυλίδα < καυλός]. 

περίκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {περίκει-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται | 
(παρατ.) περιεκ-είµην, -εισο, -ειτο, -είµεθα, -είσθε, -ειντο} (αρ-χαιοπρ.) 
βρίσκοµαι τοποθετηµένος γύρω από όλες τις πλευρές ενός στοιχείου ή 
πράγµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

περικείµενο (το) [περικειµέν-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό και εξω-γλωσσικό 
περιβάλλον ενός κειµένου- ό,τι συνδέεται µε ένα κείµενο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. context]. 

περικεντρικός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται κοντά στο κέντρο: ~ δρόµος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pericentric]. 

περίκεντρο (το) {περικέντρ-ου | -ων} ΜΑθ. 1. το σηµείο όπου τέµνονται οι 
µεσοκάθετοι των πλευρών ενός τριγώνου και είναι το κέντρο τού 
περιγεγραµµένου στο τρίγωνο κύκλου 2. (α) το κέντρο τού κύκλου ή τής 
σφαίρας όπου είναι εγγεγραµµένο ένα πολύγωνο ή στερεό σχήµα (β) 
περίκεντρο πολυγώνου το κέντρο κύκλου ο οποίος είναι περιγεγραµµένος σε 
πολύγωνο (γ) περίκεντρο πολυέδρου το κέντρο σφαίρας που είναι 
περιγεγραµµένη σε πολύεδρο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
pericentrum]. 

περικεφαλαία (η) {περικεφαλαίων} 1. είδος καλύµµατος τής κεφαλής των 
στρατιωτών κατά την αρχαιότητα, που απαρτιζόταν από το κράνος και ένα 
λοφίο: σπαρτιατική | αρχαία | βαριά | αστραφτερή | σιδερένια ~· ΦΡ. βλάκας µε 
περικεφαλαία για πρόσωπο αποδεδειγµένα χαζό, χωρίς µυαλό ή εξυπνάδα 
ΣΥΝ. πανηλίθιος ANT. πανέξυπνος 2. (παλαιότ.) µεγάλο κράνος σκάφανδρου 
µε στρογγυλές θυρίδες µε το οποίο καταδυόταν ο δύτης (π.χ. σφουγγαράς) σε 
µεγάλο βάθος. [ΕΤΥΜ αρχ·, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. περικεφάλαιος < 
περί- + -κεφαλαίος < κεφαλή]. 

περικλαδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {περικλάδ-εψα, -εύτηκα} κλαδεύω γύρω-γύρω, 
από όλες τις πλευρές. 

περικλεής, -ής, -ές {περικλε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει µεγάλη 
φήµη, που γνωρίζει µεγάλη δόξα: ~ ήρωας | θάνατος ΣΥΝ. ένδοξος, 
ξακουστός, ευκλεής ANT. ακλεής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
περί- + -κλεής < κλέος «δόξα»]. 

περίκλειστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κλειστός από όλες τις πλευρές: ~ 
κτίσµα. — περίκλειστα επίρρ. 

περικλείω ρ. µετβ. [αρχ.] (περι-έκλεισα, περι-κλείστηκα, -κλεισµένος} 1. 
κλείνω (κάτι) από όλες τις πλευρές: την πόλη περικλείουν επτά λόφοι || ψηλοί 
τοίχοι περικλείουν τον κήπο 2. περιλαµβάνω: οι στίχοι αυτοί περικλείουν όλο 
τον ροµαντισµό τού ποιητή. — περίκλειση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλείνω, 
περιλαµβάνω. 

Περικλής (ο) {-η κ. -έους} 1. σπουδαίος πολιτικός τής αρχαίας Αθήνας (490-
429 π.Χ.), αρχηγός τής δηµοκρατικής παράταξης, ο οποίος συνετέλεσε 
καθοριστικά στην ανάδειξη τής Αθήνας σε κυρίαρχη δύναµη τού ελληνικού 
χώρου και σε κέντρο πολιτισµού τόσο, ώστε ο αιώνας στον οποίο έδρασε να 
ονοµαστεί «ο χρυσούς αιών τού Περικλέους» 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Περικλής «ένδοξος, φηµισµένος» < περί- + -κλής < -κλέΡης < 
κλέος «δόξα» (< *κλέΕος). Βλ. κ. κλέος]. 

περικνηµίδα (η) 1. (λόγ.) κάλυµµα τής κνήµης, που τοποθετείται 

απευθείας πάνω στο πόδι: υφαντή | πλουµιστή | τσόχινη | βαριά -ΣΥΝ. κάλτσα 2. 
ΑΘΛ. το προστατευτικό (συνήθ. πλαστικοποιηµένο) κάλυµµα τής κνήµης, που 
τοποθετείται µέσα από την κάλτσα, για να προστατεύει το πόδι από χτυπήµατα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. περικνηµίς, -ίδος < περί- + -κνηµίς < κνήµη]. 

περίκνήµιο (το) (περικνηµί-ου | -ων} το κάλυµµα τής κνήµης που καλύπτει το 
πόδι από τον αστράγαλο ώς το γόνατο, συνήθ. πάνω από το παντελόνι, και 
αποτελεί µέρος στρατιωτικών ή κυνηγετικών στολών ΣΥΝ. γκέτα. [ΕΤΥΜ < 
apX· περικνήµια (τά) < περί- + -κνήµια < κνήµη]. 

περικόβω ρ. → περικόπτω 
περικοκλάδα (η) 1. κάθε φυτό µε πολλά στελέχη, που έχει την τάση να 

απλώνεται και να καλύπτει µεγάλη έκταση αναρριχώµενο: πυκνή | 
καταπράσινη | σκιερή | µαραµένη | ενοχλητική ~ 2. (µτφ.) περικοκλάδες (οι) ο 
λόγος που χαρακτηρίζεται από πλεονασµούς, περίτεχνες βερµπαλιστικές 
διατυπώσεις: άσε τις ~ και λέγε τι ζητάς ΣΥΝ. σάλτσες, φιοριτούρες. [ΕΤΥΜ. < 
περιπλοκάδα (βλ.λ.), µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. κλαδί]. 

περίκοµψος, -η, -ο [αρχ.] πολύ κοµψός ή εξεζητηµένα περίτεχνος: ~ χτένισµα | 
στολισµός | ύφος ΣΥΝ. πολυστόλιστος. — περίκοµψα επίρρ. 

περικοπή (η) 1. ο περιορισµός, η µείωση: ~ εισοδηµάτων | παροχών | µισθών | 
συντάξεων | επιδοµάτων | πιστώσεων | των δηµοσίων δαπανών || περικοπές 
στον προϋπολογισµό ΣΥΝ. ελάττωση, περιστολή 2. (ει-δικότ.) η αφαίρεση 
τµηµάτων από ένα έργο επειδή κρίνονται επικίνδυνα (από ιδεολογικής, ηθικής 
κ.λπ. απόψεως) ή ενοχλητικά για κάποιους· συνήθ. διενεργείται εξαιτίας 
λογοκρισίας: η ταινία προβλήθηκε ολόκληρη χωρίς περικοπές || νέα έκδοση τού 
βιβλίου χωρίς τις ~ τής λογοκρισίας 3. αυτοτελές, αυτόνοµο απόσπασµα, χωρίο 
κειµένου (κυρ. τής Αγίας Γραφής) που αναγιγνώσκεται στις ακολουθίες τής 
θείας λατρείας ή επιλέγεται για διδακτικούς σκοπούς (στο κατηχητικό ή το 
σχολείο): ~ από τα Ευαγγέλια | τις επιστολές των Αποστόλων | τη Βίβλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περικόπτω]. 

περικόπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιέκοψα, περικό-πηκα, -µµένος κ. (λόγ.) 
περικεκοµµένος} 1. κάνω περικοπές σε (κάτι), µειώνω: η νέα κυβέρνηση 
περικόπτει τις δαπάνες για την υγεία ΣΥΝ. ελαττώνω, περιορίζω ANT. αυξάνω 
2. αφαιρώ µέρος από ένα σύνολο, κυρ. από ολοκληρωµένο έργο: περιέκοψαν 
τις επίµαχες σκηνές τού έργου. 

περικόχλιο (το) {περικοχλί-ου | -ων} (λόγ.) το µεταλλικό, κυρ. κυλινδρικό 
εξάρτηµα, µε το οποίο στερεώνεται στη θέση της η βίδα· το παξιµάδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. περικόχλιον < περί- + -κόχλιον < κοχλίας]. 

περικυκλώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περικύκλω-σα, -θηκα, -µένος} κυκλώνω από 
παντού, παρατάσσω ή παρατάσσοµαι κυκλικά γύρω από (κάποιον/κάτι) 
σχηµατίζοντας κλοιό: οι εχθροί περικύκλωσαν το στρατόπεδο || βρέθηκε 
περικυκλωµένος από πλήθος θαυµαστών του ΣΥΝ. περικλείω. —περικύκλωση 
(η) [αρχ.]. 

περιλαβαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] [περίλαβα} αρπάζω (κάποιον/κάτι) µε επιθετικό 
τρόπο· επιτίθεµαι λεκτικά: τον περίλαβε µε τα χειρότερα λόγια, τον έκανε ρεζίλι 
|| θα σε περιλάβει κι εσένα, σαν έρθει η σειρά σου || (ως απειλή) κάτσε καλά, µη 
σε περιλάβω! (πβ. λ. περιλαµβάνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

περιλαβαίνω - περιλαµβάνω. Το περι-λαβαίνω σηµαίνει κυρίως «πιάνω 
(κάποιον/κάτι), ασχολούµαι, έχω να κάνω µε κάποιον» και σχηµατίζει τον 
αόρ. µε τον τ. περί-λαβα: Αν σε περιλάβω στα χέρια µου... - Τους 
περιλαβαίνει τον έναν µετά τον άλλον και τους εξευτελίζει. Το περιλαµβάνω 
σηµαίνει «περιέχω, περικλείω µέσα» και σχηµατίζει κανονικά τον αόριστο 
ως περι-έλαβα: ∆εν τον περιέλαβαν στους εκλογικούς συνδυασµούς - Ο 
πίνακας των επιτυχόντων περιλαµβάνει 200 ονόµατα. 

π ε ρ ι λ α ίµ ι ο  (το) [1856] [περιλαιµί-ου | -ων} 1. (α) (γενικά) οτιδήποτε 
φοριέται ή τοποθετείται γύρω από τον λαιµό (περιβάλλοντας τον) (β) (ειδικότ. 
σε στολές) ο γιακάς 2. δερµάτινη ή µεταλλική λωρίδα ή αλυσίδα, που 
στερεώνεται γύρω από τον λαιµό ζώου και χρησιµοποιείται κυρ. για τον 
έλεγχο των κινήσεων του προσαρµοσµένο σε αλυσίδα ή την αναγνώριση του: 
το ~ τού σκύλου ΣΥΝ. λουράκι, κολάρο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού τουρκ. yaka 
«γιακάς»]. 

περιλάλητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι γνωστός σε όλους, που συζητείται 
έντονα: τα ~ πλούτη τού βασιλιά || ~ οµορφιά ΣΥΝ. ονοµαστός, ξακουστός, 
περιβόητος, (λόγ.) περιώνυµος. 

περιλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] (περιέλ-αβα, (λόγ.) -ήφθην, -ης, -η... (µτχ. 
περιληφθείς, -είσα, -έν)} 1. περικλείω, εµπεριέχω (κάτι): η περιουσία του 
περιλαµβάνει πλήθος κινητών και ακινήτων || το κτήµα περιλαµβάνει τα δύο 
σπίτια και όλη την έκταση µέχρι τον δρόµο 2. διαθέτω ως µέλη ή µέρη, 
απαρτίζοµαι από (συγκεκριµένα στοιχεία): η οργάνωση αυτή περιλαµβάνει 
είκοσι τοπικές || ο σύλλογος περιελάµβανε τότε ελάχιστα µέλη 3. (ειδικότ. για 
κείµενα) έχω ως περιεχόµενο, ως αντικείµενο: το βιβλίο περιλαµβάνει τα 
γεγονότα τής Κατοχής σε δέκα ενότητες ΣΥΝ. περιέχω 4. ενσωµατώνω, 
εντάσσω (κάτι/κάποιον) σε ένα σύνολο ή στα ήδη υπάρχοντα: η τιµή 
περιλαµβάνει και τα έξοδα διατροφής στο ξενοδοχείο || τον περιέλαβαν στη λί-
στα των υποψηφίων ΣΥΝ. συµπεριλαµβάνω, συνυπολογίζω 5. (η γεν. τής 
µεσοπαθ. µτχ. ενεστ. περιλαµβανοµένου (-ης) | περιλαµβανοµένων) 
συνυπολογίζοντας: όλοι, περιλαµβανοµένων και των αντιπολιτευοµένων, 
επικρότησαν τότε την απόφαση τού προέδρου || οι περισσότεροι, και εµού 
περιλαµβανοµένου, ήταν εξοργισµένοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιλαβαίνω, λαµβάνω. 
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περιλαµβάνω - συµπεριλαµβάνω, περιέχω - εµπεριέχω, περικλείω - 
εµπερικλείω. Βασική σηµασία όλων των ρηµάτων αυτών είναι η δήλωση 
τού «περιεχοµένου», τού ότι «κάτι τοποθετείται µέσα σε ορισµένα όρια». 
Η σηµασία αυτή εκφράζεται είτε δυναµικά (περιλαµβάνω, περικλείω) είτε 
στατικά (περιέχω). Κατ' επέκταση, δηλώνεται από τα ίδια ρήµατα η 
σηµασία τού «εντάσσω κάτι σε ένα σύνολο» (εµπεριέχω, εµπερικλείω) ή η 
σηµ. τού «προσθέτω στα ήδη υπάρχοντα» (συµπεριλαµβάνω). Οι λεπτές 
αυτές σηµασιολογικές αποχρώσεις είναι καλό να τηρούνται στην προ-
σεγµένη επικοινωνία, ώστε να µη φαίνονται ότι «όλα σηµαίνουν το ίδιο» 
και µπορούν να χρησιµοποιούνται αδιακρίτως. 

περιλαµπής, -ής, -ές [µτγν.] {περιλαµπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ο περίλαµπρος. — 
περιλαµπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

περίλαµπρος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που λάµπει από κάθε πλευρά, εξαιρετικά 
λαµπερός ΣΥΝ. (λόγ.) περιλαµπής, (εκφραστ.) ολοφώτει-νος, ολόλαµπρος ΑΝΤ. 
(λόγ.) αλαµπής 2. (µτφ.) αυτός που διαθέτει µεγάλη λαµπρότητα και 
ακτινοβολία: ~ νίκη | επιτυχία. — περίλαµπρα επίρρ. 

περιληπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει ή µπορεί να περιλάβει πολλά, που 
µε συντοµία και λιτότητα αναφέρει πολλά: ~ έκθεση των πεπραγµένων || ~ 
παρουσίαση των θέσεων τού κόµµατος ΣΥΝ. συνοπτικός ΑΝΤ. εκτενής, 
µακροσκελής 2. (για γραπτό κείµενο) αυτός που έχει τη µορφή περίληψης: 
κεφάλαιο σε ~ µορφή ΣΥΝ. βραχυλογικός ΑΝΤ. αναλυτικός 3. ΓΛΩΣΣ. 
περιληπτικό όνοµα κοινό όνοµα σε ενικό αριθµό, που δηλώνει πλήθος 
οµοειδών προσώπων, ζώων ή πραγµάτων, τα οποία συγκροτούν ενιαίο 
σύνολο, λ.χ. οι λέξεις λαός, αστυνοµία, οικογένεια, εργατιά κ.λπ. — 
περιληπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

περίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η σύντοµη απόδοση τού 
περιεχοµένου γραπτού ή προφορικού κειµένου: του έκανε µια ~ τής οµιλίας 
τού προέδρου || στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθεί ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) ρεζουµέ, 
(λόγ.) σύνοψη- ΦΡ. (λόγ.) εν περιλήψει µε λίγα λόγια, µε συντοµία: το θέµα ~ 
ετέθη ως εξής... — (υποκ.) περιλη-ψούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περίληψις, αρχική σηµ. «αντίληψη των γενικών αρχών, των 
βασικών σηµείων», < περιλαµβάνω (πβ. κ. λήψις - λαµβάνω)]. 

περιλούζω ρ. µετβ. {περι-έλουσα, -λούστηκα} 1. βρέχω από κάθε πλευρά 2. 
(µτφ.) καθυβρίζω (κάποιον): τον περιέλουσε µε ακατονόµαστες φράσεις. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περιλούω < περί- + λούω]. 

περίλυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι πάρα πολύ λυπηµένος: την κοίταζε µε ~ 
ύφος ΣΥΝ. καταστενοχωρηµένος, καταλυπηµένος ΑΝΤ. περιχαρής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < περί- + -λυπος < λύπη]. 

περιµαζεύω ρ. µετβ. {περιµάζ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. µαζεύω πράγµατα που 
έχουν σκορπίσει: ~ τις σηµειώσεις που σκόρπισε ο αέρας || ~ τα θρύψαλα τού 
σπασµένου βάζου ΣΥΝ. περισυλλέγω ΑΝΤ. σκορπώ 2. περιορίζω και ελέγχω 
(κάποιον/κάτι): δεν µπορεί να περιµαζέψει τη σκέψη του || ~ τη γλώσσα µου 
(προσέχω τι λέω, παύω να είµαι αυθάδης) || περιµάζεψε τον γυιο σου, γιατί 
ενοχλεί τον κόσµο! ΣΥΝ. συµµαζεύω 3. προσφέρω περίθαλψη, φροντίδα: 
βρήκε το κουτάβι στον δρόµο και το περιµάζεψε στο σπίτι της || το ίδρυµα 
περιµαζεύει αστέγους. Επίσης (λαϊκ.) περιµαζώνω [µεσν.]. — περιµάζεµα κ. 
(λαϊκ.) περιµάζωµα (το). 

περιµένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {περίµενα} ♦ (µετβ.) 1. παραµένω στο ίδιο 
σηµείο, ώσπου να έρθει (κάποιος/κάτι) ή µέχρι να συµβεί (κάτι 
προγραµµατισµένο ή αναµενόµενο): - το τρένο | το λεωφορείο | το τρόλεϊ || ~ 
ταξί στην πιάτσα || θα σε ~ στη γωνία || ποιον περιµένεις τόση ώρα; || ~ να 
περάσουν τα οχήµατα τής παρέλασης 2. είµαι σε αναµονή για (κάτι 
µελλοντικό): ~ τα αποτελέσµατα των εξετάσεων || - να δω τι θα γίνει µετά τις 
εκλογές || ~ πώς και πώς την επιστροφή τής κόρης του από το εξωτερικό || (για 
κάτι που πρόκειται να συµβεί) ποιος ξέρει τι τον περιµένει στην ξενιτειά || µας 
περιµένουν εκπλήξεις- ΦΡ. (α) (για ετοιµοθάνατο) περιµένουµε (κάποιον) ανα-
µένουµε ότι θα πεθάνει από ώρα σε ώρα: τον περιµένουµε τον παππού, είναι 
στα τελευταία του (β) (για γυναίκα) περιµένω παιδί είµαι έγκυος 3. (µτφ.) είµαι 
διαθέσιµος ή σε ετοιµότητα να δεχθώ (κάποιον/κάτι): έξω τον περίµενε ένα 
αυτοκίνητο, δώρο των γονιών του || αρχίζουν οι διακοπές· τα νησιά µάς 
περιµένουν 4. θεωρώ (κάτι) πιθανό, ενδεχόµενο να συµβεί: έχει µάθει να 
περιµένει τα χειρότερα || δεν ήταν κάτι που µας ξάφνιασε, το περιµέναµε! || αυτά 
να τα περιµένεις από άξεστους ανθρώπους || το περίµενες αυτό από τέτοιον άν-
θρωπο; || (προτρεπτικά) τι περιµένεις και δεν τον διώχνεις; ΦΡ. δεν το περίµενα 
για κάτι απροσδόκητο, απρόοπτο: - να παρεξηγηθείς! || ~ να συµπεριφερθεί έτσι 
στον φίλο του! 5. (α) έχω προσδοκία ή ελπίδα για (κάτι): οι νέοι περιµένουν 
έναν καλύτερο κόσµο || ~ ότι θα βελτιωθούν τα οικονοµικά µου || τι περιµένεις 
απ'τη ζωή σου; ΦΡ. τα περιµένω όλα από (κάποιον) (ι) θεωρώ (κάποιον) ικανό 
για τα πάντα: από αυτόν να τα περιµένεις όλα, είναι διάολος σκέτος! (ii) έχω 
την προσδοκία να φροντίσει άλλος για τις δικές µου υποθέσεις, να τα κάνει 
όλα για µένα: πρέπει να βοηθήσει κι αυτός στο σπίτι, δεν µπορεί να τα περιµένει 
όλα από τη γυναίκα του! (β) (ειδικότ.) προσέχω πότε θα συµβεί (κάτι που 
ελπίζω) ή εύχοµαι να συµβεί: περιµένει την κατάλληλη ευκαιρία, για να 
ανταποδώσει την προσβολή || περιµένει να κάνει ο αντίπαλος το µοιραίο λάθος 
♦ (αµετβ.) 6. βρίσκοµαι σε κατάσταση αναµονής: δεν αντέχω να ~, χωρίς να 
κάνω τίποτα || µην περιµένεις πια, όλα τελείωσαν µεταξύ µας 7. κάνω υποµονή: 
περίµενε και θα δεις- µη βιάζεσαι! ΦΡ. στο περίµενε σε αναµονή διαρκεί- 

ας: τον έχει µια ζωή ~ µε υποσχέσεις για διορισµό 8. αναβάλλοµαι, καθυστερώ: 
οι διακοπές σου µπορούν να περιµένουν τώρα προέχουν άλλα || τα καυτά 
προβλήµατα τής παιδείας δεν µπορούν να περιµένουν άλλο ΣΥΝ. καθυστερώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

περιµένω - αναµένω - προσµένω. Το περιµένω -µε παθητικό το 
αναµένοµαι- σηµαίνει γενικά «βρίσκοµαι σε κατάσταση αναµο 
νής για συνάντηση ή απάντηση σε κάτι που έχει ήδη κανονιστεί ή 
ζητηθεί». Το προσµένω (στη λογοτ. και την προφορ. γλώσσα) ση 
µαίνει το ίδιο, µε έντονο το στοιχείο τής επιθυµίας, τής λαχτάρας. 
Το αναµένω (λογιότ. και τής γραπτής γλώσσας) σηµαίνει κυρ. 
«προβλέπω µε αρκετή βεβαιότητα» (πιθανολογώ) ή «περιµένω µε 
ενδιαφέρον» (προσβλέπω, προσδοκώ). Σε όλα, πάντως, υπόκειται η 
τοπική σηµ. («βρίσκοµαι κάπου για να...»). → µένω 

περιµετρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίµετρο: ~ διάταξη | ζώνη | 
δρόµος. — περιµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
perimetric]. 

περίµετρος (η) {περιµέτρ-ου | -ων, -ους} το περίγραµµα δισδιάστα-του σχεδίου 
και το µήκος αυτού τού περιγράµµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περίµετρος (ενν. 
γραµµή), λ. που αρχικώς χρησιµοποιήθηκε µόνον ως επίθ., < περί- + -µετρος < 
µέτρον]. 

περιµήτριο (το) {περιµητρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. πέταλο τού περιτοναίου που 
καλύπτει τη µήτρα. — περιµητρικός, -ή, -ό [1876]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. perimetrium]. 

περιµητρίτιδα (η) [1879] {-ας κ. -ίτιδος | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των ιστών 
που βρίσκονται γύρω από τη µήτρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
périmétrite]. 

περίνεο (το) {περινέου} ΑΝΑΤ. περιοχή µεταξύ των εξωτερικών γεννητικών 
οργάνων και τού πρωκτού, η οποία εκτείνεται εσωτερικά µέχρι τους µυς στη 
βάση τής πυέλου και στις γύρω δοµές των οστών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περίνεος | 
περίναιος (ο) (αρχαιότ. ο τ. σε -αιος), ανατοµικός όρ., < περ(ι)- + -ιναιος < ρ. 
ίνάω | -έω «αδειάζω, εκκενώνω», οπότε η λ. θα προσδιόριζε την περιοχή από 
την οποία το σώµα αποβάλλει τα περιττώµατα. Το αρχ. ίνάω | -έω ανάγεται 
σε τ. *ίσνά-ω, συνδ. µε σανσκρ. is-nâ-ti, «ρίχνω, θέτω σε κίνηση», καθώς και 
µε το ρ. ΐαίνω (βλ.λ.)]. 

περινεοτοµή (η) ΙΑΤΡ. η διατοµή τού περινέου για την πρόληψη ρήξης κατά τον 
τοκετό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. perineotomy]. 

περίνεορραφή (η) ΙΑΤΡ. η συρραφή τού περινέου, τόσο σε περιπτώσεις τοµής 
όσο και σε περιπτώσεις ρήξης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
perineorrhaphy]. 

περινεύριο (το) {περινευρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. µεµβράνη τού συνδετικού ιστού, 
που συγκρατεί τις δέσµες των νευρικών ινών στο εσωτερικό τού νεύρου. — 
περινευρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perineurium]. 

περινευρίτιδα (η) [1865] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού περινευρί-ου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perineuritis]. 

περίνους, -ους, -ουν [µτγν.] (κυρ. στον υπερθ. περινουστατος, -η, -ο) 
(αρχαιοπρ.) αυτός που διακρίνεται για τη συγκρότηση τής σκέψης και τη 
σύνεση του: ~ νοµοθέτης ΣΥΝ. µυαλωµένος, (λόγ.) νουνεχής, σώφρων, 
συνετός. —περίνοια (η) [αρχ.]. 

πέριξ πρόθ. κ. επίρρ. 1. (ως πρόθ.) γύρω από (κάτι): ~ τής πρωτευούσης | τού 
τείχους 2. (ως επίρρ. µε άρθ.) αυτός που βρίσκεται κοντά, γειτονικός: η 
Ελλάδα και οι ~ βαλκανικές χώρες 3. πέριξ (τα) (α) η έκταση ή η περιοχή 
κοντά ή δίπλα σε ένα µέρος: το εργοστάσιο και τα ~ αντιµετωπίζουν οξύ 
πρόβληµα || «όταν συµβεί στα - φωτιές να καίνε» (λαϊκ. τραγ.) (β) (ειδικότ.), η 
περιοχή γύρω από αστικό κέντρο: πήγαν εκδροµή στα -1| έφυγαν από το κέντρο 
και τώρα µένουν στα ~ ΣΥΝ. περίχωρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πέρι-κ-ς < περί (βλ.λ.) + ένθηµα -κ- + επιρρ. κατάλ. -ς (πβ. 
µέχρι-ς)]. 

περιοδεία (η) [µτγν.] {περιοδειών} ταξίδι µε προγραµµατισµένες διαδοχικές 
στάσεις σε διαφορετικά µέρη για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένου σκοπού: ~ 
θιάσου σε επαρχιακές πόλεις για παραστάσεις || προεκλογική ~ υποψηφίου 
ΣΥΝ. τουρνέ. 

περιοδεύω ρ. αµετβ. (µτχ. ενεστ. περιοδεύων, -ούσα, -ον | περιόδευσα} 1. κάνω 
περιοδεία: το µουσικό µας συγκρότηµα θα περιοδεύσει όλο τον Αύγουστο- ΦΡ. 
περιοδεύων θίασος (i) θίασος που κάνει περιοδεία (ii) (µτφ.-µειωτ.) σύνολο 
ανθρώπων που έχει χάσει τη σοβαρότητα του και το κύρος του: οι βουλευτές 
τού κόµµατος θυµίζουν περιοδεύοντα θίασο 2. ΣΤΡΑΤ. περιοδεύον (σώµα) το 
Συµβούλιο Επιλογής Οπλιτών (Σ.Ε.Ο.), που περιοδεύει ανά τη χώρα για να 
ρυθµίζει τη στρατολογική κατάσταση των εφήβων ΦΡ. περνάω περιοδεύον για 
τον έφηβο που περνάει από την εξέταση τού παραπάνω συµβουλίου, πριν 
τελειώσει το Λύκειο: τα αγώρια τής τάξης θα περάσουν περιοδεύον αύριο. — 
περιόδευση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + οδεύω < 
οδός). 

περιοδικό (το) 1. (α) περιοδική έκδοση συγκεκριµένης ή ποικίλης θε-
µατολογίας, που περιλαµβάνει κυρ. κείµενα, όπως άρθρα, ρεπορτάζ, 
συνεντεύξεις κ.λπ. ψυχαγωγικού, ενηµερωτικού ή επιστηµονικού χαρακτήρα, 
συνήθ. µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό ή εικόνες: δεκαπενθήµερο | 
εβδοµαδιαίο | µηνιαίο ~||~ µόδας | κινηµατογράφου | κόµικς | ποικίλης ύλης || 
φιλολογικό | πολιτικό | εφηβικό | νεανικό | οικονοµικό | σοβαρό | έγκυρο ~ (β) 
κάθε τεύχος αυτού τού εντύπου: µου δίνεις για λίγο το ~ σου, να δω κάτι; || ~ 
τσέπης (µικρού µεγέθους) || ξεφυλλίζω το ~ 2. (συνεκδ.) (α) η επιχείρηση που 
εκδίδει το έντυπο αυτό: συνεργάτης | διευθυντής τού ~|| το~ δεν είναι 
κερδοφόρο και θα κλεί- 
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σει (β) οι κτηριακές εγκαταστάσεις (συντάξεως και εκτυπώσεως) τής 
παραπάνω επιχείρησης: όλο το βράδυ θα είναι στο ~, µέχρι να τελει-
ώσει το µοντάζ (γ) το προσωπικό που απασχολείται σε αυτή την επι-
χείρηση: από σήµερα ανήκει κι αυτός στο ~ 3. (στο ραδιόφωνο και 
στην τηλεόραση) εκποµπή συγκεκριµένης θεµατολογίας: το πολιτικό 
| οικονοµικό | καλλιτεχνικό - του νέου καναλιού ΣΥΝ. µαγκαζίνο. — 
(υποκ.) περιοδικάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιοδικός από φρ. όπως περιοδικό 
(έντυπο), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périodique  (πβ. ισπ. periodico 
«εφηµερίδα»)]. περιοδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκύπτει ή 
εµφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα: ~ φαινόµενα || ηµερήσιος 
και ~ Τύπος || 

- έκθεση επιτροπής | επιθεώρηση 2. περιοδικός δεκαδικός αριθµός 
αριθµός τού οποίου µια οµάδα δεκαδικών ψηφίων επαναλαµβάνεται 
συνεχώς και µε την ίδια σειρά έπειτα από µια θέση, π.χ. ο αριθµός 
64,321321321... ή 8,45313131... 3. ΧΗΜ. περιοδικό σύστηµα | περιοδικός 
πίνακας των στοιχείων πίνακας κατατάξεως των χηµικών στοιχείων 
σε κάθετες και οριζόντιες στήλες, µε βάση την κατά τακτά διαστή 
µατα εµφάνιση αναλόγων ιδιοτήτων σε αυτά (περιοδικός νόµος), 
όταν κατατάσσονται κατ' αύξοντα ατοµικό αριθµό (βλ. ΠΙΝ. περιοδι 
κού συστήµατος)- εφευρέτης του ήταν ο Ρώσος Ντµίτρι Μεντελέγεφ. 
— περιοδικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

περιοδικότητα (η) [1841] {χωρ. πληθ.} η κατά τακτά χρονικά δια-
στήµατα επανεµφάνιση, η περιοδική επανάληψη (ενός φαινοµένου): 
η ~ τής αµπώτιδας και πληµυρίδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. périodicité]. 

περιοδολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο χωρισµός, η 
υποδιαίρεση γνωστικού αντικειµένου σε επιµέρους χρονικές περιόδους 
που έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά, µε σκοπό την ανάλυση και τη µε-
λέτη του: η ~ τής ιστορίας τής λογοτεχνίας | τής ιστορίας τής µόδας | 
τής εποχής τού σιδήρου. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
périodisation]. 

περιοδοντικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το περιο-δόντιο: 
~ απόστηµα | µεµβράνη (ο σαρκώδης ιστός µεταξύ δοντιού και 
φατνίου). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. periodontic]. 

περιοδόντιο (το) {περιοδοντί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. το περιόστεο (βλ.λ.) 
τής οδοντικής ρίζας 2. το σύστηµα στηρίξεως τού δοντιού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. periodontium]. 

περιοδοντίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των περιοδοντικών 
ιστών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. periodontitis]. 

περίοδος (η) {περιόδ-ου | -ων, -ους} 1. (α) ο χρονικός κύκλος που 
προσδιορίζεται από την επανεµφάνιση φαινοµένου, την επανάληψη 
γεγονότος ή σειράς γεγονότων: η ~ των Χριστουγέννων | των διακο-
πών | των βροχών | τού καλοκαιριού || σχολική | βουλευτική ~ (η τε-
τραετής βουλευτική θητεία) (β) συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: η προεκλογική | µετεγχειρητική | µε-
ταπολιτευτική ~ || ~ οξύτητας | κρίσεως | λιτότητας | ακµής | χάριτος 
(βλ. λ. χάρη) | πειραµατισµού | αιχµής | επωάσεως | ανάρρωσης | πυ-
ρετού || διερχόµεθα µία ~ ισχνών αγελάδων για την οικονοµία µας || 
την ~ τής χούντας ήταν στο Παρίσι || από τη νέα ποδοσφαιρική - θα 
αγωνίζεται στον Άγιαξ || παρατεταµένη ~ ξηρασίας || η ~ των καλο-
καιρινών αδειών ΣΥΝ. φάση- ΦΡ. κατά περιόδους πότε-πότε, ενίοτε: ~ 
έγιναν προσπάθειες εκσυγχρονισµού, αλλά απέτυχαν ΣΥΝ. από καιρό 

σε καιρό, κατά καιρούς 2. ΦΥΣ. ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώµα 
για την εκτέλεση µιας επαναλαµβανόµενης κίνησης: ~ εκκρεµούς 3. 
(για γυναίκα) η έµµηνη ρύση: µου έρχεται | έχω ~|| ο κύκλος τής ~4. 
ΓΛΩΣΣ. το τµήµα γραπτού λόγου που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο δια-
δοχικών τελειών η περίοδος αποτελείται από µία ή περισσότερες προ-
τάσεις, π.χ. ο ταχυδρόµος δεν ήρθε, γιατί σήµερα είναι αργία και κα-
νείς δεν εργάζεται (εδώ έχουµε µία περίοδο που αποτελείται από 
τρεις προτάσεις, µία κύρια και δύο δευτερεύουσα)· στην πράξη, συ-
χνά αντί τού όρου «περίοδος» χρησιµοποιείται ο όρος «πρόταση» 5. 
ΜΟΥΣ. ενότητα µουσικών φράσεων που συνδέονται µεταξύ τους 6. 
ΧΗΜ. κάθε οριζόντια σειρά τού περιοδικού πίνακα των στοιχείων. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «περιόδευση (σε κυκλική διεύθυνση)», < περί- 
+ οδός. Η λ. ήδη στην Αρχ. δήλωσε έναν κύκλο χρόνου, χρονικό 
διάστηµα, το οποίο χαρακτηρίζεται από σταθερά γεγονότα που επα-
ναλαµβάνονται (λ.χ. εορτές, ολυµπιακοί Αγώνες, θητεία σε δηµόσια 
αξιώµατα)]. 

περίοικος (ο) [αρχ.] {περιοίκ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που διαµέ-
νει δίπλα σε (κάποιον), ο γείτονας: οι ~ διαµαρτυρήθηκαν για τη δυ-
νατή µουσική κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

περίοπτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι ορατός από κάθε πλευρά: το νέο 
απόκτηµα τού µουσείου τοποθετήθηκε σε - θέση || ~ γλυπτό | άγαλµα 
2. (µτφ.) αυτός που έχει κερδίσει την αποδοχή και την αναγνώριση 
όλων: ~ κοινωνική θέση ΣΥΝ. περίβλεπτος, επιφανής. — περίοπτα | 
περιόπτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + απτός, ρηµατικό επίθ. τού ρ. ορώ, πβ. δπ-ωπ-α 
(παρακ.). Βλ. κ. οπτικός]. 

περιορίζω ρ. µετβ. {περιόρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. συγκρατώ (κάτι) µέ-
σα σε συγκεκριµένα όρια: προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση 
τής πετρελαιοκηλίδας ΣΥΝ. περικλείω ANT. επεκτείνω, διευρύνω 2. δε-
σµεύω (κάποιον) εντός ορισµένων ορίων, αφαιρώ (από κάποιον) τη 
δυνατότητα ελεύθερης κίνησης έξω από έναν χώρο: περιόρισαν τους 
αιχµαλώτους σ' ένα µοναστήρι || τον περιόρισαν στο σπίτι µέχρι τη 
διαλεύκανση τής υπόθεσης ΣΥΝ. κρατώ 3. εµποδίζω την ελεύθερη 
δράση ή έκφραση: ~ τα δικαιώµατα | τη δράση κάποιου || κάνε ό,τι 
θέλεις· δεν σε περιορίζει κανείς || ο αµυντικός παίκτης κατάφερε να 
περιορίσει τον αντίπαλο του 4. (α) µειώνω (κάτι), ώστε να βρίσκεται 
µέσα σε αποδεκτά όρια: ο γιατρός τού είπε να περιορίσει το κάπνισµα 
|| ~ τα έξοδα µου | τις δηµόσιες εµφανίσεις µου | τις αρνητικές 
επιπτώσεις (από κάτι) || ~ δραστικά την κατανάλωση νερού (β) (ειδι-
κότ.) µειώνω (κάτι που ενοχλεί): περιόρισε λιγάκι τα νεύρα | τη γλώσ-
σα | τις εκφράσεις σου ΣΥΝ. περιµαζεύω, συγκρατώ (γ) µειώνω (κάτι) 
παρεµποδίζοντας το: ~ την όραση | τη θέα κάποιου ΣΥΝ. δυσχεραίνω 
ΑΝΤ. διευκολύνω· (µεσοπαθ. περιορίζοµαι) 5. κινούµαι µέσα σε συ-
γκεκριµένα όρια, δεν ξεπερνάω τα όρια ενός χώρου: η δράση του πε-
ριορίστηκε στην ορεινή Αχαία || (µτφ.) η συζήτηση περιορίστηκε στην 
ανταλλαγή ύβρεων || οι φιλοδοξίες του περιορίζονται εντός των ορίων 
τής εταιρείας µας || «τα περί νέου φορέα περιορίζονται για την ώρα σε 
επίπεδο συζήτησης και δεν αποτελούν επεξεργασµένη πρόταση» 
(εφηµ.) 6. αρκούµαι σε κάτι ή φθάνω ώς ορισµένο σηµείο: ας περιο-
ριστούµε στα δικά µας κι ας αφήσουµε τα ξένα || ποτέ δεν µπόρεσε να 
περιοριστεί στα λίγα 7. (η µτχ. περιορισµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «σηµαδεύω τα όρια, τα σύνορα», < περί- + ορίζω. 
Στους εκκλησ. συγγραφείς πρωτοαπαντά η σηµερινή σηµ. (λ.χ. 
Κλήµης: ορέξεις αυτάρκεια περιορίζονται)]. 
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περιορίσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να περιοριστεί ΑΝΤ. απεριό-
ριστος. 

περιορισµένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κλεισµένος µέσα σε κάποια 
όρια 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευρύτητας ή 
πληρότητας: -αντίληψη/ νοηµοσύνη/ καλλιέργεια/ ευθύνη || το χιόνι 
και η ~ ορατότητα δυσκόλεψαν την ανάβαση ΑΝΤ. ευρύς, υψηλός, 
ικανός 3. (γενικότ.) λίγος, µικρός: ο χρόνος είναι πάντα - για τέτοιες 
συζητήσεις || ~ χώρος | προοπτικές επιτυχίας | γνώσεις | επιπτώσεις | 
ενδιαφέρον ΑΝΤ. απεριόριστος 4. (µτφ.) αυτός που τον έχουν υπό αυ-
στηρό, ηθικό συνήθ., έλεγχο, που ελέγχουν τις δραστηριότητες του: 
όταν ήταν µικρή, οι γονείς της την είχαν πολύ περιορισµένη. — πε-
ριορισµένα επίρρ. 

περιορισµός (ο) [µτγν.] 1. (α) η µείωση τής έκτασης, των διαστάσεων 
(φαινοµένου ή δραστηριότητας): ~ τής αισχροκέρδειας | τής προ-
παγάνδας | των δαπανών | τής σπατάλης | τού τσιγάρου ΣΥΝ. µετρια-
σµός, ελάττωση, περιστολή, περικοπή (β) η συγκράτηση εντός ορίων, 
ώστε να µην υπάρξει επέκταση: ο - τής πυρκαγιάς ήταν έργο δύσκολο 
2. η παρεµπόδιση τής ελεύθερης δράσης ή έκφρασης: ~ τού δικαι-
ώµατος για ελεύθερη έκφραση || ~ τής πολιτικής δράσης κάποιου 3. 
(για πρόσ.) (α) ο εγκλεισµός, η στέρηση τής ελευθερίας (κάποιου): ~ 
σε αναµορφωτήριο | σε ψυχιατρείο | σε µοναστήρι (β) (συνεκδ.) η ποινή 
τού εγκλεισµού σε κρατητήριο | φυλακή κ.λπ.: του επέβαλαν τριήµερο 
~· ΦΡ. κατ' οίκον περιορισµός η αναγκαστική παραµονή κάποιου 
στο σπίτι του κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου, τής εκτελεστικής 
εξουσίας, στρατιωτικής ή αστυνοµικής αρχής: του επιβλήθηκε -4. (α) 
η συγκράτηση από υπερβολές και καταχρήσεις, η παραµονή εντός 
συγκεκριµένων ορίων ευπρέπειας, ορθότητας κ.λπ.: τα παιδιά 
χρειάζονται συχνά -, για να µη γίνονται ανάγωγα (β) (συνεκδ.-συνήθ. 
στον πληθ.) κανόνες ή µέτρα που θέτουν όρια (σε κάτι): οι ηθικοί ~ τής 
κοινωνίας || υπάρχουν ορισµένοι - στην εφαρµογή αυτού τού κανόνα || 
µια ζωή χωρίς περιορισµούς || η κυβέρνηση θέτει περιορισµούς στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία || επιβάλλω περιορισµούς στην εισαγωγή | 
κατανάλωση | διακίνηση προϊόντων. 

περιοριστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική ή ηλεκτρική διάταξη που περιο-
ρίζει τις τιµές φυσικού µεγέθους κατά τις µεταβολές του σε ασφαλή 
ή επιθυµητά επίπεδα: ~ ταχύτητας | υπέρτασης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. limiteur]. 

περιοριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που περιορίζει, που επιβάλλει 
περιορισµούς: εφαρµόζονται - µέτρα | διατάξεις στην κυκλοφορία των 
οχηµάτων || αφέθηκε ελεύθερος µε - όρους, µε τη σύµφωνη γνώµη 
ανακριτή και εισαγγελέα || ~ νόµοι µετανάστευσης. — περιορι-στικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

περιόστεο (το) {περιοστέ-ου | -ων} ΑΝΑΤ. σκληρή µεµβράνη, που πε-
ριέχει αιµοφόρα αγγεία και νεύρα και η οποία καλύπτε όλο το οστό, 
εκτός από την άκρη του, που βρίσκεται µέσα σε άρθρωση. — περιο-
στεϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. περιόστεος < περί- + -όστε-
ος< όστοϋν]. 

περιοστίτιδα (η) [1895] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. επώδυνη φλεγµονή τού πε-
ριοστέου, η οποία προκαλείται συνήθ. από χτύπηµα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. periostite]. 

περιουσία (η) {περιουσιών} 1.το σύνολο των υλικών αγαθών που έχει 
ένα πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) και τα οποία µπορούν να αποτιµη-
θούν σε χρήµα' τα υπάρχοντα του: κινητή και ακίνητη - || µοναδικός 
κληρονόµος τής πατρικής - || στα χαρτιά χάνονται ολόκληρες περιου-
σίες || το δάσος αυτό αποτελεί εκκλησιαστική - || κάνω - (γίνοµαι 
πλούσιος) ΣΥΝ. βίος 2. (µτφ.) ό,τι αξιόλογο διαθέτει κανείς: αυτή είναι 
η ~ µου: τα παιδιά και οι φίλοι µου || η πνευµατική ~ µου 3. κάθε µε-
γάλο χρηµατικό ποσό, τα πολλά λεφτά: αυτό το φόρεµα κοστίζει µια 
~ || αυτό το σπίτι µού στοίχισε µια ~· ΦΡ. (λόγ.) εκ περιουσίας από 
όσες γνώσεις διαθέτω, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ή προετοιµασία, 
από αυτά που ξέρω ήδη: για τέτοια θέµατα δεν χρειάζεται να προε-
τοιµάζεται καθόλου- µιλάει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ό,τι περιβάλλει κάποιον, τα αποκτήµατα του», < 
περί- + ουσία (βλ.λ.) < ρ. ειµί]. 

περιουσία: συνώνυµα. Κύρια λέξη για τη δήλωση των υλικών αγα-
θών που έχει κάποιος είναι η λ. περιουσία. Η λ. είναι αρχαία και 
σήµανε αρχικά «αυτά που υπάρχουν γύρω από κάποιον», «αυτά 
που έχει κανείς γύρω του» καθώς και άλλες σηµασίες (περίσσεια 
αγαθών κ.ά.). Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν µε την ίδια σηµασία 
κυρίως τη λ. ουσία. Χρησιµοποιούσαν επίσης τη λ. ύπαρξη, όπως 
και τη λ. υπάρχοντα. Η τελευταία αυτή λ. δηλώνει και σήµερα την 
περιουσία. Το απαρέµφατο τού έχω ως ουσιαστικό το έχει (< 
εχειν) δηλώνει επίσης την ίδια σηµασία. Το ίδιο και η λ. βιος (το). 
Ενδιαφέρον έχει ότι στην αρχαία η λ. βίος (ο), από την οποία 
προήλθε η λ. βίος (το), σήµαινε κυρίως τη ζωή, το να ζει κανείς, 
ενώ την περιουσία δήλωνε η λ. ζωή, η οποία όµως δεν διατήρησε 
τη σηµασία αυτή και στη Ν. Ελληνική (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. βίος). Λέγο-
ντας ότι κάποιος «έχει κτήµατα» δηλώνουµε επίσης αντιστοίχως 
την ακίνητη και την κινητή περιουσία. Το ίδιο -την κινητή περι-
ουσία- δηλώνουν και οι λ. αγαθά και καλά (Ο Θεός τού χάρισε 
πολλά αγαθά να ζήσει άνετα αυτός και τα παιδιά του - Εχει όλα τα 
καλά τού κόσµου και εντούτοις παραπονείται συνεχώς για λεφτά). 
Αξιολογικά, για τη δήλωση µεγάλης περιουσίας, χρησιµο-
ποιούνται οι λ. θησαυρός και πλούτη /πλούτος (ο), ενώ η περιου-
σία µε έµφαση στη σηµασία «αυτά µε τα οποία ζει κανείς» δηλώ-
νεται µε τις λ. εισοδήµατα, πόροι, µέσα (προς το ζην), τρόπος. 

περιουσιακός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την περιουσία: 

- στοιχείο | δικαιώµατα | διαφορές || η ~ κατάσταση κάποιου. — πε-
ριουσιακ-ά | -ώς επίρρ. 

περιούσιος, -α, -ο ιδιαίτερα αγαπητός, προσφιλής: -λαός τού Θεού (οι 
Ισραηλίτες, κατά την Π.∆.) ΣΥΝ. εκλεκτός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
περιουσία (βλ.λ.), πβ. κ. επι-ούσιος}. 

περιοχή (η) 1. (α) η εδαφική έκταση: το σχολείο τής - είναι από τα 
καλύτερα || αγροτική | βιοµηχανική - || παραθαλάσσια | βραχώδης | 
δασώδης ~· ΦΡ. γεωγραφική περιοχή έκταση ή µέρος µιας χώρας µε 
ξεχωριστή µορφολογία εδάφους ή πληθυσµιακή κατανοµή (β) Περιο-
χή Πληροφόρησης Πτήσεων (F.I.R., Flight Information Region) η ζώ-
νη µέσα στην οποία ένα κράτος έχει επιφορτιστεί µε τον έλεγχο και 
την ευθύνη τής κυκλοφορίας πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκα-
φών 2. (α) ο χώρος που περιβάλλει ένα σηµείο, που αποτελεί την πε-
ριφέρεια ή την προέκταση του: η ~ τού αεροδροµίου θα αναβαθµιστεί 
|| η ~ τής πρωτεύουσας | τού εργοστασίου | τού σταδίου (β) (γενικότ.) 
ο γύρω χώρος: δεν ακούστηκε τίποτα στην ~ || (συνεκδ.) όλη η ~ είναι 
ήσυχη (γ) (ειδικότ.) ο χώρος γύρω από ανατοµικό όργανο: η ~ των 
πνευµόνων | τής καρδιάς || κοιλιακή | ηπατική ~ ΣΥΝ. χώρα 3. (µτφ.) 
ο τοµέας δραστηριότητας, κυρ. επιστηµονικής, καλλιτεχνικής, 
πνευµατικής κ.λπ.: η ~ τής πολιτικής | τής ηθικής | τής διαφήµισης 4. 
(µτφ.) η έκταση τής εξουσίας και των αρµοδιοτήτων προσώπου (φυ-
σικού ή νοµικού): το ζήτηµα δεν εµπίπτει στην ~ των καθηκόντων µου 
|| ~ εκτός τής δικαιοδοσίας κάποιου ΣΥΝ. πεδίο, χώρος, σφαίρα 5. (στο 
ποδόσφαιρο) διαγραµµισµένος χώρος τού γηπέδου µπροστά από τις 
δύο εστίες: µικρή ~ (µπροστά από τη θέση τού τερµατοφύλακα) || 
µεγάλη - (εντός τής οποίας έχει δικαίωµα ο τερµατοφύλακας να πιά-
νει τη µπάλα µε τα χέρια). — περιοχικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το τµήµα γης που περικλείεται από γνω-
στά ή δεδοµένα όρια», < περιέχω]. 

περιπαθής, -ής, -ές {περιπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· περιπαθέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που διακατέχεται από έντονο πάθος, που εξωτε-
ρικεύει µεγάλη ένταση συναισθηµάτων: ~ φιλί | χορός | λόγος | οµιλία 
ΣΥΝ. παθιασµένος, παθητικός ΑΝΤ. αδιάφορος. — περιπαθώς επίρρ. 
[µτγν.], περιπάθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< περί- + -παθής < πάσχω (πβ. παθ. αόρ. β' έ'-παθ-ον)]. 

περιπαίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {περιέπαιξα} 1. γελώ εις βάρος κάποιου, 
πειράζοντας τον µε αστεία ή εκµεταλλευόµενος την αφέλεια του 
ΣΥΝ. κοροϊδεύω, περιγελώ 2. εξαπατώ (κάποιον) εµπαίζοντας τον: 
ένας πολιτικός δεν µπορεί να περιπαίζει την κοινή γνώµη µε τέτοια 
φτηνά κόλπα ΣΥΝ. εµπαίζω, ξεγελώ. — περίπαιγµα (το). 

περιπαικτικός, -ή, -ό [1897] κ. περιπαιχτικός αυτός που περιπαίζει, 
που προκαλεί το γέλιο εις βάρος (κάποιου): ~ ύφος | διάθεση | χαµό-
γελο | βλέµµα | σχόλιο || ανασήκωσε τα φρύδια µε ~ αυστηρότητα 
ΣΥΝ. κοροϊδευτικός, περνγελαστικός. — περιπαικτικ-ά | -ώς [1837] 
επίρρ. 

περιπατητής (ο) [µτγν.],περιπατήτρια (η) [1796] {περιπατητριών} 
πρόσωπο που κάνει βόλτα ή βγαίνει συχνά για περίπατο: αµέριµνος 

περιπατητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον περι-
πατητή ή τον περίπατο · 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη φιλοσοφία 
τού Αριστοτέλη: - φιλοσοφία | Σχολή (β) περιπατητικοί (οι) οι µαθητές 
τού Λυκείου (βλ. λ. λύκειο, ΕΤΥΜ.) και γενικότ. οι οπαδοί τής φι-
λοσοφίας τού Αριστοτέλη: ο Θεόφραστος, ο Αριστόξενος και ο Στρά-
των ανήκαν στους ~. — περιπατητικ-ά | -ώς επίρρ. 

περίπατος (ο) {περιπάτ-ου | -ων, -ους} 1. το χωρίς βιασύνη περπάτη-
µα (για εκτόνωση και αναψυχή): πηγαίνω ~ || παίρνω | βγάζω κάποιον 
(για) ~ || τις Κυριακές κάνει έναν ~ µέχρι την παραλία ΣΥΝ. βόλτα, 
σεργιάνι 2. (γενικότ.) η συνήθ. σύντοµη διαδροµή για αναψυχή: ~ µε 
ποδήλατο! µε αµάξι 3. (κατ' επέκτ.) φυσικός ή ειδικά διαµορφωµένος 
χώρος αναψυχής, που προσφέρεται για περπάτηµα: ο αγαπηµένος 
µου ~ από την πάνω πλευρά τού δάσους- ΦΡ. (εκφραστ.-σκωπτ.) (κά-
τι) πάει περίπατο για περιπτώσεις που κάτι χάνεται οριστικά ή κα-
ταστρέφεται: πάνε περίπατο και τα λεφτά και τα σπίτια- τα έχασε όλα 
στα χαρτιά || έπαθε ατύχηµα και πήγαν περίπατο τα ταξίδια και η 
ξεκούραση 4. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για κάτι που δεν απαιτεί 
ιδιαίτερο κόπο, που γίνεται µε άνεση, µε ευκολία: το ντέρµπι εξελί-
χθηκε σε - τού Ολυµπιακού- ΦΡ. (α) κάνω περίπατο πετυχαίνω (κά-
τι) µε ευκολία, χωρίς να κοπιάσω: ο Μουσσολίνι πίστευε ότι θα κάνει 
περίπατο στον πόλεµο µε την Ελλάδα (β) διά περιπάτου µε µεγάλη 
ευκολία: πίστευαν ότι η οµάδα τους θα πάρει ~ το πρωτάθληµα • 5. 
Περίπατος (ο) η φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε στην Αθήνα ο 
Αριστοτέλης. — (υποκ.) περιπατάκος (ο) (σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ αοχ. < 
περιπατώ (-έω) (υποχωρητ.), βλ. λ. περπατώ]. 

περιπατώ ρ. → περπατώ 
περιπεπλεγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει περιπλακεί, µπλεγ-

µένος, µπερδεµένος   ΦΡ. (ειρων.) περιπεπλεγµένες περιπλοκές για 
µεγάλο µπέρδεµα, σύγχυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. περιπλέκω]. 

περιπέτεια (η) {περιπετειών} 1. η απροσδόκητη τροπή των γεγονό-
των, ικανή να προκαλέσει ένταση συναισθηµάτων, ταλαιπωρίες, ανα-
στάτωση ή κινδύνους: του αρέσουν οι ~, γι'αυτό αναλαµβάνει συχνά 
επικίνδυνες αποστολές || στους γέρους ναυτικούς αρέσει να διηγούνται 
τις ~ τους στη θάλασσα || πολεµικές ~ || διάθεση για ~ 2. (συνεκδ.) το 
αρνητικό γεγονός, η ταλαιπωρία ή η αρνητική εξέλιξη: ας ευχηθούµε 
να µην έχουµε περιπέτειες µε την πολιτική αστάθεια || περάσαµε µια 
µικρή - µε την εγχείρηση τού Νίκου! ΦΡ. βάζω (κάποιον) σε 
περιπέτειες βάζω (κάποιον) σε µπελάδες 3. (συνήθ. στον πληθ.) τα 
βάσανα, οι ταλαιπωρίες: οι ~ των προσφύγων 4. (µτφ.) δραστηριότη-
τα ή σειρά γεγονότων, που χαρακτηρίζονται από απρόοπτα, αγωνία, 
δράση, κινδύνους: η ζωή είναι µια µεγάλη ~! || η ~ τού διαστήµατος 
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(η εξερεύνηση του) 5. (συνεκδ.) η εναλλαγή των καταστάσεων και τα 
απρόοπτα: η ζωή χρειάζεται και λίγη ~, αλλιώς είναι πληκτική 6. (στην αρχ. 
τραγωδία) η ξαφνική µεταβολή τής κατάστασης τού ήρωα, από την ευτυχία 
στη δυστυχία κ.λπ. 7. (στη λογοτ. ή στον κινηµατογράφο) (α) (συνήθ. στον 
πληθ.) σειρά γεγονότων µε παθήµατα, έντονη δράση, αγωνία κ.λπ.: οι ~ ενός 
περιηγητή || οι ~ τού Γκιούλιβερ (β) (συνεκδ.) ταινία ή έργο µε έντονο το 
στοιχείο τής δράσης, τής έντασης, τής αγωνίας κ.λπ.: πρωταγωνιστεί σε µια - 
που θα σας κόψει την ανάσα! || ~ κατασκοπίας 8. η σύντοµη και συνήθ. 
επιφανειακή ερωτική σχέση: πριν από τον γάµο είχε πολλές ~||~ τού καλοκαι-
ριού ΣΥΝ. ιστορία, ιστοριούλα, φλερτ, σχέση. — (υποκ.) περιπετειού-λα (η) 
(συχνότ. στις σηµ. 2, 5 και 8). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δυσµενής τροπή τής καταστάσεως», < πε-ριπετής 
«αυτός που πέφτει πάνω σε κάτι και το καλύπτει - αυτός που περιπίπτει σε 
δυσµενή θέση» < περί- + -πετής < θ. πετ- τού ρ. πίπτω (βλ.λ.)]. 

περιπετειώδης, -ης, -ες [1897] {περιπετειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
περιέχει ή προκαλεί πολλές περιπέτειες: ~ ιστορία/ ταινία | ζωή | πλοκή | άφιξη 
ΑΝΤ. ήσυχος, ήρεµος. — περιπετειωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. aventureux]. 

περιπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {περιέπεσα} (λόγ.) 1. καταλήγω σε χειρότερη 
κατάσταση: ο ασθενής περιέπεσε σε κώµα ΣΥΝ. περιέρχοµαι 
2. υποπίπτω: ο µάρτυς περιέπεσε σε αντιφάσεις. 

περιπλακώ (να/θα) ρ. → περιπλέκω 
περιπλάνηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χωρίς 

σκοπιµότητα ελεύθερη µετακίνηση, περιδιάβαση: η ~ στα σοκάκια τού νησιού 
|| (µτφ.) ~ τής σκέψης | τού νου || η ~ στις σελίδες ενός βιβλίου 2. η 
αποµάκρυνση από τη σωστή ή επιδιωκόµενη πορεία: η ~ του είχε ευτυχή 
κατάληξη, αφού εντοπίστηκε από αστυνοµικούς και επέστρεψε σώος στο σπίτι || 
παρασύρθηκε σε άσκοπες ~, που του στοίχισαν χρόνο και χρήµα. — 
περιπλανητικός, -ή, -ό, περιπλανητικά επίρρ. 

περιπλανώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {περιπλανάσαι..., µτχ. περιπλανώµενος, -η, -ο | 
περιπλανή-θηκα, -µένος) 1. περιφέροµαι χωρίς σκοπό και χωρίς υποχρεωτική 
κατεύθυνση ή πορεία: περιπλανήθηκα στο δάσος | στα σοκάκια || (µτφ.) τα 
µάτια του περιπλανήθηκαν για λίγο στα πρώτα καθίσµατα τού θεάτρου 2. 
γυρίζω από 'δώ κι από 'κεί, πηγαίνω σε διάφορες περιοχές (κυρ. στη µτχ. 
ενεστ. περιπλανώµενος, -η, -ο): ~ µουσικοί | τσιγγάνοι | τσίρκο ΣΥΝ. 
τριγυρίζω· ΦΡ. περιπλανώµενος Ιουδαίος µυθικό πρόσωπο καταδικασµένο, 
κατά την παράδοση, σε διαρκή περιπλάνηση· (συνήθ. µτφ.) για άνθρωπο που 
βρίσκεται σε διαρκή κίνηση χωρίς να ριζώνει, να εγκαθίσταται κάπου µόνιµα 
3. παρεκκλίνω από τη σωστή ή την αρχική µου πορεία: δύο ώρες πε 
ριπλανήθηκε µέσα στο σκοτάδι και την πυκνή οµίχλη, µέχρι να βρει 
τον δρόµο || βρήκε το παιδί να περιπλανιέται φοβισµένο στους δρό 
µους. Επίσης (καθηµ.) περιπλανιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περιπλανώµαι (-άο~) < περί- + πλανώ Ι-ώµαι < πλάνη]. 

περιπλέκω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έπλεξα, -πλέχθηκα (λόγ. περιεπλά-κην, -ης, -
η...), -πλεγµένος (λόγ. -πεπλεγµένος)} 1. πλέκω (κάτι) γύρω και ανάµεσα από 
(κάτι άλλο): περιέπλεξε το σχοινί στον ιστό ΣΥΝ. µπλέκω, µπερδεύω, εµπλέκω 
2. (µτφ.) κάνω (κάτι) περίπλοκο, περισσότερο σύνθετο και δύσκολο στην 
ανάλυση ή την επίλυση του: οι αντικρουόµενες καταθέσεις των µαρτύρων 
περιπλέκουν την υπόθεση || περιπλέκει τον λόγο του µε σύνθετες συντάξεις και 
βερµπαλισµούς || ~ το νόηµα | την κατάσταση | ένα θέµα. 

περιπλέον επίρρ. (παλαιότ.) επιπλέον. [ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. περίπλεος | -
ως < περί- + πλείων | πλέων (βλ. λ. πλέον), κατ' αναλογίαν προς το επιπλέον]. 

περιπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {περιέπλευσα} πλέω περιφερειακά, γύρω από κάτι: ~ 
ακρωτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

περιπλοκάδα (η) η περικοκλάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
περίπλοκος, -άδος < αρχ. περιπλέκω]. 

περιπλοκή (η) (λόγ.) 1. το µπέρδεµα, η παρεµβολή στοιχείων, ώστε να 
εµποδίζεται το τελικό αποτέλεσµα: η ~ των διαπραγµατεύσεων | τού ζητήµατος 
|| περαιτέρω περιπλοκές θα οδηγούσαν στην εγκατάλειψη τού σχεδίου ΣΥΝ. 
µπλέξιµο 2. (για ασθένειες) η επιπλοκή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < περιπλέκω]. 

περίπλοκος, -η, -ο 1. αυτός που είναι πολύ σύνθετος, που αποτελείται από 
πολλά στοιχεία µε σύνθετη δοµή: ~ µηχανισµός | λειτουργία | σχέδιο ΣΥΝ. 
πολύπλοκος ANT. απλός 2. (για ύφος) αυτός που είναι εξεζητηµένα περίτεχνος 
και δυσνόητος: ~ στυλ | γράψιµο | έκφραση | διατύπωση ΣΥΝ. στρυφνός ΑΝΤ. 
λιτός 3. (µτφ.) αυτός που λόγω τής πολλαπλότητας του προκαλεί δυσχέρειες, 
εµπόδια: ~ υπόθεση | εξήγηση/ πρόβληµα! κατάσταση ΣΥΝ. δυσχερής, 
δύσκολος, µπερδεµένος ΑΝΤ. εύκολος. — περίπλοκα επίρρ., περιπλοκότητα 
(η). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. περιπλέκω]. 

περίπλους (ο) {περίπλου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η πλεύση, το ταξίδι µε πλοίο 
παράλληλα προς τις ακτές, γύρω από νησί ή ήπειρο: ο - τής Πελοποννήσου 2. 
(συνεκδ.) σύγγραµµα µε γεωγραφικές πληροφορίες και περιγραφή των 
παραλίων: ~ τής Ινδικής Χερσονήσου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
περιπλέω]. 

περιπνευµονία (η) [αρχ.] (παλαιότ.) η πνευµονία (βλ.λ.). — περι-πνευµονικός, 
-ή, -ό [αρχ.]. 

περιπόδιο (το) {περιποδί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) η κάλτσα. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. περιπόδιος < περί- + -πό-διος < πους, 
ποδός]. 

περιπόθητος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) εξαιρετικά επιθυµητός, έντονα πο- 

θητός: ~ κόρη! πατρίδα ΣΥΝ. πολυπόθητος, προσφιλέστατος. 
περιποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η φροντίδα που παρέχει 

κανείς σε (κάποιον/κάτι): η ~ τού κήπου || ειδικά προϊόντα για την ~ των 
µαλλιών | τού δέρµατος | τής επιδερµίδας | τού προσώπου | τού σώµατος || 
ιατρική | επιστηµονική | ολοκληρωµένη ~ ΣΥΝ. επιµέλεια 2. (ειδικότ.) η επί 
πληρωµή (επαγγελµατική) παροχή υπηρεσιών σε κάποιον (κυρ. ιατρικής ή 
αισθητικής φύσεως): η ~ των ασθενών γίνεται από εξειδικευµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό || την ~ προσώπου αναλαµβάνει αισθητικός 3. (συνεκδ.) κάθε 
επίσκεψη σε κέντρο αισθητικής φροντίδας: δώρο και µία ~ όποια µέρα και 
ώρα επιθυµείτε 4. το σύνολο των εκδηλώσεων φροντίδας και ενδιαφέροντος, η 
εκδήλωση αβροφροσύνης: δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ~ || την πρώτη 
φορά που πήγαµε σπίτι της, µας τρέλανε στην ~! || από ~ άλλο τίποτα! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περιποίησις, αρχική σηµ. «διάσωση, εξασφάλιση», < πε-
ριποιώ (-έω) (βλ. λ. περιποιούµαι). Η σηµ. «φροντίδα, εξασφάλιση» είναι 
µτγν.]. 

περιποιητικός, -ή, -ό [µτγν.] (για πρόσ.) αυτός που προσφέρει περιποίηση: 
φιλόξενος και ~ άνθρωπος ΣΥΝ. εξυπηρετικός. — περιποιητικά επίρρ., 
περιποιητικότητα (η) [1893]. 

περιποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. {περιποιείσαι... | περιποιή-θηκα, -µένος} 1. 
αναλαµβάνω την περιποίηση, φροντίζω επιµελώς και µε προσοχή 
(κάποιον/κάτι): περιποιείται πολύ τα µαλλιά | τα ρούχα της | τον κήπο | το σπίτι 
|| ~ τους αστέγους και τους αρρώστους || ~ το τραύµα τού παιδιού ΣΥΝ. 
φροντίζω ΑΝΤ. παραµελώ 2. (ειδικότ.) προσφέρω επί πληρωµή υπηρεσίες (σε 
κάποιον): προσέλαβε δύο υπηρέτες, για να την περιποιούνται || µας 
περιποιήθηκαν πολύ καλά στο ξενοδοχείο | στην ταβέρνα 3. (για επισκέπτη ή 
ξένο) προσφέρω ό,τι χρειάζεται κανείς για να περάσει ευχάριστα, ενεργώ µε 
φιλόξενο τρόπο: η µητέρα περιποιήθηκε τους φίλους µου || περιποιηθήκαµε 
τους ξένους όσο καλύτερα µπορούσαµε · 4. (ειρων.) περιλαβαίνω (κάποιον), τον 
χτυπώ ή του επιτίθεµαι βίαια, τιµωρώντας τον: του έστησε καρτέρι και τον 
περιποιήθηκε για τα καλά! 5. (η µτχ. περιποιηµένος, -η, -ο) (α) (κυρ. για 
πρόσ.) αυτός που έχει προσεγµένη εµφάνιση: ~ κοπέλα ΣΥΝ. κοµψός, 
ευπρεπής, φροντισµένος ΑΝΤ. απεριποίητος (β) (για πράγµ.) αυτός που έχει 
γίνει µε προσοχή και επιµονή στις λεπτοµέρειες: ~ χτένισµα | βάψιµο | νύχι | 
ρούχο ΣΥΝ. προσεγµένος, επιµεληµένος. [ΕΤΥΜ < αρχ. περιποιούµαι (-έο-), 
αρχική σηµ. «κρατώ κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό µου, κερδίζω, αποκτώ», 
µέση φωνή τού ρ. περι-ποιώ «διασφαλίζω, διατηρώ» < περί- + ποιώ. Η σηµ. 
«εξασφαλίζω» ήδη αρχ.]. 

περιποιώ τιµή(ν) [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αποδίδω τιµή σε κάποιον, τον τιµώ: δεν 
σας περιποιούν τιµήν δηλώσεις τέτοιου ύφους. 

περίπολαρχης (ο) {περιπολαρχών} ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός επί 
κεφαλής περιπόλου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περίπολος + -άρχης < άρχω]. 

περιπολία (η) [αρχ.] {περιπολιών} 1. ΣΤΡΑΤ. η περιφορά µικρής ένοπλης 
οµάδας εντός στρατοπέδου για τον έλεγχο τής ασφάλειας του ή σε ευρύτερη 
περιοχή για τη φύλαξη της: βγαίνω | πηγαίνω | κάνω ~ (περιπολώ) 2. 
(γενικότ.) η περιφορά σε µια περιοχή για συγκεκριµένο σκοπό: το περιπολικό 
τής Αστυνοµίας | το σκάφος τού Λιµενικού είχε βγεί ~ || αστυνοµικοί κάνουν ~ 
έξω από το σχολικό συγκρότηµα µετά τις καταγγελίες για την εµφάνιση εµπόρων 
ναρκωτικών. 

περιπολικό (το) 1. αστυνοµικό αυτοκίνητο εξοπλισµένο µε σειρήνα-φάρο που 
αναβοσβήνει και ασύρµατο τηλέφωνο για συνεχή επικοινωνία µε το κέντρο 
επιχειρήσεων τής Άµεσης ∆ράσης, κατάλληλο για περιπολίες και καταδιώξεις: 
τους ληστές καταδίωξαν τα ~ τής Άµεσης ∆ράσης · 2. µικρό ταχύπλοο σκάφος 
τού Λιµενικού Σώµατος µε ελαφρό οπλισµό, κυρ. για τη δίωξη τού 
λαθρεµπορίου και τής λα-θραλιείας. [ΕΤΥΜ. < περίπολος, µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. patrol car | boat]. 

περίπολος (η) {περιπόλ-ου | -ων, -ους} 1. ολιγοµελές στρατιωτικό απόσπασµα, 
που περιφέρεται σε καθορισµένο χώρο για την τήρηση τής τάξης, τον έλεγχο 
τής ασφάλειας στρατοπέδου ή τον εντοπισµό τού εχθρού σε καιρό πολέµου 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των µελών αυτού τού αποσπάσµατος: µόλις πέρασε η ~ 3. 
πολεµικό πλοίο που περιπολεί σε συγκεκριµένη ναυτική περιοχή. Επίσης 
(λαϊκ.) περίπολο (το). —περιπολώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιπέλοµαι «περιφέροµαι - περικυκλώνω» < περί- + πέλοµαι 
(βλ. λ. πόλος)]. 

περίπου επίρρ.· όχι ακριβώς, υπολογίζοντας κατά προσέγγιση: ~ έτσι έχουν τα 
πράγµατα || θα ήταν - δέκα το βράδυ, ίσως δύο-τρία λεπτά πριν ή µετά ΣΥΝ. 
πάνω-κάτω ΑΝΤ. ακριβώς, επακριβώς· ΦΡ. στο περίπου γενικά, χωρίς 
επακριβή υπολογισµό ή καθορισµό: µπορείς να θυµηθείς ~ πόσα άτοµα ήταν; 
|| πες µου ~ τι σου είπε. [ΕΤΥΜ- µτγν. < αρχ. φρ. περί που]. 

περίπου: συνώνυµα, (α) Το ποτήρι είναι σχεδόν γεµάτο - Είναι σχεδόν 20 
ετών (β) Είναι περίπου 20 ετών - Ήταν περίπου έτοιµοι να συµφωνήσουν. 
Από τα παραδείγµατα φαίνεται ότι το σχεδόν δηλώνει προσέγγιση σε 
έννοια χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της (π.χ. γεµάτος - σχεδόν γεµάτος = 
όχι παραπάνω από γεµάτος), ενώ το περίπου δηλώνει κάτι που βρίσκεται 
είτε πριν είτε µετά τα όρια ορισµένης έννοιας, π.χ. περίπου είκοσι ετών (= 
περισσότερο ή λιγότερο από είκοσι ετών). Στην ίδια κατηγορία µε το 
σχεδόν ανήκουν τα: κοντά, µόλις, µόλις και µετά βίας στη δεύτερη κατη-
γορία ανήκουν τα: περίπου, κατά προσέγγισι(ν). πάνω-κάτω, λίγο ώς 
πολύ,κατά το µάλλον ή ήττον. 

περιπτεράς (ο) {περιπτεράδες}, περίπτερου (η) {περιπτερούδες} 



περίπτερο 1385 περίσσευµα 
 

(καθηµ.) ιδιοκτήτης περιπτέρου ΣΥΝ. (επίσ.) περιπτερούχος. 
περίπτερο (το) (περιπτέρ-ου | -ων} 1. ξύλινο κατασκεύασµα σε σχήµα µικρού 

κτίσµατος, µέσα από το οποίο ο ιδιοκτήτης του πουλάει µικροαντικείµενα 
(τσιγάρα, εφηµερίδες, περιοδικά κλπ.)· συνήθ. είναι εγκατεστηµένο σε 
πεζοδρόµιο ή πλατεία: οι εφηµερίδες κρέµονται στο ~ 2. µικρών διαστάσεων 
βοηθητικό κτίσµα σε κήπο ή στην ύπαιθρο, που χρησιµεύει ως καταφύγιο για 
ανάπαυση, αναψυχή ή προφύλαξη από ξαφνική αλλαγή τού καιρού: 
ξεκουράζεται στο ~ τής πισίνας || κυνηγετικό ~ 3. κάθε κατασκευή, οικοδόµηµα 
ή τµήµα οικοδοµήµατος για τη διαφηµιστική και ενηµερωτική παρουσίαση ή 
και πώληση εκθεµάτων: στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εντυπωσίασε το ~ 
τού Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. || έδωσαν ραντεβού στο ~ τού Ε.Ο.Τ. — (υποκ.) περιπτεράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. περίπτερος, αρχική σηµ. «κτίσµα 
που περιβάλλεται από κιονοστοιχία», < περί- + πτερος < πτερόν. Στη 
σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. kiosque]. 

περίπτερος, -η, -ο [µτγν.] ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΑ. (για αρχαίους ναούς) αυτός που 
εξωτερικά στηρίζεται σε κιονοστοιχίες και στις τέσσερεις πλευρές του: ο 
Παρθενώνας είναι ~ ναός ΣΥΝ. περίστυλος. 

περιπτερούχος (ο/η) ο περιπτεράς ή η περίπτερου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
περίπτερο + -ούχος < έχω]. 

περιπτερούχος ή περιπτεριούχος; Από λέξεις που έχουν -ι- στο θέµα τους 
σχηµατίζονται κανονικά παράγωγα σε -ιούχος: πτυχίο - πτυχιούχος, 
σύνταξη (σύνταξις) - συνταξιούχος, εκατοµµύριο -εκατοµµυριούχος, 
πρατήριο - πρατηριούχος κ.τ.ό. Από το θέµα όλων των άλλων λέξεων 
σχηµατίζονται παράγωγα σε -ούχος: βιταµίνη - βιταµινούχος, οξυγόνο - 
οξυγονούχος, αξίωµα (αξιώ-µατ-ος) - αξιωµατούχος, τάλαντο - 
ταλαντούχος, άδεια - αδειούχος, άριστα - αριστούχος κ.τ.ό. Κατόπιν 
αυτών, από τη λ. περίπτερο παράγεται κανονικά το περιπτερ-ούχος, ενώ το 
περιπτερ-ιούχος έχει σχηµατιστεί προφανώς κατ' αναλογία προς άλλα (κα-
νονικά) παράγωγα σε -ιούχος (πτυχιούχος, πρατηριούχος κ.λπ.). 

περίπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} (λόγ.) ο εναγκαλισµός: θερµή | 
ερωτική ~ ΣΥΝ. αγκάλιασµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περίπτυξις 
< αρχ. περιπτύσσω «αγκαλιάζω» < περί- + πτύσσω «διπλώνω» (βλ.λ.)]. 
περίπτυστος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που είναι άξιος πλήρους περιφρονήσεως: - 
δηµοσίευµα ΣΥΝ. κατάπτυστος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περιπτύω < περί- + πτύω]. 
περίπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το περιστατικό, ό,τι 
συµβαίνει ή συνέβη: σπάνια ~ θάρρους || ~ δικαστικής πλάνης | διαφωνίας | 
απάτης || µεµονωµένη | ακραία | ασυνήθιστη ~ ΣΥΝ. ενδεχόµενο- ΦΡ. (α) σε 
περίπτωση (+γεν. | -I-που) εφόσον προκύψει (κάτι): ~ ανάγκης ειδοποίησε το 
100 (β) σε αντίθετη περίπτωση διαφορετικά, κατά την αντίθετη εκδοχή: αν 
µπορέσεις, πάρε τηλέφωνο· ~, τα λέµε αύριο (γ) σε καµιά περίπτωση ποτέ, ό,τι 
και αν προκύψει: ~ δεν νοµιµοποιείται η καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ΣΥΝ. ουδέποτε (δ) δεν υπάρχει περίπτωση αποκλείεται: - να 
δώσει το υπουργείο άδεια σε τέτοια επιχείρηση (ε) εν πάση περιπτώσει | σε κάθε 
περίπτωση (εν πάση περιπτώσει) όπως και να έχει, ανεξαρτήτως των συνθηκών, 
των προϋποθέσεων: ~, εσύ έκανες το καθήκον σου και δεν χρειάζεται να 
ανησυχείς || ~, πάρε και την ταυτότητα σου, µήπως χρειαστεί (στ) εν τοιαύτη 
περιπτώσει (εν τοιαύτη περιπτώσει) σε (µια) τέτοια περίπτωση: µπορεί και να 
µην εξελιχθεί έτσι η υπόθεση· ~, πάντως, εµείς θα είµαστε έτοιµοι (ζ) στην 
καλύτερη περίπτωση | των περιπτώσεων στην πιο αισιόδοξη εξέλιξη των πραγ-
µάτων: ~ να πάρεις πίσω τα µισά απ' τα λεφτά που σου χρωστάει (η) κατά 
περίπτωση ανάλογα µε την περίπτωση: ενεργεί κατά βούληση και ~ (θ) (κάποιος 
είναι) ειδική περίπτωση (ι) για πρόσωπο που απαιτεί ιδιαίτερη µεταχείριση: 
θέλω να τον περιποιηθείς, γιατί είναι ~ (ii) πρόσωπο που η συµπεριφορά του 
είναι ιδιόρρυθµη: µίλα του µε το µαλακό, γιατί είναι ~ 2. η πραγµατική 
κατάσταση: δεν είναι αυτή η - που νοµίζεις, πρόκειται για άλλη παρόµοια 3. ο 
ασθενής ή ο πελάτης: να 'χαµέ δύο-τρεις ~ σαν κι αυτόν, θα ξεπουλούσαµε 
αµέσως || ως ψυχίατρος έχει εξετάσει διάφορες ~ 4. (αργκό) (α) το περίεργο ή 
ασυνήθιστο άτοµο: µην του δίνεις σηµασία- είναι ~! || ο Γιάννης είναι µοναδική 
~ (β) το εξαίρετο δείγµα, το καλύτερο µέρος ή µέλος µιας οµάδας | κατηγορίας: 
πρόκειται για - γιατρού και ανθρώπου. — (υποκ.) περιπτωσούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. περίπτωσις (στη µτγν. σηµ. «τυχαίο συµβάν») < 
περιπίπτω (βλ. κ. πτώση). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εν τοιαύτη 
περιπτώσει (< γαλλ. en tel cas), εν πάση περιπτώσει (< γαλλ. en tout cas), σε 
καµία περίπτωση (< γαλλ. en aucun cas), σε περίπτωση (+γεν.) (< γαλλ. en cas 
de...), σε αντίθετη περίπτωση (< γαλλ. dans le cas contraire)]. 
περιπτωσιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένη περίπτωση ή 

(καταχρ.) µε µία περίσταση: πρόκειται για ~ εφαρµογή τού νόµου. — 
περιπτωσιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. casual]. 

περιπτωσιολογία κ. περιπτωσεολογία (η) [1891] {περιπτωσιολογιών} η 
ενασχόληση µε µεµονωµένες περιπτώσεις ή επιµέρους λεπτοµέρειες ενός 
ζητήµατος,  — περιπτωσιολογικός, -ή, -ό, περιπτωσιολογικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ειδησεογραφία, ειδησιολογία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. casuistique]. 

περιρραίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιέρρανα} ραίνω αυτούς που βρίσκονται γύρω 
µου: ο ιερέας περιέρρανε τους πιστούς. 

περιρραντήριο (το) {περιρραντηρί-ου | -ων} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. χρυσό ή αργυρό 
σκεύος ή συνήθ. λίθινη λεκάνη µε βάση διαφόρων µορφών, το 

οποίο τοποθετούσαν στην είσοδο κάθε ιερού χώρου γεµάτο µε αγιασµένο νερό, 
µε το οποίο ραίνονταν οι πιστοί πριν εισέλθουν στον χώρο αυτόν 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
αγιαστούρα, το µικρό δοχείο µε το οποίο οι ιερείς ραίνουν τους πιστούς. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. περιρραντήριον < περιρραίνω]. 

περιρρέω ρ. µετβ. {παρατ. περιέρρεα} 1. ρέω γύρω από (κάποιον), πε-ριβρέχω 
2. (µτφ.) διαπερνώ, διαποτίζω: «έτσι περιρρέει την ασφαλιστική αγορά η 
ανησυχία [...] ότι κάτι σαθρό υπάρχει στην ιδιωτική ασφάλιση» (εφηµ.) 3. 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα (α) το περιβάλλον, το σύνολο των πολιτικών, 
οικονοµικών, πολιτιστικών κ.λπ. συνθηκών σε σχέση µε το πώς επιδρούν στην 
εµφάνιση ενός φαινοµένου (β) (γε-νικότ.) η ατµόσφαιρα που υπάρχει διάχυτη 
σε έναν χώρο, µεταξύ ατόµων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ αρλ· < περί- + ρέω. o όρος περιρρέουσα ατµόσφαιρα χρησιµοποιήθηκε 
από τον Εµµ. Ροΐδη, για να αποδώσει το πνεύµα τού γαλλ. όρου milieu τού 
Hippolyte Taine]. 

περισκελιδα (η) ό,τι περιβάλλει τα σκέλη, κυρ. το παντελόνι: ανδρική | γυναικεία 
~ (παντελόνι) || στρατιωτική ~ || εσωτερική ~ (σώβρακο) (βλ. λ. σκελέα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία, εσώρουχο. [ΕΤΥΜ < µτγν. περισκελίς, -ίδος < περί- + -
σκελίς < σκέλος]. 

περίσκεψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έψεως | χωρ. πληθ.} ο προσεκτικός και 
υπεύθυνος συνυπολογισµός κάθε δεδοµένου και λεπτοµέρειας, η προσεκτική 
σκέψη και συνεχής εξέταση: επέδειξε µεγάλη - κατά την επιλογή των 
συνεργατών του || µιλάει χωρίς ~ και συχνά µε αλαζονεία || µια τέτοια σηµαντική 
απόφαση απαιτεί ~ ΑΝΤ. επιπολαιότητα, απερισκεψία. 

περισκιος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που καλύπτεται από σκιά ή που η σκιά του 
πέφτει ολόγυρα. [ΕΤΥΜ µτγν. < περί- + -σκιος < σκιά]. 

περισκόπηση (η) → περισκοπώ 
περισκόπιο (το) [1861] {περισκοπί-ου | -ων} όργανο για την κατόπτευση 

αντικειµένων, το οποίο αποτελείται από έναν σωλήνα µε ειδική εσωτερική 
διάταξη πρισµάτων, κατόπτρων και φακών και χρησιµοποιείται κυρ. στα 
υποβρύχια, ώστε να µπορεί ο χειριστής να παρατηρεί έναν χώρο από το 
εσωτερικό, χωρίς να φαίνεται. — περισκοπικός, -ή, -ό, περισκοπικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périscope], 

περισκοπώ ρ. µετβ. {περισκοπείς... | περισκόπησα} παρατηρώ εξεταστικά και 
µε µεγάλη προσοχή κάθε σηµείο ενός χώρου: ο κυβερνήτης τού υποβρυχίου 
περισκοπεί την επιφάνεια τής θάλασσας ΣΥΝ. κατο-πτεύω, βολιδοσκοπώ, 
επιθεωρώ. — περισκόπηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περισκοπώ (-έω) < 
περί- + σκοπώ «εξετάζω, παρατηρώ προσεκτικά» (βλ.λ.)]. 

περισπάσµός (ο) 1. η απόσπαση τής προσοχής σε δευτερεύοντα θέµατα, η 
αποµάκρυνση τής σκέψης από το βασικό, πρωτεύον ζήτηµα: κάθε - τού 
οδηγού κατά την οδήγηση µπορεί να αποβεί µοιραίος ANT. συγκέντρωση 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε αποσπά την προσοχή από την κύρια ενασχόληση 
(κάποιου): οι φωνές και οι ερωτήσεις του είναι ένας διαρκής ~, που δεν µου 
επιτρέπει να συγκεντρωθώ στη δουλειά µου 3. (ειδικότ.) οι µόνιµες φροντίδες ή 
στενοχώριες κάποιου: οικογενειακοί | επαγγελµατικοί ~ ΣΥΝ. έγνοια, 
σκοτούρα, φροντίδα, µέριµνα. Επίσης περίσπαση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. περισπώ (βλ.λ.)]. 

περισπέρµιο (το) [1861] {περισπερµί-ου | -ων) BOT. Ο λευκωµατού-χος, 
αποταµιευτικός ιστός γύρω από το σπέρµα πολλών καρπών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périsperme]. 

περισπούδαστος, -η, -ο 1. αυτός που αξίζει ή επιτυγχάνεται µε σοβαρή και εις 
βάθος µελέτη και ανάλυση: ~ δοκίµιο | σύγγραµµα | έρευνα | έργο | µελέτη ΣΥΝ. 
εµβριθής 2. (ειρων.) σοβαροφανής και δήθεν βαθυστόχαστος: άλλη µία 
µετριότητα ενδεδυµένη το γνωστό ~ ύφος των ηµιµαθών. — περισπούδαστα | 
περισπουδάστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ, µτγν. < περισπουδάζω < περί- + 
σπουδάζω]. 

περισπώ ρ. µετβ. {περισπάς | περιέσπασα, περισπ-ώµαι, -άται..., -άστηκα, -
ασµένος} 1. δηµιουργώ περισπασµό σε (κάποιον), τον αποσπώ από την κύρια 
ενασχόληση του: η δυνατή µουσική τον περισπά από το διάβασµα του ΣΥΝ. 
αποσπώ · 2. (µεσοπαθ. περισπώµαι) (α) (για λέξη, συλλαβή, φωνήεν) 
τονίζοµαι µε περισπωµένη: µακρό προ βραχέος περισπάται || περισπωµένη 
συλλαβή (β) περισπώµενα (ρήµατα) τα συνηρηµένα ρήµατα. [ΕΤΥΜ < αρ,λ- 
περισπώ (-άω) < περί- + σπώ (βλ. λ. σπάζω)]. 

περισπωµένη (η) ένας από τους τρεις τόνους (~) [οι άλλοι δύο: η οξεία ) ' ) και 
η βαρεία ) ✈  )], η οποία στο µονοτονικό σύστηµα έχει καταργηθεί ΣΥΝ. 
(παλαιότ.) οξυβαρεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τονισµός, τόνος. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
περισπωµένη (ενν. προσφδία), ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ; περισπώµενος τού 
αρχ. περισπώ (βλ.λ.)]. 

περίσσεια (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το πλεόνασµα, η ποσότητα που 
περισσεύει ΣΥΝ. περίσσευµα ΑΝΤ. έλλειψη 2. η ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων 
από (κάτι), η αφθονία: ~ αγαθών | φαγητού ΣΥΝ. πληθώρα. 

περίσσευµα [µτγν.] κ. (λαϊκ.) περίσσεµα (το) {περισσεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 
1. ό,τι περισσεύει, η ποσότητα που µένει ως υπόλοιπο: ~ στον οικογενειακό 
προϋπολογισµό || φάγαµε όλοι και µας έµεινε ~ και για το βράδυ ΣΥΝ. 
πλεόνασµα ΑΝΤ. έλλειµµα, υστέρηµα 2. η αφθονία, το να υπάρχει (µια 
ιδιότητα) σε βαθµό παραπάνω από το συνηθισµένο: -θάρρους/ καλοσύνης/ 
καρδιάς/ ψυχής/ αγάπης ΣΥΝ. περίσσεια ΦΡ. (λόγ.) εκ γαρ τού περισσεύµατος 
τής καρδίας το στόµα λαλεί (έκ γαρ τού περισσεύµατος τής καρδίας το στόµα 
λαλεί, Κ.∆. Ματθ. 12, 34, Λουκ. 6, 45) (i) το στόµα µιλάει από το περίσσευµα 
τής καρδιάς, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνει αυτό που πραγµατικά αι- 
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σθάνεται ή σκέφτεται κανείς (ϋ) µε αυθόρµητο, πηγαίο τρόπο. 
περισσεύω ρ. αµετβ. {περίσσεψα} 1. υπερβαίνω την κανονική, επι-

θυµητή ή προβλεπόµενη ποσότητα ή τον επιτρεπόµενο αριθµό: όσα 
χρήµατα περισσεύουν, τα αποταµιεύει || όσοι επιβάτες περισσεύουν να 
κατεβούν ΣΥΝ. πλεονάζω ANT. υπολείποµαι· ΦΡ. (α) (παροιµ.) στο 
καλάθι δεν χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει βλ. λ. κοφίνι (β) δεν µου 
περισσεύουν (ενν. τα λεφτά) για να ξεκαθαρίσουµε ότι θεωρούµε 
ένα έξοδο περιττή πολυτέλεια (γ) φτάνει και περισσεύει αρκεί τόσο, 
δεν χρειάζεται περισσότερο, είναι υπεραρκετό 2. µένω ως πλεόνα-
σµα, περίσσευµα: µας περίσσεψε λίγο κρέας από χθες 3. (µτφ.) υπάρ-
χω σε αφθονία, σε µεγάλη συχνότητα: περίσσεψε η υποκρισία στη 
χθεσινή συζήτηση ΣΥΝ. αφθονώ ANT. ελλείπω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
περισσός]. 

περίσσιος, -ια, -ιο 1. αυτός που υπάρχει παραπάνω από το κανονικό ή 
το σύνηθες, σε αφθονία: ~ αγάπη/ πλούτος/ οµορφιά ΣΥΝ. άφθονος, 
πλούσιος ANT. λιγοστός 2. αυτός που περισσεύει, που είναι περιττός: 
πέταξε το - φαγητό || πες λίγα και σωστά και άσε τα ~ λόγια ΣΥΝ. πα-
ραπανήσιος, περιττός. — περίσσια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. περισσός, πβ. κ. ορθός - όρθιος]. 

περισσός, -ή, -ό περίσσιος (βλ.λ.): ~ πλούτη/ οµορφιά || υπάρχει -µί-
σος ΣΥΝ. άφθονος, υπεραρκετός, παραπανήσιος· ΦΡ. (λόγ.) (ως) εκ 
(roü) περισσού (εκ περισσού, Πλάτ. Πρωταγόρας 338c) επιπλέον, χω-
ρίς να είναι απαραίτητο, αναγκαίο: υπήρξε - εργατικός παρά την τε-
ράστια περιουσία του. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού επιθ. περιττός 
(βλ.λ.)]. 

περισσότερος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) περσότερος πιο πολύς, µεγαλύτερος 
σε ποσότητα, ένταση, διάρκεια: οι γυναίκες ήταν περισσότερες από 
τους άνδρες || αγόρασε περισσότερες από δέκα εφηµερίδες || όποιος 
βρει τις ~ απαντήσεις κερδίζει || ρίξε - φως στη σκηνή || ο γιατρός τού 
συνέστησε ~ άθληση και λιγότερο τσιγάρο ΑΝΤ. λιγότερος. 
— περισσότερο κ. (λαϊκ.) περσότερο επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµ. τού επιθ. περισσός]. 

περίσταλση (η) {-ης κ. -άλσεως | -άλσεις, -άλσεων} ΒΙΟΛ. το σύνολο 
των ακούσιων µυϊκών, κυµατοειδών κινήσεων συστολής και χαλά-
ρωσης, που προκαλούνται µε τη διαδοχική συστολή των κυκλικών 
µυών τού τοιχώµατος τού εντέρου και περνούν κατά µήκος τού πε-
πτικού σωλήνα πιέζοντας την τροφή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. peristalsis]. 

περισταλτικός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να περιστέλλει, να προ-
καλεί συρρίκνωση, περιορισµό των διαστάσεων ή των συνεπειών 
φαινοµένου ή κατάστασης: ~ µέτρα κατά τής φοροδιαφυγής ΣΥΝ. πε-
ριοριστικός, κατασταλτικός 2. αυτός που σχετίζεται µε την περί-
σταλση: ~ κύµατα (αντανακλαστικές συσπάσεις τού οισοφάγου, τού 
στοµάχου και των εντέρων) || ~ κινήσεις (η περίσταλση). — περι-
σταλτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιστέλλω]. 

περίσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η κατάσταση που 
συνδέεται µε δεδοµένο γεγονός, που το προσδιορίζει ή το τροποποιεί: 
τα κατά - καθήκοντα (ΝΟΜ. αυτά που επιβάλλει η επικρατούσα κα-
τάσταση) || η ~ απαιτούσε µεγάλη σοβαρότητα 2. (συνήθ. στον πληθ.) 
οι επικρατούσες συνθήκες, η συνολική κατάσταση: αν τον ευνοήσουν 
οι ~, θα εξελιχθεί σε µεγάλο πολιτικό || φάνηκε κατώτερος | αντάξιος 
των - (απέτυχε | µπόρεσε να αντεπεξέλθει σε µια κατάσταση)· ΦΡ. αί-
ροµαι στο υψος των περιστάσεων βλ. λ. αίρω 3. (συνεκδ.) κοινωνική 
εκδήλωση: αγόρασε ένα φόρεµα ειδικά για την ~ 4. η κακή, µη ευ-
νοϊκή συγκυρία: µη ρωτάς πώς έφθασα ώς εδώ, οι ~ φταίνε 5. η ευ-
νοϊκή συγκυρία, η σωστή στιγµή, η ευκαιρία: επωφελούµαι τής περι-
στάσεως, για να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου || εκµεταλλεύτηκε την 
~ και η τύχη τον αντάµειψε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
περίστασις, αρχική σηµ. «το να στέκεται κανείς ολόγυρα, το να 
περιβάλλει κάτι», < περιίστηµι «περιβάλλω, περικυκλώνω» (< περί- + 
ΐστηµι, βλ. λ. ί'σταµαι). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. Παρόµοιο 
σχηµατισµό παρουσιάζει το αντίστοιχο λατ. circumstantia < circum-
sto «περικυκλώνω» (< circum- «περί→ + -sto «ίσταµαι»), που 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από την Ελληνική]. 

περιστασιακός, -ή, -ό αυτός που προκύπτει κατά περίσταση, ανάλογα 
µε τη στιγµή ή την κατάσταση: ~ απασχόληση σε µια εργασία. 
— περιστασιακ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. circonstanciel]. 

περιστατικό (το) 1. το τυχαίο και απρόοπτο γεγονός: διηγούµαι ένα ~ 
|| µου συνέβησαν µερικά περίεργα ~ ΣΥΝ. γεγονός, συµβάν 2. κάθε 
δυσάρεστο και αναπάντεχο γεγονός: το ~ τού θανάτου του βύθισε την 
οικογένεια στο πένθος ΣΥΝ. ατύχηµα 3. (συνεκδ.) κάθε περίπτωση 
(ιδ. ατυχήµατος) που έχει να αντιµετωπίσει κανείς (λ.χ. ένας 
ασθενής, τραυµατίας κ.λπ. που πρέπει να περιθάλψει ένας γιατρός 
κ.τ.ό.): δύσκολο | σοβαρό | βαρύ | ελαφρό ~· ΦΡ. (α) έκτακτο περι-
στατικό η περίπτωση κάποιου, που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που ισχύουν (λ.χ. λόγω καύσωνα), αναζητεί νοσοκοµειακή περίθαλ-
ψη: είχαµε αρκετά ~ µε αναπνευστικά προβλήµατα λόγω νέφους (β) 
επείγον περιστατικό βλ. λ. επείγων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεγονός. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. περιστατικόν, πβ. φρ. τά περιστατικά πράγµατα «οι κρίσιµες 
περιστάσεις», ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιστατικός < αρχ. 
περίστασις]. 

περισταχυο (το) {περισταχύ-ου | -ων} το εξωτερικό περίβληµα στα-
χυού. 

περιστέλλω ρ. µετβ. {περιέστ-ειλα, -άλην, -ης, -η..., -αλµένος} (λόγ.-
κυριολ. κ. µτφ.) 1. περιορίζω την έκταση, την ποσότητα ή την ένταση: 
πρέπει να περισταλούν τα έξοδα τού ∆ηµοσίου || περιέστειλε την 
έκταση τής πολιτικής κρίσης || «επιχείρησαν να περιστείλουν το ανα-
φαίρετο δικαίωµα των ιδιοκτητών να αξιοποιήσουν απεριόριστα την 

ιδιοκτησία τους» (εφηµ.) 2. συγκρατώ, περιορίζω εντός ορίων: «πολ-
λές φορές περιστείλαµε τις θέσεις µας σε θέµατα εξωτερικής πολιτι-
κής» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ_. < περί- + στέλλω (βλ. κ. στέλνω)]. 

περιστέρα (η) 1. το θηλυκό περιστέρι· ΦΡ. αθώα περιστερά (ειρων.) 
πρόσωπο που παριστάνει τον αθώο και ανίδεο για κάτι το οποίο έχει 
κάνει: µας κάνει την αθώα περιστερά, ενώ είναι γνωστό ότι έχει κα-
τακλέψει τη µισή Αθήνα στα χαρτιά 2. ΘΡΗΣΚ. (α) το περιστέρι που 
έφερε στον Νώε το κλαδί ελιάς (και σύµβολο ειρήνης) µετά τον κα-
τακλυσµό (β) η συµβολική παράσταση τού Αγίου Πνεύµατος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *πελιστερά (µε ανοµοίωση τού -λ-, 
ίσως υπό την επίδρ. τού περί) < *πελισ-, που ανάγεται στη λ. πελιός 
«µελανωπός, ωχρός» (βλ. λ. πελιδνός), + -τερος (που εµφανίζεται και 
στην περσ. λ. kabötar «(µπλε) περιστερά»). Εντούτοις, η παρουσία θ. 
*πελισ- για την οικογένεια λέξεων πελιός, πελιδνός, πελειάς κ.ά. θε-
ωρείται αµφίβολη]. 

περιστέρα (η) [µεσν.] {περιστερών} 1. το θηλυκό περιστέρι 2. (χαϊ-
δευτ.) η ωραία, αγαπηµένη γυναίκα ή κόρη: ~ µου! || να' τη η ~! 

περιστεράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό περιστέρι ΣΥΝ. πιτσούνι 2. 
(χαϊδευτ.) η τρυφερή, όµορφη και αθώα ύπαρξη: ~ µου! 

περιστερήσιος, -ια, -ιο 1. αυτός που σχετίζεται µε τα περιστέρια 2. 
αυτό^ που προέρχεται από περιστέρι: ~ αβγά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

περιστέρι (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. πτηνό) {περι-
στερ-ιού | -ιών} πουλί µε µικρό, παχουλό σώµα, µικρό, στρογγυλό κε-
φάλι και χαρακτηριστική φωνή· φωλιάζει κυρ. σε κτήρια ή σε κοι-
λώµατα δέντρων ή βράχων, σε θάµνους κ.λπ., γνωστό και για τη µο-
νογαµική ζωή του· ΦΡ. (α) ταχυδροµικό περιστέρι κάθε περιστέρι µε 
µεγάλη αντοχή και ταχύτητα πτήσεως, που εκπαιδεύεται να επι-
στρέφει στο σηµείο αφετηρίας του και χρησιµοποιείται π.χ. ως αγγε-
λιαφόρος (β) περιστέρι τής ειρήνης (i) το σύµβολο τής ειρήνης (ii) 
(µτφ.) οποιοσδήποτε άνθρωπος καθιερώνεται για τη δράση του ως ει-
ρηνιστής: δολοφόνησαν τον Ούλοφ Πάλµε, το ~. — (υποκ.) περίΌτε-
ράκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. περιστέριον, υποκ. τού αρχ. 
περιστερά (βλ.λ.)]. 

περιστεριώνας (ο) → περιστερώνας 
περιστερόµορφος, -η, -ο αυτός που µοιάζει µε περιστέρι: ~ πτηνό. 
περίστερος (ο) (λαϊκ.) το αρσενικό περιστέρι. 
περιστεροτροφείο (το) [µτγν.] ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την 

εκτροφή περιστεριών. 
περιστεροτροφία (η) [1891] η συστηµατική εκτροφή περιστεριών. — 

περιστεροτρόφος (ο/η) [µτγν.], περιστεροτροφικός, -ή, -ό [1891]. 
περίΌτερώνας [µτγν.] κ. περιστεριώνας (ο) ειδικά διαρρυθµισµένη 

ξύλινη ή χτιστή κατασκευή για εξηµερωµένα περιστέρια. 
περιστήθιο (το) {περιστηθί-ου | -ων} (λόγ.) ο γυναικείος στηθόδε-

σµος ΣΥΝ. σουτιέν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περιστήθιον (πρωτοαπαντά στην Π.∆., δηλώνοντας 
έναν ζωστήρα τού στήθους που έφερε ο Ιουδαίος αρχιερέας, πβ. Έξο-
δος 28, 4) < περί- + -στήθιον< στήθος]. 

περιστοιχίζω ρ. µετβ. {περιστοίχισ-α, -τηκα, -µένος} περικλείω (κά-
ποιον) από κάθε πλευρά, δηµιουργώντας κλοιό γύρω του: κατέφθασε 
περιστοιχισµένος από δεκάδες θαυµαστές του || το σπίτι περιστοιχί-
ζεται από ψηλά δέντρα ΣΥΝ. περιβάλλω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ^. < περί- + στοιχίζω < στοίχος]. 

περιστολή (η) 1. η µείωση τής έκτασης, τής ποσότητας ή τής έντασης: 
~ των δαπανών/ των προσλήψεων ΣΥΝ. ελάττωση, περικοπή, πε-
ριορισµός 2. η συγκράτηση, ο περιορισµός εντός συγκεκριµένων 
ορίων: πρέπει να υπάρξει ~ τής σπατάλης σε όλα τα επίπεδα || ~ τής 
βίας | τής πορνείας | τής οξύτητας | των κλοπών ΣΥΝ. χαλιναγώγηση, 
καταστολή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιστέλλω]. 

περιστόµιο (το) [µτγν.] {περιστοµί-ου | -ων} (λόγ.) "Ι.ό,τι βρίσκεται 
γύρω από το στόµιο 2. ΖΩΟΛ. η περιοχή γύρω από το στόµα ζώων 3. ο 
δερµάτινος ιµάντας, το λουρί τού χαλινού, που περιβάλλει το κάτω 
τµήµα τής κεφαλής τού αλόγου. 

περιστρεπτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µπορεί να περιστραφεί, περι-
στρεφόµενος. [ΕΤΥΜ < περιστρέφω]. 

περιστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έστρεψα, -στράφηκα (λόγ. περιε-
στράφην, -ης, -η...(, -εστραµµένος} 1. κάνω (κάτι) να στραφεί γύρω από 
άξονα, από σταθερό σηµείο: η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη 
|| περιστρεφόµενες πόρτες || ~ έναν τροχό ΣΥΝ. γυρίζω, στριφογυρίζω 2. 
(ειδικότ. το µεσοπαθ. περιστρέφοµαι) κινούµαι γύρω από ένα θέµα 
σε συζήτηση, επανέρχοµαι σε αυτό διαρκώς: η συζήτηση περιστρά-
φηκε γύρω από θέµατα εξωτερικής πολιτικής. 

περιστροφή (η) [αρχ.] 1. η κίνηση γύρω από (κάτι): η ~ τής Γης γύρω 
από τον Ήλιο διαρκεί 365 ηµέρες || - τροχού | έλικα 2. περιστροφές 
(οι) οι περιττές αναφορές σε δευτερεύοντα ζητήµατα ή η αποµά-
κρυνση από το κυρίως θέµα: απάντησε αµέσως και ξεκάθαρα, χωρίς 
~ || άσε τις ~ και µπες κατευθείαν στο θέµα ΣΥΝ. απερίφραστα, ξεκά-
θαρα. 

περιστροφικός, -ή, -ό [1861] αυτός που συνεπάγεται ή λειτουργεί µε 
περιστροφή: - κίνηση τής Γης || ~ πιεστήριο (εκτυπωτική µηχανή) || ~ 
διακόπτης. — περιστροφικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 

περίστροφο (το) {περιστρόφ-ου | -ων} µικρό φορητό πυροβόλο όπλο, 
µε κυλινδρική θήκη για σφαίρες, το οποίο πυροβολεί διαδοχικά, χω-
ρίς να χρειάζεται νέα όπλιση. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. περίστροφος (< περιστρέφω), που χρησιµο-
ποιήθηκε ως απόδ. τού αγγλ. revolver]. 

περιστύλιο (το) [µτγν.] {περιστυλί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. κιονοστοιχία ή 
σύστηµα κιονοστοιχιών που περιβάλλει ένα οικοδόµηµα, σχηµατίζο- 
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ντας στοά γύρω από αυτό: ~ του αρχαίου ναού || το ~ τής Βουλής ΣΥΝ. 
περίστυλο. περίστυλος, -η, -ο [αρχ.] ΑΡΧΙΤ. 1. (αρχαίος ναός) που περιβάλλεται 
από κιονοστοιχία ΣΥΝ. περίπτερος 2. περίστυλο (το) το περιστύλιο (βλ.λ.). 
περίστωο (το) | περιστώ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) ΑΡΧΙΤ. το περιστύλιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περίστωον | περιστόιον < περί- + -στωον | -στόιον < στωϊά | 
στοιά, παράλλ. τ. τού ουσ. στοά]. περισυλλέγω ρ. µετβ. [µτγν.] {περισυν-έλεξα, 
-ελέγην, -ης, -η... (µτχ. περισυλλέγεις, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. µαζεύω από 
διάσπαρτα σηµεία, συγκεντρώνω σκόρπια πράγµατα: περισυνέλεξε τα 
σκορπισµένα χειρόγραφα 2. (µτφ.) περιµαζεύω, θέτω (κάποιον) υπό την 
προστασία µου: στο ίδρυµα της περισυνέλεξε κάθε ταλαιπωρηµένο και άστεγο 
που χτύπησε την πόρτα της || ελικόπτερο περισυνέλεξε τους ναυαγούς τού 
µοιραίου σκάφους. 
περισυλλογή (η) [1863] 1. η συγκέντρωση (από κάποιον) αντικειµένων που 

βρίσκονται διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία: η ~ των εγγράφων | των 
αποδεικτικών στοιχείων || συνεχίστηκε όλη νύχτα η ~ των πτωµάτων από το 
πολύνεκρο δυστύχηµα ΣΥΝ. περιµάζεµα- ΦΡ. όχηµα περισυλλογής αυτοκίνητο 
που µαζεύει διάφορα πράγµατα από όπου τα βρίσκει: ~ απορριµµάτων/ 
ναρκών2. (µτφ.) η περίσκεψη, ο βαθύς συλλογισµός: είναι η ώρα τής ~ και τής 
ευθύνης για όλους µας || έπεσε σε βαθιά ~! 

περισυνάγω ρ. µετβ. [µτγν.] {περισυν-ήγαγα (να/θα περισυναγάγω), -ήχθην, -
ης, -η..., -ηγµένος} (λόγ.) 1. περισυλλέγω, συγκεντρώνω διασκορπισµένα ή 
εγκαταλελειµµένα µέλη ενός συνόλου ΣΥΝ. συναθροίζω, περιµαζεύω 2. 
συγκεντρώνω (κάποιον/κάτι) γύρω από ένα σηµείο. — περισυναγωγή (η) 
[1882]. 

περισφίγγω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έσφιξα, -σφίχτηκα, -εσφιγµένος} σφίγγω 
(κάτι) µε περιστροφή ή µέσα σε κάτι άλλο· (συνήθ. µτφ.) σχηµατίζω κλειστό 
κύκλο, κλοιό γύρω από κάποιον ή κάτι, κυρ. µε απειλητικές, εχθρικές 
διαθέσεις: τα εχθρικά στρατεύµατα περιέσφιξαν ασφυκτικά την πόλη ΣΥΝ. 
ζώνω. — περίσφιγξη (η) [µτγν.]. 

περισώζω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έσωσα, -σώθηκα, -σωσµένος} σώζω 
ανασύροντας ή περισυλλέγοντας (κάποιον/κάτι) ανάµεσα από ένα πλήθος 
πραγµάτων | προσώπων που κινδυνεύουν: περιέσωσε από τη φωτιά τα βιβλία 
του || όσοι περισώθηκαν από τα ναυαγοσωστικά δεν πίστευαν στην τύχη τους || 
«µετά τη λήξη τού Εµφυλίου, προσπάθησε να περισώσει µαρτυρίες ζώντων 
πρωταγωνιστών» (εφηµ.) ΣΥΝ. διασώζω, σώζω. — περίσωση (η) [1896]. 

περιτάµω (να/θα) ρ. → περιτέµνω 
περιτειχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιτείχισ-α, -τηκα, -µένος} περιβάλλω µε τείχος, 

χτίζω (κάτι) ολόγυρα, κυρ. προστατευτικά ή για να το διαχωρίσω: ~ την πόλη. 
— περιτείχιση (η) [αρχ.] κ. περιτειχισµός (ο) [αρχ·]· 

περιτειχισµα (το) [αρχ.] {περιτειχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τείχος που 
περιβάλλει µια έκταση: ενισχύω | κατασκευάζω το ~ τής πόλης ΣΥΝ. οχύρωµα 
2. (συνεκδ.) η έκταση που περικλείεται µέσα σε αυτό το τείχος, που έχει 
περιτειχιστεί. 

περιτέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έταµα (να/θα περιτάµω), -τµήθηκα, -
τετµηµένος} 1. τέµνω (κάτι) ολόγυρα, το κόβω γύρω-γύρω 2. κάνω περιτοµή 
(βλ.λ.) (σε κάποιον). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, τµήµα. 

περίτεχνος, -η, -ο αυτός που έχει δηµιουργηθεί, δουλευτεί µε µαστοριά και 
µεράκι, που φανερώνει καλαισθησία και φαντασία: ~ χτένισµα | σκάλισµα | 
σχέδιο | στίχος | λόγος | διατύπωση ΣΥΝ. καλοδουλεµένος, αριστοτεχνικός 
ANT. άτεχνος, κακότεχνος. — περίτεχνα | περιτέχνως επίρρ. [ΕΤΥΜ. < περί- + 
-τεχνος < τέχνη, πβ. κ. έν-τεχνος, ά-τεχνος]. 

περίτµητος, -η, -ο [1889] αυτός που του έχει γίνει περιτοµή. [ΕΤΎΜ. < 
περιτέµνω]. 

περιτοιχίζω ρ. µετβ. [1895] {περιτοίχισ-α, -τηκα, -µένος} περιβάλλω (έναν 
χώρο) µε τοίχο, συνήθ. χαµηλό: ~ το κτήµα | τον κήπο µου ΣΥΝ. περιφράσσω. 
—περιτοίχιση (η) [1896]. 

περιτοίχισµα (το) {περιτοιχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο τοίχος που έχει κτιστεί 
γύρω από έναν χώρο, που περιβάλλει µια έκταση ΣΥΝ. περίφραξη 2. 
(συνεκδ.) η έκταση που έχει περιτοιχιστεί. 

περιτοιχισµός (ο) το κλείσιµο ενός χώρου γύρω-γύρω µε τοίχο ΣΥΝ. 
περιτοίχιση. 

περιτοµή (η) 1. (α) η αφαίρεση τής ακροποσθίας, τής πτυχής τού δέρµατος που 
καλύπτει τη βάλανο (την άκρη) τού πέους (κυρ. ως θρησκευτική τελετή των 
Εβραίων και των Μουσουλµάνων) (β) γυναικεία περιτοµή εθιµική διαδικασία 
σε χώρες τού Τρίτου Κόσµου (κυρ. Αφρικής), κατά την οποία αφαιρούνται τα 
έξω χείλη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η κλειτορίδα από τα µικρά 
κορίτσια 2. ΙΑΤΡ. επέµβαση για τη θεραπεία τής φίµωσης στους άνδρες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιτέµνω. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς στην Π.∆. 
από τους Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. brit]. 

περιτόναιο (το) {περιτοναί-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. η λεπτή και διαφανής µεµβράνη 
που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια τής κοιλιακής κοιλότητας και 
περιβάλλει τα σπλάχνα · 2. ΝΑΥΤ. (α) η κουπαστή τού πλοίου (β) το κεντρικό 
ιστίο πλοίου. — περιτοναϊκός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περιτόναιον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιτόναιος (που µαρτυρείται ως µτγν.) «αυτός 
που είναι τεντωµένος γύρω από κάτι, που εκτείνεται γύρω του» < περιτείνω (< 
περί- + τείνω). Η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. peritoneum, 
γαλλ. péritoine κ.ά.]. 

περιτονίτιδα (η) [1876] ΙΑΤΡ. οξεία, συνήθως, µικροβιακή φλεγµονή τού 
περιτοναίου ή χρονία από ειδική λοίµωξη: φυµατιώδης ~. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. péritonite]. περίτρανος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός που γίνεται φανερός κατά τον πλέον αδιαµφισβήτητο τρόπο: ~ απόδειξη | 
νίκη | απάτη | ψέµα ΣΥΝ. ολοφάνερος, καταφανής. — περίτρανα επίρρ. 
περιτραχήλιος, -α, -ο [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται γύρω 

από τον τράχηλο ή τον περιβάλλει 2.περιτραχήλιο (το) {περιτραχηλί- 
ου | -ων} (α) το πετραχήλι (βλ.λ.) (β) το περιδέραιο (βλ.λ.). περιτρέχω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {περιέτρεξα} 1. (κυριολ.) ταξιδεύω ολόγυρα, πηγαίνω παντού, τριγυρνώ 
µε ταχύτητα: περιέτρεξε την ύπαιθρο, στο πλαίσιο τής προεκλογικής του 
εκστρατείας 2. (µτφ.) µεταβιβάζοµαι από τον ένα στον άλλον, διαδίδοµαι: το 
µήνυµα του για συναδέλφωση και αλληλεγγύη περιέτρεξε την οικουµένη 3. κάνω 
κύκλο, περιστρέφοµαι γύρω από (κάτι): ο δρόµος περιτρέχει τον λόφο | τη λίµνη. 
περιτρίγυρα επίρρ. (καθηµ.) ολόγυρα ΣΥΝ. γύρω-γύρω. 
περιτριγυρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {περιτρνγύρισ-α, -τηκα, -µένος} 1.(για πλήθος 

πραγµάτων, προσώπων) περιβάλλω από κάθε πλευρά, κινούµαι ή βρίσκοµαι 
γύρω από (κάποιον/κάτι): βρέθηκε περιτριγυρισµένος από εκατοντάδες 
θαυµαστές του || είµαστε περιτριγυρισµένοι από εχθρούς || η λίµνη 
περιτριγυρίζεται από πυκνό δάσος ΣΥΝ. (για πρόσ.) περικυκλώνω 2. τριγυρίζω 
(κάποιον) επιδιώκοντας οφέλη ή για συγκεκριµένο σκοπό, βρίσκοµαι συνεχώς 
δίπλα, γύρω του: τον περιτριγυρίζουν πολλοί για τα λεφτά και τις διασυνδέσεις 
του, κάνοντας του τον φίλο || την περιτριγυρίζουν αρκετοί έστω και για ένα 
ραντεβού. — περιτριγύρισµα (το). 

περίτροµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατατροµοκρατηθεί, που έχει 
κυριευθεί από φόβο ΣΥΝ. έντροµος, περιδεής. — περιτρόµως επίρρ. [µτγν.]. 

περιτροπή (η) η διαδοχή, η κατά σειρά εναλλαγή- κυρ. στη ΦΡ. εκ περιτροπής 
(εκ περιτροπής, ∆ιονυσ. Αλικαρν. 5, 2) µε εναλλασσόµενη σειρά: η ~ 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον δακτύλιο τής Αθήνας ΣΥΝ. εναλλαγή. — 
περιτροπικός, -ή, -ό [1892], [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κυκλική στροφή, 
αναποδογύρισµα», < πε-ριτρέπω < περί- + τρέπω]. 

περιττεύω ρ. αµετβ. {περίττευσα} γίνοµαι ή είµαι περιττός, άχρηστος: τα είπες 
όλα µε τη συµπεριφορά σου· τα λόγια περιττεύουν. [ΕΤΥΜ. αρχ., αττ. τ. τού ρ. 
περισσεύω (βλ.λ.). o αττ. τ. διατήρησε στη Ν. Ελληνική την κακόσηµη έννοια 
τού ρ. «πλεονάζω ως µη αναγκαίος», ενώ ο τ. περισσεύω διασώζει την εύσηµη 
έννοια «πλεονάζω ως χρήσιµος » (φαινόµενο προφύλαξης)]. 

περιττοδάκτυλος, -η, -ο [µτγν.] (χορτοφάγο θηλαστικό) που έχει περιττό (και 
όχι άρτιο) αριθµό δαχτύλων κυρ. στα πίσω πόδια, όπως π.χ. ο ρινόκερος. 

περιττολογία (η) [αρχ.] {περιττολογιών} η περιττή οµιλία, λόγος χωρίς 
χρησιµότητα ή ανάγκη. Επίσης περιττολόγηµα (το). 

περιττολόγος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που λέει περιττολογίες. 
περιττολογω ρ. αµετβ. [µτγν.] {περιττολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} λέω 

περιττά πράγµατα: δεν ~, παραθέτω µόνο τα απαραίτητα! 
περιττός, -ή, -ό 1. αυτός που περισσεύει, που είναι άχρηστος, επειδή ξεπερνά τα 

αναγκαία ή κανονικά όρια: µην κάνεις ~ έξοδα || γιατί να κάνεις ~ κόπο, αφού 
υπάρχει η εύκολη λύση; || κάνε δίαιτα, για να χάσεις τα ~ κιλά ΣΥΝ. επιπλέον 
ΑΝΤ. απαραίτητος· ΦΡ. είναι περιττό είναι ανώφελο, δεν έχει καµία 
χρησιµότητα: ~ να µιλάµε, αφού δεν καταλαβαινόµαστε 2. ΜΑΘ. περιττός 
αριθµός ο φυσικός ακέραιος αριθµός που, όταν διαιρείται διά τού 2, αφήνει 
υπόλοιπο µονάδα, λ.χ. οι αριθµοί 5,7 κλπ., κατ' αντιδιαστολή προς τους 
άρτιους (ζυγούς) αριθµούς ΣΥΝ. µονός ΑΝΤ. άρτιος. — περιττ-ά /-ώς [αρχ.] 
επίρρ., περιττό-τητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < ~ΡΧ· περισσός | -ττός (αττ.), αρχική σηµ. «αυτός που υπερβαίνει τα 
κανονικά όρια», < πέριξ (βλ.λ.). Το επίθ. απαντά µόνο µετά τον Όµηρο, στη 
δε Ν. Ελληνική οι παράλληλοι τ. περισσός και περιττός έχουν διαφοροποιηθεί 
σηµασιολογικούς (βλ. λ. περιττεύω)]. 

περιττοσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα) που στις πλάγιες πτώσεις τού 
ενικού και σε όλες τις πτώσεις τού πληθυντικού αριθµού έχει µία επιπλέον 
συλλαβή από όσες έχει η ονοµαστική, λ.χ. πατρίς, πατρίδος, πατρίδα κ.λπ. 

περίττωµα (το) {περιττώµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. στον πληθ.) κάθε ουσία 
που δεν απορροφάται από τον οργανισµό κατά την πέψη και αποβάλλεται ως 
άχρηστη κατά την αφόδευση· κόπρανο ΣΥΝ. απο-πάτηµα, κόπρος. — 
περιττωµατικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περίσσωµα | -ττωµα < περισσός 
| -ττός + παραγ. επίθηµα -ωµά]. 

περιτύλιγµα (το) [1880] {περιτυλίγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το τύλιγµα 
(πράγµατος) γύρω-γύρω µε κάτι άλλο: το ~ των δώρων || ο υπάλληλος ήταν 
πολύ προσεκτικός στο ~ ΣΥΝ. περιτύλιξη, αµπαλάρισµα 2. (συνεκδ.) το χαρτί 
ή άλλο υλικό, µε το οποίο είναι περιτυλιγµένο κάτι: φανταχτερό | 
χριστουγεννιάτικο ~. 

περιτυλίγω ρ. µετβ. {περιτύλι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. τυλίγω (κάτι) γύρω-γύρω, 
από όλες τις πλευρές: ~ το δώρο µε γυαλιστερό χαρτί 2. τυλίγω (κάτι) γύρω-
γύρω σε (κάτι άλλο): ~ την αλυσίδα | την άγκυρα || ~ την κλωστή γύρω από το 
δάκτυλο µου. — περιτύλιξη (η) [1897]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περιτυλίσσω < περί- + 
τυλίσσω]. 

περιυβρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιύβρισ-α, -θηκα} (λόγ.) 1. βρίζω έντονα ΣΥΝ. 
καθυβρίζω 2. συµπεριφέροµαι κατά προσβλητικό ή αγενή τρόπο, υποτιµώντας 
την αξία και το κύρος (προσώπου ή πράγµατος): ~ τους θεσµούς. 

περιύβριση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η χυδαία εξύβριση 2. (α) 
περιύβριση αρχής η δηµόσια εξύβριση κρατικών, δηµοτικών ή κοινοτικών 
αρχών και αρχηγών κοµµάτων (β) περιύβριση συµβόλων βλ. λ. σύµβολο (γ) 
περιύβριση νεκρού βλ. λ. νεκρός. 



περιφάνεια 1388 περιχαράσσω 
 

περιφάνεια (η) → περηφάνια 
περιφανής, -ής, -ές {περιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· περιφανέστ-ερος, -ατός} αυτός 

που είναι φανερός σε όλους, που καταδεικνύεται πέρα από κάθε αµφισβήτηση 
στους πάντες: ~ νίκη | επιτυχία ΣΥΝ. καταφανής, ολοφάνερος. — περιφανώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιφαίνοµαι (ο ενεργ. τ. είναι µτγν.) < περί- + φαίνοµαι (πβ. 
παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

περιφέρεια (η) {περιφερειών} 1. η κλειστή καµπύλη γραµµή, που αποτελεί το 
όριο ενός κύκλου και όλα τα σηµεία της απέχουν εξίσου από το κέντρο του 2. 
η εξωτερική επιφάνεια ενός σχήµατος, κυρ. κυλινδρικού, σφαιρικού ή 
ηµισφαιρικού: η - στήλης | κολόνας | δοκού || η ~ τής σφαίρας | τού τρούλου 3. 
η περιοχή που βρίσκεται γύρω από έναν χώρο, κυρ. στις παρυφές πόλεως ή 
αστικού κέντρου ή το σύνολο των περιοχών που βρίσκονται µακριά από την 
πρωτεύουσα, η ύπαιθρος: αποκέντρωση σηµαίνει ενίσχυση τής ~ || τα 
εργοστάσια πρέπει να µεταφερθούν στην ~ τής πόλης || στην ~ τού αεροδροµίου 
ο συντελεστής δόµησης είναι χαµηλός || τα σχολεία τής ~ έχουν πολλές επιτυχίες 
στις εξετάσεις 4. η εδαφική έκταση που έχει οριοθετηθεί ως ξεχωριστή περιοχή 
για διοικητικούς λόγους: ~ ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης || εκλογική | αστυνοµική 
~ 5. (µτφ.) οι χώρες τού Τρίτου Κόσµου (ως προς το επίκεντρο των 
οικονοµικών εξελίξεων) · 6. (περι-ληπτ. για το γυναικείο σώµα) η λεκάνη και 
οι γλουτοί: έχει ιδανική αναλογία στήθους και περιφέρειας || θέλει να 
αδυνατίσει στην ~ 7. (περιληπτ.-καθηµ.) οι παχουλοί γλουτοί: έχει ~ και δεν 
βρίσκει εύκολα φούστα ΣΥΝ. παχάκια, ψωµάκια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περιφερής < 
περιφέρω]. 

περιφερειακός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε την περιφέρεια, την 
περιοχή στις παρυφές πόλεως ή αστικού κέντρου: ~ δρόµος | σχολείο· ΦΡ. 
ΟΙΚΟΝ. περιφερειακή ανάπτυξη βλ. λ. ανάπτυξη 2. (γενικότ.) αυτός που 
βρίσκεται µακριά από το κέντρο των εξελίξεων: η χώρα αυτή µετατρέπεται σε 
~ υπερδύναµη || ~ τηλεοπτικό κανάλι | πρωτάθληµα | διοίκηση | οργάνωση 
κόµµατος | θέατρο || ~ συνεργασία στα Βαλκάνια || ~ χώρες | συµµαχία | ζώνες 
επιρροής 3. περιφερειακός (ο) ο δρόµος που δεν περνά µέσα από την πόλη, 
που έχει χαραχτεί στην περιφέρεια τού οδικού δικτύου µιας περιοχής: οδικά 
έργα στον ~ τού Γαλατσίου 4. ΠΛΗΡΟΦ. περιφερειακή συσκευή | µονάδα κ. 
περιφερειακό (το) κάθε συσκευή που συνδέεται µε την κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας χωρίς να αποτελεί τµήµα της, π.χ. ο εκτυπωτής, η οθόνη κ.λπ. 
— περιφερειακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. περιφερειακή ανάπτυξη (< αγγλ. regional development), 
περιφερειακός δρόµος (< αγγλ. circular road), περιφερειακή µονάδα (< αγγλ. 
peripheral unit) κ.ά.]. 

περιφερειάρχης (ο/η) {(θηλ. περιφερειάρχου) | περιφερειαρχών} ο διοικητής 
περιφέρειας (διοικητικής): ~ Αττικής. 

περιφερής, -ής, -ές {περιφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) (για επιφάνεια, γραµµή 
κ.λπ.) αυτός που έχει κυκλικό σχήµα: ~ κίνηση.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιφέρω]. 

περιφερικός, -ή, -ό [1841] αυτός που έχει καµπύλο, κυκλικό σχήµα: ~ τροχιά 
ΣΥΝ. περιφερής, κυκλικός, καµπύλος. — περιφερικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périphérique]. 

περιφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έφερα, -φέρθηκα} 1. µεταφέρω (κάτι) γύρω-
γύρω, κυρ. διαγράφοντας κυκλική τροχιά: ~ τον Επιτάφιο | την ιερή εικόνα 
ΣΥΝ. περιάγω 2. (συνήθ. ειρων.) επιδεικνύω (κάτι) χωρίς ντροπή: περιφέρει τη 
µιζέρια του από εκποµπή σε εκποµπή || περιέ-φερε άνετα το πάχος της στην 
παραλία, χωρίς να πτοείται από τα σχόλια· ΦΡ. περιφέρω το βλέµµα παρατηρώ 
τριγύρω (χωρίς να δίνω ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς συγκεκριµένο σκοπό) 3. 
(µεσοπαθ. περιφέροµαι) (α) ολοκληρώνω κυκλική τροχιά: η Σελήνη 
περιφέρεται γύρω από τη Γη ΣΥΝ. περιστρέφοµαι (β) τριγυρνώ άσκοπα εδώ και 
εκεί σε éya µέρος: εντόπισαν έναν ύποπτο να περιφέρεται µπροστά στην 
τράπεζα || στο γραφείο περιφέρεται συνεχώς αµίλητος και σκεπτικός ΣΥΝ. 
περιπλανώµαι. 

περίφηµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει αποκτήσει µεγάλη φήµη: τα ~ γαλλικά 
αρώµατα | ελληνικά νησιά || εξελίχθηκε σε ~ γιατρό | επιστήµονα | καλλιτέχνη || 
η ~ Μόνα Λίζα τού ντα Βίντσι ΣΥΝ. ξακουστός, ονοµαστός, διάσηµος, 
πασίγνωστος, (λόγ.) περιώνυµος ΑΝΤ. άσηµος, άγνωστος 2. άξιος λόγου, 
θαυµασµού: -Πώς σου φάνηκε το γεύµα; -Περίφηµο! || είναι ένας ~ 
χαρακτήρας || τελικά, αποδείχθηκε ~ χορευτής ΣΥΝ. θαυµάσιος, υπέροχος 3. 
(ειρων.) αυτός που έχει βγάλει όνοµα (έχει γίνει αρνητικά γνωστός): αυτός 
είναι λοιπόν ο ~ γυναικοκατακτητής! ΣΥΝ. περιβόητος, διαβόητος. — 
περίφηµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- + -φηµος < 
φήµη]. 

περιφλεγής, -ής, -ές [αρχ.] {περιφλεγ-ούς | -είς, (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
παραδοθεί στις φλόγες, που καίγεται από παντού. — περιφλε-Υώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

περίφοβος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κυριευθεί από φόβο ΣΥΝ. περίτροµος, 
φοβισµένος, κατατροµαγµένος, (λόγ.) έµφοβος, περιδεής ΑΝΤ. άφοβος, 
άτροµος. 

περιφορά (η) 1. η κυκλική ή κυκλοειδής µετακίνηση (κάποιου) µε επιστροφή 
στην αρχική του θέση: η - τού Επιταφίου || η ~ τού δίσκου στην εκκλησία- ΦΡ. 
(επίσ.) διά περιφοράς περνώντας από χέρι σε χέρι: ΓΟ έγγραφο να υπογραφεί ~ 
2. η κυκλική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα: η ~ των χεριών στη γυµναστική 
3. ΑΣΤΡΟΝ. η περιοδική κίνηση ουράνιου σώµατος γύρω από άλλο, η 
ολοκλήρωση µιας περιφοράς: ~ τής Γης γύρω από τον Ήλιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
περιφέρω]. 

περίφραγµα (το) [µτγν.] (περιφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο φράχτης που έχει 
τοποθετηθεί γύρω από µια έκταση: ενισχυµένο | ξύλινο ~ 2. (συνεκδ.) η 
έκταση που έχει περιφραχθεί. 

περιφράζω ρ. → περιφράσσω 
περίφρακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει περιφραχθεί, που έχει κλειστεί µε 

φράχτη από όλες τις πλευρές. 
περίφραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η τοποθέτηση 

περιφράγµατος (σε έναν χώρο): η ~ τού οικοπέδου ήταν παράνοµη ΣΥΝ. 
περιτοίχιση, φράξιµο 2. το περίφραγµα (βλ.λ.). 

περίφραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΓΛΩΣΣ. 1. το σχήµα λόγου, 
που χάριν παραστατικότητας και ζωντάνιας αποδίδει µία έννοια µε 
περισσότερες από µία λέξεις, λ.χ. «η χώρα τού ανατέλλοντος ηλίου» αντί «η 
Ιαπωνία» 2. (γενικότ.) η απόδοση µιας έννοιας µε περισσότερες από µία 
λέξεις, λ.χ. «είµαι γραµµένος» αντί τού «γράφτηκα». 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περίφρασις < αρχ. περιφράζοµαι «σκέπτοµαι, αναλογίζοµαι» 
(µτγν. περιφράζω «χρησιµοποιώ περιφράσεις») < περί- + φράζω | -οµαι 
«εκφράζω, λέγω» (βλ. λ. φράση)]. 

περιφράσσω κ. περιφράζω ρ. µετβ. {περι-έφραξα, -φράχτηκα, -φραγµένος} 
περιβάλλω µια έκταση µε φράχτη, βάζω περίφραγµα: ~ ένα οικόπεδο ΣΥΝ. 
περιβάλλω, περιτοιχίζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. περιφράσσω | -ττω < περί- + φράσσω | 
-ττω (βλ.λ.)]. 

περιφραστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την περίφραση, που 
έχει διατυπωθεί µε περίφραση: προτιµούσε την ~ διατύπωση, τον αναλυτικό 
λόγο ΑΝΤ. µονολεκτικός, βραχυλογικός, λακωνικός 2. ΓΛΩΣΣ. περιφραστικοί 
χρόνοι οι συντελικοί χρόνοι, για τον σχηµατισµό των οποίων 
χρησιµοποιούνται τα βοηθητικά ρήµατα, άκλιτοι τύποι ή παθητικές µετοχές, 
λ.χ. έχω | είχα | θα έχω ενηµερώσει, έχω | είχα | θα έχω ενηµερωθεί, είµαι | 
ήµουν | θα είµαι ενηµερωµένος κ.λπ. — περιφραστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

περιφρόνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση µειωµένης 
σηµασίας και αξίας (σε κάτι/κάποιον), η άρνηση αναγνωρίσεως και αποδοχής 
του: η ~ προς τον κίνδυνο || ~ για τα λεφτά ΣΥΝ. καταφρόνηση ΑΝΤ. εκτίµηση 
2. η αντιµετώπιση µε αδιάφορο και υποτιµητικό τρόπο: σε τέτοιου είδους 
σχόλια αξίζει µόνο ~ || κοιτάζω | απορρίπτω µε ~ || νιώθω ~ για τέτοια άτοµα 
ΣΥΝ. καταφρόνια. 

περιφρονητέος, -α, -ο [µεσν.] αυτός που του αξίζει περιφρόνηση, που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί µε περιφρόνηση: ~ σχόλιο | υπαινιγµός || τέτοια ποσά δεν είναι 
περιφρονητέα ΣΥΝ. ανάξιος λόγου, ασήµαντος ΑΝΤ. σεβαστός, αξιοσέβαστος. 

περιφρονητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εκφράζει περιφρόνηση: ένα ~ βλέµµα | 
σχόλιο | γέλιο ΣΥΝ. υποτιµητικός, καταφρονητικός. — περιφρονητικ-ά /-ώς 
[µεσν] επίρρ. 

περίφροντις (ο/η) {περιφρόντ-ιδος | -ίδες, -ίδων} (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που έχει 
αναλάβει πολλές φροντίδες, που έχει πολλές έγνοιες: ~ οικογενειάρχης | 
πρωθυπουργός ΣΥΝ. πολυάσχολος ΑΝΤ. αδιάφορος. [ΕΤΥΜ < περί- + φροντίς, 
-ίδος]. 

περιφρονώ ρ. µετβ. {περιφρονείς... | περιφρόν-ησα, -ούµαι (λαϊκ. -ιέ-µαι), -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδίδω µικρή αξία και σηµασία (σε κάποιον/κάτι)· 
θεωρώ ανάξιο λόγου ή προσοχής: περιφρονούσε τα χρήµατα και τ' αξιώµατα 
ΣΥΝ. υποτιµώ ΑΝΤ. εκτιµώ, αποδίδω αξία 2. (ειδικότ.) αψηφώ (κάποιον/κάτι), 
δεν τον λογαριάζω: - τον κίνδυνο | τον εχθρό | τις δηµοσκοπήσεις. — 
περιφρονητής (ο) [µεσν.], περιφρονήτρια (η). [ΕΤΥΜ < apX- περιφρονώ (-
έω) < περί- + φρονώ (βλ.λ.)]. 

περιφρούρηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εγκατάσταση 
φρουράς γύρω από (κάποιον/κάτι), η φρούρηση (προσώπου, πράγµατος ή µιας 
συγκέντρωσης πολιτών) από πολλές πλευρές: οι φοιτητές δηµιούργησαν 
οµάδες περιφρούρησης τού χώρου τού Πολυτεχνείου για την περίοδο των 
εορταστικών εκδηλώσεων 2. (µτφ.) η διαφύλαξη, η µαχητική υπεράσπιση: ~ 
τής προσωπικής του ζωής από τις αδιάκριτες επεµβάσεις τρίτων. 

περιφρουρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {περιφρουρείς... | περιφρούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. φρουρώ από κάθε πλευρά, τοποθετώ φρουρά ολόγυρα: ειδική 
µονάδα περιφρουρεί το κτήριο νυχθηµερόν || οι διαδηλωτές περιφρούρησαν οι 
ίδιοι την πορεία ΣΥΝ. προφυλάσσω 2. (µτφ.) προστατεύω από κάθε πλευρά, 
προφυλάσσω από παντού: εµείς πρέπει να περιφρουρήσουµε την τήρηση των 
νόµων || ~ τα συµφέροντα µου | την ευτυχία τής οικογένειας µου. 

περιχαράζω ρ. → περιχαράσσω 
περιχαρακώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιχαράκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. οριοθετώ µια 

έκταση κατασκευάζοντας χαράκωµα και γενικότ. οχυρώνω έναν χώρο, µια 
τοποθεσία: ο εχθρός περιχαρακώθηκε στην πίσω πλευρά τού λόφου 2. (συνήθ. 
µτφ.) προφυλάσσω (κάτι) κατά τρόπο που εξασφαλίζει, διαφυλάσσει την 
ακεραιότητα του: η ενίσχυση των ατοµικών ελευθεριών περιχαρακώνει την 
ουσιαστική σηµασία τής δηµοκρατίας 3. (µεσοπαθ. περιχαρακώνοµαι) (µτφ.) 
αποµονώνοµαι, κλείνοµαι κάπου, αποφεύγω την επαφή µε τους άλλους: η 
αποτυχία του τον οδήγησε να περιχαρακωθεί σ' έναν κύκλο στενών φίλων. 

περιχαράκωση (η) [1879] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο περιορισµός ή 
η οριοθέτηση µιας έκτασης µε χαράκωµα: η ~ τής µονάδας πίσω από τον λόφο 
2. (µτφ.) η προφύλαξη και η διασφάλιση τής ακεραιότητας (κάποιου), ώστε να 
µην κινδυνεύει, να µην απειλείται: η ~ τής προσωπικής ζωής από τις 
επεµβάσεις τρίτων ΣΥΝ. περιφρούρηση 3. η εθελοντική αποµόνωση (κάποιου) 
από τους υπολοίπους: η ~ του στο στενό πλαίσιο τού οικογενειακού του κύκλου, 
τον έκανε αντικοινωνικό ΣΥΝ. (οικ.) µάζεµα, κλείσιµο. Επίσης περιχαράκωµα 
(το) [µτγν.]. 

περιχαράσσω κ. (λαϊκ.) περιχαράζω ρ. µετβ. [µτγν.] {περιχάρα-ξα, -χθηκα, -
γµένος} χαράζω τα σύνορα, τα όρια γύρω από κάτι, π.χ. σκά- 
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βοντας τάφρο ΣΥΝ. χαράζω, περιορίζω. —περιχάραξη (η) [µτγν.]. 
περιχαρής, -ής, -ές (περιχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εκδηλώνει ή 

κατέχεται από µεγάλη χαρά: κατέφθασε ~ για τη νίκη τής οµάδας του ΣΥΝ. 
καταχαρούµενος, πασίχαρος ΑΝΤ. περίλυπος. Επίσης (λαϊκ.) περίχαρος, -η, -
ο. — περιχαρώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ETYM. αρχ. < 
περί- + -χαρής < χαίρω]. 

περιχειρίδα (η) [1861] ό,τι φοριέται, περνιέται ή εφαρµόζει γύρω από το χέρι, 
κυρ. τον βραχίονα ή τον καρπό (λ.χ. η µανσέτα). [ΕΤΥΜ· < περί- + -χειρίδα < 
χειρ, χειρός, απόδ. τού γαλλ. manchon], 

περιχέω ρ. → περιχύνω 
περιχόνδριο (το) [1836] {περιχονδρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. ινώδης µεµβρά-νη που 

καλύπτει τους χοίρους, επιτελώντας λειτουργία ανάλογη προς αυτήν τού 
περιοστέου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perichondrium]. 

περιχρίω ρ. µετβ. [µτγν.] (περιέχρισα) επιχρίω, καλύπτω µια επιφάνεια µε 
αλοιφή. 

περίχρυσος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει χρυσή επικάλυψη ΣΥΝ. επι-
χρυσωµένος. 

περιχρυσώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {περιχρύσω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω µια 
επιφάνεια µε επίστρωση χρυσού ΣΥΝ. επιχρυσώνω. — περι-χρύσωση (η) 
[1889]. 

περίχυµα (το) {περιχύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η περίχυση επιφάνειας ή σώµατος 
µε υγρό ΣΥΝ. κατάβρεγµα, ράντισµα 2. (συνεκδ.) το υγρό που περιχύνεται. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιχέω < περί- + χέω (βλ. λ. χύνω)]. 

περιχύνω ρ. µετβ. [µεσν.] {περι-έχυσα κ. περίχυ-σα, -θηκα, -µένος) 1. χύνω 
υγρό σε (κάτι), καλύπτοντας κάθε σηµείο ή διαποτίζοντας το ολόκληρο: ~ το 
παγωτό µε σιρόπι ΣΥΝ. διαποτίζω, διαβρέχω 2. καταβρέχω (κάποιον/κάτι): 
τον περιέχυσε µε σαµπάνια. Επίσης (λόγ.) πε-ρ<χέω [αρχ.]. — περίχυση (η) 
[µτγν.]. 

περιχυτός, -ή, -ό αυτός που έχει περιχυθεί, διαποτιστεί σε όλα του τα σηµεία 
από µια ουσία. 

περίχωρα (τα) [αρχ.] (περιχώρων) η εδαφική έκταση που βρίσκεται γύρω από 
µια πόλη, στην περιφέρεια της: εντοπίστηκε στα - τής Αθήνας ΣΥΝ. παρυφές. 

περιχώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) ΘΕΟΛ. 1. η ταυτόχρονη συνύπαρξη 
και διακεκριµένη ενύπαρξη στην Αγία Τριάδα των τριών προσώπων, τού 
Πατέρα, τού Υιού και τού Αγίου Πνεύµατος 2. η ένωση στον Χριστό 
(ασυγχύτως, ατρέπτως, αχωρίστως, αδιαιρέτως) τής θείας και τής ανθρώπινης 
φύσεως στην υπόσταση τού Λόγου τού Θεού, κατά τους όρους τής Γ (431) 
και τής ∆' (451) Οικουµενικής Συνόδου. (Βλ. κ. λ. αλληλοπεριχώρηση). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περιχώρησις, αρχική σηµ. «περιστροφή», < περιχωρώ < 
περίχωρος < περί- + χώρος. Η θρησκ. σηµ. πρωτοαπαντά τον 4ο αι. µ.Χ. σε 
εκκλησ. συγγραφείς (λ.χ. τής είς άλλήλας των Χρίστου φύσεων περιχωρήσεως, 
Μάξιµος Οµολ. Πύρρων, 91)]. 

περιώµιο (το) (περιωµί-ου | -ων) (λόγ.-σπάν.) λεπτό και φαρδύ πανωφόρι χωρίς 
µανίκια που καλύπτει τους ώµους και την πλάτη ΣΥΝ. µπέρτα. [ΕΤΥΜ < περί- 
+ -ώµιο < ώµος]. 

περιώνυµος, -η, -ο (λόγ.) γνωστός σε όλους, αυτός που έχει µεγάλη φήµη, που 
το όνοµα του το ξέρουν όλοι: ~ πολιτικός | στρατηγός ΣΥΝ. ξακουστός, 
περίφηµος, ονοµαστός ANT. ανώνυµος, άσηµος, άγνωστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όνοµα, περιβόητος, φηµισµένος, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + -ώνυµος 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ονυµα, αιολ. τ. τής λ. 
όνοµα]. 

περιωπή (η) (χωρ. πληθ.} η εξέχουσα (κοινωνική) θέση, το αναγνωρισµένο 
κύρος- (µόνο στη γεν. περιωπής ως χαρακτηρισµός) αναγνωρισµένης αξίας, 
µεγάλου κύρους, υψηλής κοινωνικής θέσης: άνθρωπος | επιστήµονας ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < περί- + θ. -ωπ-, που απαντά και στον παρακ. όπ-ωπ-α (βλ. λ. 
όψη)]. 

περκα (η) (περκών) εδώδιµο ψάρι µε αγκαθωτά κόκκινα ή πορτοκαλιά 
πτερύγια, σώµα πεπιεσµένο στα πλευρά και χρώµα πράσινο µε σκούρες, 
κάθετες ραβδώσεις. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πέρκη < επίθ. *περκός < I.E. *perk- «µελανόστι-κτος, µε 
πολύχρωµες ραβδώσεις», πβ. σανσκρ. pfsni- «µελανόστι-κτος» (πβ. αρχ. περκ-
νός, ίδια σηµ.), αρχ. γερµ. forfiana «πέστροφα», σουηδ. färna, µέσ. ιρλ. ere 
«µελανόστικτος - σαύρα, αγελάδα», ουαλ. erch «µελανόστικτος» κ.ά.]. περκάλι 
(το) (χωρ. γεν.) (λαϊκ.) λεπτό βαµβακερό ύφασµα που χρησιµοποιείται κυρ. 
στην κατασκευή ασπρόρουχων, εσωρούχων κ.λπ.: ~ βενετσιάνικο. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. percalle < ισπ. percale < περσ. pärgälä]. πέρκνα (η) (περκνών) 
(σπάν.) κηλίδα καστανού ή µαύρου χρώµατος, που εµφανίζεται το καλοκαίρι 
στο πρόσωπο και γενικά στα ακάλυπτα µέλη τού σώµατος ανθρώπων µε πολύ 
ανοιχτόχρωµο και λεπτό δέρµα λόγω των ηλιακών ακτινών ΣΥΝ. φακίδα. 
Επίσης περκνάδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περκνός «µελανόστικτος», για το οποίο βλ. λ. 
πέρκα]. πέρλα (η) (περλών) 1. το µαργαριτάρι (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) το τεχνητό 
µαργαριτάρι, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κοµψοτεχνηµάτων, 
ψεύτικων κοσµηµάτων, ως διακοσµητικό φορεµάτων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
perla < µεσν. λατ. pernula, υποκ. τού λατ. perna «χοιροµέρι - µαργαριτάρι 
κοχυλιού»]. περλέ (το) (άκλ.) 1. το χρώµα τού µαργαριταριού (πέρλας) 2. (ως 
επίθ.) αυτός που έχει λαµπερό χρώµα, που γυαλίζει: ~ κραγιόν | βερνίκι νυχιών 
|| πούδρα ~ || κόκκινο ~. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. perlé]. περλίτης (ο) {περλιτών} (στη 
µεταλλουργία) συστατικό των χαλύβων 

και άλλων κραµάτων, το οποίο, όταν το παρατηρεί κανείς στο µικροσκόπιο, 
µοιάζει σαν να αποτελείται από µία σειρά µαργαριταριών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. perlite. Βλ. κ. πέρλα]. 

περµανάντ (η/το) (άκλ.) 1. ειδική τεχνική τής κοµµωτικής, η οποία 
περιλαµβάνει επάλειψη των µαλλιών µε χηµικές ουσίες, υποβολή σε 
θερµότητα κ.λπ., ώστε να γίνουν σγουρά και να παραµείνουν έτσι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (συνήθ. µερικούς µήνες): κάνω ~ 2. (συνεκδ.) η µορφή των 
µαλλιών που επιτυγχάνεται µε την παραπάνω τεχνική: τα µαλλιά της είναι ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. (ondulation) permanente «µόνιµος κυµατισµός - κα-τσάρωµα 
µαλλιών µεγάλης διάρκειας» < λατ. permanens «διαρκής, µόνιµος» < 
permaneo «εµµένω, διαρκώ»]. 

per mare, per terra ιταλ. (προφέρεται περ µάρε, περ τέρα) ελλην. κατά 
θάλασσα, κατά γην παντού: τον έψαχνα - και τελικά µου τηλεφώνησε εκείνος. 

πέρµιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το Πέρµιο 2. Πέρµιο (το) (Περµίου) το 
διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου, που άρχισε 280 και τελείωσε 250 
εκατοµµύρια χρόνια πριν. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. permian < Perm, 
περιοχή τής Α. Ρωσίας]. 

περνοδιαβαίνω ρ. αµετβ. (περνοδιάβηκα) (λαϊκ.) περνώ από κάπου κατ' 
επανάληψη, συνηθίζω να περνώ από συγκεκριµένο σηµείο: όλο περνοδιάβαινε 
από τη γειτονιά της γυρεύοντας αφορµή να της µιλήσει ΣΥΝ. συχνοπερνώ, 
συχνοδιαβαίνω. — περνοδιαβασιά (η). 

περντάχι (το) → µπερντάχι 
περνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. (περνάς... | πέρ-ασα, -νιέµαι, -άστη-κα, -

ασµένος} ♦ (αµετβ.) 1. πηγαίνω ή έρχοµαι σε ένα µέρος συνεχίζοντας κατόπιν 
την πορεία µου: κάθε πότε περνά το λεωφορείο | το πλοίο; || θα περάσει η 
Χριστίνα ν' αφήσει τα κλειδιά || δεν πέρασε ο ταχυδρόµος σήµερα || περνούσα 
απ'έξω και είπα να πω ένα γεια ΣΥΝ. (για πρόσ.) διαβαίνω· ΦΡ. (µτφ.) (α) µου 
περνάει (κάτι) από το µυαλό | τον νου σκέφτοµαι (κάτι): µου πέρασε απ' το 
µυαλό ότι µπορεί να ήταν αναµιγµένη στο σκάνδαλο, αλλά δεν ήθελα να το 
πιστέψω (β) µου περνάει η ιδέα | η σκέψη κ.λπ. συλλαµβάνω µια ιδέα, 
σκέφτοµαι κάτι (κυρ. ξαφνικά): αργούσε να φανεί και µου πέρασε η ιδέα µήπως 
είχε πάθει κάτι 2. αναπτύσσοµαι (προς συγκεκριµένη κατεύθυνση): η γραµµή 
τού τρένου περνάει δίπλα από την εθνική οδό 3. (α) διέρχοµαι, κινούµαι µέσα 
(από κάτι): η κλωστή αυτή δεν περνάει στη βελόνα || ο αέρας | ο ήλιος περνά 
µέσα από τις χαραµάδες || οι διαρρήκτες έσκαψαν, πέρασαν τον τοίχο κι 
έφθασαν στο χρηµατοκιβώτιο || µε καλή ηχοµόνωση δεν περνάει κανένας 
θόρυβος || ο δρόµος περνάει µέσ' απ' το χωριό (β) (µτφ.) έχω (κάτι) ως 
απαραίτητο στάδιο προς την ολοκλήρωση µου, εξαρτώµαι (από κάτι): ο δρόµος 
για την προεδρία περνάει πρώτα από το συνέδριο τού κόµµατος· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο έρωτα περνάει από το στοµάχι η καλή µαγείρισσα κερδίζει ερωτι-
κά έναν άνδρα ή κρατά κοντά της τον σύζυγο της (β) (κάτι) περνάει από το 
χέρι (κάποιου) το αν θα γίνει κάτι ή όχι εξαρτάται από κάποιον: αν περνούσε 
από το χέρι µου, θα σε κρατούσα στη δουλειά, αλλά, βλέπεις, άλλος κάνει 
κουµάντο εδώ! 4. (+σε) (µτφ. σε περιφράσεις) ξεκινώ να (κάνω αυτό που 
δηλώνει το ουσιαστικό): ~ στην επίθεση (επιτίθεµαι) | στην αντεπίθεση 
(αντεπιτίθεµαι) | στην άµυνα (αµύνοµαι) 5. (α) προσέρχοµαι (κάπου): για την 
οριστική απάντηση περάστε αύριο || πέρασα από την αρµόδια υπηρεσία και 
υπέβαλα αίτηση (β) κινούµαι (από έναν χώρο σε άλλον): πέρνα µέσα, µη στέκε-
σαι στη βροχή || περάστε έξω, κύριε! || περάστε στην αίθουσα αναµονής || (µτφ.) 
ας περάσουµε τώρα στο θέµα που µας ενδιαφέρει ΦΡ. περνώ µε κόκκινο 
παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη: πήρε κλήση, γιατί πέρασε µε κόκκινο (γ) 
µεταβαίνω σε άλλη κατάσταση, φάση, περίοδο κ.λπ.: το Χρηµατιστήριο έχει 
περάσει σε φάση ανάκαµψης || «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει από χτες σε 
µια νέα ιστορική περίοδο» (εφηµ.) || µε την ηρωική αυτοθυσία του πέρασε στην 
αθανασία 6. αποτελώ παρελθόν, παρέρχοµαι: πέρασαν και τα Χριστούγεννα || 
πάει, πέρασε ο πόνος || πέρασε η µόδα των µακριών µαλλιών || περίµενε να 
περάσει η αναταραχή, για να κάνει δηλώσεις· ΦΡ. (α) µου περνάει (κάτι) παύει 
να µε απασχολεί ή να µε ενοχλεί (κάτι): µου πέρασε ο πονοκέφαλος || την 
πείραξε αυτό που της είπες, αλλά θα της περάσει (β) (ως απειλή) δεν θα περάσει 
έτσι αυτό! για κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα έχει συνέπειες, ότι δεν θα 
τελειώσει και δεν θα ξεχαστεί χωρίς αντίδραση 7. (µτφ. για τον χρόνο) 
προχωρώ στο µέλλον: η ώρα περνούσε ήρεµα | ευχάριστα || περνούν οι µέρες | 
τα χρόνια || Πέρασε η ώρα. Πρέπει να φύγω- ΦΡ. για να περνά η ώρα χωρίς 
σοβαρό σκοπό, για εκτόνωση ή ψυχαγωγία, ώστε να µην πλήττει κανείς: 
είπαµε να δούµε λίγο τηλεόραση, για να περάσει η ώρα 8. (α) (+τροπικό επίρρ.) 
έχω συγκεκριµένη (ψυχική) διάθεση (ως αποτέλεσµα των όσων κάνω, τού 
τρόπου που ζω, των ασχολιών µου κ.λπ.): ποτέ δεν ~ καλά µ'αυτή την παρέα || -
Πώς πέρασες χθες; -Πληκτικά, µείναµε σπίτι βλέποντας τηλεόραση || ~ δύσκολα 
αυτό τον καιρό || (ευχετ.) καλά να περάσετε! (β) (γενικότ.) ζω (µε συγκεκριµένο 
τρόπο): δεν περνούσε καλά µε τον πρώτο της σύζυγο || πώς περνάνε οι πλούσιοι; 
|| περνά ζωή και κότα 9. (+από) υποβάλλοµαι σε (διαδικασία κρίσεως ή 
ελέγχου από θεσµοθετηµένο όργανο): η πρόταση του θα περάσει από το 
συµβούλιο || ~ από εξετάσεις | υγειονοµική επιτροπή | ανάκριση | πειθαρχικό | 
λογοκρισία | συνέντευξη | δίκη || οι ισολογισµοί δεν έχουν περάσει ακόµα από 
έλεγχο 10. έρχοµαι αντιµέτωπος µε (κάτι κυρ. δύσκολο ή επικίνδυνο): για 
σκέψου από πού πέρασε αυτός ο άνθρωπος για να φθάσει εκεί! || - από σαράντα 
κύµατα (από πλήθος δυσκολιών) 11. (α) (ειδικότ. για πρόσ.) πετυχαίνω (σε 
διαδικασία επιλογής): πέρασε στις εξετάσεις για το δίπλωµα οδήγησης || έδωσε 
ξανά εξετάσεις, αλλά δεν πέρασε (β) (ειδικότ.) προκρίνοµαι: από κάθε όµιλο 
περνάνε στην ηµιτελική φάση οι δύο πρώτες οµάδες 12. (+επίθ. ή επίρρ.) 
προκαλώ συγκεκριµένο αποτέλεσµα, συ- 



περόνη 1390 περούκα 
 

γκεκριµένη εντύπωση: µε τέτοια εµφάνιση, πώς να περάσει απαρα-
τήρητη; || µην αφήνεις τέτοιες ευκαιρίες να περνούν ανεκµετάλλευτες || 
η υπόθεση πέρασε στο ντούκου 13. (+για) θεωρούµαι ως (κάτι που δεν 
είµαι), µου αποδίδεται ιδιότητα ή αξία που δεν έχω: περνά για 
ωραίος/ έξυπνος/ πολύ πλούσιος 14. (α) µεταβιβάζοµαι: µετά τον 
θάνατο του η περιουσία του πέρασε στο κράτος || τα έθιµα µας περνούν 
από πατέρα σε γυιο- ΦΡ. (κάτι) περνάει στα χέρια (κάποιου) (ί) για τη 
µεταβίβαση κυριότητας, την αλλαγή ιδιοκτήτη: η εταιρεία πέρασε στα 
χέρια ξένου οµίλου εταιρειών (ii) για τη µεταβίβαση αρµοδιότητας: η 
υπόθεση από τον δήµο πέρασε στα χέρια τού υπουργού Μεταφορών (β) 
αλλάζω καθεστώς: µετά την πτώση του Σάχη το Ιράν πέρασε στα χέρια 
των ισλαµιστών 15. εντάσσοµαι (κάπου): το άρθρο πέρασε στην 
πρώτη σελίδα || µε τις αλλαγές που επήλθαν στην εταιρεία, πέρασα στο 
τµήµα δηµοσίων σχέσεων || ο παίκτης πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή 
16. (µτφ.) καθιερώνοµαι µε συγκεκριµένη ιδιότητα: πέρασε στην 
ιστορία ως ένας από τους µεγάλους µεταρρυθµιστές 17. λαµβάνω την 
έγκριση αρµοδίου (προσώπου ή συλλογικού οργάνου): το νοµοσχέδιο 
πέρασε (δηλ. ψηφίστηκε) από τη Βουλή || όσο εξαρτάται από µένα, 
αυτό δεν πρόκειται να περάσει || «η αµερικανική κυβέρνηση 
προσπάθησε να περάσει έναν γενικό νόµο σχετικά µε το τι θεωρείται 
κόσµιο και τι όχι» (εφηµ.) 18. (α) γίνοµαι αποδεκτός ή επιβάλλοµαι, 
επικρατώ: οι συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι τα νέα µέτρα τής 
κυβέρνησης δεν θα περάσουν || στην κοινή γνώµη έχει περάσει η 
εκδοχή που καλλιέργησαν τα Μ.Μ.Ε. για τον φόνο || δεν θα περάσει ο 
φασισµός (β) ισχύω, έχω αντίκρισµα: σ'αυτόν δεν περνάει µέσο- ΦΡ. 
(α) περνάει η µπογιά µου βλ. λ. µπογιά (β) µου περνά | περνά το δικό 
µου πετυχαίνω αυτό που θέλω, γίνεται αυτό που επιδιώκω: είναι 
κακοµαθηµένος κι έχει µάθει πάντα να περνάει το δικό του (γ) αυτά 
δεν περνάνε εδώ | σε µένα κ.λπ. ως προειδοποίηση σε κάποιον ότι τα 
µέσα που χρησιµοποιεί συνήθως για να καταφέρνει τους άλλους να 
του ικανοποιούν τις επιθυµίες, σε εµάς δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα, 
δεν «πιάνουν»: άσ' τα αυτά που ξέρεις- εδώ δεν περνάνε! 19. 
αναγνωρίζοµαι επίσηµα ως έγκυρος, ότι ισχύω, έχω αντίκρισµα: είναι 
παλιό αυτό το νόµισµα, δεν περνάει πια || το εισιτήριο περνά µόνο στα 
λεωφορεία, δεν είναι για τα τρένα 20. (µτφ.) αλλάζω θέση (στο 
πλαίσιο οργανωµένου συστήµατος ή βαθµολογικής, ιεραρχικής 
κλίµακας κ.λπ.): µετά την ήττα του πέρασε στην έκτη θέση τής 
παγκόσµιας κατάταξης || η ταινία πέρασε στην κορυφή των 
εισπράξεων µετά από τρεις εβδοµάδες προβολής- ΦΡ. περνώ µπροστά 
προηγούµαι: η φιλοξενούµενη οµάδα πέρασε µπροστά στο σκορ 21. 
διακινούµαι, εισάγοµαι ή µεταφέροµαι (διά µέσου ορισµένου 
σηµείου): τα ναρκωτικά περνάνε στη χώρα µας από αφύλακτα 
συνοριακά σηµεία 22. καλύπτω τα έξοδα µου, ανταποκρίνοµαι στις 
ανάγκες µου: ~ δεν ~ µε τα χρήµατα που έχω || αν τα λεφτά που έχεις 
δεν σου φθάνουν να περάσεις, σου δανείζω όσα χρειάζεσαι || µόνο µε 
τη σύνταξη του πώς να περάσει; ♦ (µετβ.) 23. φθάνω σε (ένα µέρος) 
και κατόπιν συνεχίζω την πορεία µου χωρίς να µείνω, διέρχοµαι από 
(ένα σηµείο): θα περάσεις τη λεωφόρο και θα κάνεις δεξιά || πέρασαν 
κάµπους και βουνά, πριν αντικρίσουν τη θάλασσα 24. µεταφέρω (κά-
ποιον/κάτι) από ένα µέρος σε άλλο ή πηγαίνω (κάποιον/κάτι) στον 
προορισµό του διά µέσου ενός σηµείου: πέρασε τη γριούλα στο απέ-
ναντι πεζοδρόµιο || πέρασαν τα καννόνια από το γεφύρι || Πώς θα πε-
ράσεις το τραπέζι από την πόρτα; ∆εν χωράει 25. (α) (ειδικότ.) κάνω 
(κάτι) να µπει από τη µία πλευρά ανοίγµατος και να βγει από την άλ-
λη: πέρασε µου την κλωστή στη βελόνα || ~ το κορδόνι στα παπούτσια 
|| ~ το αλεύρι από το κόσκινο | το τυρί από τον τρίφτη (β) (γενι-κότ.) 
διαποτίζω (επιφάνεια) και εµφανίζοµαι από την άλλη της πλευρά: η 
υγρασία πέρασε τον τοίχο 26. (α) αλείφω ή βάφω (κάτι): ~ το τραπέζι 
µε λούστρο || ~ τον τοίχο ένα χέρι ακόµα (τον βάφω) || (κ. µε-σοπαθ.) η 
ξύλινη επιφάνεια πρώτα λειαίνεται, µετά ζωγραφίζεται και στο τέλος 
περνιέται µε λούστρο (β) καθαρίζω (επιφάνεια) σε όλη της την 
έκταση: έχει περάσει όλο το σπίτι (ενν. το έχει καθαρίσει) µε σα-
πούνια και απορρυπαντικά 27. (γενικά) βάζω (κάτι κάπου), τοποθετώ 
(κάτι) κατάλληλα, ώστε να εφαρµόζει ή να στερεώνεται σε συγκε-
κριµένη θέση: του πέρασε ένα ζακετάκι στους ώµους || ~ τα χαλινάρια 
στο άλογο || ~ τη θηλιά στον λαιµό κάποιου || ~ τις κουρτίνες στα 
κουρτινόξυλα || της πέρασε το δαχτυλίδι στο δάχτυλο || του πέρασαν τις 
χειροπέδες στα χέρια 28. (µτφ.) (α) ζω (συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα) µε συγκεκριµένο τρόπο: πώς θα περάσεις το τριήµερο; || τα ~ 
καλά | ωραία | ήσυχα || τώρα περνά την εφηβεία | την κλιµακτήριο (β) 
ζω, µένω, διαβιώ (σε συγκεκριµένο χώρο) για ένα χρονικό διάστηµα: 
τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Πόλη || πέρασε δέκα χρόνια 
στην Τρίπολη 29. υποβάλλω (κάποιον/κάτι) σε µια διαδικασία ή 
κατάσταση (κυρ. δοκιµάζοντας τον, ελέγχοντας τον ή προκειµένου να 
τον ταλαιπωρήσω): τους πέρασε από ανάκριση | συνέντευξη || πέρασε 
τους υπαιτίους από δίκη- ΦΡ. (α) περνώ (κάποιον) από µαχαίρι | 
λεπίδι σφάζω, εξοντώνω (κάποιον): όσους είχαν τουρκέψει τους πέ-
ρασαν από λεπίδι (β) περνώ (κάποιον | κάτι) από (ψιλό) κόσκινο βλ. 
λ. κόσκινο (γ) περνώ (κάποιον) γενεές δεκατέσσερεις βλ. λ. γενεά 
30. αντιµετωπίζω (κάτι δυσάρεστο, δύσκολο ή επικίνδυνο): πέρασε 
πολλά στη ζωή του || πέρασε πρόσφατα έναν χωρισµό || η γενιά τού '40 
πέρασε πόλεµο και κατοχή || έχει περάσει την ανεµοβλογιά 31. 
αντιµετωπίζω µε επιτυχία (διαδικασία επιλογής ή αξιολόγησης): πέ-
ρασε τις εξετάσεις εύκολα || πέρασε το τεστ µε είκοσι | πετυχαίνοντας 
υψηλές επιδόσεις || ποιοι πέρασαν στον τελικό; (προκρίθηκαν) || 
περνάς το µάθηµα µε αυτά που έγραψες; 32. (για εξεταστή) αξιολογώ 
θετικά (εξεταζόµενο ή υποψήφιο), κρίνω (κάποιον) άξιο (να προαχθεί, 
να προβιβαστεί κ.λπ.): συνήθως περνάει τους περισσότερους φοιτητές, 
δεν κόβει πολλούς || τον πέρασε ο φιλόλογος στην έκθεση, αλλά τον 
έκοψε ο µαθηµατικός ΑΝΤ. απορρίπτω, (καθηµ.) κόβω 33. 

(α) (~ κάποιον/κάτι για) θεωρώ ότι (κάποιος/κάτι είναι κάτι που δεν 
είναι στην πραγµατικότητα}, αποδίδω σε (κάποιον/κάτι ιδιότητα ή 
αξία που δεν έχει): όπως σε είδα από µακριά, σε πέρασα για τη Μαίρη 
|| την περνάνε για σπουδαίο πρόσωπο έτσι όπως κινείται και µιλάει µε 
υπεροπτικό ύφος || για ηλίθιο µε περνάς και µου λες τέτοια ψέµατα; || 
(κ. µεσοπαθ.) περνιέται για πολύ έξυπνος, αλλά οι επιλογές του 
δείχνουν το αντίθετο (β) νοµίζω ότι (κάποιος/κάτι) είναι (κάτι), 
θεωρώ ως· κυρ. στη ΦΡ. ΤΙ ΤΟ πέρασες (εδώ); τι φαντάστηκες ότι εί-
ναι (εδώ);: ~, σπίτι σου και συµπεριφέρεσαι έτσι; Εδώ είναι δηµόσια 
υπηρεσία! 34. µεταβιβάζω: πέρασε όλη του την περιουσία στη γυναίκα 
του || πέρασε τη µπάλα στον συµπαίκτη του 35. εντάσσω (κά-
ποιον/κάτι) (κάπου): ο αρχισυντάκτης πέρασε την είδηση στην πρώτη 
σελίδα || ο προπονητής πέρασε τον νεαρό παίκτη στο παιχνίδι (λ.χ. ως 
αλλαγή) 36. κάνω (κάτι) αντιληπτό ή αποδεκτό (προβάλλοντας το 
κατάλληλα): στους λόγους του προσπαθεί να περάσει στον λαό ρα-
τσιστικά µηνύµατα || η συµβολική αυτή ενέργεια πέρασε σε όλη την 
υφήλιο το µήνυµα ότι η δηµοκρατία στη χώρα αυτή δεν λειτουργεί 
οµαλά 37. καταγράφω, καταχωρίζω (κάτι): έχει περάσει στο ηµερο-
λόγιο του όλη σχεδόν την παιδική του ηλικία || σε ποια σελίδα περ-
νούµε τα έξοδα κινήσεως; || είναι περασµένος στα µητρώα τού δήµου || 
~ τις απουσίες στο απουσιολόγιο | τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο 
ΣΥΝ. σηµειώνω 38. διαβάζω (κάτι): περνά τουλάχιστον µία φορά την 
ύλη και µετά αρχίζει επαναλήψεις || πέρασε ξανά τις σηµειώσεις του 
πριν από τη συζήτηση || ~ τη σελίδα βιαστικά | προσεκτικά 39. 
υπερέχω (κάποιου σε κάτι): µε περνούσε πάντα στη φυσική/ στο τρέ-
ξιµο | στο ύψος | στην καλλιγραφία ΣΥΝ. υπερτερώ ΑΝΤ. υστερώ 40. 
υπερβαίνω: µε τη συµπεριφορά του περνάει κάθε όριο ευπρέπειας || 
έχεις περάσει πια τα όρια τής ανοχής µου 41. µεταφέρω (από ένα ση-
µείο σε άλλο): επιχείρησε να περάσει στη χώρα µας δέκα κιλά ηρωίνη 
42. (!) γαµώ, πηδώ: την έχουν περάσει πολλοί 43. (η µτχ. περα-
σµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, σπάζω, εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. περνώ < αρχ. περώ (-άω) (< πέρα, βλ.λ.), από τον αόρ. 
έπέρασα, κατά το σχήµα έκέρασα - κερνώ, έγέρασα - γερνώ, εξέρα-σα 
- ξερνώ κ.ά.]. 

περόνη (η) {περονών} (λόγ.) 1. λεπτό και αιχµηρό µεταλλικό αντικεί-
µενο σε σχήµα καρφιού χωρίς κεφαλή, µε το οποίο διατρυπά κανείς 
δύο ή περισσότερα αντικείµενα (λ.χ. κοµµάτια υφάσµατος) και τα 
συνδέει ή τα στερεώνει µαζί ΣΥΝ. καρφίτσα 2. (στην αρχαιότητα) 
εξάρτηµα τής γυναικείας αµφίεσης σε σχήµα καρφίτσας µε σφαιρί-
διο (ή κόσµηµα) στη µία του άκρη, που το χρησιµοποιούσαν για τη 
συγκράτηση και διακόσµηση των ενδυµάτων και των µαλλιών ΣΥΝ. 
πόρπη · 3. ΑΝΑΤ. µακρύ και λεπτό οστό που καταλαµβάνει το έξω 
πλάγιο τµήµα τής κνήµης · 4. ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλικό καρφί που συνδέει 
τµήµατα µηχανών µεταξύ τους- ΦΡ. (ειδικότ.) ασφαλιστική περόνη | 
περόνη ασφαλείας µεταλλικό καρφί που εισέρχεται σε ειδική οπή 
στο άκρο εξαρτήµατος (λ.χ. σε χειροβοµβίδα) και χρησιµεύει για να 
το ασφαλίζει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πείρω «διατρυπώ, διαπερνώ» < *πέρ-}ω < I.E. *per-, µό-
ριο δηλωτικό κατευθύνσεως (για το οποίο βλ. λ. πέρα, περί). Το ρ. πεί-
ρω συνδ. επίσης µε το συνώνυµο αρχ. σλαβ. na-perjq «διατρυπώ», 
αλβ. sh-poroj, σανσκρ. parsati (αόρ.) κ.ά. Οµόρρ. πόρ-πη (βλ.λ.), πόρ-ος, 
πορ-θµός κ.ά.]. 

περονιάζω ρ. µετβ. {περόνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.-σπάν.) 
καρφώνω (κάτι) πέρα για πέρα µε το πιρούνι ή άλλο αιχµηρό αντι-
κείµενο ΣΥΝ. διατρυπώ 2. (συνήθ. µτφ.) διαπερνώ: το κρύο µάς περό-
νιαζε ώς το κόκκαλο || η νυχτερινή υγρασία µάς περονιάζει ώς το µε-
δούλι ΣΥΝ. διατρυπώ. — περόνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < περόνη]. 

περονισµός (ο), πολιτικό κίνηµα το οποίο δηµιουργήθηκε στην 
Αργεντινή την περίοδο 1945-1946 προς υποστήριξη τής, επιτυχηµένης 
τελικά, προεδρικής υποψηφιότητας τού Χουάν Ντοµίνγκο Περόν και 
τής κυβέρνησης του αργότερα. — περονιστής (ο), περονίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. peronismo, από το όνοµα τού Αργεντννού 
πολιτικού Juan Domingo Perón (1895-1974)]. 

περονόσπορος (ο) [1892] 1. µύκητας ο οποίος ζει ως παράσιτο σε 
υπέργεια τµήµατα καλλιεργούµενων φυτών (λ.χ. τού αµπελιού) 2. 
(συνεκδ.) σοβαρή ασθένεια των φυτών που προκαλείται από τους πα-
ραπάνω µύκητες και έχει ως κύριο σύµπτωµα της την εµφάνιση κη-
λίδων από χνούδι ή µούχλα στην κατώτερη επιφάνεια των φύλλων 
και σπανιότ. στους βλαστούς, τα άνθη και τους καρπούς· ΦΡ. πέφτει 
περονόσπορος γίνεται µεγάλη ζηµιά ή καταστροφή ή επικρατεί ερη-
µιά: ούτε ένας πελάτης δεν µπήκε από το πρωί- περονόσπορος έπεσε; 
[ΕΤΥΜ. < περόνη + σπόρος, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pero-
nospora]. 

Περού (το) {άκλ.} (ισπ. Republica del Perù = ∆ηµοκρατία τού Περού) 
κράτος τής Ν. Αµερικής στα παράλια τού Ειρηνικού Ωκεανού µε 
πρωτεύουσα τη Λίµα, επίσηµες γλώσσες την Ισπανική και την Κε-
τσούα και νόµισµα το νέο σολ. — Περουβιανός (ο), Περουβιανή (η), 
περουβιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Perù, από το όνοµα τού ποταµού Bini < piru | biru «νε-
ρό, ποταµός» (γλωσσά Γκουαρανί)]. 

περουζές (ο) {περουζέδες} (λαϊκ.) πολύτιµος λίθος µε γαλαζοπράσι-
νο χρώµα ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) κάλαϊς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. peruze]. 

περούκα (η) {περουκών} πρόσθετη, τεχνητή κόµη που κατασκευάζε-
ται από φυσικές ή τεχνητές τρίχες και καλύπτει µέρος ή το σύνολο 
τού τριχωτού τής κεφαλής: του έπεσαν τα µαλλιά και φόρεσε - || οι 
ηθοποιοί φορούσαν περούκες ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) φενάκη. — (υποκ.) πε-
ρουκίνι (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. perrucca | parrucca, αρχική σηµ. «χαίτη, 
µακριά κόµη», 
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< »pilucca < λατ. pilus «τρίχα, κόµη»]. 
Π.Ε.Ρ.Π.Α. (το) Πρόγραµµα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθή-

νας. 
περπάτηµα (το) [µεσν.] {περπατήµ-ατος | (σπάν.) -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 

1. το να περπατά κανείς, η µετακίνηση µε τα πόδια: το ~ κάνει καλό 
στην υγεία || τα παπούτσια αυτά µε δυσκολεύουν στο ~ ΣΥΝ. βάδισµα 
2. (συνεκδ.) η κάλυψη αποστάσεων µε τα πόδια, το να µετακινείται 
κανείς πεζός (χωρίς µεταφορικό µέσο): µε γρήγορο - θα φθάσεις εκεί 
σε ένα τέταρτο ΣΥΝ. πορεία, πεζοπορία 3. (συνεκδ.) ο ιδιαίτερος τρό-
πος µε τον οποίο περπατά κανείς, το είδος τού βαδίσµατος του: γορ-
γό | ελαφρό | λικνιστικό | σταθερό | λεβέντικο | υπερήφανο | βαρύ | 
νωχελικό ~ ΣΥΝ. περπατησιά, βήµα, βηµατισµός, βάδισµα. 

περπατηµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει αποκτήσει πολλές και 
ποικίλες εµπειρίες, ώστε να γνωρίζει καλά τη ζωή, να έχει πείρα 
(ιδίως από διασκεδάσεις ή από ερωτικές σχέσεις): είναι ~ γυναίκα 
και το δείχνει ΣΥΝ. έµπειρος ANT. άβγαλτος, άπειρος, απονήρευτος. 

περπατησιά κ. (λαϊκότ.) περπατηξιά (η) (λαϊκ.) ο τρόπος µε τον οποίο 
βαδίζει κανείς: κουρασµένη | βαριά ~ ΣΥΝ. βάδισµα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
από τον αόρ. περπάτησα τού ρ. περπατώ και επίθηµα -ιά, πβ. κ. 
σπρωξ-ιά, απλωσ-ιά, καθισ-ιά κ.ά.]. 

περπατητά επίρρ. 1. µε τα πόδια, όχι µε µεταφορικό µέσο: διέσχισε ~ 
τη χώρα ΣΥΝ. περπατώντας, πεζή 2. µε κανονικό περπάτηµα, µε συ-
νηθισµένο βηµατισµό: η απόσταση είναι µία ώρα περίπου - ΣΥΝ. βά-
δην. 

περπατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η στράτα (βλ.λ.) για τα µω-
ρά. [ΕΤΥΜ. < περπατώ + παραγ. επίθηµα -ούρα]. 

περπατώ (κ. -άω) κ. (λόγ.) περιπατώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {περπατάς κ. 
(σπανιότ.) -είς... | περπάτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
κάνω βήµατα, µετακινούµαι µε τα πόδια, πηγαίνω πεζός σε συγκε-
κριµένο προορισµό: ~ νευρικά | γρήγορα | σβέλτα | αργά | αγέρωχα | 
ανάλαφρα | στις µύτες των ποδιών/ µε χάρη || (παροιµ.) «αν έχεις τύ-
χη διάβαινε και ριζικό περπάτει» (οι τυχεροί προκόβουν στη ζωή, αυ-
τοί έχουν µέλλον) ΣΥΝ. βαδίζω, βηµατίζω 2. (ειδικότ.) κάνω περίπατο, 
βαδίζω µε άνεση για αναψυχή: θέλεις να περπατήσουµε λίγο; || κάθε 
πρωί έχω τη συνήθεια να περπατάω ΣΥΝ. περιφέροµαι 3. (µτφ.-συνήθ. 
σε προτάσεις µε άρνηση) εξελίσσοµαι ικανοποιητικά, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις: το σχέδιο µας δεν περπατάει· κάπου έχει σκαλώσει! || 
Η υπόθεση σου δεν περπατάει. Μάλλον θα απορριφθεί η αίτηση σου ♦ 
(µετβ.) 4. διασχίζω (τόπο | απόσταση µε τα πόδια): αυτό τον δρόµο 
τον έχω περπατήσει πολλές φορές || µπορείς να περπατήσεις την από-
σταση από εδώ µέχρι το χωριό σε περίπου µία ώρα ΣΥΝ. διαβαίνω, βα-
δίζω, διανύω· ΦΡ. το περπατάω πηγαίνω µε τα πόδια (κάπου): πάµε 
να το περπατήσουµε, κοντά είµαστε! || δεν το περπατάµε καλύτερα, 
αντί να πάρουµε ταξί; · 5. (ειδικότ.-οικ.) συνοδεύω (πρόσωπο) σε πε-
ρίπατο ή συνήθ. στα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως, τις λέσχες, τα 
κλαµπ κ.λπ.: πότε θα σε περπατήσω στα µέρη µας; 6. (µεσοπαθ. περ-
πατιέµαι) (καθηµ. συνήθ. για δρόµο) (α) είµαι κατάλληλος για περ-
πάτηµα, για πεζοπορία: το δροµάκι είναι χωµατόδροµος, αλλά περ-
πατιέται (β) δεν έχω πολλή κίνηση (και µπορεί να κινηθεί κανείς άνετα 
µε το αυτοκίνητο): σήµερα περπατιέται η Κατεχάκη 7. (η µτχ. περ-
πατηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. περπατώ < αρχ. περιπατώ (-έω) (µε συγκοπή) < περί- + 
πατώ. Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. marcher]. 

πέρπυρο (το) → υπέρπυρο 
Π.Ε.Ρ.Ρ.Α.Ε.Ν. (η) ΝΑΥΤ. Πανελλήνια Ένωση Ραδιοτηλεγραφητών 
και Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού. 

Περσέας (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆ία και τής ∆ανάης, κόρης τού βασι-
λιά τού Αργούς· γνωστά κατορθώµατα του ήταν ο αποκεφαλισµός 
τής Μέδουσας και η σωτηρία τής Ανδροµέδας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Περσεύς, αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδεόταν από αρχαίους λεξικογράφους 
µε το αρχ. πέρθω «καταστρέφω» (αόρ. επερσα). Αρκετές πιθανότητες 
συγκεντρώνει η άποψη ότι το όνοµα Περσεύς αποτελεί 
υποκοριστικό ενός συνθέτου *Περσίπολις, ίσως παράλλ. τού 
Περσέπολις «αυτός που καταστρέφει µια πόλη» (από το ρ. πέρθω), 
ενώ η σύνδεση µε αρχ. σλαβ. perq «χτυπώ» δεν τεκµηριώνεται επαρ-
κώς. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η άποψη ότι το όνοµα έχει προελλη-
νική προέλευση]. 

περσέµολο (το) ο µαϊντανός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. prezzemolo 
(µε αντιµετάθεση) < λατ. petrose-linum < µτγν. πετροσέλινον «σέλινο 
που φύεται σε πετρώδες έδαφος»]. Περσεφόνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη 
τής ∆ήµητρας και τού ∆ία και σύζυγος τού Πλούτωνα, θεά τού Κάτω 
Κόσµου, τής βλάστησης και τής µυστηριακής λατρείας τής φύσης 2. 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όνοµα, τού οποίου η αρχική 
µορφή είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Απαντούν οι τύποι: Περσεφόνη, 
Φερσεφόνά, Φερσέ-φαττα, Πηρεφόνεια. Αν αρχικός θεωρηθεί ο τ. 
Φερσε- (αµφίβολης σηµ.), τότε η µορφή Περσε- οφείλεται σε 
ανοµοίωση, ενώ ο τ. Πηρε-εξηγείται από τροποποιήσεις τού 
συµπλέγµατος -ρσ- ακολουθούµενες από έκταση. Ωστόσο, έχει 
υποστηριχθεί επίσης ότι αρχικός είναι ο τ. Περσε-, από όπου ο τ. 
Φερσε-, που οφείλεται σε αφοµοίωση προς το δασύ σύµφωνο τού β' 
συνθ. (Φερσε-φόνη). Εξίσου δυσχερής παραµένει η ερµηνεία τού β' 
συνθ. -φόνη/ -φάττα (< *φατφ), ανάλυση που οδηγεί σε συσχετισµό 
µε τη λ. φόνος (αλλά η Περσεφόνη δεν ήταν φόνισσα κατά τη 
µυθολογία). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, περισσότερο πιθανή, το α' 
συνθ. ανάγεται σε αµάρτυρο ουδ. *φέρος (< φέρω) και το β' συνθ. 
στην I.E. ρίζα *gwhen- «άφθονος» (βλ. λ. φθηνός), οπότε το όνοµα θα 
σήµαινε «αυτή που προσφέρει αφθονία»]. πέρσι επίρρ. → πέρυσι 

Περσία (η) 1. αρχαία χώρα στις Α. ακτές τού Περσικού Κόλπου 2. το 
Ιράν (βλ.λ.). — Πέρσης (ο) [αρχ.], Περσίδα (η) [αρχ.], περσικός, -ή, -ό 
[αρχ.] (βλ.λ.) κ. (καθηµ.) περσικός, -η, -ο, Περσικά κ. (καθηµ.) Περσικά 
(τα). 

περσίδα (η) (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από τις λεπτές, οριζόντιες 
λωρίδες από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό, που αποτελούν το εξωτερικό 
κάλυµµα παραθύρου και οι οποίες µπορούν µε ειδικό µηχανισµό να 
στρέφονται ταυτοχρόνως επιτρέποντας τον φωτισµό τού χώρου, την 
είσοδο αέρα κ.λπ: ανοίγω ! κλείνω | ανεβάζω | κατεβάζω τις ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. persienne, θηλ. τού Perse «Πέρσης», κα-
θώς υπήρχε η άποψη ότι τέτοια παραθυρόφυλλα χρησιµοποιούσαν 
στην Περσία]. 

περσικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) περσικός, -η, -ο 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την Περσία (βλ.λ.) ή τους Πέρσες, αυτός που προέρχε-
ται από την Περσία: ~ χαλί | λογοτεχνία ΣΥΝ. ιρανικός 2. (α) Περσι-
κός (Κόλπος) κόλπος ανάµεσα στην Αραβική Χερσόνησο και το Ν∆. 
Ιράν (β) ΙΣΤ. Περσικοί Πόλεµοι | Περσικά (τα) οι πόλεµοι που διεξή-
χθησαν κατά την αρχαιότητα (492-466 π.Χ.) µεταξύ των Ελλήνων και 
των Περσών και κατέληξαν σε θριαµβευτική νίκη των Ελλήνων. 

περσινός, -ή, -ό → περυσινός 
περσόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κυριολ.) το θεατρικό προσωπείο, η 

µάσκα τού ηθοποιού 2. (µτφ.) η εικόνα που σκόπιµα καλλιεργεί και 
προβάλλει κανείς για τον εαυτό του στους άλλους: καλύπτει τις αδυ-
ναµίες του πίσω από την - τού σκληρού ηγέτη || «έχει µεγάλη ιδέα για 
τον εαυτό της, αλλά αυτό είναι µέρος τής ~ της» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < 
λατ. persona «πρόσωπο - προσωπείο»]. 

περσοναλίσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία βασιζόµενη κατά κύ-
ριο λόγο στη διδασκαλία τού Mounier, η οποία κατεξοχήν προβάλλει 
την αξία τού ανθρώπινου προσώπου, τής ανθρώπινης οντότητας, που 
δεν υπόκειται σε αντικειµενική εξήγηση, αλλά είναι στραµµένη στην 
αυτο-δηµιουργία και τη «συνειδησιακή αµοιβαιότητα». — περσο-
ναλιστής (ο), περσοναλίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. personnalisme < personnel (< µτγν. λατ. 
personalis < λατ. persona «πρόσωπο»)]. 

persona non grata λατ. (προφέρεται περσόνα νον γκράτα) ελλην. 
πρόσωπο ανεπιθύµητο· αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, το οποίο είτε δεν 
γίνεται δεκτό σε µια χώρα είτε καλείται από την πολιτική εξουσία 
τής χώρας αυτής να εγκαταλείψει τη χώρα σε ορισµένη προθεσµία 
ως ανεπιθύµητο. 

περσότερος, -η, -ο → περισσότερος 
πέρυσι κ. πέρσι επίρρ.· κατά το προηγούµενο έτος, τη χρονιά που 

πέρασε: δεν έχει βρέξει από ~ || τα θέατρα φέτος πηγαίνουν καλύτερα 
από ~· ΦΡ. (α) κάθε πέρσι και καλύτερα (ως σχόλιο) η κατάσταση 
επιδεινώνεται συνεχώς από χρονιά σε χρονιά: -Πώς πάνε οι δου-
λειές; —! (β) (παροιµ.) πέρσι κάηκε, φέτος µύρισε | πέρσι ψόφησε, 
φέτος βρόµησε για καθυστερηµένο σχολιασµό ή άκαιρη αντίδραση 
σε γεγονός που συνέβη πριν από πολύ καιρό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέρυσι | πέρυτι (δωρ.) < I.E. *peruti- «πέρυσι», πβ. αρµ. 
heru, µέσ. γερµ. vert, αρχ. ιρλ. ónnurid κ.ά. Το επίρρ. είναι σύνθετο 
από το πρόθεµα *per-, δηλωτικό κατευθύνσεως (βλ. λ. πέρ-α), και από 
τη µηδενισµ. βαθµ. *wt- τής λ. έτος (< *Ρέτ-ος, βλ.λ.), το δε -ι προφα-
νώς αποτελεί υπόλειµµα τοπικής πτώσεως]. 

περυσινός, -ή, -ό [αρχ.] κ. περσινός αυτός που σχετίζεται µε το 
προηγούµενο έτος, µε τη χρονιά που πέρασε: ~ κρασί | εκδήλωση | 
συγκοµιδή· ΦΡ. περσινά ξινά σταφύλια βλ. λ. ξινός. 

περφεξιονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. αντίληψη και στάση ζωής που 
συνίσταται στην επιδίωξη τού τέλειου αποτελέσµατος σε κάθε πράξη 
ή δραστηριότητα ΣΥΝ. τελειοθηρία 2. (ειδικότ.) ΘΕΟΛ. θρησκευτική 
αίρεση στην Αγγλία και την Αµερική τού 19ου αι., η οποία πρέσβευε 
ότι οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν την τελειότητα των 
αγίων στο πλαίσιο µιας κοινωνίας κοινοκτηµοσύνης. — περφεξιο-
νιστής (ο), περφεξιονίστρια (η), περφεξιονιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. perfectionnisme (< λατ. perfectus «τέλειος»)]. 
πεσέτα (η) {πεσετών} η νοµισµατική µονάδα τής Ισπανίας. [ΕΤΥΜ. < 
ισπ. peseta, υποκ. τού ουσ. peso, αρχική σηµ. «βάρος», < λατ. pensum (<ρ. 
pendo «ζυγίζω, σταθµίζω»)]. πεσιµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η ψυχική 
διάθεση και η γενικότ. στάση ζωής, κατά την οποία ο άνθρωπος έχει 
την τάση να βλέπει τα πράγµατα µόνο από την άσχηµη όψη τους και 
προβλέπει για το µέλλον µόνο δυσάρεστες εξελίξεις ΣΥΝ. 
απαισιοδοξία ANT. αισιοδοξία, οπτιµισµός 2. (κατ' επέκτ.) η πίστη ότι 
το κακό και ο πόνος στον κόσµο κυριαρχούν επί τού καλού και τής 
ευτυχίας 3. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που πρεσβεύει ότι η ουσία των 
πραγµάτων είναι κατά βάση κακή ή τείνει προς το κακό και ότι ο 
παρών κόσµος είναι ο χειρότερος από όλους τους κόσµους που 
µπορούν δυνητικά να υπάρξουν. — πεσιµι-στής (ο), πεσιµίστρια (η), 
πεσιµιστικός, -ή, -ό, πεσιµιστικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. pessimisme < λατ. pessimus «χείριστος», υπερθ. βαθµός τού επιθ. 
malus «κακός»]. πέσιµο (το) (πεσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. η 
απώλεια τής ισορροπίας και η πτώση στο έδαφος: το ~ από τη σκάλα 
τού κόστισε δύο κατάγµατα || το άλογο αφήνιασε ξαφνικά κι ο αναβάτης 
είχε πολύ άσχηµο ~ 2. (µτφ.-προφορ.) η καθοδική πορεία: το - των τιµών 
των µετοχών 3. (για οικοδοµήµατα) η κατάρρευση, το γκρέµισµα: το ~ 
τού σπιτιού | τού µνηµείου από τους σεισµούς ANT. οικοδόµηση 4. το 
να ρίχνεται (κάποιος/κάτι) µε ορµή πάνω σε πράγµα, αντικείµενο: το -
τού αυτοκινήτου πάνω στο δέντρο ΣΥΝ. πρόσκρουση, σύγκρουση. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πέσιµον, από τον µτγν. αόρ. έπεσα τού αρχ. ρ. πίπτω 
(βλ. λ. πέφτω), πβ. κ. τρέξ-ιµο, γράψ-ιµο, κλείσ-ιµό]. πεσκαδούρος (ο) 
ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) γάντζος που χρησιµοποιείται για 
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την αγκίστρωση της άγκυρας και τη στερέωση της στη θέση της, 
όταν το πλοίο αναχωρεί από το λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. pescadore «ψαράς, αλιέας» (πβ. κ. τροβαδούρος) < 
pescare «ψαρεύω» (< λατ. piscor)]. 

πεσκαντρίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ψάρι τού βυθού, µε µεγά-
λο κεφάλι, πλατύ στόµα, αιχµηρά δόντια και σώµα χωρίς λέπια, κα-
λυµµένο µε αγκαθωτές απολήξεις. 
[ΕΤΥΜ: < ιταλ. pescatrice (διαλεκτ. piscadrizi) < λατ. piscatrix, -ïcis < 
piscis «ιχθύς, ψάρι»]. 

πεσκέσι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. δώρο που αποτελείται κυρ. από φα-
γώσιµα είδη ή ποτά: έφερα από τους συγγενείς σας ένα ~: δυο κιλά 
µπαρµπούνια και έναν αστακό ΣΥΝ. δώρο, φίλεµα 2. (κατ' επέκτ.) τυ-
χαίο απόκτηµα, οτιδήποτε καλό έρχεται ξαφνικά, χωρίς προσπάθεια 
ή ανταλλάγµατα: µαζί µε την προαγωγή του 'ρθε - και ο πρώτος λα-
χνός στο λαχείο ΣΥΝ. λαχείο, κελεπούρι· ΦΡ. (α) του πηγαίνει | µου 
έρχεται (κάτι) πεσκέσι αποκτώ (κάτι καλό) ξαφνικά- (ειρων.) παθαί-
νω κάτι κακό χωρίς να το περιµένω: του 'ρθε ~ από την εφορία να 
πληρώσει πρόσθετο φόρο (β) τού διαβόλου πεσκέσι | για τον διάβολο 
πεσκέσι για άνθρωπο πονηρό, δόλιο και ανήθικο. [ΕΤΥΜ < όψιµο 
µεσν. πεσκέσιον < τουρκ. pe§ke§ < περσ. pes-kaS «δώρο»]. 

Πεσµένος, -η, -ο → πέφτω 
πεσσόµορφος, -η, -ο (για κατασκευές, κτίσµατα) αυτός που έχει 

σχήµα πεσσού, που µοιάζει µε πεσσό: - επιτύµβιες στήλες. 
πεσσός (ο) (λόγ.) 1. καθεµιά από τις ξύλινες ή κοκκάλινες ωοειδείς 

ψηφίδες, µε τις οποίες παιζόταν στην αρχαιότητα ένα παιχνίδι πα-
ρόµοιο µε τη ντάµα (πεσσεία) 2. (κατ' επέκτ.) καθεµιά από τις ψηφί-
δες, µε τις οποίες παίζονται πάνω σε άβακα διάφορα παιχνίδια (λ.χ. 
το τάβλι) ΣΥΝ. πούλι, πιόνι 3. ΑΡΧΙΤ. (α) τετράγωνος κίονας πάνω στον 
οποίο στηρίζονται οι αψίδες τού θόλου των χριστιανικών ναών (β) 
κολόνα που στηρίζει το προστώο τής εισόδου οχυρωµένων µονών. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. ή ξένη λέξη. Οι υποθέσεις πε-
ρί σηµιτ. ετυµολογίας (λ.χ. αραµ. pîs(s)â «πέτρα, τραπεζάκι»), όπως 
και οι συνδέσεις µε σανσκρ. pâsah «ζάρι», pàsì «πέτρα» δεν τεκµη-
ριώνονται ικανοποιητικά]. 

πέστο (το) {άκλ.} σάλτσα από κοπανισµένα υλικά (τριµµένη παρµε-
ζάνα, βασιλικό, σκόρδο, κουκουνάρια), συντηρηµένα σε λάδι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pesto < ρ. pestare «ποδοπατώ - κοπανίζω, τρίβω» < 
µτγν. λατ. pistâre, θαµιστ. τού λατ. pinsere, ίδια σηµ.]. 

πέστροφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψάρι των ποταµών και λιµνών, που 
εκτρέφεται και σε ιχθυοτροφεία για το εύγευστο κρέας του· έχει κα-
στανό ή ασηµόγκριζο χρώµα µε µαύρες κηλίδες κατά µήκος τής ρά-
χης και µεγάλο στόµα µε κοφτερά δόντια. 
[ΕΤΥΜ < βουλγ. püstrüva «παρδαλή, στικτή», µε παρετυµολ. επίδρ. τού 
ρ. επιστρέφω]. 

πέσω (να/θα) ρ. → πέφτω 
πεσών (ο) {πεσ-όντος, -όντα | -όντες, -όντων} (λόγ.-επίσ.) ο νεκρός τού 

πολέµου, αυτός που σκοτώθηκε στο πεδίο τής µάχης: µνηµείο των ~ 
|| εψάλη επιµνηµόσυνη δέηση για τους - τού αλβανικού µετώπου. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. β' (ε-πεσ-ον) τού αρχ. ρ. πίπτω]. 

πέταγµα (το) {πετάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κίνηση στον αέρα µε τη 
χρησιµοποίηση φτερών ή µηχανικών µέσων: το ~ των πουλιών || το 
γρήγορο ~ τού αεροπλάνου ΣΥΝ. πτήση 2. η κάλυψη απόστασης µε αε-
ροπλάνο, το αεροπορικό ταξίδι: το ~ µε την Ολυµπιακή για το Παρίσι 
ΣΥΝ. πτήση · 3. το να ρίχνει, να πετά κανείς (κάτι), η εκτόξευση 
(αντικειµένου): το ~ τής πέτρας | τού δίσκου | τού ακοντίου ΣΥΝ. ρί-
ψη· ΦΡ. το πέταγµα τού χαρταετού η ώθηση τού χαρταετού προς τα 
πάνω, ώστε να κινείται στον αέρα, µε τη βοήθεια τού ανέµου και τον 
κατάλληλο χειρισµό τού σπάγκου (καλούµπας) που συγκρατεί τον 
χαρταετό. 

πεταγµένος, -η, -ο → πεταµένος 
πετάγοµαι ρ. αµετβ. {πετά-χτηκα, -(γ)µένος) 1. σηκώνοµαι από τη θέση 

µου ξαφνικά και απότοµα: µόλις άκουσε το νέο, πετάχτηκε επάνω 
σαν να τον δάγκωσε φίδι || ~ από τον ύπνο µου (έχω ανήσυχο ύπνο) 
ΣΥΝ. τινάζοµαι, αναπηδώ 2. (γενικότ.) τινάζοµαι µε ορµή προς τα 
πάνω, εκτοξεύοµαι µε δύναµη: το νερό τού σιντριβανιού πετάχτηκε 
ψηλά ΣΥΝ. υψώνοµαι 3. (για πρόσ.) πηγαίνω (κάπου) γρήγορα και 
συνήθ. µόνο για λίγο: πετάξου ώς το περίπτερο να µου πάρεις χαρτο-
µάντηλα || θα πεταχτώ κάποια στιγµή να σε δω- ΦΡ. πετάγοµαι από 
το ένα θέµα στο άλλο αλλάζω συνεχώς θέµα, χωρίς να ολοκληρώσω 
κάποιο: δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση, όταν πεταγόµαστε από το ένα 
θέµα στο άλλο 4. (µτφ. για πρόσ.) επεµβαίνω άκαιρα σε συνοµιλία 
τρίτων, παρεµβαίνω σε συζήτηση µε θρασύτητα: εσύ να µην πετάγε-
σαι όταν µιλούν οι µεγαλύτεροι σου || (!-λαϊκ.) πετιέται σαν πορδή! 
ΣΥΝ. ανακατεύοµαι 5. (συνήθ. ο τ. πετιέµαι) ρίχνοµαι στα σκουπίδια: 
ότι δεν χρησιµοποιείται θα πετιέται 6. (η µτχ. πεταµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
Επίσης πετιέµαι κ. (λαϊκ.-σπανιότ.) πετιούµαι 
[ΕΤΥΜ Μέσ. τ. τού ρ. πετώ, από τον αόρ. πέταξα, κατά το σχήµα φύ-
λαξα - φυλάγοµαι]. 

πεταλάκι (το) → πέταλο 
πεταλάς (ο) {πεταλάδες} (λαϊκ.) ο πεταλωτής. 
πετάλι (το) {πεταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µοχλός που λειτουργεί µε το πόδι 

και θέτει σε κίνηση µηχανή, ποδήλατο κ.λπ. ΣΥΝ. πεντάλ, ποδόπλη-
κτρο·  ΦΡ. κάνω πετάλι ωθώ µε τα πόδια κυκλικά τους µοχλούς τού 
ποδηλάτου, για να αναπτύξει ταχύτητα. [ΕΤΥΜ; Βλ. λ. πεντάλ]. 

πετάλια (η) (καθηµ.) καθεµιά από τις κυκλικές κινήσεις τού ποδιού, 
µε τις οποίες ο ποδηλάτης ή άλλος χειριστής ποδοκίνητου µηχανή-
µατος γυρίζει το πετάλι: µε γρήγορες - πλησίασε τον προπορευόµενο 
ποδηλάτη. 

πεταλίδα (η) θαλάσσιο γαστερόποδο µε νόστιµη σάρκα και ανοιχτό 
κωνικό κέλυφος, που ζει κολληµένο στους βράχους τής παράκτιας 
ζώνης όλων των θαλασσών. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πατελίδα (µε την επίδρ. τής λ. πέταλο), υποκ. τού µτγν. 
πάτελλα «πιάτο» < λατ. patella «λεκάνη, πινάκιο», υποκ. τού patina < 
µτγν. πατάνη «επίπεδο πιάτο». Το ουσ. πατάνη παρουσιάζει παρό-
µοιο µορφολογικό σχηµατισµό µε τη συνώνυµη λ. λεκ-άνη. Ως προς 
την ετυµ., η λ. συνδ. µε χεττ. pattar «είδος δοχείου όπου τοποθετού-
σαν τους σπόρους» (τοπ. και δοτ. paddani), αλλά δεν είναι σαφές αν 
η ελλην. λ. προέρχεται από τη χεττιτική ή αν και οι δύο λ. προέρχο-
νται από κοινό I.E. όρο]. 

πετάλιο (το) [µτγν.] (πεταλί-ου | -ων} (λόγ.) 1. (σπάν.) µικρό σε µέγε-
θος πέταλο (βλ.λ.) 2. µικρός δίσκος από στιλπνό µέταλλο ή πλαστικό, 
που χρησιµοποιείται για διακόσµηση γυναικείων ενδυµάτων, πολύτι-
µων υφασµάτων, εργόχειρων κ.λπ. ΣΥΝ. πούλια 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
λεπτό µεταλλικό έλασµα. 

Πεταλιοί (οι) νησί τού Ν. Ευβοϊκού Κόλπου µεταξύ τής Αττικής και 
τής Εύβοιας. [ΕΤΥΜ < µτγν. Πετάλια (νήσος) < αρχ. πέταλον (βλ.λ.)]. 

πέταλο (το) {πετάλ-ου | -ων} 1. σιδερένιο καµπυλωτό έλασµα που 
προσαρµόζεται στην οπλή ζώου (κυρ. αλόγου, µουλαριού, βοδιού 
κ.λπ.), για να την προστατεύει από τη φθορά και να εξασφαλίζει στα-
θερότητα στο βάδισµα: άκουγα τα ~ των αλόγων να χτυπούν ρυθµικά 
πάνω στο καλντερίµι ΦΡ. (α) µια στο καρφί και µια στο πέταλο βλ. λ. 
καρφί (β) (αργκό) γάτα µε πέταλα (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο 
πανέξυπνο, που καταλαβαίνει τα πάντα και δύσκολα ξεγελιέται 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε µεταλλικό έλασµα σε σχήµα µισοφέγγαρου, ιδίως 
αυτό που έχει οπές και καρφώνεται µερικές φορές στις µύτες και στα 
τακούνια των παπουτσιών, για να τα προφυλάσσει από τη φθορά 3. 
(συνεκδ.) κάθε αντικείµενο ή χώρος που έχει το σχήµα τού προστα-
τευτικού ελάσµατος τής οπλής των ζώων: φόρεσε ένα µικρό χρυσό ~ 
στον λαιµό, για να του φέρει, υποτίθεται, τύχη 4. (ειδικότ.) το τµήµα 
τού γηπέδου που περιλαµβάνει τις καµπύλες γωνίες των κερκίδων 
και τις εξέδρες πίσω από τα τέρµατα των οµάδων: έβγαλα εισιτήριο 
στο ~ 5. ΒΙΟΛ. καθένα από τα τµήµατα τού άνθους που αποτελούν τη 
στεφάνη και, στα φυτά που επικονιάζονται, έχουν έντονα χρώµατα 
και άρωµα· ΦΡ. (αργκό) τινάζω τα πέταλα χάνω τη ζωή µου, πεθαίνω. 
— (υποκ.) πεταλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ- < αρχ. πέταλον < δισύλλ. θ. πέτα- τού ρ. πετάννυµι (βλ. λ. πε-
τώ) + παράγ. επίθηµα -αλο(ν)]. 

πεταλοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {πεταλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει µε πέταλο: ~ λουκέτο | στροφή (δρόµου) ΣΥΝ. πε-
ταλόσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πεταλοποιείο (το) [1888] εργαστήριο κατασκευής πετάλων για τις 
οπλές ΣΥΝ. πεταλουργείο. 

πεταλοποιός (ο) [µτγν.] πρόσωπο που κατασκευάζει πέταλα για 
οπλές υποζυγίων ΣΥΝ. πεταλουργός. 

πεταλόσχηµος, -η, -ο [1889] πεταλοειδής (βλ.λ.): -λύρα. 
πεταλούδα (η) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. έντοµο) 1. λεπι-

δόπτερο έντοµο, µε χαρακτηριστικά πλατιά, ευκίνητα, πολύχρωµα 
φτερά και κεραίες 2. (µτφ.-ευφηµ.) γυναίκα ελευθερίων ηθών που 
ασκεί πορνεία στον δρόµο ή στα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως: ~ 
τής νύχτας (πόρνη) · 3. κολυµβητική τεχνική κατά την οποία το σώ-
µα κινείται µε συσπάσεις µέσα στο νερό και τα χέρια εκτελούν κυ-
κλικές κινήσεις βγαίνοντας και έξω από το νερό και προς τα εµπρός 
• 4. τεχνητό δόλωµα που αποτελείται από µεταλλικό έλασµα, το 
οποίο γυαλίζει µέσα στο νερό σαν καθρεφτάκι και προσελκύει τα ψά-
ρια · 5. µεταλλικό περικόχλιο που έχει το σχήµα πεταλούδας µε 
ανοιγµένα τα φτερά της. — (υποκ.) πεταλουδίτσα (η) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < µτγν. πετηλίς, -ίδος «ακρίδα», «γλώσσα» τού Ησυ-
χίου, αβεβ. ετύµου, ίσως ανήκει στη λεξιλογική οικογένεια τού αρχ. 
πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» ή τού πέτοµαι «πετώ»]. 

πεταλουδίζω ρ. αµετβ. {πεταλούδισα} πετώ γοργά και χαριτωµένα 
σαν πεταλούδα ΣΥΝ. πεταρίζω. — πεταλούδισµα (το). 

πεταλουργείο (το) [1847] το πεταλοποιείο. 
πεταλουργός (ο) ο τεχνίτης που κατασκευάζει πέταλα για τις οπλές 

των αλόγων, των µουλαριών και των βοδιών ΣΥΝ. πεταλοποιός. 
— πεταλουργία (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πέταλον + -ουργός < έργον]. 

πεταλώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {πετάλω-σα, -θηκα, -µένος) τοποθετώ πέ-
ταλα (στα πέλµατα των οπλών των υποζυγίων) ΣΥΝ. καλιγώνω ANT. 
ξεπεταλώνω· ΦΡ. (εκφραστ.) και ψύλλους | τον διάβολο πεταλώνω 
είµαι πανούργος, πανέξυπνος, µπορώ να καταφέρω τα πάντα. — πε-
τάλωση (η) [µτγν] κ. πετάλωµα (το). 

πεταλωτήριο (το) [1833] {πεταλωτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο ή ο 
τόπος όπου πεταλώνονται τα άλογα και τα άλλα υποζύγια. 

πεταλωτής (ο) [1870] ο τεχνίτης που είναι ειδικός στην προσαρµογή 
των πετάλων στις οπλές των αλόγων και των άλλων υποζυγίων ΣΥΝ. 
καλιγωτής, αλµπάνης. 

πεταλωτικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε τον πεταλωτή ή 
το πετάλωµα: - εργαλεία. 

πέταµα (το) {πετάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να πετάει, να απορρίπτει 
κανείς κάτι άχρηστο: το λάστιχο αυτό θέλει ~ ΑΝΤ. φύλαξη· ΦΡ. (µτφ.) 
για πέταµα (i) (για πράγµ.) χωρίς καµιά αξία: τα περισσότερα διηγή-
µατα που έχει γράψει είναι ~ (ii) (για πρόσ.) χωρίς ικανότητες: αυτός 
ο υπάλληλος είναι ~· όλο λάθη κάνει 2. η άσκοπη και αλόγιστη δα-
πάνη: δεν έχω λεφτά για - ΣΥΝ. ξόδεµα. 
[ΕΤΥΜ. < πέταγµα (< ρ. πετώ), µε απλοποίηση τού συµφωνικού συ-
µπλέγµατος. Ενώ το πέταγµα διατήρησε τη σηµ. τής πτήσεως (λ.χ. το 
πέταγµα των γλάρων), το πέταµα περιορίστηκε στη σηµ. «απόρριψη 



πεταµένος 1393 πέτρα 
 

άχρηστων πραγµάτων» (φαινόµενο προφύλαξης)]. 
πεταµένος, -η, -ο κ. πεταγµένος 1. αυτός που έχει πεταχτεί, κυρ. διότι δεν 

χρησιµεύει σε τίποτα: ρούχα τσαλακωµένα και ~ στη γωνιά 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που έχει γίνει ή ξοδευτεί άσκοπα, που έχει σπαταληθεί: ~ κόποι | λεφτά 
ΣΥΝ. µάταιος, άσκοπος, χαµένος, περιττός ANT. σκόπιµος, επωφελής, 
ωφέλιµος. 

πέταξα ρ. → πετώ 
πεταρίζω ρ. αµετβ. {πετάρισα} 1. (κυρ. για νεοσσούς) χτυπώ τα φτερά µου, 

πετώ µε αστάθεια: το µικρό πουλί πετάρισε φοβισµένα ΣΥΝ. φτερουγίζω 2. 
(µτφ.) κάνω γοργές, αβέβαιες ή ακόµα και ακούσιες κινήσεις, σκιρτώ: τα 
µατόκλαδά της πετάρισαν στο φως ΣΥΝ. τρέµω. — πετάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Από συµφυρµό των ρ. πετώ και λαχταρώ - λαχταρίζω]. 

πεταρούδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το µικρό πουλί που δοκιµάζει να πετάξει 
ΣΥΝ. νεοσσός 2. (µτφ.) το µικρό παιδί που αρχίζει να περπατάει ΣΥΝ. 
ξεπεταρούδι. 
[ΕΤΥΜ. < πεταρίζω + υποκ. επίθηµα -ούδι, πβ. µαθητ-ούδι, αγγελ-ού-δι, αρκ-
ούδι]. 

Πέτας (ο) κωµόπολη τής Ν. Ηπείρου στον νοµό Αρτας, όπου το 1822 
στρατιωτικό σώµα Ελλήνων και Φιλελλήνων ηττήθηκε από τους 
Τουρκαλβανούς στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τους Σουλιώτες. 
[ΕΤΥΜ. Η κωµόπολη οφείλει το όνοµα της στον ιερολοχίτη Ιωάννη Πέτα 
(1799-1828), ο οποίος πολέµησε στο ∆ραγατσάνι και αργότερα στο πλευρό 
τού Καραϊσκάκη στον Πειραιά]. 

πέτασος (ο) {πετάσ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. πλατύγυρο ψάθινο ή δερµάτινο 
καπέλο, που προφυλάσσει το πρόσωπο από τον ήλιο ή τη βροχή 2. (µτφ.) 
πλατύ φύλλο φυτού που µοιάζει στο σχήµα µε πλατύγυρο καπέλο 3. BOT. το 
οπίσθιο και συνήθ. µεγαλύτερο πέταλο τής στεφάνης των ψυχανθών. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δισύλλ. θ. πέτα- τού αρχ. πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» (βλ. 
λ. πετώ) + παραγ. επίθηµα -σος]. 

πεταχτός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που προεξέχει, που γίνεται εύκολα ορατός: 
πρόσωπο µε ~ αφτιά · 2. αυτός που γίνεται πολύ γρήγορα: του έδωσε ένα ~ φιλί 
|| µια ~ µατιά- ΦΡ. στα πεταχτά στα γρήγορα, βιαστικά: έριξε µια µατιά - στο 
γράµµα || µοίραζε τους µεζέδες ~ και µετά καθόταν · 3. αυτός που γίνεται µε 
πέταγµα, ρίχνοντας, πετώντας κάτι: το χρώµα στις ντουλάπες περνιέται 
πεταχτό, µε πιστόλι βαφής και όχι µε πινέλο 4. πεταχτό (το) το πρώτο στρώµα 
κονιάµατος, µε το οποίο περνιέται ένας τοίχος: ο χτίστης έριχνε στον τοίχο ~ • 
5. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ ζωηρός, γεµάτος ζωντάνια, που εκφράζεται µε 
έντονες χειρονοµίες και κινήσεις: µια κοπέλα όµορφη και ~ ΣΥΝ. εύθυµος, 
πρόσχαρος, κεφάτος ΑΝΤ. άκεφος, βαρύθυµος, κατσούφης. — πεταχτά επίρρ. 

πεταχτούλης, -α, -ι/-ικο {πεταχτούληδες} 1. (χαϊδευτ.) αυτός που είναι 
χαριτωµένα ζωηρός και εύθυµος: ~ µωρό 2. (ειδικότ.) αυτός που (επιδιώκει 
να) είναι χαριτωµένα προκλητικός, που εκδηλώνει ανάλαφρη ερωτική 
διάθεση: µεγάλωσε κι έγινε νόστιµη και ~ ΣΥΝ. τσαχπίνης. 

πετεινό (τα) [αρχ.] {µόνο στον πληθ.} τα πουλιά· στη ΦΡ. ΓΟ πετεινό τού 
ουρανού όλα τα ζώα που πετούν, τα πτηνά ΣΥΝ. πετούµενα. 

πετειναρι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. ο νεαρός ή µικρόσωµος πετεινός: 
στην αυλή λάλησε ένα ~ || µαδηµένο ~ ΣΥΝ. κοκοράκι 2. (µτφ.) νεαρός άνδρας 
µε οξύθυµο, εριστικό και προκλητικό χαρακτήρα ΣΥΝ ευερέθιστος, εριστικός. 
— πετειναράκι (το). 

πετεινός (ο) το αρσενικό τής κότας µε το χαρακτηριστικό κόκκινο λειρί πάνω 
στο κεφάλι του, ο κόκορας (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) αλέκτωρ· ΦΡ. (παροιµ.) είπε ο 
γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα βλ. λ. γάιδαρος. — (υποκ.) πετεινάρι (το) 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ., που εµφανίζει το θ. πετ- τού ρ. πέτοµαι «πετώ» (βλ.λ.). 
Ανεξακρίβωτος παραµένει ο µορφολογικός σχηµατισµός τής λ. Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι πετεινός < *πετεσ-νός (µε απλοποίηση και 
αντέκταση) < *πέτος, αµάρτυρο σιγµόληκτο ουδ., υπόθεση που δεν έχει 
επιβεβαιωθεί παρά την παρουσία των συνθ. σε -πετής. Σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, το ουσ. πετεινός ανάγεται απευθείας στο ρ. πέτοµαι µε σχηµατισµό 
κατ' αναλογίαν προς επίθ. όπως φα-εινός, όρ-εινός κ.ά.]. 

πετέχια (η) ΙΑΤΡ. αιµορραγική κηλίδα τού δέρµατος ή βλεννογόνου, που 
εµφανίζεται χωρίς τραυµατική αφορµή και θεωρείται χαρακτηριστική τής 
πορφύρας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. petecchia (οπτικό δάνειο) < δηµώδ. λατ. *(im)-peticula, υποκ. 
τού impetix < λατ. impeto «προσβάλλω, επιτίθεµαι»]. 

πετιέµαι ρ. -# πετώ, πετάγοµαι 
πετιµέζι κ. πετµέζι (το) (πετιµεζιού) (λαϊκ.) 1. το γλυκό, παχύρρευστο υγρό 

που παράγεται από συµπύκνωση τού µούστου µε βράσιµο για πολλή ώρα σε 
σιγανή φωτιά 2. (µτφ.) καθετί που είναι πάρα πολύ γλυκό: ρε τόση ζάχαρη 
που έριξες, τον έκανες τον καφέ ~ . [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pekmez (µε ευφωνική 
διάσπαση τού συµπλέγµατος), ίσως < περσ. bigmâz «κρασί»]. 

πετιµεζόχωµα (το) {πετιµεζοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} λευκό χώµα που περιέχει 
ανθρακικό νάτριο και χρησιµοποιείται κατά την παρασκευή τού πετιµεζιού 
(βλ.λ.), εξουδετερώνοντας τα οξέα τού γλεύκους. 

πετιφούρ κ. πτιφούρ κ. πτι-φούρ (το) {άκλ.} µικρό γεµιστό γλύ-κυσµα ή 
αλµυρό (σε µέγεθος µπουκιάς). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. petit-four < petit «µικρός» (< δηµώδ. λατ. *pittittus) + four 
(< παλ. γαλλ. forn < λατ. furnus «κλίβανος, φούρνος»)]. 

πέτο (το) καθένα από τα δύο µπροστινά αναδιπλωµένα τµήµατα ανδρικού ή 
γυναικείου σακακιού, παλτού ή άλλου ενδύµατος, που αποτελούν τη συνέχεια 
και το τελείωµα τού γιακά, κυρ. στο ύψος τού 

θώρακα: τον έπιασε από το ~ || περνούσε µια καρφίτσα | ένα λουλούδι πάντοτε 
στο δεξί ~ || µεγάλο | φαρδύ | στενό | βελούδινο ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. petto < λατ. 
pectus «στήθος»]. 

πέτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εύχρηστ. µόνο στον ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) 1. ανεβαίνω 
ψηλά, πετώ: το πουλί πέτεται || (µτφ.) η σκέψη | ο νους πέ-τεται ΣΥΝ. 
φτερουγίζω 2. (µτφ.) έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου, πιστεύω ότι είµαι 
σπουδαίος και το δείχνω: «τη δύναµη του επέτετο, πολλά 'τον καυκησάρης» 
(Ερωτόκριτος) ΣΥΝ. επαίροµαι, κοµπάζω, καυχιέµαι ΑΝΤ. ταπεινοφρονώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πετώ, πέφτω», < I.E. *pet- 
| petä- «πετώ, πέφτω», πβ. σανσκρ. patati, λατ. peto «κατευθύνοµαι προς 
συγκεκριµένο τόπο, επιτίθεµαι», penna «φτερό» (< *pet-na), ουαλ. hedeg 
«πετώ» κ.ά. Οµόρρ. πετ-εινός (βλ.λ.), πτη-νό(ν), πτή-σις (-η), πτε-ρό(ν), πί-πτ-
ω, πτώ-µα κ.ά.]. 

πετονιά (η) λεπτό και ανθεκτικό νήµα, συνήθ. από νάιλον, που χρησιµεύει στην 
κατασκευή αλιευτικών εργαλείων (λ.χ. παραγαδιών), τυλίγεται και 
στερεώνεται σε φελλό και φέρει στο άκρο του αγκίστρι για την αλίευση 
µεγάλων ψαριών. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < πετώ + παραγ. επίθηµα -όνι ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, < 
αποτονιά < *από-τονος < απο- + τόνος «νήµα» (µε επίδρ. τού ρ. πετώ)]. 

πετόσφαιρα (η) {πετοσφαιρών} ΑΘΛ. 1. η µπάλα τού βόλεϊ 2. (συνεκδ.) η 
πετοσφαίριση. 

πετοσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το βόλεϊ (βλ.λ.) 2. 
παράκτια πετοσφαίριση το µπιτς-βόλεϊ (βλ. κ. λ. παράκτιος). — πε-
τοσφαιριστής (ο), πετοσφαιρίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < πετόσφαιρα < πέτο- (< πετώ) + σφαίρα, απόδ. τού αγγλ. volley (βλ. 
λ. βόλεϊ)]. 

πετούγια (η) → µπετούγια 
πετούµενος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που πετά: «ώρα καλή στην πρύµνη σου κι 

αγέρα στα πανιά σου κι ούτε πουλί ~ να µην βρεθεί µπροστά σου» (ΦΡ. που 
λέγεται ευχετ. προς κάποιον που αναχωρεί) ΣΥΝ. ιπτάµενος ΑΝΤ. χερσαίος 2. 
πετούµενο (το) το πτηνό: ψηλά στον βράχο που φωλιάζουν τα ~ ΣΥΝ. πουλί. 

πετούνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες φυτό, ιθαγενές τής Ν. Αµερικής, µε 
µικρά φύλλα και άνθη µε πλατιά πέταλα που διατάσσονται σε σχήµα χοάνης· 
καλλιεργείται ως καλλωπιστικό. [ΕΤΥΜ < ιταλ. petunia < γαλλ. (απηρχ.) 
petun «καπνός» < πορτ. petum < petyn (γλ. Τούπι)]. 

πέτρα (η) {πετρών} 1. σκληρή και συµπαγής µάζα ή θραύσµα βράχου µε 
ποικίλα σχήµατα, η οποία βρίσκεται στο έδαφος: µικρή | στρογγυλή | επίπεδη | 
κοφτερή | γυαλιστερή | πλατιά ~ || «άσπρη ~ ξέξα-σπρη κι απ'τον ήλιο 
ξεξασπρότερη» (γλωσσοδέτης) ΣΥΝ. (λόγ.) λίθος· ΦΡ. (α) ρίχνω (µαύρη) πέτρα 
πίσω µου φεύγω από κάπου οριστικά και αµετάκλητα µε την προοπτική να 
µην ξαναγυρίσω ποτέ (β) παίρνω (κάποιον) µε τις πέτρες διώχνω (κάποιον) µε 
άσχηµο και απότοµο τρόπο (γ) στείβω την πέτρα είµαι πολύ γερός, έχω 
µεγάλη σωµατική δύναµη: είκοσι χρονών παλληκάρι, που στείβει την πέτρα (δ) 
ρίχνω την πέτρα τού αναθέµατος (σε κάποιον | κάτι) βλ. λ. ανάθεµα (ε) όποια 
πέτρα κι αν σηκώσεις, τον βρίσκεις | είναι από κάτω για πρόσωπο που 
αναµειγνύεται παντού, έχει πολλές δραστηριότητες, γνωριµίες και 
διασυνδέσεις σε όλους τους χώρους (στ) (δεν µένει) πέτρα πάνω στην πέτρα 
{λίθος επί λίθον, Κ.∆. Ματθ. 24, 2) για ολοκληρωτική καταστροφή, όταν δεν 
µένει τίποτα όρθιο: ο σεισµός ισοπέδωσε την πόλη, δεν έµεινε ~! || ~ να µη 
µείνει! (ζ) (εµφατ.) και οι πέτρες (στο τέλος προτάσεως) οι πάντες (χωρίς 
καµία εξαίρεση): σ'αυτό το µέρος µε ξέρουν ~ || όταν εξιστορούσε τα βάσανα 
του, κλαίγανε ~ (η) πέτρα τού σκανδάλου (λίθον προσκόµµατος και πέτραν 
σκανδάλου, Κ.∆. Ρωµ. 9, 33 κ. Α' Πέτρ. 2, 8) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε είναι η 
αιτία διαµάχης, προκαλεί έριδες ή είναι η αφορµή για να ξεσπάσει σκάνδαλο: 
η νεαρή γραµµατέας τού προέδρου, η ~, το οποίο απασχολεί την κοινή γνώµη, 
καταθέτει αύριο ενώπιον δικαστηρίου (θ) (παροιµ.) πέτρα που κυλά, 
µαλλί/χόρτα | µούχλα δεν πιάνει όποιος είναι δραστήριος δεν κινδυνεύει να 
µείνει στάσιµος ή να στερηθεί τα αναγκαία 2. (µτφ.) καθετί σκληρό, στερεό 
και συµπαγές: µπαγιάτεψε το ψωµί, ~ έγινε! || (µτφ.) έχει καρδιά από ~ (είναι 
σκληρός, δείχνει ψυχρότητα κι αναλγησία) || κάνω ~ την καρδιά (γίνοµαι 
σκληρός ή οπλίζοµαι µε µεγάλη υποµονή και καρτερία) || τα ποντίκια του είναι 
~ (έχει ιδιαίτερα γυµνασµένους µυς) 3. (κατ' επέκτ.) µεγάλη σε όγκο και 
σκληρή µάζα ριζωµένη στο έδαφος, ο βράχος: σκαρφαλώναµε στο βουνό και 
µατώναµε τα πόδια µας στις µυτερές - || σε κάθε ~ έβαζαν φουρνέλο, για να 
ξεχερσώσουν το έδαφος 4. ΝΑΥΤ. βραχώδης όγκος που εξέχει από τη θάλασσα: 
όταν έχει φουρτούνα, οι ~ γύρω απ'το ακρωτήριο γίνονται παγίδες θανάτου για 
τα διερχόµενα πλοία ΣΥΝ. βράχος, βραχονησίδα, σκόπελος, ξέρα· ΦΡ. 
Συµπληγάδες (Πέτρες) (i) ΜΥΘΟΛ. οι δύο βράχοι που ανοιγόκλειναν 
καταστρέφοντας τα πλοία που περνούσαν ανάµεσα τους· γνωστοί από την 
Αργοναυτική Εκστρατεία (ii) (µτφ.) κάθε δύσκολη, επικίνδυνη ή 
προβληµατική κατάσταση από την οποία πρέπει να διέλθει κανείς: οι ~ τής διε-
θνούς διπλωµατίας · 5. πολύτιµος ή ηµιπολύτιµος λίθος (διαµάντι, αµέθυστος, 
ζαφείρι κλπ.), που τοποθετείται σε κοσµήµατα, αντικείµενα µεγάλης αξίας 
κ.λπ.: της έκανε δώρο ένα δαχτυλίδι µε ~ ΣΥΝ. πετράδι · 6. ΙΑΤΡ. (α) µικρό 
κοµµάτι από σκληρό υλικό (συνήθ. από άλατα) που σχηµατίζεται σε ορισµένα 
όργανα τού οργανισµού: έχει ~ στα νεφρά | στη χολή (β) η σκληρή κιτρινωπή 
ουσία που σχηµατίζεται ανάµεσα στα δόντια: ο οδοντίατρος θα µου κάνει 
καθαρισµό, για να βγάλει την ~ ΣΥΝ. τρυγία. — (υποκ.) πετρούλα (η) (σηµ. 1, 
5, 6). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µεγάλος βράχος», αγν. ετύµου. Καµία από 
τις προταθείσες συνδέσεις, όπως µε τα ρ. πίπτω και πετάννυµι, µε το λατ. im-
petigo «λειχήνας» ή µε το λατ. taberna «σκηνή, καλύβα» (µέ- 



πετράδι 1394 ττετρόλ 
 

σω αµάρτυρου *τέπρα > πέτρα, µε αντιµετάθεση), δεν θεωρείται πιθ.]. 
πετράδι (το) {πετραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (υποκ.) µικρή σε µέγεθος πέτρα 

(βλ.λ.) ΣΥΝ. πετρούλα, λιθαράκι, χαλίκι, ψηφίδα 2. (κατ' επέκτ.) πολύτιµος ή 
ηµιπολύτιµος λίθος, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κοσµηµάτων, 
κοµψοτεχνηµάτων κ.λπ. ως διακοσµητικό στοιχείο: σπάνιο | µοναδικό | 
ανεκτίµητο ~. — (υποκ.) πετραδάκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πετράδι(ν), υποκ. τού αρχ. πέτρα]. 

πετραρχικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Πετράρχη, περίφηµο Ιταλό 
ουµανιστή, λόγιο και ποιητή τής Αναγέννησης: ~ έργο | σονέτο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Ιταλού λογίου και ποιητή Francesco Petrarca 
(1304-1374), εξελληνισµένο σε Πετράρχης]. 

πετράς (ο) {πετράδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που εργάζεται σε λατοµείο ΣΥΝ. 
λατόµος, λιθοτόµος, λιθοκόπος 2. ο ειδικός τεχνίτης που κατεργάζεται την 
πέτρα ΣΥΝ. πετροκόπος, λιθοξόος. 

πετραχήλι (το) {πετραχηλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) στενό και µακρύ άµφιο µε 
χρυσοκέντητους σταυρούς, που κρεµά ο ιερέας από τον τράχηλο κατά τη 
διάρκεια των ιερών ακολουθιών ΣΥΝ. (λόγ.) επιτραχήλιο- ΦΡ. τάζω (σε 
κάποιον) λαγούς µε πετραχήλια δίνω (σε κάποιον) ψεύτικες ή υπερβολικές 
υποσχέσεις, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν ΣΥΝ. τάζω 
(σε κάποιον) τον ουρανό µε τ' άστρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. περιτραχήλιον 
(µε απλολογία), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιτραχήλιος < περί- + 
τράχηλος]. 

πετρελαιαγωγός (ο) σωληνωτός αγωγός µεγάλου µήκους, που χρησιµοποιείται 
για τη µεταφορά τού αργού πετρελαίου από τον τόπο αντλήσεως του στα 
διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις φορτώσεως σε δεξαµενόπλοια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil pipeline]. 

πετρελαιάς (ο) {πετρελαιάδες} (λαϊκ.) 1. ο ιδιοκτήτης πετρελαιοπη-γών, αυτός 
που αντλεί από το υπέδαφος και εµπορεύεται το πετρέλαιο 2. ο έµπορος 
πετρελαίου, πρόσωπο που προµηθεύεται (καθαρό) πετρέλαιο από τα 
διυλιστήρια και το διοχετεύει στην αγορά (σε σπίτια, βιοµηχανίες κ.λπ.): ήρθε 
ο ~ και µας γέµισε τη δεξαµενή τού καλοριφέρ. 

πετρελαϊκός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το πετρέλαιο: ~ πολιτική | 
τιµές | βιοµηχανία | κρίση | κοιτάσµατα. 

πετρέλαιο (το) {πετρελαί-ου | -ων} 1. (α) σύνθετο µείγµα κυρ. υδρο-
γονανθράκων, πολύ εύφλεκτο και µε έντονη, χαρακτηριστική οσµή, που 
απαντά στο υπέδαφος σε υγρή µορφή µε λιπαρή ή ελαιώδη υφή, προέρχεται 
από την αργή αποσύνθεση οργανικών ουσιών και χρησιµοποιείται ευρύτατα 
ως καύσιµο για την κίνηση µηχανών, για θέρµανση, φωτισµό και ως πρώτη 
ύλη στη βιοµηχανία πετροχηµικών προϊόντων, αποτελώντας έτσι τη βάση τής 
παγκόσµιας βιοµηχανικής παραγωγής: εξόρυξη | εισαγωγή | εξαγωγή | 
παραγωγή | ανεύρεση | ανάφλεξη πετρελαίου || διυλιστήριο | λάµπα | θερµάστρα 
| µηχανή | κοίτασµα | πηγή πετρελαίου || βρίσκω | βγάζω | αντλώ | πουλώ ~ || ~ 
θέρµανσης | κίνησης ΣΥΝ. µαύρος χρυσός (β) ΧΗΜ. αργό πετρέλαιο το 
πετρέλαιο µε τη µορφή που έχει όταν αντλείται, προτού δηλ. υποστεί 
απόσταξη, για να εξαχθούν τα διάφορα προϊόντα του (βενζίνη, κηροζίνη κ.ά.) 
(γ) ακάθαρτο πετρέλαιο η µορφή που παίρνει το πετρέλαιο µετά το στάδιο 
τής απόσταξης και πριν από τον καθαρισµό του, για να αφαιρεθούν οι 
άχρηστες ουσίες (δ) φωτιστικό πετρέλαιο η κηροζίνη (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το 
απόθεµα πετρελαίου (που έχει στην κατοχή της µια χώρα): τα ~ τής Σαουδικής 
Αραβίας | τού Τέξας || όλοι οι πόλεµοι γίνονται για το ~ · ΦΡ. αλλάζω τα 
πετρέλαια (κάποιου) βλ. λ. αλλάζω. 
[ΕΤΥΜ. < πέτρα + έλαιο, ελληνογενής ξέν. όρ., < µεσν. λατ. petroleum (νόθο 
συνθ.)]. 

πετρελαιοειδές (το) {πετρελαιοειδ-ούς | -ή} (κυρ. στον πληθ.) καθένα από τα 
προϊόντα τής απόσταξης και γενικά τής επεξεργασίας τού αργού πετρελαίου, 
δηλ. το ντίζελ, τα ορυκτέλαια, η βενζίνη, τα υγραέρια (προπάνιο, βουτάνιο 
κ.ά.) κ.λπ. 

πετρελαιοκηλίδα (η) µεγάλη µάζα πετρελαίου, η οποία επιπλέει στην επιφάνεια 
υδάτινου όγκου (λ.χ. θάλασσας) σχηµατίζοντας κηλίδα (εκτάσεως έως και 
αρκετών χιλιοµέτρων) και η οποία προκαλείται κυρ. από διαρροή πετρελαίου 
από πλοίο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil slick]. 

πετρελαιοκινηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η κίνηση (µηχανηµάτων, 
οχηµάτων κ.λπ.) µε πετρέλαιο (ως καύσιµη ύλη). πετρελαιοκινητήρας (ο) 
ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας, που αποτελείται από µηχανή εσωτερικής καύσεως, η οποία 
λειτουργεί µε πετρέλαιο και επιτρέπει την αυτανάφλεξη τού καυσίµου 
µείγµατος ΣΥΝ. κινητήρας ντίζελ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. diesel motor]. πετρελαιοκίνητος, -η, -ο 
[1894] αυτός που κινείται µε πετρέλαιο: ~ 
µηχανή | όχηµα | πλοίο (που κινείται µε µηχανή ντίζελ). πετρελαιοµηχανή (η) 
µηχανή εσωτερικής καύσεως που λειτουργεί µε πετρέλαιο ΣΥΝ. ντίζελ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. diesel engine]. πετρελαιοπαραγωγός, -ός, -
ό [1890] (λόγ.) αυτός που παράγει πετρέλαιο: ~ χώρα | περιοχή || Οργανισµός 
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (συντοµ. Ο.ΠΕ.Κ.). — πετρελαιοπαραγωγικός, -
ή, -ό, πετρελαιοπαραγωγή (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil-producing]. πετρελαιοπηγή (η) η πηγή 
από όπου αντλείται πετρέλαιο, ο χώρος από όπου εξορύσσεται το πετρέλαιο: οι 
~ τής Σαουδικής Αραβίας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil-well]. 
πετρελαιόπισσα (η) {χωρ. πληθ.} το µαύρο πυκνόρρευστο υλικό που αποµένει 
στους λέβητες µετά την απόσταξη τού πετρελαίου. 

πετρελαιοφόρος, -α/-ος, -ο [1889] 1. αυτός που περιέχει πετρέλαιο, που είναι 
γεµάτος πετρέλαιο: ~ περιοχή | στρώµα (γης) | κοίτασµα 2. αυτός που 
µεταφέρει πετρέλαιο: ~ αγωγός | πλοίο 3. (ειδικότ.) πετρελαιοφόρο (το) πλοίο 
ειδικά κατασκευασµένο και εξοπλισµένο για τη µεταφορά πετρελαίου ΣΥΝ. 
δεξαµενόπλοιο, τάνκερ, (λαϊκ.) γκαζάδικο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. 

[ΕΤΥΜ. < πετρέλαιο + -φόρος < φέρω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. petrolifere]. 
πετρένιος, -ια, -ιο → πέτρινος 
πετριά (η) (λαϊκ.) 1. το πέταγµα, η ρίψη πέτρας: έφαγε µια ~ στο κεφάλι 2. (µτφ. 
συνήθ. κακόσ.) η έντονη επιθυµία να ασχοληθεί κάποιος µε κάτι: από νεαρής 
ηλικίας είχε την - τής πολιτικής ΣΥΝ. λόξα, τρέλα, έµµονη ιδέα. πέτρινος, -η, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που έχει φτειαχτεί, κατασκευαστεί από πέτρα: - τοίχος | σπίτι | 
κτίσµα | κολόνα | στύλος | πάτωµα | κάθισµα ΣΥΝ. (λόγ.) λίθινος 2. αυτός που 
αποτελείται από πέτρα ή είναι γεµάτος πέτρες: ~ όγκος ΣΥΝ. πετρώδης, 
βραχώδης· ΦΡ. πέτρινα χρόνια πολύ δύσκολη περίοδος, γεµάτη δοκιµασίες, 
απογοητεύσεις κ.λπ. 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που διαθέτει µεγάλη σκληρότητα, 
που δεν λυγίζει, δεν κάµπτεται εύκολα: ~ καρδιά | πρόσωπο | αδιαφορία | σιωπή 
ΣΥΝ σκληρός, ψυχρός. Επίσης (σπάν.) πετρένιος, -ια, -ιο. πετρίτης (ο) [µεσν.] 
{πετριτών} (λαϊκ.) γεράκι που παλαιότ. το γύµναζαν και το χρησιµοποιούσαν 
στο κυνήγι: «...στα έµπα µπήκε σαν αϊτός, στα ξέβγα σαν ~» (ακριτικό τραγ.). 
πετροβάµβακας (ο) {πετροβαµβάκων} θερµοµονωτικό και ηχοµο-νωτικό υλικό 
το οποίο δεν καίγεται, δεν προσβάλλεται από µικροοργανισµούς και δεν 
απορροφά υγρασία. πετροβολώ ρ. µετβ. {πετροβολ-είς κ. -άς... | πετροβόλ-ησα, -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. ρίχνω πέτρες εναντίον (προσώπου ή πράγµατος), 
χτυπώ (κάποιον) πετώντας πέτρες: το εξαγριωµένο πλήθος πετροβολούσε τα 
γραφεία τού κόµµατος || «µε το ποτάµι µάλωνε και το πετροβολούσε» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. λιθοβολώ 2. (κατ' επέκτ.) ρίχνω σε κάποιον κάθε είδους µικρά 
αντικείµενα σαν βροχή: «να µάσω µο-σχοκάρυδα να την πετροβολήσω» (δηµοτ. 
τραγ.) 3. (µτφ.) επιτίθεµαι εναντίον (κάποιου), λ.χ. µε κατηγορίες, προσβολές: 
όσο και να µε πετροβολούν, εγώ δεν αλλάζω γνώµη ούτε κάνω πίσω·  ΦΡ. 
πετροβολούν το δέντρο που έχει καρπούς για άδικες επιθέσεις που γίνονται 
εναντίον προσώπου µε αξία, το οποίο έχει και µπορεί να προσφέρει. — 
πετροβόληµα (το) κ. πετροβολισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πετροβολώ (-
έω) < αρχ. πετροβόλος < πετρο- + -βόλος < βάλλω]. πετρογαλή (η) [1889] 
µικρόσωµο καγκουρό που ζει στις βραχώδεις περιοχές τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pétrogale]. πετρογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. 
πληθ.} ΓΕΩΛ. το σύνολο των διεργασιών, µε τις οποίες σχηµατίζονται τα 
πετρώµατα, ιδίως τα εκρηξιγενή και τα µεταµορφωµένα.   — πετρογενετικός, -ή, -
ό, πε-τρογενετικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pedogenesis]. πετρογκάζ (το) {άκλ.} 
συσκευή µαγειρέµατος που λειτουργεί µε φιάλη γκαζιού. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < πετρο- (< petro- < µεσν. λατ. petroleum) + γκάζι (βλ.λ.)]. 
πετρογονία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος τής πετρογραφίας, που 
εξετάζει τη γένεση και τον σχηµατισµό των πετρωµάτων τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. < πετρο + -γονία < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pétrogonie]. 
πετρογραφία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που ασχολείται µε τη 
συστηµατική περιγραφή των µακροσκοπικών και µικροσκοπικών 
χαρακτηριστικών των πετρωµάτων. — πετρογραφίας, -ή, -ό [1882]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pétrographie]. πετροδολάριο (το) 
{πετροδολαρί-ου | -ων} (κυρ. στον πληθ.) τα χρηµατικά ποσά σε δολάρια που 
εισρέουν στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, κυρ. τού Περσικού Κόλπου, από 
την πώληση τού πετρελαίου και που χρησιµοποιούνται κατόπιν από αυτές για 
καταθέσεις, επενδύσεις κ.λπ. στις χώρες τής ∆ύσης. Επίσης πετροδόλαρο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. petrodollar < petro(leum) + dollar]. πετροκάραβο 
(το) ΝΑΥΤ. µικρό, βραχώδες νησί χωρίς όρµο ή αγκυροβόλιο· ξέρα µε ψηλούς 
βράχους ΣΥΝ. βραχονησίδα, βραχονήσι. πετροκάρβουνο (το) (λαϊκ.) ο ορυκτός 
άνθρακας, ο γαιάνθρακας 
ΣΥΝ. (λόγ.) λιθάνθρακας. πετροκερασιά (η) (λαϊκ.) κερασιά των ορεινών κυρ. 
περιοχών, που καλλιεργείται για τους γλυκούς και τραγανούς καρπούς της, οι 
οποίοι ωριµάζουν από τα µέσα Μαΐου ώς τον Ιούλιο (ανάλογα µε την περιοχή) 
και χρησιµοποιούνται συνήθως για γλυκό. πετροκέρασο (το) ο καρπός τής 
πετροκερασιάς (βλ.λ.). πετροκοπιό (το) (λαϊκ.) ο χώρος όπου εξορύσσεται 
ή/και κόβεται η πέτρα ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) νταµάρι, (λόγ.) λατοµείο. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. πετροκόπιον < πετροκόπος (βλ.λ.)]. πετροκόπος (ο) (λαϊκ.) 1. εργάτης 
λατοµείου που κόβει πέτρες ΣΥΝ. λατόµος 2. τεχνίτης που κατεργάζεται την 
πέτρα ΣΥΝ. λιθοξόος 3. ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα για το σπάσιµο τής πέτρας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πετρο- + -κόπος < κόπτω]. πετροκότσυφας (ο) (λαϊκ.) ωδικό 
πτηνό, κότσυφας που ζει σε βραχώδεις περιοχές. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πετροκόσσυφος < πετρο- + κόσσυφος (βλ. κ. κότσυφας)]; 
πετρόλ (το) {άκλ.} 1. απόχρωση ανάµεσα στο µπλε, το γκρι και το 
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πράσινο (που προσιδιάζει στο χρώµα τού πετρελαίου) 2. (ως επίθ.) 
αυτός που έχει την παραπάνω απόχρωση: ~ πουκάµισο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. (bleu) pétrole < µεσν. λατ. petroleum]. 

πετρολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
τη χηµική σύσταση, τον ιστό και την υφή, την εµφάνιση και την 
κατανοµή των πετρωµάτων, καθώς επίσης και την προέλευση τους 
σε σχέση µε τις φυσικοχηµικές συνθήκες και τις γεωλογικές διεργα-
σίες ΣΥΝ. πετρογραφία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
petrologie]. 

πετροµπάρµπουνο (το) είδος µπαρµπουνιού που ζει σε πετρώδεις 
βυθούς. 

πετροπέρδικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το πτηνό πέρδικα η ελληνική, 
που ζει στα βουνά, σε πετρώδη µέρη. 

πετροπόλεµος (ο) 1. συµπλοκή µεταξύ αντιπάλων που εκτοξεύουν 
πέτρες: ο ~ µεταξύ των οπαδών των δύο οµάδων είχε ως αποτέλεσµα 
τον σοβαρό τραυµατισµό αρκετών από αυτούς 2. παιδικό παιχνίδι µε-
ταξύ οµάδων, καθεµιά από τις οποίες προσπαθεί να πετύχει τους 
αντιπάλους της µε πέτρες 3. (µτφ.) πόλεµος ή δολιοφθορά που διεξά-
γεται µε αιφνίδιες επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων: ~ δηλώσεων 
ΣΥΝ. κλεφτοπόλεµος. 

Πέτρος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Απόστολο Πέτρο, τον ιδρυτή, κατά 
τους ρωµαιοκαθολικούς, τής Εκκλησίας τής Ρώµης 2. όνοµα πατρι-
αρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων, 
πριγκίπων και βασιλέων: ο Μεγάλος ~ (τσάρος τής Ρωσίας) 4. ανδρι-
κό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. πέτρος «λίθος, πέτρα» < πέτρα (βλ.λ.) µε 
αλλαγή γένους. Στην Κ.∆. το όνοµα εµφανίζεται ως µετάφραση τού 
αραµ. Cepha «πέτρα, βράχος» στην εξελληνισµένη µορφή Κηφάς (πβ; 
Ιωάνν. 1, 42: ...συ ει Σίµων ό υιός 'Ιωάννου, συ κληθήση Κηφάς, ö 
ερµηνεύεται Πέτρος). Μέσω τού λατ. Petrus το όνοµα διαδόθηκε ευ-
ρέως σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. Peter, γαλλ. Pierre, ισπ. Pedro, γερµ. 
Peter, ρωσ. PyotrJ. 

πετροσέλινο (το) [µτγν] (λαϊκ.) ο µαϊντανός ΣΥΝ. µακεδονήσι. 
πετρότοπος (ο) (λαϊκ.) πετρώδες µέρος, τόπος γεµάτος πέτρες: όλη η 

περιοχή από εδώ µέχρι τη θάλασσα είναι ~ ΣΥΝ. βραχότοπος, (πληθ.) 
κατσάβραχα. Επίσης πετροτόπι (το). 

Πετρούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
πετροφυής, -ής, -ές {πετροφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-για φυτά) αυ-

τός που φύεται πάνω σε πέτρα ή βράχο ή προσκολλάται στον βράχο: 
~ λειχήνας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πέτρο- + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πετροχελίδονο (το) (λαϊκ.) χελιδόνι (βλ.λ.) που ζει σε βραχώδεις 
περιοχές. Επίσης πετροχελιδόνι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πετροχελιδων, -όνος 
< πετρο- + χελιδών]. 

πετροχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µε-
λετά τις µεθόδους παρασκευής χηµικών προϊόντων µε πρώτη ύλη το 
πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pétrochimie]. 

πετροχηµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πετροχηµεία: ~ 
βιοµηχανία | προϊόν 2. (ειδικότ.) πετροχηµικά (τα) τα χηµικά πα-
ράγωγα τού πετρελαίου, όλα τα προϊόντα που παράγονται µε πρώτη 
ύλη το πετρέλαιο (πλαστικά, συνθετικό καουτσούκ κ.ά.) 3. πετροχη-
µικός (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην πετροχηµεία. 

πετρόχορτο (το) (λαϊκ.) κάθε χόρτο που φύεται πάνω σε πέτρες ή 
βράχους. 

πετρόψαρο (το) (λαϊκ.) ψάρι που ζει στους βράχους τού βυθού, οι 
οποίοι είναι σκεπασµένοι µε φύκια και άλλα θαλάσσια φυτά, όπως 
λ.χ. ο σπάρος, η πέρκα ΑΝΤ. αφρόψαρο. 

πετρόψυχος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει ψυχή σκληρή σαν πέτρα, 
που δεν συµπονεί, δεν αισθάνεται οίκτο: ~ ηγεµόνας ΣΥΝ. σκληρό-
καρδος, άσπλαχνος ΑΝΤ. πονόψυχος. — πετροψυχιά (η). 

πετρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πετρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
(για τόπους) αυτός που είναι γεµάτος πέτρες ή αποτελείται κυρ. από 
πέτρες, από βράχους: ~ περιοχή | λόφος | νησί ΣΥΝ. βραχώδης ΑΝΤ. χω-
µατώδης 2. (σπανιότ.) αυτός που µοιάζει µε πέτρα, όµοιος µε πέτρα 
στη µορφή και την υφή: ~ ύλη | µείγµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ -ης, -ης, -ες. 

πέτρωµα (το) {πετρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΕΩΛ. κάθε ορυκτό ή 
συσσωµάτωµα ορυκτών που απαντά στη φύση σε µεγάλη µάζα ή ση-
µαντική ποσότητα και καταλαµβάνει τµήµα τού στερεού φλοιού τής 
Γης (λιθόσφαιρα): εκρηξιγενές ~ (που σχηµατίστηκε από στερεοποίη-
ση υλικού, το οποίο είχε λειώσει κατά τη διάρκεια εκρήξεως ηφαι-
στείου ) || ιζηµατογενές ~ (που αποτελείται από θραύσµατα προϋ-
παρχόντων πετρωµάτων ή από υλικά καθιζήσεως σε διαλύµατα) || µε-
ταµορφωµένο ~ (από πετρώµατα των δύο προηγουµένων κατηγοριών, 
τα οποία όµως υπέστησαν µεταβολές στην ορυκτολογική σύσταση, 
υφή και δοµή τους υπό συγκεκριµένες συνθήκες) || στερεό | πολύτιµο 
| ηφαιστειογενές | πυριγενές ~ 2. η µεταβολή υγρού σε στερεό, το πή-
ξιµο: το ~ τού σιροπιού ΣΥΝ. πήξη, πάγωµα, στερεοποίηση ΑΝΤ. (λόγ.) 
τήξη, ρευστοποίηση, (καθηµ.) νερούλιασµα, λειώσιµο 3. (µτφ.) το να 
µείνει κανείς ακίνητος και άφωνος (σαν πέτρα) από µεγάλη έκπληξη 
ή φόβο ΣΥΝ. µαρµάρωµα, κοκκάλωµα, κέρωµα 4. η µεταβολή (προσώ-
που, πράγµατος κ.λπ.) σε πέτρα: το ~ τού πριγκιπόπουλου από τον κακό 
µάγο || το ~ τού δάσους ΣΥΝ. απολίθωση, µαρµάρωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχικές σηµ. «πέτρινη µάζα - λιθοβολισµός», < πετρώ (-όω) 
«απολιθώνω», o γεωλ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. roche]. 

πετρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πέτρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) µεταβάλλω (κάτι) σε πέτρα, µεταµορφώνω (πρόσωπο | πράγ-
µα) σε πέτρα: η κακιά µάγισσα πέτρωσε το βασιλόπουλο ΣΥΝ. απολι-
θώνω ♦ (αµετβ.) 2. (για υγρά) µεταβάλλοµαι σε στερεό, χάνω τη ρευ- 

στότητα µου, γίνοµαι συµπαγής: το σιρόπι έµεινε πολύ ώρα στο ψυ-
γείο και πέτρωσε ΣΥΝ. στερεοποιούµαι, πήζω ΑΝΤ. ρευστοποιούµαι, 
υγροποιούµαι, λειώνω· (µτφ.) 3. γίνοµαι σκληρός σαν την πέτρα: το 
τσιµέντο πέτρωσε || το παγωτό πέτρωσε στην κατάψυξη 4. παύω να 
αισθάνοµαι συµπόνια, οίκτο: η καρδιά του πέτρωσε ΣΥΝ. σκληραίνω 
ΑΝΤ. µαλακώνω 5. ακινητοποιούµαι, δεν µπορώ να αντιδράσω από 
τρόµο, έκπληξη, αµηχανία ή άλλο ισχυρό συναίσθηµα: µόλις αντί-
κρισα το πτώµα, πέτρωσα || µε το που άκουσε τα νέα, πέτρωσε ΣΥΝ. 
µαρµαρώνω, παγώνω, κοκκαλώνω, αποσβολώνοµαι, κερώνω. 

πετρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί από πέτρα ή αποτε-
λείται από πέτρες, βράχους: ~ καλντερίµι | πλαγιά ΣΥΝ. πέτρινος, λί-
θινος. 

πέτσα (η) {πετσών} (λαϊκ.) 1. το φυσικό, εξωτερικό περίβληµα των ορ-
γάνων, των µυών και των ιστών τού σώµατος στους ανθρώπους και 
στα περισσότερα ζώα: η ~ πάνω από την πληγή || τρώω την ~ από το 
κρέας | το κοτόπουλο || βγάζω τις ~ (το καµένο και ξεραµένο δέρµα 
από την ηλιοθεραπεία) ΣΥΝ. δέρµα, επιδερµίδα, πετσί· ΦΡ. (α) δεν έχω 
πέτσα δεν αισθάνοµαι ντροπή, φέροµαι αναίσχυντα (β) µου σηκώνε-
ται η πέτσα φρίττω, αισθάνοµαι δυσάρεστη έκπληξη, ανατριχιάζω 2. 
το λεπτό, σχετικά σκληρό και προστατευτικό στρώµα που σχηµατίζε-
ται πάνω στην επιφάνεια υλικού µετά από στερεοποίηση, βρασµό ή 
άλλη διαδικασία: η ~ τού γάλακτος | τού γιαουρτιού ΣΥΝ. κρούστα. — 
(υποκ.) πετσούλα (η), πετσάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. pezza «κοµµάτι υφάσµατος» < µεσν. λατ. pettia, 
κελτ. αρχής, πβ. ουαλ. peth «πράγµα»]. 

πετσέτα (η) (πετσετών) 1. κοµµάτι µαλακού, απορροφητικού υφά-
σµατος, που χρησιµοποιείται για το σκούπισµα των χεριών, τού προ-
σώπου ή τού σώµατος µετά το πλύσιµο ή για το στέγνωµα υγρών 
αντικειµένων: µονόχρωµη | καθαρή | χνουδωτή ~||~ προσώπου | µπάνιου 
| ποδιών | χεριών | τής θάλασσας 2. κοµµάτι υφάσµατος που 
χρησιµοποιείται κατά το γεύµα για το σκούπισµα των χεριών και 
των χειλιών ή/και για την προφύλαξη των ενδυµάτων από τους λεκέ-
δες ΣΥΝ. (λόγ.) χειρόµακτρο 3. η χαρτοπετσέτα (βλ.λ.). — (υποκ.) πε-
τσετάκι (το) κ. πετσετούλα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. pezzetta, υποκ. 
τού pezza (βλ. λ. πέτσα)]. 

πετσετέ επίθ. {άκλ.} (για ύφασµα) αυτός που έχει υφή πετσέτας. 
πετσετοθήκη (η) [1891] {πετσετοθηκών} 1. η θήκη των πετσετών που 

χρησιµοποιούνται κατά το φαγητό 2. µικρό έπιπλο ή σκεύος, στο 
οποίο κρέµονται οι πετσέτες για το σκούπισµα των χεριών, τού προ-
σώπου ή τού σώµατος µετά το πλύσιµο. 

πετσετόπανο (το) κοµµάτι απορροφητικού υφάσµατος που χρησι-
µοποιείται για το σκούπισµα και στέγνωµα, π.χ. των πιατικών ΣΥΝ. 
πετσέτα. 

πετσί (το) {πετσ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το φυσικό, εξωτερικό περίβληµα 
τού σώµατος των ανθρώπων και των περισσότερων ζώων ΣΥΝ. δέρµα, 
πέτσα, τοµάρι· ΦΡ. (α) είµαι | γίνοµαι | µένω πετσί και κόκκαλο είµαι 
ή καταντώ πολύ αδύνατος (β) µπαίνω στο πετσί (κάποιου) κατανοώ 
το περιεχόµενο, µπαίνω στην ουσία (πράγµατος): ο ηθοποιός µπήκε 
στο πετσί τού ρόλου του (γ) δεν χωράω στο πετσί µου είµαι διαρκώς 
ανήσυχος ή ανάστατος ή αναζητώ συνέχεια κάτι (δ) γνωρίζω | νιώθω 
(κάτι) στο πετσί µου έχω προσωπική και επώδυνη πείρα (γεγονότος ή 
κατάστασης): τη δικτατορία τη γνώρισαν στο πετσί τους 2. κα-
τεργασµένο δέρµα ζώου: τσάντα | σακάκι από - 3. (µτφ.) κάθε πράγµα 
που έχει σκληρύνει σε µεγάλο βαθµό: το κρέας παραψήθηκε και 
έγινε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πετσίν, υποκ. τού ιταλ. pezzo «κοµµάτι» < pezza (βλ. λ. 
πέτσα) ή < *πέσκιον, υποκ. τού µτγν. πέσκος «δέρµα, φλούδα»]. 

πετσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {πέτσιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ-
οικ.) ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) σκληρό σαν το πετσί (βλ.λ.) ΑΝΤ. ξε-
πετσιάζω ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σκληρός σαν πετσί: το κρέας πέτσια-
σε 3. πιάνω πέτσα, καλύπτεται η επιφάνεια µου από κρούστα: το γά-
λα πέτσιασε. — πέτσιασµα (το) [µεσν.]. 

πετσικάρω ρ. αµετβ. {πετσικάρισα} (λαϊκ.) παίρνω κυρτό σχήµα, λυ-
γίζω: η πόρτα πετσικάρισε ΣΥΝ. κυρτώνω. — πετσικάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. pizzicare «τσιµπώ, τσούζω» (µε την επίδρ. τού ουσ. 
πέτσα) < pizzare (ίδια σηµ.) < pizzo «αιχµή, κορυφή», λ. εκφραστ., 
αγν. ετύµου]. 

πέτσικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. πολύ λίγος, αυτός που δεν επαρκεί για κάτι: 
~ ύφασµα (µικρότερο από όσο χρειάζεται) ΣΥΝ. λειψός ΑΝΤ. αρκετός, 
άφθονος 2. (ειδικότ. για σκληρή επιφάνεια) αυτός που έχει κυρτώσει: 
~ πόρτα ΣΥΝ. κυρτωµένος, λυγισµένος ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου]. 

πέτσινος, -η, -ο 1. φτειαγµένος από πετσί, αυτός που έχει κατασκευ-
αστεί από δέρµα: ~ ζακέτα | σακάκι | τσάντα | βαλίτσα ΣΥΝ. δερµά-
τινος 2. πέτσινο (το) ανδρικό ή γυναικείο πανωφόρι, µακρύ ή κοντό. 

πετσοκόβω ρ. µετβ. {πετσόκο-ψα, -πηκα, -µµένος} (εκφραστ.) 1. κό-
βω (κάτι) σε µικρά κοµµάτια, κατατεµαχίζω ΣΥΝ. κατακοµµατιάζω 2. 
(µτφ.) περικόπτω πολλά ή και σηµαντικά σηµεία (κειµένου, κινηµα-
τογραφικής ταινίας, ρεπορτάζ κ.λπ.): η λογοκρισία πετσόκοψε την 
ταινία || ~ µισθούς | αποδοχές 3. (µτφ.) σκοτώνω µε αγριότητα, µε 
βάρβαρο τρόπο ΣΥΝ. κατασφάζω, κατακρεουργώ, µακελλεύω 4. (µε-
σοπαθ. πετσοκόβοµαι) (συνήθ. κατά το ξύρισµα) κόβοµαι σε πολλά 
σηµεία. — πετσόκοµµα (το). 

πέτσωµα (το) {πετσώµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) 1. η επένδυση ή επι-
κάλυψη επιφάνειας µε δέρµα: το ~ των παπουτσιών 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε επικάλυψη επιφάνειας µε οποιοδήποτε υλικό 3. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. 
η εξωτερική επικάλυψη ξύλινου ή σιδερένιου πλοίου µε επάλληλες 
σειρές σανίδων ή λαµαρινών αντιστοίχως 4. (µτφ.) χρηµατικό ποσόν 
που δίνεται ως αµοιβή για αµφίβολες, κρυφές ή και ύποπτες υπηρε-
σίες ΣΥΝ. λουφές. 



πετσώνω 1396 πέφτω 
 

πετσώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {πέτσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. επικα-
λύπτω (κάτι) εξωτερικώς ή επενδύω εσωτερικώς µε δέρµα, ντύνω µε 
πετσί: - τα παπούτσια ΣΥΝ. σολιάζαν ΦΡ. (εκφραστ.) πετσώνω την 
κοιλιά µου τρώω πάρα πολύ, παραγεµίζω την κοιλιά µου µε φαγητό 
ΣΥΝ. παρατρώγω 2. (κατ' επέκτ.) επικαλύπτω επιφάνεια µε οποιοδή-
ποτε υλικό 3. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. επικαλύπτω την εξωτερική επιφάνεια 
πλοίου µε σανίδες ή λαµαρίνες. 

πετυχαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πέτυχ-α, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κατορ-
θώνω, πραγµατοποιώ (κάτι που επιθυµώ ή µου έχει ανατεθεί): πετυ-
χαίνει πάντα αυτό που θέλει, γιατί κάνει σωστές κινήσεις || η οµάδα 
πέτυχε συντριπτική νίκη 2. φτειάχνω (κάτι) όπως πρέπει να γίνει: αυ-
τή τη φορά το πέτυχα το γλυκό! || ο ζωγράφος σε έχει πετύχει στο 
πρόσωπο · 3. ΑΘΛ. πραγµατοποιώ συγκεκριµένη επίδοση ή σκοπό 
αθλήµατος: ~ γκολ | καλάθι | πόντο ΣΥΝ. βάζω · 4. σηµαδεύω µε επι-
τυχία (κάποιον/κάτι), βρίσκω (τον στόχο): η πέτρα τον πέτυχε στο µέ-
τωπο || ~ τον στόχο από µακριά || ~ διάνα (ευστοχώ απόλυτα) ΣΥΝ. ευ-
στοχώ ΑΝΤ. αστοχώ, αποτυγχάνω· ΦΡ. ΤΟ πέτυχα κατάλαβα (κάτι) σω-
στά, βρήκα τη σωστή απάντηση: µπράβο, το πέτυχες, αυτό ήταν'. || 
για φαντάσου, το πέτυχε µε την πρώτη! · 5. (α) µου τυχαίνει (κά-
ποιος/κάτι). βρίσκω κατά τύχη: πέτυχα µια καλή ευκαιρία στις εκ-
πτώσεις! || (για να δηλώσουµε δυσαρέσκεια ή ειρωνεία) µωρέ γα-
µπρός | θέση να σου πετύχει! (β) συναντώ τυχαία (κάποιον): τον πέ-
τυχα την ώρα που έφευγε και δεν µπόρεσα να του µιλήσω πολύ ΣΥΝ. 
ανταµώνω ♦ (αµετβ.) 6. έχω επιτυχή έκβαση, ολοκληρώνοµαι µε αίσιο 
τρόπο: η εγχείρηση | η παράσταση πέτυχε 7. (για πρόσ.) έχω επιτυχή 
(επαγγελµατική συνήθ.) εξέλιξη, αποκτώ κοινωνικό κύρος: έχεις όλες 
τις προϋποθέσεις να πετύχεις στη ζωή σου || κατάφερε να πετύχει 
χωρίς τη βοήθεια κανενός ΣΥΝ. προκόβω ΑΝΤ. αποτυγχάνω 8. αντιµε-
τωπίζω µε επιτυχία (εξέταση, διαγωνισµό, κ.λπ.), περνώ επιτυχώς (δο-
κιµασία): ο γυιος του πέτυχε πρώτος στο Πολυτεχνείο! ΣΥΝ. περνώ 
ΑΝΤ. απορρίπτοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από το θ. τού αορ. β' έπέτυχ-ον (το αρχικό ε- θεωρήθη-
κε συλλαβική αύξηση) τού αρχ. επιτυγχάνω (βλ.λ.). Πβ. κ. λαγχάνω -
λαχαίνω, λαµβάνω - λαβαίνω κ.ά.]. 

πετυχηµένος, -η. -ο κ. επιτυχηµένος 1. αυτός που έχει επιτύχει τον 
σκοπό του, που έχει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα: ~ βολή | χρώµα | 
φόρεµα (που δηµιούργησε την επιθυµητή εντύπωση ή που ταιριάζει 
σε αυτόν που το φορά) || το µέρος που διάλεξε για το ραντεβού ήταν ~ 
(κατάλληλο για την περίσταση) ΣΥΝ. εύστοχος 2. αυτός που γίνεται, 
διεξάγεται ή ολοκληρώνεται µε επιτυχία: ~ εγχείρηµα | λύση | 
παράσταση || η οικονοµική του πολιτική υπήρξε ~, αφού οδήγησε σε 
µείωση τού πληθωρισµού και αύξηση των εξαγωγών ΣΥΝ. επιτυχής, 
ευδόκιµος ΑΝΤ. ανεπιτυχής 3. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που ευδοκί-
µησε ή κατόρθωσε ό,τι επεδίωκε: ~ επιχειρηµατίας | δικηγόρος | οι-
κογενειάρχης ΑΝΤ. αποτυχηµένος. — πετυχηµένα επίρρ. 

πετώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πετάς... | πέτ-αξα, -ιέµαι κ. -άγοµαι, -
άχτηκα, -α)γ)µένος) ♦ (αµετβ.) 1. (για πτηνά και έντοµα) κινούµαι 
στον αέρα φτερουγίζοντας: η πεταλούδα πετούσε από λουλούδι σε 
λουλούδι || ο αϊτός πετάει ψηλά || οι γλάροι πετάνε µες στα κατάρτια || 
(µτφ.) η σκέψη του πέταξε πίσω στην πατρίδα ΣΥΝ. φτερουγίζω- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) πετώ στα σύννεφα (ι) είµαι πολύ χαρούµενος: κέρδισε το 
πρώτο βραβείο και πετά στα σύννεφα (ii) δεν έχω επαφή µε την πραγ-
µατικότητα, ζω στον κόσµο µου: δεν µπορώ να συνεννοηθώ µε αυτό 
τον άνθρωπο' πετά µονίµως στα σύννεφα (β) πετώ απ' τη χαρά µου 
είµαι πολύ χαρούµενος (γ) πετούν τα µυαλά µου (στον αέρα) σκέ-
φτοµαι ή/και συµπεριφέροµαι µε επιπολαιότητα, είµαι φαντασιόπλη-
κτος (δ) πετά η καρδιά µου (για κάποιον | κάτι) λαχταρώ (κάτι) ολό-
ψυχα: ~ για σένα | να σε δω (ε) -Πετάει ο γάιδαρος; -Πετάει! βλ. λ. 
γάιδαρος 2. (για αεροσκάφη και κάθε συσκευή που κινείται στον αέ-
ρα) κινούµαι στον αέρα µε µηχανικά µέσα (έλικες, πτερύγια, µηχανές 
κ.λπ.) ή χάρη στην ειδική µου κατασκευή: το αερόστατο πετούσε πά-
νω από τον χώρο τής έκθεσης || µε τι ταχύτητα πετάει ένα αεροπλάνο 
τύπου «Μινγκ»; || κοίτα πόσο ψηλά πετά ο χαρταετός! 3. (α) (για 
επιβάτες ιπτάµενων µεταφορικών µέσων ή µηχανών) ταξιδεύω: αύ-
ριο πετάµε οικογενειακώς για Λονδίνο || ~ µε την Ολυµπιακή || ~ µε 
πτήση τσάρτερ | µε τζάµπο (β) (για πιλότους, αεροπόρους) εκτελώ 
πτήση, κυβερνώ αεροσκάφος: ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε πάνω 
από τον Ατλαντικό 4. (εκφραστ.) κινούµαι µε ταχύτητα, περπατώ µε 
πολύ γρήγορο βήµα: δεν έτρεχε απλώς, πετούσε! || «... επετούσαν προς 
την οικίαν εκείνων» (Α. Παπαδιαµάντης) || µπήκε πρώτος στην τελική 
ευθεία πετώντας προς το τέρµα και τη νίκη 5. (κατ' επέκτ.) ξεφεύγω 
από (κάποιον που µε καταδιώκει) ή εξαφανίζοµαι από το µέρος στο 
οποίο βρισκόµουν, δραπετεύω: οι κρατούµενοι πέταξαν χωρίς να τους 
πάρει κανείς χαµπάρι 6. (µτφ.) χάνοµαι: πάει, πέταξε η ευκαιρία! ΦΡ. 
πέταξε το πουλάκι χάθηκε η ευκαιρία: τότε που σου το έδινα 
µισοτιµής δεν το ήθελες- τώρα είναι αργά, πάει, ~! 7. (µτφ.) προχωρώ 
µε επιτυχία, τα καταφέρνω µε µεγάλη άνεση και ευκολία: στη 
συνέντευξη πετούσε, αφού γνώριζε όλα τα θέµατα || και στ'άλλα µα-
θήµατα είναι καλός, αλλά στην ιστορία πετάει! ΦΡ. (οικ.) πετάει η 
οµάδα! για οµάδα ή οποιοδήποτε σύνολο προσώπων που συνεργάζο-
νται µε επιτυχία, που έχουν υψηλή απόδοση επιτυγχάνοντας τους 
στόχους τους 8. (οικ.) εξέχω έντονα (κατά τρόπο ανεπιθύµητο ή ακα-
λαίσθητο): δεν στρώνουν καλά τα µαλλιά της, πετάει µια τούφα απ' τα 
πλάγια || δεν µπορώ να βλέπω αυτό το καρφί να πετάει έτσι στον 
τοίχο! ♦ (µετβ.) 9. ρίχνω (κάτι), εκτοξεύω σε απόσταση ή µε δύναµη: 
πετούσε πέτρες στη θάλασσα || πέταξε από πάνω του τα σκεπάσµατα, 
γιατί ζεσταινόταν || πέταξε το όπλο του και το 'βαλε στα πόδια || το 
άλογο πέταξε κάτω τον αναβάτη του || πέταξε ένα κόκκαλο στον 
σκύλο- ΦΡ. (α) (οικ.-µτφ.) πετάω (κάποιου) τα µάτια έξω (i) (!) κάνω 
έρωτα σε (κάποιον) µε τρόπο βίαιο ή εξαντλώντας τον (ii) νικώ (κά- 

ποιον) συντρίβοντας τον, ταπεινώνοντας τον (β) πετάω τη σκούφια 
µου (για κάτι) για κάτι που µου αρέσει πάρα πολύ και είµαι πάντα 
πρόθυµος γι' αυτό: ~ για καβγά | φασαρία | χορό | γλέντι 10. (ειδικότ.) 
εκπέµπω (κάτι): (µτφ.) τα µάτια του πετούσαν σπίθες 11. (µτφ.) (α) 
απευθύνω (κάτι σε κάποιον): του πέταξε ένα υπονοούµενο σκέτο 
φαρµάκι (β) λέω (κάτι) κυρ. ξαφνικά: πετάει κάτι ψέµατα και δεν 
µπορώ να τα µπαλλώσω µε τίποτα || τι ήταν πάλι αυτό που πέταξες 
χθες; || την πέταξες πάλι την κοτσάνα! || µου πέταξε µια κουβέντα τις 
προάλλες για µια περίεργη υπόθεση- τι λες να εννοούσε; 12. απαλ-
λάσσοµαι από (κάτι που θεωρώ άχρηστο, ανεπιθύµητο κ.λπ.): δες τι 
θα κρατήσεις και τι θα πετάξεις || ~ τα σκουπίδια | το στυλό που 
τέλειωσε || τόνοι φρούτων θα πεταχτούν στις χωµατερές || πέταξε πια 
τα µαύρα, ώς πότε θα πενθείς; 13. (µτφ. για πρόσ.) σπρώχνω ή διώχνω 
(κάποιον) µακριά ως άχρηστο ή ανεπιθύµητο: αν συνεχίσεις τη φα-
σαρία, θα πω να σε πετάξουν έξω || τον πέταξε απ' το γραφείο του µε 
τις κλοτσιές || τον εκµεταλλεύτηκε κι έπειτα τον πέταξε σαν στειµ-µένη 
λεµονόκουπα || πετάνε χίλιους υπαλλήλους στον δρόµο || ~ κάποιον 
στην άκρη | στο περιθώριο || πέταξαν τους εχθρούς στη θάλασσα 14. 
δίνω (κάτι σε κάποιον) κατά τρόπο που εκφράζει θυµό, που 
προσβάλλει την αξιοπρέπεια του: τους πέταξε την παραίτηση στα 
µούτρα κι έφυγε 15. αφήνω ή βάζω (κάτι) κάπου µε τρόπο που 
δηµιουργεί άσχηµη εντύπωση: πετά τα πράγµατα του δεξιά κι αρι-
στερά | όπου βρει || Τι το πέταξες αυτό εδώ; Μάζεψε το! 16. (οικ.) κάνω 
(κάτι) να εξέχει ή να φαίνεται (κυρ. κατά τρόπο έντονο, ακαλαίσθητο 
ή προκλητικό): αυτό το φόρεµα πετάει το µισό στήθος έξω || η 
υγρασία πέταξε όλο τον σοβά στο µέρος αυτό 17. (κυρ. για χρήµατα) 
σπαταλώ, ξοδεύω ασυλλόγιστα και άσκοπα: πέταξε µία περιουσία 
στα χαρτιά 18. (καθηµ.) µεταφέρω (κάποιον) στον προορισµό του µε 
µεταφορικό µέσο: πάρε ένα ταξί να σε πετάξει µέχρι την πλατεία || µε 
πετάς µέχρι το γραφείο; 19. (για φυτά) βγάζω καινούργιους βλα-
στούς, εκβλαστάνω: η τριανταφυλλιά πέταξε µπουµπούκια || η µηλιά 
πέταξε φύλλα- ΦΡ. (µτφ.) πετάω µπόι ψηλώνω: ο γυιος σου πέταξε 
µπόι απότοµα και δυσκολεύτηκα να τον αναγνωρίσω! 20. (η µτχ. πε-
ταµένος, -η, -ο) βλ.λ. (Βλ. κ. λ. πετάγοµαι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πετώ, υποχωρητ. από τους τ. πετάσω | επέτασα, µέλλ. 
και αόρ. τού αρχ. πετάννυµι, κατά το σχήµα χαλάσω - έχάλασα -
χαλώ. Το αρχ. πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» < I.E. *pet- | peta- «ανοί-
γω, εκτείνω» (δεν συνδέεται µε το θ. τού ρ. πέτοµαι, βλ.λ.), πβ. λατ. 
pateo «είµαι ανοικτός, φανερός», αρχ. γερµ. fadam «νήµα, κλωστή» 
(> γερµ. Faden), αρχ. ισλ. fadur «νήµα, οργυιά» κ.ά. Οµόρρ. πέταλο(ν). 
Παράγ. (κατα)πέτα-σµα. Το µεσν. πετώ, παρότι ετυµολογικώς ανάγε-
ται στο ρ. πετάννυµι, έλαβε τη σηµ. τού ρ. πέτοµαι (βλ.λ.)]. 

πευκάκι (το) → πεύκο 
πεύκη (η) → πεύκο 
πευκιάς (ο) → πευκώνας 
πεύκινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πεύκο: ~ βελόνα 

| ρετσίνι | ξύλο 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει κατασκευασθεί από ξύλο 
πεύκου: ~ τραπέζι | βαρέλι | έπιπλο. 

πεύκο (το) ρητινοφόρο δέντρο µε παχύ, τραχύ και αυλακωµένο κορ-
µό, βελονοειδή φύλλα (πευκοβελόνες) και επιµήκεις ή κυλινδρικούς 
κώνους (κουκουνάρια) ΣΥΝ. πευκόδεντρο. Επίσης πεύκη (η) [αρχ.]. — 
(υποκ.) πευκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πεύκη, µε αλλαγή γένους (κατά το δέντρο), < I.E. *peuk-
«πεύκο» (αρχική σηµ. «τρυπώ, µπήγω»), πβ. λιθ. puSis, αρχ. γερµ. 
fiuhta (> γερµ. Fichte), µέσ. ιρλ. ochtach, αρχ. πρωσ. peuse κ.ά. Οµόρρ. 
πυξ, πυγµή (βλ.λ.)]. 

πευκοβελόνα (η) {πευκοβελόνων} το φύλλο τού πεύκου που έχει 
σχήµα και µορφή βελόνας. 

πευκοδάσος κ. πευκοδάσος (το) {πευκοδάσ-ους | -η, -ών) δάσος από 
πεύκα ΣΥΝ. πευκώνας, πευκιάς. 

πευκόδεντρο (το) {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το πεύκο ΣΥΝ. 
πεύκη, πεύκος. 

πεύκος (ο) το συνήθ. ψηλό, ογκώδες ή µεγάλης ηλικίας πεύκο. 
πευκόφυτος, -η, -ο (για τόπο) αυτός που είναι φυτεµένος µε πεύκα: ~ 

περιοχή | πλαγιά. [ΕΤΥΜ. < πεύκο + -φυτος < φύω | -οµαι]. 
πευκώνας (ο) [µτγν.] δάσος πεύκων, τόπος κατάφυτος από πεύκα 

ΣΥΝ. πευκοδάσος. Επίσης (λαϊκ.) πευκιάς {πευκιάδες}. 
Π.Ε.Υ.Φ.Α. (η) Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτή-
των. 

Π.Ε.Φ. (η) Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 
πεψιληµένος, -η, -ο (λόγ.) (κυρ. για νεκρούς) προσφιλής, αγαπηµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ· Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. φιλώ 
(βλ.λ.)]. 

Π.Ε.ΦΙ.Π. (η) Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων. 
πεφταστέρι {πεφταστερ-ιού | -ιών} κ. πεφτάστρι (το) (λαϊκ.) µετε-

ωρόλιθος που αναφλέγεται κατά την προστριβή του στην ατµόσφαι-
ρα τής Γης και φαίνεται σαν αστέρι που πέφτει, διάττων αστέρας. 
Επίσης πεφτάστερο. 

Πέφτη (η) (λαϊκότ.) η Πέµπτη. 
πέφτω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (έπεσα, πεσµένος} ♦ (αµετβ.) 1. κινούµαι 

προς τα κάτω, από ψηλότερο σηµείο σε χαµηλότερο: κάτι πρέπει να 
έπεσε, γιατί ακούστηκε ένας θόρυβος || είδε ένα άστρο να πέφτει κι 
έκανε µια ευχή- (για καιρικά φαινόµενα) πέφτει βροχή | χιόνι || πέ-
φτουν τής βροχής οι στάλες- ΦΡ. (α) (µτφ.) πέφτω από τα σύννεφα 
εκπλήσσοµαι δυσάρεστα, απογοητεύοµαι ξαφνικά (επειδή συνέβη 
κάτι που δεν περίµενα ούτε µπορούσα ποτέ να το φανταστώ): όταν οι 
γείτονες έµαθαν ότι ο φιλήσυχος συνταξιούχος ήταν ο δράστης τού 
εγκλήµατος, έπεσαν από τα σύννεφα (β) πέσε πίτα να σε φάω για 
κάποιον που τα περιµένει όλα έτοιµα ή που περιµένει να του τα προ- 



πεφυσιωµένος 1397 πεφωτισµένος 
 

σφέρουν οι άλλοι: «δεν είναι η λευτεριά ~· είναι κάστρο που το παίρνεις µε το 
σπαθί σου» (Ν. Καζαντζάκης) (γ) έπεσε απ' την Ακρόπολη και στάθηκε 
όρθιος βλ. λ. Ακρόπολη 2. (εχδικότ.) καταλήγω σε χαµηλότερο σηµείο 
(έχοντας αφεθεί ή ριχτεί από ψηλότερο): µήπως είδες πού έπεσε το στυλό; || η 
ατοµική βόµβα που έπεσε στη Χιροσίµα || οι σταγόνες έπεφταν πάνω στο τζάµι 
τού παραθύρου || από την έκπληξη, της έπεσε το ποτήρι από τα χέρια- ΦΡ. (α) δεν 
πέφτει καρφίτσα υπάρχει µεγάλος συνωστισµός, δεν υπάρχει καθόλου χώρος 
ελεύθερος (β) (µτφ.) πέφτει η µατιά µου (σε κάποιον | κάτι) βλέπω ή παρα-
τηρώ ξαφνικά ή τυχαία (κάποιον/κάτι): έπεσε η µατιά του σε µια αγγελία που 
τον ενδιέφερε (γ) πέφτω στα µαλακά παθαίνω µικρές ζηµιές, υφίσταµαι µικρές 
τιµωρίες ή λίγες αρνητικές συνέπειες 3. χάνω την ισορροπία µου και καταλήγω 
στο έδαφος: παραπάτησε κι έπεσε || τα µωρά που µαθαίνουν να περπατούν 
πέφτουν συνεχώς || έπεσε κι έσπασε το πόδι του 4. παύω να είµαι όρθιος, να έχω 
όρθια στάση και γέρνω (µπροστά ή πίσω): µόλις άρχισαν οι πυροβολισµοί, 
έπεσαν όλοι κάτω || θα πέσω κάτω από την κούραση || το κάθισµα πέφτει προς 
τα πίσω || έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε· ΦΡ. πέσε κάτω! ρίξου στο 
έδαφος, ξάπλωσε κάτω: ~! Θα σε πετύχει καµιά αδέσποτη σφαίρα! 5. φεύγω 
από τη θέση µου, αποσπώµαι και φέροµαι µε το βάρος µου προς τα κάτω: το 
φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα των δέντρων || του πέφτουν τα µαλλιά, θα κάνει 
φαλάκρα- ΦΡ. (µτφ.) πέφτουν κεφάλια (i) εκτελούνται πολλοί µε 
αποκεφαλισµό (ii) (µτφ.) τιµωρούνται αυστηρά ή χάνουν τη θέση τους πολλοί: 
προσέξτε καλά, γιατί, αν το µάθει ο διευθυντής, θα πέσουν κεφάλια 6. κρέµοµαι, 
έχω συγκεκριµένο µάκρος: τα µαλλιά της έπεφταν στους ώµους της 7. εφαρ-
µόζω (στο σώµα ή σε αντικείµενο): πώς σου πέφτει το παλτό; || τα µανίκια τού 
σακακιού µού πέφτουν κοντά- ΦΡ. (κάτι) µου πέφτει κουτί βλ. λ. κουτί 8. 
καταρρέω, γκρεµίζοµαι: µερικά σπίτια κινδύνεψαν να πέσουν στον τελευταίο 
σεισµό || (παροιµ.) «αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει»- 
ΦΡ. να πέσει το ταβάνι | ο ουρανός να µε πλακώσει για να βεβαιώσουµε 
κάποιον για την ισχύ. την αλήθεια των λόγων µας: αν λέω ψέµατα, ~! 9. 
(καθηµ. για όργανα τού σώµατος) υφίσταµαι παθολογική µετατόπιση: της 
έπεσε η µήτρα 10. (α) χαλαρώνω, χάνω το σφρίγος ή την ελαστικότητα µου, γί-
νοµαι πλαδαρός: έχει πεσµένο στήθος (β) (για το πέος) χάνω τη στύση ANT. 
σηκώνοµαι 11. περιέρχοµαι (σε συγκεκριµένη, συνήθ. αρνητική κατάσταση): ~ 
σε δυσµένεια | στην αφάνεια | σε µελαγχολία | σε κώµα | σε νάρκη || ~ νεκρός | 
άρρωστος || ~ θύµα ληστείας- ΦΡ. (α) πέφτω στην παγίδα | στη φάκα | στο 
δόκανο | στα δίχτυα | νύχια | πλοκάµια (κάποιου) παγιδεύοµαι (από κάποιον) 
ή γίνοµαι το θύµα απάτης ή πλεκτάνης που έχει στηθεί εναντίον µου: οι ληστές 
έπεσαν στο δόκανο της αστυνοµίας || πολλοί νέοι πέφτουν στα δίχτυα εµπόρων 
ναρκωτικών || έπεσε στην παγίδα που του έστησαν σαν πρωτάρης! (β) πέφτω 
στο κενό δεν καταλήγω πουθενά, αποτυγχάνω: η προσπάθεια ανατροπής του 
έπεσε στο κενό ΑΝΤ. επιτυγχάνω (γ) πέφτω στα χέρια (κάποιου) 
συλλαµβάνοµαι ή παγιδεύοµαι (από κάποιον) και γενικά περιέρχοµαι στον 
έλεγχο, στην ιδιοκτησία, την κατοχή ή την απόλυτη εξουσία (κάποιου): η πόλη 
έπεσε στα χέρια των Αράβων || τα µυστικά έγγραφα έπεσαν στα χέρια τού εχθρού 
(δ) πέφτω στο στόµα | στη γλώσσα (κάποιου) γίνοµαι αντικείµενο δυσµενούς 
και κακόβουλου σχολιασµού (από κάποιον): πρόσεχε µην πέσεις στο στόµα του-
δεν σε ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας! (ε) πέφτω ξερός βλ. λ. ξερός 12. (~ σε κάτι) 
διαπράττω κάτι: ~ σε αντιφάσεις | σε λάθη 13. ξαπλώνω στο κρεβάτι για ύπνο, 
κοιµάµαι: νύσταξα, πάω να πέσω || συνήθως - νωρίς, γιατί έχω πρωινό 
ξύπνηµα- ΦΡ. (µτφ.) πέφτω στο κρεβάτι | στο στρώµα αρρωσταίνω και µένω 
στο κρεβάτι 14. φαίνοµαι ή εστιάζοµαι σε συγκεκριµένο σηµείο: ο ήσκιος των 
δέντρων έπεφτε στα παγκάκια τού κήπου || όλοι οι προβολείς και τα φλας έπεσαν 
πάνω του || η έµφαση στη χρήση τού ρήµατος «συναναστρέφοµαι» πέφτει στην 
έννοια των σχέσεων 15. (για πρόσ.) πεθαίνω (σε µάχη, συµπλοκή): τιµούµε 
όσους έπεσαν το '40 υπερασπιζόµενοι τα σύνορα µας || ~ στο πεδίο τής τιµής | 
της µάχης || έπεσε κατά την εκτέλεση τού καθήκοντος 16. ανατρέποµαι χάνοντας 
τη θέση που κατέχω: έπεσε η κυβέρνηση 17. υποβιβάζοµαι: η οµάδα φέτος 
έπεσε στη Β' κατηγορία- ΦΡ. (α) πέφτω στα µάτια (κάποιου) χάνω την 
εκτίµηση και τον σεβασµό που είχε (κάποιος) για µένα: µετώ την αήθη στάση 
της έπεσε πολύ στα µάτια µου (β) πέφτω πολύ χαµηλά ξεπέφτω ηθικά, ενεργώ 
ή συµπεριφέροµαι κατά τρόπο που µε εκθέτει: το επίπεδο τού πολιτικού λόγου 
έχει πέσει πολύ χαµηλά || µε αυτό που έκανες έπεσες πολύ χαµηλά (γ) (µτφ.) 
πέφτουν τα µούτρα µου αισθάνοµαι µεγάλη αµηχανία, νιώθω ντροπή, χάνω 
την υπερηφάνεια µου: µετά από τέτοια γκάφα έχουν πέσει τα µούτρα µου (δ) 
(µτφ.) πέφτει η µύτη µου χάνω την υπερηφάνεια ή την αλαζονεία µου: Γιατί 
δεν κάνεις δουλειές τού σπιτιού; Φοβάσαι µη σου πέσει η µύτη; 18. κυριεύοµαι 
ύστερα από επίθεση, πολιορκία κλπ.: η Πόλη έπεσε το 145319. υποκύπτω σε 
ερωτική πολιορκία, ενδίδω: τόσο καιρό τη γυρόφερνε, στο τέλος έπεσε 20. (για 
έµβρυο) αποβάλλοµαι: της έπεσε το παιδί στον τέταρτο µήνα 21. κατευθύνοµαι 
µε ορµή ή επιθετική διάθεση προς (κάποιον/κάτι): το αυτοκίνητο έπεσε πάνω 
στον στύλο τής ∆.Ε.Η. || µια συµµορία ληστών έπεσε πάνω στο καραβάνι · ΦΡ. 
(α) πέφτω στη φωτιά (για κάποιον | κάτι) είµαι έτοιµος να αντιµετωπίσω 
οποιονδήποτε κίνδυνο ή να θυσιαστώ (για κάποιον/κάτι): για χάρη σου ~! (β) 
πέφτω στην αγκαλιά (κάποιου) (προς άγκάλαις πίπτειν, Ευριπ. "ίων962) (i) 
ρίχνοµαι στην αγκαλιά (κάποιου) (ii) (κακόσ.-µτφ.) εξαναγκάζω (κάποιον) να 
γίνει υποχείριο τρίτου: η δική µας ολιγωρία οδήγησε τη µικρή χώρα να πέσει 
στην αγκαλιά των αντιπάλων µας (γ) (µτφ.) πέφτω δίπλα (σε κάποιον) 
προσκολλώµαι (σε κάποιον) για ιδιοτελείς σκοπούς: οι αεριτζήδες πέφτουν 
δίπλα στους αφελείς και τους γδέρνουν (δ) (µτφ.) πέφτω από κοντά | δίπλα (σε 
κάποιον) πλησιάζω φορτικά και µε επι- 

τηδειότητα (κάποιον), για να πετύχω κάτι, να αποσπάσω οφέλη: όλο µου 
πέφτει από δίπλα για λεφτά, αλλά δεν σκοπεύω να του δώσω (ε) (εκφραστ.) 
πέφτουν βροχή εναλλάσσονται µε µεγάλη ταχύτητα, χωρίς σταµατηµό: οι 
προτάσεις για να εµφανιστεί στην τηλεόραση ~ || οι πυροβολισµοί έπεφταν βροχή 
κατά τη συµπλοκή (στ) πέφτω πάνω (σε κάποιον | κάτι) (ι) προσκρούω τυχαία 
πάνω (σε κάποιον/κάτι): έπεσε πάνω στο γραφείο, καθώς µπήκε βιαστικά (ii) 
συναντώ (κάποιον/κάτι) απροσδόκητα ή τυχαίνω σε µια κατάσταση: έπεσε 
πάνω σε διαδήλωση | καβγά || έπεσα πάνω σ' έναν παλιό µου φίλο από το 
δηµοτικό (iii) επιτίθεµαι (σε κάποιον): θεωρήθηκε τόσο απάνθρωπη η στάση 
του, που όλος ο Τύπος έπεσε πάνω του (iv) ορµώ πάνω (σε κάτι): ο παίκτης 
έπεσε µε δύναµη πάνω στη µπάλα και την κλότσησε µακριά (ν) κατεβαίνω 
καλύπτοντας (κάτι): παρατηρούσε την οµίχλη που έπεφτε σιγά-σιγά πάνω στις 
κορυφές (ζ) πέφτουν (όλοι) να φάνε (κάποιον) στρέφονται (όλοι) εναντίον 
(κάποιου): µια κουβέντα είπε και έπεσαν όλοι να τον φάνε 22. (ειδικότ.) 
αφοσιώνοµαι (σε κάτι), επιδίδοµαι µε ζήλο (σε κάτι): πλησιάζουν εξετάσεις κι 
έχει πέσει στο διάβασµα- ΦΡ. (εµφατ.) πέφτω µε τα µούτρα σε κάτι 
αφοσιώνοµαι απολύτως σε κάτι: έχει πέσει µε τα µούτρα στο διάβασµα 23. (κα-
κόσ.) εµπλέκοµαι σε µια κατάσταση: έπεσε από µικρός στις καταχρήσεις και 
στα ναρκωτικά 24. προκύπτω κατά αιφνίδιο τρόπο: έπεσε επιδηµία | θανατικό | 
συµφορά | κρύο | παγωνιά ΣΥΝ. ενσκήπτω 25. σε φρ. όπως πέφτει η νύχτα, 
πέφτει το σκοτάδι νυχτώνει, σκοτεινιάζει 26. για κάτι που εξαπλώνεται ή 
επικρατεί κάπου: όποτε θίγω αυτό το ζήτηµα, πέφτει σιωπή στην παρέα || 
τρόµος έπεσε πάνω στην πόλη || έπεσε σιωπή | κατήφεια στους συνέδρους 27. (α) 
εξασθενώ, γίνοµαι λιγότερο δυνατός ή έντονος: το βράδυ ο αέρας πέφτει λίγο 
(β) (για αξίες, µεγέθη κ.λπ.) χάνω την αξία µου, µειώνεται η τιµή µου: το 
δολάριο θα πέσει κι άλλο || πέφτουν συνεχώς οι µετοχές τής εταιρείας || έχει 
πεσµένο αιµατοκρίτη || θα πέσει ο πυρετός, µην ανησυχείς! || είναι πεσµένη η 
κίνηση τού µαγαζιού- ΦΡ. (µτφ.) πέφτει το ηθικό µου χάνω το θάρρος µου, 
απελπίζοµαι 28. (α) περιέρχοµαι στον έλεγχο, στην αρµοδιότητα (κάποιου): 
ευτυχώς έπεσε σε καλό γιατρό (β) έρχοµαι αντιµέτωπος µε (κάποιον/κάτι) ή 
µου τυχαίνει (κάτι): ο γάµος είναι λαχείο, δεν ξέρεις σε τι άνθρωπο θα πέσεις || 
να δούµε σε ποιον όµιλο θα πέσουµε- ΦΡ. µου πέφτει το λαχείο | ο λαχνός | ο 
πρώτος αριθµός κ.λπ. κερδίζω το λαχείο, τον λαχνό, τον πρώτο αριθµό κ.λπ. 
29. αναλογώ (σε κάποιον βάσει δεδοµένων ή κατόπιν συµφωνίας): όσο πιο 
πολλοί πάρουµε µέρος στη µοιρασιά, τόσο πιο λίγα πέφτουν στον καθένα µας- 
ΦΡ. (α) µου πέφτει πολύ | βαρύ (κάτι) (κάτι) είναι ανώτερο από την αξία ή τις 
δυνάµεις µου, τις προσδοκίες µου: το καθήκον που µου αναθέσατε µου πέφτει 
βαρύ (β) µου πέφτει λίγο δεν µου αρκεί (κάποιος/κάτι): της πέφτει λίγο αυτό το 
ποσό- θέλει περισσότερα || (συνήθ. ειρων.) λίγο σου πέφτει τέτοιο σπίτι και 
διαµαρτύρεσαι; || Λίγη του πέφτει τέτοια γυναίκα; Αυτός δεν πιάνει δεκάρα 
µπροστά της! (γ) δεν µου πέφτει λόγος δεν δικαιούµαι να οµιλώ, δεν µπορώ να 
εκφέρω άποψη: εµένα ~· αυτά είναι προσωπικά σας θέµατα 30. (για γεγονότα, 
εορτές, επετείους κ.λπ.) προσδιορίζοµαι χρονικώς, συµπίπτω µε 
(συγκεκριµένη ηµεροµηνία): φέτος η 28η Οκτωβρίου έπεφτε Τρίτη || πότε 
πέφτει το Πάσχα; 31. (για τόπους, περιοχές) προσδιορίζοµαι τοπικά, 
βρίσκοµαι: κατά πού πέφτει το χωριό; || από 'κεί πέφτει η ανατολή 32. (για 
πρόσ.) χάνω την ευεξία µου: φαίνεσαι πεσµένος, είσαι καλά; || έχει πέσει 
τελευταία µε την αρρώστια τής γυναίκας του 33. γίνοµαι πιο αδύνατος, 
αδυνατίζω: κάνε λίγο γυµναστική να πέσει η κοιλιά! || είναι δύσκολο να πέσουν 
τα κιλά από µια ηλικία και µετά 34. υπολογίζω: ~ µέσα στις προβλέψεις µου- ΦΡ. 
πέφτω έξω (ι) κάνω λάθος στις κρίσεις, στις ενέργειες, στους υπολογισµούς 
µου: δεν έχουν έτσι τα πράγµατα, πέφτεις έξω! ΣΥΝ. σφάλλω (ii) 
καταστρέφοµαι οικονοµικώς, χρεωκοπώ: η επιχείρηση έπεσε έξω ΣΥΝ. 
πτωχεύω, βαράω καννόνι 35. σε φράσεις που δηλώνουν ξυλοδαρµό: έπεσε 
πολύ ξύλο ανάµεσα στους αντίπαλους οπαδούς || κάτσε και διάβασε, γιατί θα 
πέσει σφαλιάρα! || πέφτει αγία ράβδος (χειροδικία για σωφρονισµό) ♦ (µετβ.) 
(αργκό) 36. δίνω (κάτι) άµεσα και γρήγορα: είδες πώς τα έπεσε τα χιλιάρικα! || 
πέσε τώρα (τα λεφτά) και τα βρίσκουµε! · ΦΡ. την πέφτω (σε κάποιον) (i) 
επιτίθεµαι: του την έπεσαν για να του πάρουν τα λεφτά (ii) (µτφ.) προσεγγίζω 
(κάποιον) ερωτικά, κολλάω σε (κάποιον): είναι ωραία κοπέλα και της την 
πέφτουν όλοι. Επίσης (λόγ.) πίπτω [αρχ.]. — πέσιµο (το) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

[ΕΤΎΜ µεσν. < αρχ. πίπτω, µε ανοµοίωση τού -π- προ τού -τ- (πβ. γραπτός - 
γραφτός) και µε την επίδρ. τού αορ. έπεσα. Το πί-πτ-ω εµφανίζει ενεστωτικό 
αναδιπλασιασµό τού θ. -πτ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pet- «πέφτω, πετώ», για 
το οποίο βλ. λ. πέτοµαι. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. πέφτω από τα 
σύννεφα (< γαλλ. tomber des nues), πέφτω σε λάθος | σε δυσµένεια (< γαλλ. 
tomber dans l'erreur | en disgrâce), έπεσε στα χέρια µου (< γαλλ. il m'est tombé 
entre les mains) ta.]. πεφυσιωµένος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που εκδηλώνει 
µεγάλη έπαρση, που χαρακτηρίζεται από αλαζονεία, υπεροψία. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
παθ. παρακ. τού µτγν. φυσιώ (-όω) < αρχ. φύσα «φυσερό, πνοή» (βλ. λ. φυσώ)]. 
πεφωτισµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που κατέχει και µεταδίδει το φως τής 
γνώσης και τής παιδείας, καλλιεργηµένος, ανοιχτόµυαλος: ~ πνεύµα | νους | 
διάνοια 2. πεφωτισµένος (ο) οπαδός διαφόρων θρησκευτικών οµάδων στη 
∆ύση, που έδρασαν σε πολλούς τόπους και εποχές, έχοντας την πεποίθηση ότι 
φωτίζονται απευθείας από τον Θεό, χωρίς τη µεσολάβηση των Μυστηρίων τής 
Εκκλησίας: οι πεφωτισµένοι τής Βαβαρίας | τής Ισπανίας 3. πεφωτισµένη 
δεσποτεία βλ. λ. δεσποτεία. [ΕΤΥΜ. µτγν. µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. φωτίζω. Η 
σηµ. 3 είναι µετάφρ. 
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δάνειο από γερµ. aufgeklärte (Despotie)]. 
πε-χά (το) (σύµβολο pH) {άκλ.} ΧΗΜ. ποσοτικός συντελεστής που κα-

θορίζει την οξύτητα ή την αλκαλικότητα κάθε υδατικού ή άλλου 
υγρού διαλύµατος, υπολογίζεται µε ειδικές συσκευές και έχει ευρύ-
τατη εφαρµογή στη χηµεία, τη βιολογία και σε άλλες επιστήµες: κρέ-
µα µε ουδέτερο ~, που δεν βλάπτει το δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. ∆ιεθνής όρ. pH < γερµ. P(otenz) «δύναµη» -Ι- σύµβολο Η τού 
υδρογόνου (Hydrogen), οπότε η περίφραση έχει κυρίως τη σηµ. «δυ-
ναµικό υδρογόνο»]. 

πέψη (η) {-ης κ. -έως | χωρ. πληθ.} το σύνολο των κατεργασιών στις 
οποίες υποβάλλονται οι τροφές στο πεπτικό σύστηµα, ώστε να µετα-
τραπούν οι θρεπτικές ύλες που περιέχουν σε προϊόντα κατάλληλα για 
απορρόφηση από το έντερο ΣΥΝ. χώνεψη, χώνεµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πέψις < πέσσω < *pek*-jco < I.E. *pekw- «µαγειρεύω, βράζω», πβ. 
σανσκρ. pacati, αλβ. pjek, λατ. coquo (> γαλλ. cuire), γερµ. kochen, 
αγγλ. cook κ.ά. Οµόρρ. πεπ-τικός, πέπ-ων (βλ. κ. πεπόνι) κ.ά.]. 

πεψίνη (η) [1876] {πεψινών} ΒΙΟΛ. ένζυµο που περιέχεται στο γαστρικό 
υγρό και συµβάλλει καθοριστικά στην πέψη των πρωτεϊνών των 
τροφών (λ.χ. τού κρέατος, των αβγών, των γαλακτοκοµικών προϊόντων 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. pepsine < αρχ. πέψις]. 

Π Ζ (συντοµ.) → πεζικό 
πήγα ρ. → πηγαίνω 
πηγάδα (η) (λαϊκ.) βαθύ και πλατύ πηγάδι, από το οποίο η άντληση 

νερού γίνεται µε αρδευτικό µηχάνηµα. 
πηγαδάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό σε µέγεθος (και βάθος) πη-

γάδι 2. µικρή οµάδα προσώπων που συζητούν µεταξύ τους (συνήθ. 
όρθιοι) για ένα θέµα (χωριστά από το υπόλοιπο σύνολο στο οποίο 
ανήκουν): οι συζητήσεις για τις επικείµενες εκλογές δίνουν και παίρ-
νουν στα ~ τής πλατείας Οµονοίας || µετά την οµιλία τού πρωθυ-
πουργού σχηµατίσθηκαν τα συνηθισµένα ~ στους διαδρόµους τής 
Βουλής. 

πηγαδάς (ο) {πηγαδάδες} (λαϊκ.) ο εργάτης που ανοίγει πηγάδια. 
πηγαδήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το πηγάδι ή που 

αντλείται από πηγάδι: ~ νερό ΣΥΝ. (λόγ.) φρεάτιος (πβ. λ. πηγαίος, 
κρηναίος). 

πηγάδι (το) {πηγαδ-ιού | -ιών} 1. τεχνητό όρυγµα µε σηµαντικό βάθος 
και κυλινδρικό άνοιγµα, που χρησιµοποιείται για την άντληση νερού 
από το υπέδαφος (δηλ. από τον υδροφόρο ορίζοντα): από την ξηρασία 
τα πηγάδια τού χωριού ξεράθηκαν ΣΥΝ. (λόγ.) φρέαρ· ΦΡ. (εγώ) στο 
πηγάδι κατούρησα; ως έκφραση κάποιου που τον αποκλείουν από κά-
τι που δίνεται σε άλλους, που θεωρεί ότι γίνεται διάκριση εις βάρος 
του: Όλοι οι άλλοι πήρανε δώρο· εγώ γιατί να µην πάρω; ~; 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε βαθύ όρυγµα που ανοίγεται στο έδαφος για οποιονδήποτε 
λόγο: ~ µεταλλείου | θεµελίων. — (υποκ.) πηγαδάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πηγάδιον, υποκ. τού αρχ. πηγή]. 

πηγαδόνερο (το) (λαϊκ.) το νερό τού πηγαδιού, αυτό που προέρχεται 
από πηγάδι. 

πηγαδόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) στρογγυλό και επίπεδο 
κοµµάτι από πέτρα, που χρησιµοποιείται για να σκεπάζει το στόµιο 
τού πηγαδιού. 

πηγάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {(ε)πήγασα} 1. (για ποταµούς) έχω τις πηγές 
µου σε ορισµένο σηµείο: ο θεσσαλικός Πηνειός πηγάζει από την Πίν-
δο ANT. εκβάλλω, χύνοµαι 2. (µτφ.) απορρέω, προέρχοµαι: σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό || τα ερωτή-
µατα αυτά πηγάζουν από την αγωνία για το µέλλον || η οµορφιά και η 
γοητεία πηγάζουν και από την καλλιέργεια τής ψυχής και τού 
πνεύµατος ΣΥΝ. εκπορεύοµαι, προκύπτω. 

πηγαιµός (ο) (σχολ. ορθ. πηγεµός) (λαϊκ.-λογοτ.) το να πηγαίνει κα-
νείς (κάπου), η πορεία προς συγκεκριµένο προορισµό: «σαν βγεις 
στον ~ για την Ιθάκη...» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. (λόγ.) µετάβαση ANT. ερ-
χοµός. [ΕΤΥΜ. < πηγαίνω, κατ' αναλογίαν προς το ερχοµός]. 

πηγαινέλα (το) {άκλ.} (λαϊκ.) το να πηγαινοέρχεται κανείς, η συχνή 
µετάβαση και επιστροφή: να σου λείπουν τα πολλά ~ στη γειτονιά της 
ΣΥΝ. σούρτα-φέρτα (τα). [ΕΤΥΜ. < προστ. πήγαινε + έλα]. 

πηγαινοέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενεργ. πηγαινοφέρνω· µόνο σε ενε-
στ. κ. παρατ.} πηγαίνω και έρχοµαι συχνά, µεταβαίνω (κάπου) κατ' 
επανάληψη και επιστρέφω (από εκεί). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πηγαινοφέρνω ρ. µετβ. {µέσ. πηγαινοέρχοµαι· κυρ. στον ενεστ.} πη-
γαίνω (κάτι/κάποιον) (κάπου) και (το/τον) φέρνω: ~ τα παιδιά στο 
σχολείο. 

πηγαίνω κ. (καθηµ.) πάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πηγαίνεις κ. πα-ς, -ει, -µε, -
τε, -ν)ε) | πήγα (να/θα πάω)} ♦ (αµετβ.) 1. προχωρώ και φθάνω (κάπου 
µε τα πόδια ή µε όχηµα), πορεύοµαι προς ορισµένο προορισµό: ~ στη 
δουλειά µε λεωφορείο || από πού πάνε για το κέντρο; || πάµε καλά για 
τη θάλασσα; || πώς πάει κανείς για τον Βόλο; ΣΥΝ. (λόγ.) οδεύω· ΦΡ. 
(α) πήγαιν' έλα (το) βλ. λ. πηγαινέλα (β) (ως απειλή) πού θα µου πας; 
δεν θα µου ξεφύγεις, θα σε βρω: Μου ξέφυγε, αλλά πού θα µου πάει; 
∆εν θα τον ξαναπετύχω; Τότε να δεις τι έχει να πάθει! (γ) πήγαινε 
στο καλό | στην ευχή (i) (ευχετ.) ας έχεις καλή πορεία, ας είσαι κα-
λά (ii) (ευφηµ.) φύγε από εδώ, απάλλαξε µε από την παρουσία σου: 
~, δεν µπορώ να σε βλέπω άλλο (δ) (προφορ.) δεν πά' να... για να εκ-
φράσουµε την αποδοκιµασία, την αποστροφή µας ή την απόρριψη 
µας προς (κάποιον/κάτι), που πλέον µας γίνεται αδιάφορος: ~ πνιγεί, 
αρκετά τραβήξαµε εξαιτίας του || ~ κάνει ό,τι θέλει, αρκετά ασχολή-
θηκα µαζί της 2. (κατ' επέκτ.) φεύγω, εγκαταλείπω τον χώρο όπου βρί-
σκοµαι: είναι αργά πια, είναι ώρα να πηγαίνουµε! ΦΡ. (α) (ειρων.) 
από 'κεί | 'δώ παν' κι (οι) άλλοι σε περιπτώσεις που κάποιος δείχνει 

ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον απασχολεί κάτι που συνέβη: δεν θα 
κάτσω να σκάσω, ~! (β) πήγαινε από 'δώ | (λαϊκ.) α, πάγαινε από 'δώ 
φύγε, παράτα µε 3. φθάνω στο σηµείο προορισµού µου: πήγε το 
γράµµα; || πότε πήγε η ειδοποίηση στο υπουργείο; ΦΡ. πάω φυλακή | 
πάω µέσα καταλήγω στη φυλακή, καταδικάζοµαι σε φυλάκιση: είχε 
πάει φυλακή για πολλά χρόνια 4. (για δρόµο) οδηγώ σε συγκεκριµένο 
σηµείο, καταλήγω σε ορισµένο σηµείο: το µονοπάτι πηγαίνει µέχρι την 
κορυφή || πάρε τον δρόµο που πηγαίνει στην κεντρική πλατεία 5. (+σε) 
συχνάζω (κάπου), παρακολουθώ (κάτι) συστηµατικά µεταβαίνοντας 
σε συγκεκριµένο µέρος: πηγαίνει πολύ στο θέατρο || σε ποιο µπαρ 
πηγαίνετε; || πηγαίνεις στο γήπεδο; 6. φθάνω µέχρι ενός σηµείου: το 
νερό είχε πάει µέχρι τη µέση τού υπογείου 7. (καθηµ.) εντάσσοµαι σε 
συγκεκριµένο χώρο ή πλαίσιο καταλαµβάνοντας συγκεκριµένη θέση: 
αν θες να γίνεις γιατρός, θα πας στη δεύτερη δέσµη || Πού θα πάει το 
τραπέζι; Στο σαλόνι ή στην κουζίνα; 8. βρίσκοµαι σε ορισµένη 
κατάσταση ή έχω συγκεκριµένη εξέλιξη ή κατάληξη: ~ καλά | 
άσχηµα || πώς πάει η υγεία; || πάνε άσχηµα οι δουλειές του || πώς πάει 
το σχολείο; || πού θα πάει αυτή η κατάσταση; || η προεκλογική 
εκστρατεία πήγε πολύ καλά! ΦΡ. (α) πηγαίνω κατά δια)β)όλου έχω 
πολύ κακή εξέλιξη, οδηγούµαι από το κακό στο χειρότερο (β) όσο 
πάω και... εξελίσσοµαι σταθερά προς µια κατεύθυνση µε το πέρασµα 
τού χρόνου: όσο πάει και γίνεται καλύτερος µαθητής || - παχαίνω || όσο 
πάει και ξεχνάει· γέρασε, βλέπεις! (γ) πώς (τα) πας | πώς περνάς; είσαι 
καλά, τι κάνεις; (δ) (εκφραστ.-για πρόσ.) µου πηγαίνει να | µε 
πηγαίνει ζουµί φοβούµαι πάρα πολύ, τροµάζω: µόλις πετάχτηκε 
µπροστά του το σκυλί µες στο σκοτάδι και στην ερηµιά, του πήγε να! 
(ε) και πάει λέγοντας βλ. λ. λέγω (στ) δεν πάει άλλο (κάτι) δεν µπορεί 
να συνεχιστεί άλλο: πρέπει να τιµωρηθούν για να καταλάβουν ότι ~ 
αυτή η κατάσταση 9. (α) (+για) επιδιώκω (να κάνω ή να γίνω κάτι), 
έχω θέσει στόχο να γίνω ή να επιτύχω (κάτι): πάει για υπουργός || - 
για πρόεδρος || πας φιρί-φιρί για καβγά || (παροιµ.) «πήγε για µαλλί και 
βγήκε κουρεµένος» (β) (ειδικότ.) ακολουθώ έναν επαγγελµατικό, 
ηθικό κ.λπ. δρόµο, προτίθεµαι να γίνω (κάτι): τα παράτησε όλα και 
πήγε δασκάλα στον Έβρο 10. (+να) (α) κοντεύω: πάνω που πήγαινε να 
µε πάρει ο ύπνος, µε ξύπνησες! || η νύχτα τελείωσε, πάει να ξηµερώσει 
|| πήγα να πεθάνω από τον φόβο µου || µόλις το έµαθα, πήγα να 
σκάσω || πάω να τρελαθώ από την αγωνία! (β) (συνήθ. σε αόρ.) είµαι 
έτοιµος, έχω την πρόθεση να (κάνω κάτι): κάτι πήγε να πει, αλλά 
σιώπησε 11. (ειδικότ. για όργανα, µηχανές, συσκευές κ.λπ.) 
λειτουργώ (κατά συγκεκριµένο τρόπο): -Γο ρολόι σου πάει καλά; -
Πηγαίνει τρία λεπτά πίσω 12. (α) τελειώνω, ανήκω στο παρελθόν: 
πάνε πια τα ωραία χρόνια! || πάνε αυτά που ήξερες, τελειώσανε! ΣΥΝ. 
(λόγ.) παρέρχοµαι, (καθηµ.) περνώ (β) χάνοµαι: πήγε νέος αυτός 
(πέθανε νέος) || πάνε τα λεφτά, τα πήραν οι κλέφτες || πάει η τσάντα 
µου, δεν τη βρίσκω πουθενά || πάει το τρένο, το χάσαµε! || κρίµα να 
πάει τζάµπα τέτοιο ταλέντο! || όταν αποφάσισαν να επέµβουν οι 
αστυνοµικοί, πάει, είχε πετάξει πια το πουλάκι (είχε διαφύγει ο 
παράνοµος) || αν στην πρώτη αποτυχία αρχίζουν οι γκρίνιες και οι 
µουρµούρες, πάει, το 'χάσε το πρωτάθληµα· ΦΡ. (α) ας πάει και το 
παλιάµπελο ας χαθούν όλα, αδιαφορώ για το τι θα συµβεί, για τις 
επιπτώσεις: προκειµένου να σπουδάσεις παιδί µου, ~, θα το πουλήσω 
το οικόπεδο! (β) πάω σαν το σκυλί (στ' αµπέλι) βλ. λ. σκυλί 13. (+σε) 
καταναλώνοµαι, ξοδεύοµαι για (κάτι): όλα τους τα λεφτά πηγαίνουν 
σε γλέντια και διασκεδάσεις! || πού πάνε τα χρήµατα των κοινοτικών 
επιδοτήσεων; ΣΥΝ. δαπανώµαι 14. (καθηµ.) έχω συγκεκριµένη αξία ή 
κόστος, ανέρχοµαι σε συγκεκριµένη τιµή: πόσο πάει αυτό το σακάκι; 
|| πόσο πάει το µάρκο; ΣΥΝ. αξίζω, στοιχίζω, κοστίζω· ΦΡ. (εκφρα-στ.-
λαϊκ.) πόσο πάει το µαλλί; (για κάτι που είναι ή θεωρούµε ακριβό) 
πόσο κοστίζει; 15. (τριτοπρόσ. πάει, πάνε) (α) είναι ταιριαστό, αρµόζει: 
αυτό το ύφος δεν σου πάει (β) (για ρούχα και άλλα προσωπικά είδη) 
δίνει ωραία εµφάνιση, ταιριάζει µε το σύνολο: πάει καφέ παλτό µε 
ροζ φούστα; || δεν σου πάνε τα κοντά µαλλιά | οι µίνι φούστες· ΦΡ. 
πάω παντού | µε όλα ταιριάζω µε όλα, συνδυάζοµαι µε τα πάντα: τα 
µαύρα παπούτσια πάνε µε όλα τα ρούχα 16. (απρόσ. πάει | πηγαίνει) 
αρµόζει, είναι σωστό: πάει να καλέσεις τον έναν και να µην καλέσεις 
τον άλλον; || δεν πάει να µην του πάρεις ένα δώρο, αφού σε κάλεσε στη 
γιορτή του 17. χωρώ, αναλογώ: -Πόσες φορές πάει το 2 στο 10; -5· ΦΡ. 
και πολύ (µου) πηγαίνει είναι υπεραρκετό για µένα, ξεπερνά κατά 
πολύ τα όσα ανέµενα, προσδοκούσα ή αξίζω: και πολύ τής πηγαίνει 
που της έδωσες τόσα λεφτά για τέτοια δουλειά! (δεν άξιζε τόσο) 18. 
(για τραγούδια, µουσική, στίχους) έχω ορισµένη δοµή, σειρά, 
συγκεκριµένο περιεχόµενο και µορφή που αναγνωρίζονται: άκου πώς 
πάει το τραγούδι || η µουσική µετά πάει πιο γρήγορα || δεν πάει έτσι 
εδώ, κάτι άλλο λέει ♦ (µετβ.) 19. (~ κάποιον) οδηγώ (κάποιον) προς 
συγκεκριµένη κατεύθυνση, συνοδεύω (κάποιον): κάθε πρωί τον 
πηγαίνει η µάννα του στο σχολείο || τον πήγαν στον γιατρό, αλλά δεν 
του βρήκε τίποτα || να σε πάω µέχρι τον σταθµό; 20. (ειδικότ. για 
τυχερά παιχνίδια ή στοιχήµατα) στοιχηµατίζω (συνήθ. χρηµατικό 
ποσό): πάω ένα χιλιάρικο στο πέντε σπαθί ΣΥΝ. ποντάρω 21. (αργκό) 
έχω καλή εντύπωση για (κάποιον), µου αρέσει: πολύ τον πάω αυτό 
τον άνθρωπο || δεν τις πάω µε τίποτα τις κοσµικές συγκεντρώσεις· ΦΡ. 
πάω (κάποιον) µε τα χίλια µου αρέσει (κάποιος) παρά πολύ, τον 
συµπαθώ απεριόριστα 22. οδηγώ (κάποιον) στις αρχές (αστυνοµικές, 
δικαστικές κ.ά.(: ~ (κάποιον) στην αστυνοµία | στον εισαγγελέα | στα 
δικαστήρια ΣΥΝ. καταγγέλλω, µηνύω, ενάγω · ΦΡ. (α) το πάω (κάπου) 
αποσκοπώ σε (κάτι), επιδιώκω (κάτι): Όλο γελάκια και υπονοούµενα 
είναι τον τελευταίο καιρό. ∆εν µπορώ να καταλάβω πού το πάει (β) 
(κάτι) πάει κάτω (i) καταπίνω (κάτι): πιες το µε τη µια, να πάει κάτω! 
(ii) (αρνητ.) δεν µπορώ να φάω τίποτα: δεν πάει τίποτα κάτω, έχω 
σκάσει από το πολύ φαγητό! (γ) τι 
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πάει | πά' να πει... τι σηµαίνει...: ~ δεν κατάλαβες; Σον το έχω εξηγή-
σει δέκα φορές! || ~ «αστικός µετασχηµατισµός»; (δ) πάω και... για να 
σχολιαστεί κάτι µε αρνητικό τρόπο, να παρουσιαστεί ως άστοχη, 
λανθασµένη ή ανεπιθύµητη η επιλογή κάποιου: όλο πάει και µπλέκει 
µε αλλοπρόσαλλους ανθρώπους || πας και λες στον καθένα τα µυστικά 
σου! || πήγε κι αγόρασε δύο πίνακες, κι αυτοί της βγήκαν πλαστοί || τι 
πας κι ανακατεύεσαι, αφού κάθε φορά τσακώνεσαι; (ε) (οικ.-µειωτ.) 
πάω στο κρεβάτι µε (κάποιον) κάνω έρωτα µε (κάποιον): πάει στο 
κρεβάτι µε τον πρώτο τυχόντα, δεν σέβεται τον εαυτό της. Επίσης 
(λαϊκ.) παγαίνω κ. (λαϊκότ.) πααίνω /πηαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον παρατ. ύπ-ήγον και τον µεσν. αόρ. ΰπ-ήγα τού 
αρχ. υπάγω, µε εσφαλµένο µορφολογικό χωρισµό και σίγηση τού αρ-
κτικού ύ- κατά το σχήµα µανθάνω - εµαθον - µαθαίνω, τυγχάνω -
ετυχον - τυχαίνω κ.ά. o τ. παγαίνω < µεσν. ύπαγαίνω (µε σίγηση τού 
αρχικού άτονου ύ-), από τους παρελθοντικούς χρόνους τού αρχ. υπά-
γω κατά το σχήµα έτυχα - τυχαίνω, έπαθα - παθαίνω. o τ. πάω < 
µεσν. πάγω (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < αρχ. υπάγω (µε 
σίγηση τού αρκτικού άτονου ύ-). Το αρχ. υπάγω (βλ.λ.) είχε ήδη στη 
µεθοµηρική γλώσσα (Ηρόδοτος, τραγικοί, Αριστοφάνης κ.ά.) την 
αµετβ. σηµ. «φεύγω µακριά, υποχωρώ», καθώς και τη σηµ. «προχωρώ, 
προελαύνω». Με τη σηµερινή σηµ. η λ. χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στην Κ.∆. (λ.χ. «που υπάγεις;» Ιωάνν. 16, 5)]. 

πηγαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που ρέει, που αναβλύζει ή 
αντλείται από πηγή: ~ ύδωρ 2. (συχνότ. µτφ.) αυτός που προκύπτει ή 
υπάρχει (σε κάποιον) κατ' απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς πίεση, αυ-
θόρµητα: ~ ενθουσιασµός | έµπνευση | χιούµορ | καλοσύνη | ταλέντο | 
γέλιο | αίσθηµα | κέφι ΣΥΝ. γνήσιος, αβίαστος ΑΝΤ. βεβιασµένος, 
προσποιητός. — πηγαιότητα (η). 

πήγανο (το) {πηγάν-ου | -ων} ο απήγανος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πήγανον, αβεβ. ετύµου. Το φυτό είχε θεραπευτικές και αιµοστατικές 
ιδιότητες, αλλά η ακριβής λειτουργία του δεν έχει εξακριβωθεί. Ίσως 
αποτελεί δάνειο µεσογειακής προελ.]. 

Πήγασος (ο) {-ου κ. -άσου} 1. ΜΥΘΟΛ. φτερωτό άλογο που βοήθησε 
τον Περσέα και τον Βελλεροφόντη στα κατορθώµατα τους· συνδεδε-
µένο κυρ. µε τον Απόλλωνα και τις Νύµφες, υπήρξε σύµβολο τής ποι-
ητικής έµπνευσης και (στους ρωµαϊκούς χρόνους) τής αθανασίας • 
2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής µεγάλος αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µε παραγ. επίθηµα -άσος (πβ. αρχ. πέτ-ασος, κόµπ-ασος, 
"Ελ-ασος, Αάµ-ασος), αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το ουσ. πηγή δεν 
είναι ισχυρή σηµασιολογικώς, αλλά πιθανότερη φαίνεται η αναγωγή 
στο επίθ. πηγός «ισχυρός» (< πήγνυµι), το οποίο δεν είχε τη σηµ. 
«λευκός», όπως είχε υποτεθεί από εσφαλµ. ερµηνεία οµηρικού χωρί-
ου. Η προελληνική αρχή τής λ. δεν µπορεί να αποκλεισθεί]. 

πηγεµός (ο) → πηγαιµός 
Πηγή (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Από την εορτή τής Ζωοδόχου 

Πηγής (βλ. λ. ζωοδόχος)]. 
πηγή (η) 1. άνοιγµα στο έδαφος, φυσικό ή τεχνητό, από το οποίο ανα-

βλύζει νερό ή άλλο υγρό, που προέρχεται από υπόγειες φυσικές δε-
ξαµενές: ~ ύδατος | πετρελαίου || παίρνω | αντλώ νερό από την ~ ΣΥΝ. 
(για νερό-λαϊκ.) νεροµάννα, κεφαλάρι· ΦΡ. (ειδικότ.) (α) θερµή πηγή 
βλ. λ. θερµοπηγή (β) µεταλλική πηγή η πηγή τής οποίας το νερό είναι 
πλούσιο σε διαλυµένες σε αυτό ανόργανες ουσίες και αέρια (γ) ια-
µατική πηγή η µεταλλική πηγή τής οποίας το νερό είναι κατάλληλο 
για τη θεραπεία ορισµένων ασθενειών (δ) (µτφ.) από την πηγή από το 
πρόσωπο ή τον χώρο όπου δηµιουργείται, συντελείται (κάτι): µαθαί-
νω µια πληροφορία ~ 2. (συνήθ. στον πληθ.) το σηµείο από το οποίο 
πηγάζει (ένας ποταµός): οι ~ τού Αχελώου είναι στην Πίνδο 3. (µτφ.) 
ο τόπος ή ο χώρος από όπου προέρχεται πράγµα, αντικείµενο, κατά-
σταση κ.λπ., η αφετηρία: στο µέλλον θα πρέπει να αναζητήσουµε άλ-
λες ~ δανεισµού || βασική προϋπόθεση τής οικονοµικής αναπτύξεως 
είναι η ορθολογική εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών ~ || το θέ-
ατρο είναι µια αστείρευτη ~ συγκινήσεων 4. (µτφ.) η αιτία, ο λόγος: η 
φτώχια είναι ~ πολλών δεινών για τον άνθρωπο 5. (µτφ.) (α) το πρό-
σωπο που δίνει µια πληροφορία ή είδηση, που παρέχει τη γνώση (κά-
ποιου πράγµατος): κυβερνητική | δηµοσιογραφική | επίσηµη | καλώς 
πληροφορηµένη | έγκυρη | ανεξακρίβωτη ~ (β) οποιοσδήποτε ή οτι-
δήποτε παρέχει άφθονα (κάτι), δίνει συνεχώς και ανεξάντλητα (κάτι): 
στην ιδιωτική του ζωή υπήρξε αστείρευτη ~ κεφιού, ζωντάνιας και 
γέλιου || αυτός είναι µοναδική ~ ανεκδότων ΣΥΝ. πακτωλός 6. (ειδι-
κότ.) κάθε στοιχείο ή µαρτυρία (πρωτότυπο κείµενο, αυθεντικό έγ-
γραφο, σύγγραµµα, πρόσωπο κ.λπ.) µιας εποχής, από τη µελέτη τού 
οποίου συνάγονται άµεσα συµπεράσµατα και επαληθεύονται γεγο-
νότα: προϋπόθεση κάθε ιστορικής ερευνητικής εργασίας είναι η εξα-
ντλητική έρευνα των - || οι Βυζαντινοί χρονογράφοι δεν αποτελούν 
πάντοτε αξιόπιστες ~ για την εποχή τους 7. ΦΥΣ. κάθε υλικό, µέσο ή 
σύστηµα που παρέχει ενέργεια υπό οποιαδήποτε µορφή: ηχητική | 
θερµική | φωτεινή | ραδιενεργός ~ 8. ΘΕΟΛ. Ζωοδόχος Πηγή βλ. λ. ζω-
οδόχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, σχηµατισµένη όπως και τα ουσ. πληγ-ή, 
ζω-ή, λήθ-η. Αν ληφθεί υπ' όψιν ότι ορισµένες I.E. λ. µε τη σηµ. «πη-
γή» εκφράζουν επίσης την έννοια τού ψύχους (πβ. αρχ. σλαβ. 
studenici, λιθ. saltìnis), τότε η λ. πηγή ανάγεται πιθ. στο ρ. πήγνυµι 
(πβ. πηγ-υλίς«πάγος», παγ-ετός, πάγ-ος). Βλ. κ. πήζω]. 

πήγµα (το) {πήγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-σπάν.) 1. κάθε κατασκεύα-
σµα που προήλθε από συναρµολόγηση πολλών κοµµατιών και απο-
τελεί τον σκελετό αντικειµένου: ~ βαγονιού | αυτοκινήτου | σκηνής 
θεάτρου ΣΥΝ. συναρµολόγηµα 2. (ειδικότ. για τροχοφόρα) το τµήµα 
τού οχήµατος που βρίσκεται πάνω από τους τροχούς ΣΥΝ. αµάξωµα, 
σασί. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πήγµα < πήγνυµι (βλ. λ. πήζω)}. 
πηγούνι (το) → πιγούνι 
πηδάλιο (το) {πηδαλί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. το κινητό όργανο µε το 

οποίο δίνεται στο πλοίο η επιθυµητή διεύθυνση και επιτυγχάνονται 
οι απαραίτητοι ελιγµοί- το τιµόνι: το σκάφος κινδύνεψε λόγω βλάβης 
τού ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) δοιάκι 2. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των οργάνων που 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τής περιστροφής τού αεροσκάφους 
γύρω από τους τρεις άξονες του: ~ ύψους-βάθους | κλίσεως | διευ-
θύνσεως ΣΥΝ. τιµόνι 3. τµήµα τού µηχανισµού ρολογιού, µε τον οποίο 
µεγεθύνεται ή ελαττώνεται το µήκος σπειροειδούς ελατηρίου 4. 
(µτφ.) ο διοικητικός έλεγχος, η διακυβέρνηση χώρας, οργανισµού 
κ.λπ.: ο εξόριστος πολιτικός επιστρέφει, για να αναλάβει εκ νέου το ~ 
τού κράτους ΣΥΝ. τιµόνι, ηνία (τα) · 5. ΕΚΚΛΗΣ. Πηδάλιο (το) συλλογή 
κανόνων και σχολιασµός σε λαϊκή γλώσσα, που συντάχθηκε στα 
τέλη τού 18ου αι. από τους αγιορείτες µοναχούς Νικόδηµο και 
Αγάπιο και περιλαµβάνει τους κανόνες των Οικουµενικών και των 
Τοπικών Συνόδων, τους αποστολικούς κανόνες και τους κανόνες των 
Πατέρων τής Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πιλότος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πηδάλιον, υποκ. τού *πήδ-αλ-ον < πηδόν «το πλατύ µέρος τού κουπιού» 
+ επίθηµα -αλ-ον)πβ. ρόπ-αλον, πέτ-αλον). Το ουσ. πηδ-όν εµφανίζει 
την εκτεταµένη βαθµ. τού I.E. *ped- «πόδι» (βλ. λ. πόδι) και συνδ. µε 
λιθ. pèdà «πατούσα, πέλµα», αρχ. σλαβ. pesi «µε τα πόδια», πβ. αρχ. 
ποσί(ν)}. 

πηδαλιούχος (ο) (λόγ.) πρόσωπο που χειρίζεται το πηδάλιο (βλ.λ.) 
πλοίου, που κατευθύνει το σκάφος µε τη βοήθεια τού πηδαλίου ΣΥΝ. 
τιµονιέρης, πιλότος. — πηδαλιουχία (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πηδαλιούχος < πηδάλιον + -οϋχος < έχω]. 

πηδαλιουχώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πηδαλιουχείς... | πηδαλιούχ-ησα, -ού-
µαι (µτχ. πηδαλιουχούµενος, -η, -ο), -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.-σπάν.) 1. 
χειρίζοµαι το πηδάλιο, κυβερνώ πλοίο µε το πηδάλιο ΣΥΝ. (λαϊκ.) τι-
µονιάρω 2. (η µτχ. πηδαλιουχούµενος, -η, -ο) αυτός που φέρει πηδά-
λιο, που κυβερνάται ή µπορεί να κυβερνηθεί µε πηδάλιο: ~ όχηµα. 
— πηδαλιούχηση (η). 

πήδηµα (το) [αρχ.] {πηδήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αναπήδηση, η ύψω-
ση τού σώµατος µε γρήγορη ώθηση προς τα πάνω, η εκτίναξη του πιο 
πάνω από το σηµείο στο οποίο βρισκόταν: µ' ένα ~ βρέθηκε από το 
µπαλκόνι στον δρόµο ΣΥΝ. άλµα, (λαϊκ.) σάλτο' ΦΡ. (α) για ψύλλου 
πήδηµα βλ. λ. ψύλλος (β) (παροιµ.) ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα 
βλ. λ. ιδού · 2. (!-λαϊκ.) η συνουσία (βλ. κ. λ. πηδώ) · 3. (ειδικότ.-
αργκό) η (συνήθ. σκόπιµη) ταλαιπωρία ή κακοµεταχείριση που υφί-
σταται κανείς: από την πρώτη µέρα στο στρατόπεδο άρχισε το ~ για 
τους νεοσύλλεκτους. Επίσης (λαϊκ.-σπάν.) πηδηµατιά κ. πηδηξιά (η) 
(σηµ. 1). — (υποκ.) πηδηµατάκι (το). 

πηδηχτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει την ικανότητα ή την τάση να πηδά: 
~ έντοµο | ζώο 2. αυτός που γίνεται µε πηδήµατα: ~ βήµα | βάδισµα | 
χορός. — (υποκ.) πηδηχτούλης, -α, -ι/-ικο, πηδηχτά επίρρ. 

πήδος (ο) (λαϊκ.) µεγάλο πήδηµα, άλµα σε µεγάλη απόσταση: έδωσε 
έναν ~ και γαντζώθηκε στο τελευταίο βαγόνι τού τρένου. [ΕΤΥΜ. < 
πηδώ (υποχωρητ.)]. 

πηδώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πηδάς... | πήδ-ησα κ. -ηξα, -ιέµαι, -
ήθηκα (καθηµ. -ήχτηκα), -η)γ)µένος) ♦ (αµετβ.) 1. (α) υψώνοµαι πάνω 
από το έδαφος, δίνοντας ώθηση στο σώµα µε λύγισµα των ποδιών και 
των χεριών, τινάζοµαι προς τα πάνω, πραγµατοποιώ επιτόπιο άλµα 
(β) µετακινούµαι στον χώρο από ένα σηµείο σε άλλο µε µία κίνηση 
(άλµα), καλύπτω την απόσταση εκτινάσσοντας το σώµα µου από το 
ένα σηµείο στο άλλο, χωρίς να ακουµπήσω µε τα πόδια στον εν-
διάµεσο χώρο: πηδούσε από βράχο σε βράχο, προσπαθώντας να γλυ-
τώσει (γ) τινάζοµαι από υψηλότερο σηµείο προς χαµηλότερο ή αντι-
στρόφως: κατόρθωσε να πηδήξει από το παράθυρο τού φλεγόµενου 
σπιτιού στον δρόµο και να σωθεί || ο ιππότης πήδηξε πάνω στο άλογο 
του και αποµακρύνθηκε ΣΥΝ. (λαϊκ.) σαλτάρω, πετάγοµαι· ΦΡ. (α) 
πηδώ από τη χαρά µου κάνω χαρούµενες κινήσεις, τινάζοµαι όλος 
χαρά, χαίροµαι πάρα πολύ (β) (παροιµ.) µοναχός σου χόρευε και όσο 
θέλεις πήδα βλ. λ. χορεύω 2. κινούµαι πάνω-κάτω ή πέρα-δώθε, πάλ-
λοµαι, δονούµαι: όταν άκουσα την είδηση, η καρδιά µου πήδησε στο 
στήθος µου ΣΥΝ. σκιρτώ 3. (µτφ. + από κάτι σε κάτι) αλλάζω απότοµα 
και χωρίς σοβαρή αιτία αντικείµενο λόγου, σκέψης, ενέργειας κ.λπ.: 
δεν µπορούµε να κάνουµε διάλογο, αν πηδάµε συνεχώς από το ένα 
θέµα στο άλλο! || για κάµποσα χρόνια πηδούσε από το ένα επάγγελµα 
στο άλλο και δεν στέριωνε πουθενά ΣΥΝ. µεταπηδώ· 4. (!-λαϊκ. για 
άνδρα) κάνω έρωτα, έχω σεξουαλική δραστηριότητα ♦ (µετβ.) 5. 
περνώ µε άλµα πάνω από πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο κ.λπ.: πή-
δησε το χαντάκι και ξέφυγε || ο διαρρήκτης πήδησε τη µάντρα κι έφυγε 
τρέχοντας 6. (µτφ.) παραλείπω (κάτι) κατά την προφορική ή γραπτή 
έκθεση ζητήµατος ή κατά τη µελέτη, την ανάγνωση, την αντιγραφή 
κ.λπ. κειµένου: έτσι όπως τα είπες, πήδηξες το σηµαντικότερο! || 
βιαζόταν να τελειώσει το διάβασµα και πηδούσε ολόκληρες παρα-
γράφους! · 7. (για επίπεδο | τάξη σε εκπαιδευτικό σύστηµα) πηγαίνω 
σε µεγαλύτερη τάξη από την κανονική, εγγράφοµαι σε κύκλο µα-
θηµάτων που αντιστοιχεί σε υψηλότερο επίπεδο: είχε εξαιρετική επί-
δοση την περασµένη χρονιά και φέτος πήδηξε τάξη- από την τρίτη 
πήγε στην πέµπτη · 8. (!-λαϊκ. για άνδρα) κάνω έρωτα σε (κάποια) 
ΣΥΝ. (!) γαµώ 9. (µτφ.-αργκό) ταλαιπωρώ (κάποιον), τον υποβάλλω σε 
σωµατική ή ψυχική δοκιµασία, τον εξουθενώνω: µας έχει πηδήξει 
στο κουβάληµα από το πρωί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πηδώ (-άω), εκφραστ. ρ. που εµφανίζει την εκτεταµένη βαθµ. τού I.E. 
*ped- «πόδι» (βλ. λ. πόδι) και συνδ. µε σανσκρ. pâd-yate «πέφτω», a-
pad- «εισέρχοµαι», αρχ. αγγλ. ge-fetan «πέφτω», αγγλ. fetch 
«πηγαίνω και φέρνω» κ.ά.]. 

πήζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπηξα, πηγµένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταβάλλω (κά- 
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τι) από υγρό σε στερεό, επιδρώ ώστε (µια ουσία) να χάσει τη ρευστότητα της 
και να στερεοποιηθεί: ~ γιαούρτι | τυρί (φτειάχνω γιαούρτι 
/ τυρί από ρευστό γάλα µε συγκεκριµένη διαδικασία) 2. κουράζω, καταπονώ 
(κάποιον): µας έχει πήξει στη δουλειά από το πρωί ♦ (αµετβ.) 
3. µεταβάλλοµαι από ρευστό σε στερεό ή πυκνόρρευστο: έπηξε η κρέµα | η 
σάλτσα- ΦΡ. (µτφ.) πήζει ΓΟ µυαλό µου βλ. λ. µυαλό · 4. (συνήθ. +σε | από) 
γεµίζω πάρα πολύ, είµαι υπερβολικά, ασφυκτικά γεµάτος από (κάτι): κάθε 
Παρασκευή οι δρόµοι πήζουν από τα αυτοκίνητα των εκδροµέων || έπηξε το 
δωµάτιο στον καπνό, δεν ανοίγουµε κανένα παράθυρο; || (αργκό) έπηξε στο 
τάλιρο (πλούτισε, έβγαλε πολλά χρήµατα)· ΦΡ. πήζω στο κλάµα κλαίω 
υπερβολικά από τη στενοχώρια µου: από τότε που χώρισαν έχει πήξει στο 
κλάµα ΣΥΝ. πλαντάζω (στο κλάµα) · 5. (+από) ασφυκτιώ, δεν µπορώ πλέον να 
ανεχθώ κάτι (επειδή το κάνω ή το ζω συνέχεια): έπηξα απ'την πολλή δουλειά, 
δεν αντέχω άλλο! || έχω πήξει πια απ' τα ψέµατα της! ΣΥΝ. µπουχτίζω, (λόγ.) 
απαυδώ 6. (η µτχ. πηγµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει πήξει: ~ γιαούρτι (β) 
υπερβολικά απασχοληµένος µε κάτι, χωρίς ελεύθερο χρόνο: µέχρι την Τετάρτη 
είµαι -· θα τα πούµε άλλη µέρα. — πήξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα, -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έπηξα τού µτγν. πήσσω, κατά το σχήµα έκραξα - 
κράζω, έσταξα - στάζω. Το ρ. πήσσω αποτελεί µτγν. τ. τού αρχ. πήγ-νυ-µι (πβ. 
αόρ. έπηξα < *ε-πηκ-σα, από όπου και το ρ. ττήσσω < *πήκ-_/ω) < I.E. θ. 
*pâg- | *pâk- «σταθεροποιώ, στερεώνω», πβ. λατ. pan-g-o «πήζω, στερεώνω», 
palus «πάσσαλος» (< *pak-slos), pax «ειρήνη» (> γαλλ. paix, ισπ. paz), αρχ. 
γερµ. fâhan «παγιδεύω, συλλαµβάνω» (< *fa-n-h-an), γερµ. fangen, ein-fach 
«απλός, εύκολος» κ.ά. Οµόρρ. πάγ-ος, παγ-ίς (-ίδα), παγ-ετός, πάσσαλος (< 
*πάκ-jαλος), πάχνη (< *pak-snä), ναυ-πηγ-ός, à-παξ (βλ.λ.), πιθ. κ. πηγ-ή 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

πηκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πήξη (βλ.λ.) 2. αυτός 
που προκαλεί ή υφίσταται πήξη: - ουσία | ένωση 3. (ειδικότ.) αυτός που 
επιφέρει πήξη µε πάγωµα, µε ψύξη: ~ οξύ. — πηκτικότητα (η) [1889]. 

πηκτός, -ή, -ό → πηχτός 
πηλάλα κ. πιλάλα (η) (χωρ. πληθ.} 1. το γρήγορο τρέξιµο, η τρεχάλα 2. (ως 

επίρρ.) τρέχοντας. Επίσης πηλαλητό | πιλαλητό κ. πηλάληµα | πιλάληµα (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < πηλαλώ (υποχωρητ.)]. 

πηλαλώ κ. πιλαλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {πηλαλάς... | πηλάλησα} (λαϊκ.) τρέχω 
γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πηλαλώ, αβεβ. ετύµου. Ίσως να πρόκειται για προϊόν 
συµφυρµού των *(ε)πηλ[ώ + απολ]αλώ' ο υποθετ. τύπος *επηλώ δι-
καιολογείται από αόρ. επήλασα (τού επελαύνω) «ορµώ, τρέχω ορµητικά» κατά 
το σχήµα γέλασα - γελώ, χάλασα - χαλώ µε διατήρηση τής αύξησης και στην 
οριστική. Το ήδη µτγν. ρ. άπολαλώ «µιλώ απερίσκεπτα», σε νεότερους 
χρόνους (διαλεκτικά) σήµανε και «φωνάζω το ποίµνιο να έρθει, να τρέξει 
κοντά µου»]. 

πηλήκιο (το) [1870] {πηληκί-ου | -ων} καπέλο µε γείσο, που αποτελεί τµήµα 
τής στολής των στρατιωτικών, των αστυνοµικών και παλαιότ. των µαθητών 
ΣΥΝ. κασκέτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. πήληξ 
«περικεφαλαία», αβεβ. ετύµου, οµηρικό ουσ. µε επίθηµα -ηξ (πβ. θώρ-ηξ | -
άξ), πιθ. δάνειο. Οι αρχαίοι συνέδεσαν τη λ. µε το ρ. πάλλω, άποψη ελάχιστα 
πειστική. Στη σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. casquette]. 

πηλίκο (το) (χωρ. πληθ.} 1. ΜΑΘ. το αποτέλεσµα τής διαίρεσης: το ~ τής 
διαίρεσης τού 10 µε το 5 είναι το 2· ΦΡ. µηδέν εις το πηλίκον βλ. λ. µηδέν 2. 
ΨΥΧΟΛ. νοητικό πηλίκο η σχέση ανάµεσα στη χρονολογική και τη νοητική 
ηλικία τού ατόµου, που δείχνει και τον βαθµό τής ευφυΐας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πηλίκον, ουσιαστικοπ. ουδ. τής ερωτηµατικής αντων. πηλίκος 
«πόσο µεγάλος, ποιας ηλικίας» < µόριο π(ο)- (για το οποίο βλ. λ. πό-θεν, πό-
τε) + ήλίκος (βλ. λ. ηλικία). Η λ. πηλίκος συνδ. επίσης µε αρχ. σλαβ. kolikü 
«πόσος» και λατ. qualis «ποιος» κ.ά. Στη µαθ. σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. quotient (< λατ. quotiens «πηλίκος»)]. 

πήλινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από πηλό: ~ σκεύος | αγγείο 
| δοχείο | λεκάνη ΣΥΝ. κεραµικός· ΦΡ. (µτφ.) πήλινα πόδια η επιφανειακή και 
σαθρή στήριξη (που έχει κανείς), η οποία δεν εξασφαλίζει σταθερότητα ή 
πραγµατική δύναµη: ο γίγαντας µε τα πήλινα πόδια (για µεγάλες σε έκταση και 
πληθυσµό χώρες χωρίς πραγµατική στρατιωτική και οικονοµική ισχύ). 

Πήλιο (το) {Πηλίου} όρος τής Θεσσαλίας στο Α. τµήµα τού νοµού Μαγνησίας.   
— Πηλιορείτης (ο), Πηλιορείτισσα (η), πηλιορείτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Πήλιον, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

πηλοβάτης (ο) βάτραχος που σκάβει την άµµο ή τη λάσπη µε τα πίσω πόδια του 
και χώνεται σε αυτήν ΣΥΝ. πηλοβατίδα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πηλός + -βάτης < 
βαίνω]. 

πηλοβατίδα (η) ο πηλοβάτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πηλοβατίς, -ίδος < 
πηλός + -βατίς < βαίνω]. 

πηλοβατώ ρ. αµετβ. [1886] {πηλοβατείς...} (λόγ.-σπάν.) περπατώ µέσα σε 
λάσπες. 

πηλοπλάστης (ο) [1890] (πηλοπλαστών), πηλοπλάστρια (η) (πη-λοπλαστριών) 
τεχνίτης που πλάθει τον πηλό για την κατασκευή αγγείων, σκευών κ.λπ. ΣΥΝ. 
αγγειοπλάστης, πηλουργός, κεραµέας. 

πηλοπλαστικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τον πη-λοπλάστη: ~ 
εργαλείο | τεχνική ΣΥΝ. κεραµευτικός 2. (ειδικότ.) πηλοπλαστική (η) [1865] 
η τέχνη τής κατασκευής αντικειµένων από πηλό ΣΥΝ. κεραµευτική | κεραµική, 
κεραµουργία, κεραµοπλαστική. 

πηλός (ο) (χωρ. πληθ.) 1. µείγµα κυρ. αργιλικών χωµάτων, που ζυµώνεται µε 
νερό µέχρι να γίνει οµοιογενής πυκνόρρευστος πολτός και 

χρησιµοποιείται στην αγγειοπλαστική, την κατασκευή τούβλων, κεραµιδιών, 
προπλασµάτων γλυπτικής κ.ά. αντικειµένων: νωπός | πυρίµαχος (που αντέχει 
σε υψηλές θερµοκρασίες) | εύπλαστος | ασβε-στούχος ~ ΣΥΝ. άργιλος, 
αργιλόχωµα 2. χώµα ζυµωµένο µε νερό, που χρησιµοποιείται στην οικοδοµική 
ως κολλητική ουσία ή σπανιότ. ως κονίαµα ΣΥΝ. λάσπη. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογίες: (α) Η λ. 
συνδ. µε το λατ. palus «έλος, τέλµα, στάσιµα ύδατα» και µε το ρ. palleo 
«ωχριώ, χλοµιάζω», πβ. πελ-ιός, πελ-ιδνός (β) Η λ. συνδ. µε το λατ. squalus 
«σκεπασµένος µε πηλό, βρόµικος» και µε αρχ. σλαβ. kalü «πηλός» (γ) Η λ. 
αποτελεί πελασγικό δάνειο και ανήκει στην ίδια κατηγορία µε τα ουσ. πλίνθος 
και λιθ. baia «έλος», pélke «τέλµα» (δ) Η «γλώσσα» τού Ησυχίου πάσκος- 
πηλός έχει οδηγήσει και στην άποψη ότι πηλός < *πασ-λός χωρίς περαιτέρω 
συνδέσεις]. 

πηλοστρόφιο (το) (πηλοστροφί-ου | -ων} (λόγ.) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται 
για την ανάµειξη οικοδοµικών υλικών. [ΕΤΥΜ < µτγν. πηλοστρόφιον < πηλός 
+ -στρόφιον< στρέφω]. 

πηλοσωλήνας (ο) είδος σωλήνα που είναι κατασκευασµένος από πηλό και που 
χρησιµοποιείται σε αποχετεύσεις, σε υπονόµους κ.λπ. 

πηλουργός (ο/η) (λόγ.) ο πηλοπλάστης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
µτγν. < πηλός + -ουργός < έργον]. 

πηλοφόρι (το) {πηλοφορ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µεγάλη πλατιά σανίδα ή δοχείο 
όπου οι εργάτες τοποθετούσαν παλαιότερα τη λάσπη και τη µετέφεραν στους 
χτίστες· ΦΡ. δουλεύω πηλοφόρι κουβαλώ τη λάσπη στην οικοδοµή 2. µέσου 
µεγέθους σανίδα µε χειρολαβή, πάνω στην οποία τοποθετείται η λάσπη που 
θα χρησιµοποιήσει ο χτίστης. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µτγν. πηλοφόρος < αρχ. 
πηλοφορώ (-έω) (υποχωρητ.) < πηλός + -φορώ < φέρω]. 

πηλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πηλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυτός που 
µοιάζει µε πηλό, που έχει τη µορφή πηλού: ~ γη | υλικό | ουσία 2. (σπανιότ. 
για τόπους) γεµάτος από πηλό, αυτός που έχει πολλή λάσπη: ~ περιοχή ΣΥΝ. 
βορβορώδης, λασπώδης.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

Πηνειός (ο) 1. ποταµός τής Θεσσαλίας, που πηγάζει από τα βουνά τής Πίνδου 
(περιοχή Κατάρας), διαρρέει την κοιλάδα των Τεµπών και εκβάλλει στο 
Αιγαίο Πέλαγος Ν. τού Πλαταµώνα 2. ποταµός τής Πελοποννήσου, που 
πηγάζει από το όρος Ερύµανθος και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου]. 

Πηνελόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ικαρίου και τής Περίβοιας, σύζυγος τού 
Οδυσσέα και µητέρα τού Τηλεµάχου· ήδη από την αρχαιότητα αποτελεί το 
διαχρονικό σύµβολο τής συζυγικής πίστης και αφοσίωσης 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πηνέλοψ, -οπός «είδος πάπιας», αγν. ετύµου (το 
επίθηµα -οψ απαντά συχνά σε ονόµατα πουλιών, πβ. άέρ-οψ, δρύ-οψ, µέρ-οψ). 
∆εν είναι αναγκαίο να υποθέσουµε ότι το όνοµα Πηνελόπη αναφερόταν 
αρχικώς σε θεότητα µε µορφή πουλιού. Επίσης, δεν ευσταθεί η άποψη ότι το 
όνοµα προέρχεται από τις λ. πήνη (βλ. λ. πηνίο) και όλόπτω «µαδώ, αφαιρώ»]. 

πηνίο (το) (λόγ.) 1. µικρός κύλινδρος ή κώνος από χαρτόνι, ξύλο, µέταλλο ή 
άλλο υλικό, γύρω από τον οποίο τυλίγεται νήµα για ράψιµο, ύφανση, κέντηµα 
κ.λπ. ΣΥΝ. (καθηµ.) µασούρι, καρούλι, κουβαρίστρα 2. ΦΥΣ. (στην 
ηλεκτρολογία) διάταξη που αποτελείται από συρµάτινο ή λεπτό σωληνωτό 
ηλεκτρικό αγωγό, µονωµένο ή όχι, ο οποίος τυλίγεται σπειροειδώς σε πολλές 
στρώσεις ελεύθερα στον αέρα ή γύρω από κυλινδρικό στήριγµα και 
σχηµατίζει µαγνητικό πεδίο µε φορά τον άξονα τής περιτυλίξεως· 
χρησιµοποιείται ευρύτατα στις περισσότερες εφαρµογές τού 
ηλεκτροµαγνητισµού, λ.χ. στη δηµιουργία συνθηκών συντονισµού σε 
κύκλωµα, την παραγωγή ισχυρών µαγνητικών πεδίων κ.ά.: ~ διαρροής | 
προστασίας | σύζευξης | εστίασης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πηνίον, υποκ. τού πήνη 
«µίτος, µασούρι», αγν. ετύµου. ∆εν ικανοποιεί η σύνδεση µε λατ. pannus 
«πανί, ταινία» ούτε µε αρχ. γερµ. fano «κοµµάτι υφάσµατος» (> γερµ. Fahne 
«σηµαία»), που παρουσιάζει σηµασιολογικά και µορφολογικά κενά. Στην 
ηλεκτρολογία η λ. αποδίδει το γαλλ. bobine (βλ. κ. µποµπίνα)]. 

πήξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το φαινόµενο τής µεταβάσεως σώµατος 
από την υγρή στη στερεή κατάσταση: ~ γάλακτος | νερού | µετάλλου | αίµατος 
ΣΥΝ. (καθηµ.) πήξιµο, πάγωµα, στερεοποίηση ΑΝΤ. τήξη, ρευστοποίηση, 
λειώσιµο· ΦΡ. σηµείο πήξεως η θερµοκρασία στην οποία επιτυγχάνεται η 
στερεοποίηση ΑΝΤ. σηµείο τήξεως · 2. (σπανιότ.) η συναρµογή πολλών 
τεµαχίων, συνήθ. ξύλινων, ώστε να απαρτίσουν ένα όλο, να σχηµατίσουν 
ενιαίο αντικείµενο: - σκηνής ΣΥΝ. συναρµολόγηση, συνένωση, σύµπηξη. 
[ETYM; < αρχ. πήξις< πήγ-νυ-µι (βλ. λ. πήζω)]. 

πήξιµο (το) → πήζω 
πηξιοσκοπία (η) (χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µέθοδος για τον προσδιορισµό τού σηµείου 

πήξεως των διαλυµάτων. — πηξιοσκόπιο (το). (ΕΤΥΜ. < πηξιο- (< πήξη) + -
σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», απόδ. τού αγγλ. cryoscopy]. 

πήρα ρ. -> παίρνω 
πηροδακτυλια (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. συγγενής δυσµορφία δακτύλων (των 

ποδιών ή των χεριών), κατά την οποία αυτά είναι πολύ µικρά, στρεβλά ή 
κολοβά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. perodactyly]. 

πηροδάκτυλος, -η, -ο αυτός που πάσχει από πηροδακτυλια. [ΕΤΥΜ < πηρός 
«ανάπηρος» + δάκτυλος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. perodactylous]. 

πηροµελής, -ής, -ές (πηροµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εµφανίζει 
πηροµελία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < πηρός «ανάπηρος» 
(αγν. ετύµου) + -µελής < µέλος]. 
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πηροµελία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. συγγενής απουσία ή ανωµαλία δια-πλάσεως 
των άκρων, η οποία προκαλείται από εσφαλµένη διαίρεση τού εµβρύου κατά 
το στάδιο τής πρώιµης ενδοµήτριας ζωής· η εµφάνιση τέτοιων κρουσµάτων 
πήρε τραγικές διαστάσεις στις αρχές τής δεκαετίας τού '60 λόγω τής χρήσεως 
θαλιδοµίδης (βλ.λ.) από εγκύους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
peromelia]. 

ττηρούνι (το) → πιρούνι 
πητα (η) → πίτα 
πήχης (ο) {πήχ-εις, -εων} (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. το τµήµα καθενός από τα άνω άκρα, 

που εκτείνεται από τον αγκώνα µέχρι τον καρπό ΣΥΝ. αντιβράχιο · 2. µονάδα 
µετρήσεως µήκους που ποικίλλει κατά χώρες και εποχές: αγγλικός | γαλλικός | 
αρχαίος ελληνικός (0,4624 µ.) | ρωµαϊκός (0,4436 µ.) | βασιλικός (1µ.) ~ 3. (α) 
µονάδα µήκους, που ισούται µε 0,648 µ., χρησιµοποιείται κυρ. στο εµπόριο 
και υποδιαιρείται σε οκτώ (8) ρούπια: πήρε τέσσερεις - ύφασµα, για να ράψει 
ένα φουστάνι || θύµωσε και κατέβασε τα µούτρα του έναν ~ (β) τεκτονικός 
πήχης για τη µέτρηση κυρ. οικοπέδων, ίσος µε 0,75 µ. (γ) τετραγωνικός 
τεκτονικός πήχης µονάδα µετρήσεως επιφανείας ίσος µε 0,5625 µ. 4. (κατ' 
επέκτ.) σανίδα επιµήκης, λεπτή και πολύ µικρού πλάτους (συνήθ. δύο ώς τρία 
εκατοστά). Επίσης (λόγ.) πήχυς (ο) {πήχεως} (σηµ. 1-2) κ. (λαϊκ.) πήχη (η) 
[µεσν.] (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πήχυς < I.E. *bhaghu- «πήχυς, το τµήµα τού χεριού ανάµεσα 
στον καρπό και τον αγκώνα», πβ. σανσκρ. bâhu-h «βραχίονας», αρχ. σκανδ. 
bôgr «βραχίονας, ώµος», αρχ. γερµ. buog (< Bug «ωµοπλάτη») κ.ά.]. 

πηχτή (η) φαγητό που αποτελείται από τον πηγµένο ζωµό και κοµµατάκια από 
βρασµένο κεφάλι χοίρου ή πόδια, εντόσθια ζώων κ.λπ. ή από ψάρια. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. πηκτή, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. πηκτός]. 

πηχτός, -ή, -ό κ. πηκτός 1. (για υγρά) αυτός που έχει πήξει, που έχει 
στερεοποιηθεί: ~ αίµα | γάλα 2. (κατ' επέκτ. για υγρά) αυτός που ρέει µε 
δυσκολία, παχύρρευστος: ~ σάλτσα | σιρόπι ΣΥΝ. πυκνόρρευ-στος ΑΝΤ. 
αραιός 3. (µτφ.) πολύ πυκνός, αυτός τον οποίο δεν µπορεί να διαπεράσει 
κανείς (εύκολα): ~ σκοτάδι | οµίχλη ΣΥΝ. βαθύς, αδιαπέραστος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πηκτός < πήγ-νυ-µι, πβ. αόρ. έπηξα (< *ε-πηκ-σα). Βλ. λ. 
πήζω}. 

πήχτρα (Ί) {χαιρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) (συνήθ. ως επίρρ.) 1. οτιδήποτε είναι 
πολύ πηχτό, συµπυκνωµένο ή παχύρρευστο: η σούπα έγινε ~! 2. (κατ' επέκτ.) 
µέρος ασφυκτικά γεµάτο, όπου παρατηρείται µεγάλος συνωστισµός: τα 
πεζοδρόµια ήταν ~ στον κόσµο || οι εθνικές οδοί είναι - από τα αυτοκίνητα των 
εκδροµέων ΦΡ. (µτφ.) σκοτάδι πή-χτρα βαθύ σκοτάδι, χωρίς καθόλου φως, 
απόλυτη σκοτεινιά. [ΕΤΥΜ. < πήζω (πβ. πη-χτός) + παραγ. επίθηµα -τρά]. 

πηχυαίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει µήκος ή ύψος ενός πήχυ: ~ 
ανάστηµα | άγαλµα 2. (για τυπογραφικά στοιχεία) πολύ µεγάλος, αυτός που 
έχει µεγάλο µήκος και πλάτος: ~ τίτλος εφηµερίδας. 

πήχυς (ο) → πήχης 
Π.Θ. (το) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
πι (το) → πει 
πια κ. (διαλεκτ.-σπάν.) πλιια επίρρ. (καθηµ.) 1. περισσότερο, πλέον: ο άνδρας 

της έχει ~ περάσει τα σαράντα || αυτή η εποχή ανήκει ~ στο παρελθόν 2. κιόλας, 
ήδη: τον χωρισµό τους τον έχει ~ ξεπεράσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. [ΕΤΥΜ. < 
πλια < µεσν. πλεά < αρχ. πλέα, πληθ. τού πλέον]. 

πιανίσιµο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. (τρόπος µουσικού παιξίµατος, αφορά στην ένταση 
τού µουσικού ήχου) πολύ σιγά: το θέµα εµφανίζεται στο αγγλικό κόρνο, ενώ τα 
έγχορδα παίζουν ~ 2. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης τής παρτιτούρας, 
σηµειώνεται ως ρρ και σηµαίνει εκτέλεση µε πολύ µικρή ένταση ήχου, πολύ 
σιγά 3. (συνεκδ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής σύνθεσης που παίζεται 
πιανίσιµο: τα δεύτερο µέρος τής συµφωνίας καταλήγει σε ένα ~ όλης τής 
ορχήστρας ΑΝΤ. φορτίσιµο. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. pianissimo, υπερθ. βαθµ. τού 
piano (βλ. λ. πιάνο)]. 

πιανίστας (ο) {πιανίστων}, πιανίστρια (η) {πιανιστριών} 1.ο καλλιτέχνης τού 
πιάνου, αυτός που ξέρει να παίζει πιάνο 2. (ειδικότ.) ο επαγγελµατίας 
καλλιτέχνης τού πιάνου, ο οποίος κερδίζει τα προς το ζην παίζοντας πιάνο (σε 
ρεσιτάλ, σε ηχογραφήσεις, σε κέντρα διασκεδάσεως κ.λπ.). Επίσης πιανίστα 
(η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pianista < piano (βλ. κ. πιάνο)]. 

πιάνο1 (το) 1. το πιο διαδεδοµένο µουσικό όργανο τής δυτικής µουσικής· ο ήχος 
παράγεται από σειρά ατσάλινων ή ορειχάλκινων χορδών, οι οποίες είναι 
στερεωµένες σε µεταλλική βάση σχήµατος άρπας· η µεταλλική αυτή βάση 
τοποθετείται µέσα σε ξύλινο κιβώτιο (αντη-χείο), το οποίο στερεώνεται είτε 
σε κατακόρυφη θέση (όρθιο ~), είτε σε οριζόντια (~ µε ουρά)- οι χορδές 
κρούονται µε σύστηµα σφυριών, ενώ ο ήχος σταµατά µε σύστηµα πνιγέων 
(µαξιλαράκια)· ο πιανίστας χειρίζεται τον µηχανισµό αυτό, µέσω ενός 
πληκτρολογίου (κλαβιέ), µε χαρακτηριστικές σειρές άσπρων και µαύρων 
πλήκτρων: παίζω | µαθαίνω ~ || τραγούδι µε συνοδία πιάνου || ηλεκτρικό ~ (ο 
ήχος του ενισχύεται ηλεκτρονικά) || ηλεκτρονικό ~ (ο ήχος του παράγεται ηλε-
κτρονικά) || υδραυλικό ~ (η πιανόλα) 2. (συνεκδ.) η µουσική που παίζεται µε 
πιάνο: ρεσιτάλ | κοντσέρτο | διαγωνισµός πιάνου. — (υποκ.) πιονάκι (το), 
πιανιστικός, -ή, -ό, πιανιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. piano, που 
αποσπάστηκε από την παλαιότερη ονοµασία τού οργάνου piano forte < piano 
«σιγά» + forte «δυνατά». Η λ. piano ανάγεται στο λατ. planus «οµαλός, 
αργός» (> γαλλ. plain)]. 

πιάνο2 επίρρ. 1. (τρόπος µουσικού παιξίµατος, αφορά στην ένταση τού 
µουσικού ήχου) σιγά: τα πνευστά παίζουν ~ 2. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης 
τής παρτιτούρας, σηµειώνεται ως ρ, σηµαίνει εκτέλεση 

µε µικρή ένταση ήχου, σιγά 3. (συνεκδ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής 
σύνθεσης που παίζεται πιάνο, σιγά: το - που ακολουθεί, µας οδηγεί στο δεύτερο 
θέµα τής ουβερτούρας ΑΝΤ. φόρτε. [ΕΤΥΜ; ιταλ. piano < λατ. planus «οµαλός, 
επίπεδος» (> γαλλ. plain)]. 

πιανόλα (η) ΜΟΥΣ. µηχανικό πιάνο, το οποίο παράγει ήχο µε τη βοήθεια 
ειδικού µηχανισµού, ο οποίος θέτει σε λειτουργία τα πλήκτρα του ΣΥΝ. 
υδραυλικό πιάνο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Pianola < piano, o όρος πλάστηκε στις Η.Π.Α. το 1901 ως 
εµπορική ονοµασία], 

πιάνο µπαρ (το) {άκλ.} κέντρο διασκέδασης µε ήσυχη ατµόσφαιρα, στο οποίο 
προσφέρεται ποτό ή φαγητό µε τη συνοδία πιάνου και γενικώς ελαφράς 
µουσικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. piano bar]. 

πιάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπιασα | πιάσ-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. παίρνω (κάτι) 
µε το χέρι και το κρατώ, βαστώ (κάτι) στο χέρι, στην παλάµη µου: πιάσε τη 
µπάλα τώρα που θα την πετάξω || πιάσε γερά το ποτήρι, µη σου πέσει || 
περπατούσαν πιασµένοι χέρι-χέρν ΦΡ. (µτφ.) (α) πιάνω (κάποιον) στο στόµα 
µου µιλώ για (κάποιον) ή αναφέρω το όνοµα του, ιδίως για να τον κακολογήσω 
ή να τον κουτσοµπολέψω: καλύτερα να µη σε πιάσει αυτή στο στόµα της· δεν σε 
ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας! || την αδελφή µου να µην την πιάνεις στο στόµα σου! 
(β) δεν τον πιάνει το µάτι µου δεν φαίνεται τόσο σηµαντικός, όσο τελικώς 
αποδεικνύεται, δεν µου «γεµίζει το µάτι»: δεν τον πιάνει το µάτι σου, κι όµως, 
όλα τα καταφέρνει! (γ) πιάνω τον ταύρο από τα κέρατα βλ. λ. ταύρος 2. 
ακουµπώ (κάτι) ελαφρά µε τα δάχτυλα µου, αγγίζω κάτι: µην το πιάνεις, είναι 
λερωµένο || πιάσε το ύφασµα, να δεις τι ποιότητα είναι ΣΥΝ. αγγίζω 3. 
(ειδικότ.) αρπάζω (κάποιον/κάτι) ξαφνικά, κρατώ µε δύναµη ή µε τη βία: τον 
έπιασε από το µπράτσο και τον έσυρε έξω 4. παίρνω (κάτι) στα χέρια µου, 
προκειµένου να το µεταχειριστώ, κάνω (κάτι) µε τη βοήθεια πράγµατος που 
κρατώ: δεν πιάνει βιβλίο στα χέρια του (δεν διαβάζει) || έχει πιάσει ποτέ βελόνα 
να ράψει κανένα κουµπί; (δεν έχει ράψει τίποτα)· ΦΡ. πιάνω χαρτί και µολύβι 
ετοιµάζοµαι να γράψω: πιάσε χαρτί και µολύβι να σου υπαγορεύσω ένα κείµενο 
5. (κατ' επέκτ.) (α) συλλαµβάνω και κρατώ (κάποιον), ιδίως µετά από 
καταδίωξη, κυνηγητό ή ενέδρα, τον έχω δέσµιο, τον εµποδίζω να φύγει: 
κυνήγησαν τους δραπέτες, αλλά δεν κατάφεραν να τους πιάσουν || η εφορία 
προσπαθεί να πιάσει τους φοροφυγάδες (β) συλλαµβάνω (θήραµα): οι κυνηγοί 
έπιασαν δυο αλεπούδες ζωντανές || ο ψαράς έπιασε πολλά ψάρια || (κ. µεσοπαθ.) 
ο ποντικός πιάστηκε στη φάκα 6. εντοπίζω (κάποιον) να κάνει (κάτι) κυρ. 
επιλήψιµο, συλλαµβάνω επ' αυτοφώρω: τον έπιασαν να κλέβει το ταµείο || τον 
έπιασε η γυναίκα του να την απατά- ΦΡ. πιάνω (κάποιον) στα πράσα βλ. λ. 
πράσο 7. αντιλαµβάνοµαι (κάποιον) ως ένοχο (για επιλήψιµη πράξη): την 
έπιασα να µε κοροϊδεύει µπρος στα µάτια µου || πιάστηκε από τα ίδια του τα 
λόγια, άλλα έλεγε τη µια µέρα, άλλα την άλλη (δηλ. αποδείχτηκε µόνος του 
ψεύτης) ΣΥΝ. αποδεικνύω · 8. καταλαµβάνω χώρο, ορισµένη θέση, έχοντας 
συγκεκριµένο σκοπό: έπιασαν τα στενά για να µη µπορεί να ξεφύγει κανείς || 
(µτφ.) έχουν πιάσει τα καλύτερα πόστα στην επιχείρηση- ΦΡ. (α) πιάνω θέση 
βρίσκω ελεύθερη θέση και την καταλαµβάνω: πήγαν νωρίς στο γήπεδο, για να 
πιάσουν θέσεις || πιάσε εκείνη τη θέση που µόλις άδειασε! (β) πιάνω τόπο (i) 
(κυριολ.) καταλαµβάνω χώρο: αυτός ο µπουφές πιάνει πολύ τόπο! (ϋ) (µτφ.) 
χρησιµοποιούµαι κατάλληλα, φέρνω αποτέλεσµα: µακάρι τα λόγια σου να 
πιάσουν τόπο και να του αλλάξουν τα µυαλά! 9. µισθώνω ακίνητο για κατοικία, 
επαγγελµατική στέγη κ.λπ. και γενικά χρησιµοποιώ (κάτι) καταβάλλοντος 
ενοίκιο: έπιασαν καινούργιο διαµέρισµα || έπιασε το γωνιακό κατάστηµα ΣΥΝ. 
νοικιάζω 10. καταλαµβάνω (κάποιον) κατά τρόπο, ώστε να γίνοµαι αισθητός, 
εµφανής· παρουσιάζοµαι σε (κάποιον) ως σύµπτωµα: κάθε δειλινό µε πιάνει 
µελαγχολία || όταν το σκέφτοµαι µε πιάνει το παράπονο | τρέλα | µανία | θυµός || 
Τους έπιασε όλους κοι-λόπονος. Κάτι θα έφαγαν και τους πείραξε || την έπιασαν 
οι πόνοι (άρχισαν οι ωδίνες τού τοκετού) ΣΥΝ. παθαίνω· ΦΡ. (α) µε πιάνει ο 
πόνος (για κάτι) (ι) (κυριολ.) αρχίζω να πονώ (ii) (µτφ.-ειρων.) ενδιαφέροµαι 
για (κάποιον), συµπονώ ή αρχίζω να συµπάσχω µε (κάποιον): Τώρα σ' έπιασε ο 
πόνος για κείνον; Τόσον καιρό που υπέφερε τι έκανες; (β) µε πιάνουν τα 
διαόλια | µπουρίνια µου εξοργίζοµαι (γ) µε πιάνει µου έρχεται ξαφνική 
επιθυµία: δεν ξέρω τι µε πιάνει ώρες-ώρες και παραφέροµαι || χειµωνιάτικα, µε 
έπιασε να φάω φράουλες 11. (για µέλος τού σώµατος) εµφανίζω δυσλειτουργία 
προκαλώντας σωµατική ή ψυχική διαταραχή: µ'έπιασε το κεφάλι µου (έχω 
πονοκέφαλο) || µε πιάνει η καρδιά µου | η κοιλιά µου || θα µε πιάσουν τα νεύρα 
µου 12. φθάνω σε σηµείο, ηλικία κ.λπ.: µόλις έπιασε τα εξήντα || το αυτοκίνητο 
πιάνει σε ευθεία άνετα τα 200 χιλιόµετρα την ώρα ΣΥΝ. (µτφ.) µπαίνω, πατάω 
13. (για χώρους, δοχεία, σκεύη) έχω χωρητικότητα, µπορώ να περιλάβω 
(συγκεκριµένη ποσότητα): το βαρέλι πιάνει δεν πιάνει τα τριακόσια κιλά ΣΥΝ. 
χωράω, παίρνω 14. (για εµπόρευµα, περιουσιακό στοιχείο) έχω συγκεκριµένη 
αξία, φτάνω σε αξία, κοστίζω: το σπίτι αυτό πιάνει γύρω στα πενήντα 
εκατοµµύρια || πόσο πιάνει αυτό το βραχιόλι; 15. εισπράττω, έχω τζύρο: αυτό το 
κλαµπ πιάνει µέχρι και τρία εκατοµµύρια την ηµέρα || τα τελευταία χρόνια έπιασε 
πολλά λεφτά ΣΥΝ. (καθηµ.) µαζεύω· ΦΡ. (α) πιάνω την καλή έχω µεγάλη 
επιτυχία, κερδίζω (ξαφνικά) πολλά χρήµατα: µόλις πιάσουµε την καλή, θα σου 
αγοράσω ό,τι ποθείς (β) τα πιάνω παίρνω χρήµατα για ορισµένη εκδούλευση, 
δωροδοκούµαι: όλοι τα πιάνουν για να σ' εξυπηρετήσουν ΣΥΝ. τα παίρνω (γ) τα 
πιάνω τα λεφτά µου βγάζω όσα ξόδεψα, κάνω απόσβεση τού κεφαλαίου µου 
(δ) (ειρων.) (τώρα) τα πιάσαµε τα λεφτά µας! ως σχόλιο για αποτυχηµένη 
επιλογή: Αυτόν πήραν για σύµβουλο στην εταιρεία; ~! · 16. (για πλοία) φτάνω σε 
τόπο, αράζω: το ξηµέρωµα το καράβι έπιασε Κάβο-Μαλιά 
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|| σε δύο ώρες θα πιάσουµε πάλι λιµάνι ΣΥΝ. δένω · 17. (µτφ.) συνα-
ντώ ιδιαιτέρως (κάποιον), σταµατώ ή διακόπτω (κάποιον) για να επι-
κοινωνήσω µαζί του προσωπικώς: θα τον πιάσω και θα του ζητήσω 
τον λόγο || έπιασαν τον βουλευτή τής περιφέρειας τους και του ζήτησαν 
ρουσφέτι || πιάσ' τον και πες του δύο κουβέντες για το θέµα µας 18. 
(κατ' επέκτ.) επηρεάζω (κάποιον) µε πλάγια µέσα, ώστε να ενεργήσει 
υπέρ µου, δωροδοκώ, εξαγοράζω: έπιασε τα µέλη τής επιτροπής, για 
να εγκρίνουν το σχέδιο του || (κ. µεσοπαθ.) ο διαιτητής είχε πιαστεί 
από παράγοντες τής γηπεδούχου οµάδας ΣΥΝ. (µτφ.) ψήνω, λαδώνω · 
19. (για τυχερά παιχνίδια) µαντεύω τον σωστό αριθµό ή τη σωστή 
απάντηση, κερδίζω: ~ το ΛΟΤΤΟ | το ΠΡΟ-ΠΟ | τον πρώτο αριθµό τού 
λαχείου 20. φτάνω (κάποιον): δεν τον πιάνει κανείς στα µαθηµατικά, 
είναι ο καλύτερος- ΦΡ. (α) ποιος µε πιάνει τώρα! (για µεγάλη 
επιτυχία) είµαι ασυναγώνιστος, θα κατορθώσω πλέον πολλά: τώρα 
που κέρδισε το λαχείο, ποιος τον πιάνει! (β) δεν πιάνοµαι ξεφεύγω 
επιδέξια, ξεγλιστρώ: δεν πιάνεται αυτός ο παίκτης από κανέναν 
αντίπαλο 21. επιδρώ µε συγκεκριµένο τρόπο σε (κάποιον/κάτι), δρω 
αποτελεσµατικά, κατά τον επιθυµητό τρόπο: το φάρµακο θα σε πιάσει 
γρήγορα και δεν θα πονάς || φάε κάτι να σε πιάσει (να µην πεινάς) 22. 
επενεργώ συνήθ. βλαπτικά ή µε δυσάρεστα αποτελέσµατα στις 
αισθήσεις ή στη λειτουργία οργάνου κ.λπ.: τον πιάνει το κρασί 
(ζαλίζεται ή µεθάει εύκολα) || µε πιάνει η θάλασσα (ζαλίζοµαι εύκολα 
στο πλοίο, παθαίνω ναυτία) || τον πιάνει πολύ εύκολα ο ήλιος 
(µαυρίζει εύκολα) || να µη σε πιάσει κακό µάτι (να µη σε µατιάσουν) 
23. ενεργώ έτσι, ώστε κάποιος να γίνει αυτό που εγώ επιθυµώ: δεν εί-
ναι εύκολο να τον πιάσεις φίλο || ~ κάποιον γκόµενο· ΦΡ. πιάνω (κά-
ποιον) κορόιδο εξαπατώ (κάποιον): τον πιάσανε κορόιδο και του 
πουλήσανε µεταχειρισµένο µηχάνηµα για καινούργιο! 24. (για γυ-
ναίκα) συλλαµβάνω, µένω έγκυος, στη ΦΡ. πιάνω παιδί 25. ξεκινώ 
δραστηριότητα, απασχόληση, καταπιάνοµαι µε (κάτι): έπιασε δουλειά 
σε µεγάλη επιχείρηση || ~ εύκολα φιλίες || αν πιάσει την κουβέντα, δεν 
σταµατά! ΣΥΝ. (λόγ.) συνάπτω ANT. σταµατώ, τελειώνω 26. (+και) 
ξεκινώ και κάνω (κάτι) µε αποφασιστικότητα ή διάθεση: έπιασε κι 
έβαψε όλο το σπίτι µόνος του || έπιασε κι έλυσε όλες τις ασκήσεις 27. 
ακολουθώ ορισµένη πορεία: αν πιάσεις την εθνική, θα είσαι εδώ σε 
µισή ωρίτσα || πιάσε αυτό το δροµάκι και θα σε βγάλει ακριβώς στο 
πάνω µέρος τού χωριού 28. γεµίζω από (κάτι): δεν λουζόταν κι έπιασε 
ψείρες || το σπίτι έπιασε κοριούς || η λεκάνη έπιασε πουρί 29. (οικ.) 
φέρνω: να πιάσω λίγο τυράκι και λίγες ελίτσες µαζί µε το κρασί; || για 
πιάσε δύο κιλά από κείνα τα µήλα 30. υπολογίζω ως ή περιλαµβάνω 
(κάτι) µαζί µε (κάτι) άλλο: τα επιδόµατα θα τα βάλω χωριστά, δεν θα 
τα πιάσω στον µισθό σου || αυτή τη λύση θα την πιάσετε για σωστή; || 
(κ. µεσοπαθ.) τα δανεικά που σου 'δωσα δεν πιάνονται ΣΥΝ. 
λογαριάζω, συνυπολογίζω, συµπεριλαµβάνω 31. (οικ.) καταλαβαίνω, 
κατανοώ, αντιλαµβάνοµαι: δεν τα έπιασε τα υπονοούµενα που άφησες 
|| το ξαναλές, γιατί δεν το 'πιασα καλά αυτό που είπες; || µε πιάνεις τι 
σου λέω; || πού να τα πιάσεις αυτά εσύ, είναι ψιλά γράµµατα για σένα! 
♦ (αµετβ.) 32. (για φυσικά φαινόµενα) συµβαίνω, εκδηλώνοµαι: 
έπιασε βροχή (βρέχει) | αέρας (φυσάει) | κρύο | ζέστη | φουρτούνα 33. 
(για φαγητά) αρχίζω να καίγοµαι, να κολλώ στην κατσαρόλα: 
πρόσεξε µην πιάσει το κρέας! 34. κολλώ ή εφαρµόζω σε επιφάνεια, 
χωρίς να δηµιουργώ εξογκώµατα: εδώ η µπογιά δεν έπιασε καλά 35. 
µαγκώνω, σκαλώνω ή ακινητοποιούµαι κάπου, κυρ. επειδή 
εµποδίζοµαι από κάτι: κάπου πρέπει να πιάνει το κλειδί και δεν 
γυρίζει στην κλειδαριά || το φερµουάρ έπιασε στο ύφασµα και δεν 
κλείνει || η άγκυρα δεν έπιασε καλά στον βυθό (δεν ακινητοποιήθηκε) 
36. (κατ' επέκτ.) έχω επίδραση, πετυχαίνω τον σκοπό µου, φέρνω το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα: εδώ δεν πιάνουν τα παρακάλια || πιάνει η 
ευχή του | η κατάρα του | το κόλπο || θα πιάσουν τα µάγια; || έπιασε η 
συνταγή! ΣΥΝ. πετυχαίνω ANT. αποτυγχάνω 37. (για φυτό ή σπόρο) 
βγάζω ρίζες και βλαστούς, βλαστάνω: έχει γόνιµο χώµα και ό,τι 
φυτέψεις πιάνει (ειδικότ. το µεσοπαθ. πιάνοµαι) 38. κρατιέµαι από 
(κάποιον/κάτι), στηρίζοµαι, βαστιέµαι: τελευταία στιγµή πιάστηκε 
από τη βάρκα και σώθηκε || πιάσου από τις εσοχές και τις εξοχές τού 
βράχου, για να σκαρφαλώσεις ΣΥΝ. γαντζώνοµαι-ΦΡ. ο πνιγµένος από 
τα µαλλιά του πιάνεται αυτός που βρίσκεται σε απόγνωση 
καταφεύγει σε οποιοδήποτε µέσο σωτηρίας 39. (~ µε κάποιον) 
έρχοµαι στα χέρια, συγκρούοµαι µε (κάποιον): χώρισε τους πριν 
πιαστούν για τα καλά || πιάστηκαν οι οπαδοί τής µιας οµάδας µε τους 
οπαδούς τής άλλης και τα επεισόδια πήραν γρήγορα διαστάσεις ΣΥΝ. 
µαλώνω, τσακώνοµαι 40. παραλύω (µερικώς ή ολικώς) ή µουδιάζω: 
τόση ώρα κάθοµαι, πιάστηκαν τα πόδια µου || έχω πιαστεί από τη 
γυµναστική | από το πολύ τρέξιµο και πονάω παντού || είναι πιασµένος 
όλος µου ο σβέρκος και η πλάτη από το κρύωµα 41. (α) αποκτώ 
οικονοµική άνεση, πολλά χρήµατα: τώρα τελευταία είχε δύο καλές 
δουλειές και πιάστηκε για τα καλά ΣΥΝ. πλουτίζω ANT. φτω-χαίνω (β) 
καταξιώνοµαι, γίνοµαι γνωστός, γνωρίζω επιτυχία: αν δουλέψεις καλά 
και πιαστείς, ο ένας πελάτης θα σου φέρνει τον άλλονι ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σπάζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έπιασα τού αρχ. πιάζω, κατά το σχήµα 
έφθασα - φθάνω, έχασα - χάνω. Το αρχ. πιάζω αποτελεί παράλλ. τ. 
(δωρ. και µτγν. αττ.) τού ρ. πιέζω (βλ.λ.)]. πιάσιµο (το) {πιασίµ-ατος | 
-ατα, -άτων} 1. το να πιάνει κανείς (κάτι), το κράτηµα: το ~ τής 
χειρολαβής | τού ποτηριού 2. (ειδικότ.) η σύλληψη: ΤΟ ~ τού 
δολοφόνου | τού πληγωµένου ζώου 3. (ειδικότ.-για πράγµατα) το µέρος 
ή το σηµείο από όπου πιάνει κανείς: τα ~ τής στάµνας ΣΥΝ. λαβή, 
χειρολαβή 4. το να αγγίζει κανείς (κάτι) µε τα δάχτυλα του: η γαρδένια 
µαραίνεται και µε το πιο απαλό ~ || ρούχο τραχύ | απαλό στο ~ || τα 
µαλλιά της ήταν µαλακά στο ~ ΣΥΝ. άγγιγµα, ακούµπηµα- (µτφ.) 5. 
(για φυτά) η ευδοκίµηση, η ανάπτυξη: το ~ 

τής τριανταφυλλιάς είναι σχεδόν αδύνατο σε αµµώδες έδαφος ΣΥΝ. 
ριζοβόληµα, εκβλάστηση, φύτρωµα 6. (λαϊκ. για γυναίκες) η σύλληψη 
και η κύηση: στην κατάσταση της το ~ παιδιού δεν είναι εύκολη υπό-
θεση 7. η εκµίσθωση ακινήτου για κατοικία, επαγγελµατική στέγη 
κ.λπ.: το ~ σπιτιού ΣΥΝ. ενοικίαση 8. το να ράβει ή να στερεώνει κα-
νείς πρόχειρα ύφασµα, χαρτί ή άλλο υλικό: το ~ τού πανιού/ τού σχι-
σµένου ρούχου ΣΥΝ. ράψιµο, στερέωµα · 9. (για φαγητά) το κάψιµο, 
το να κολλήσει (το φαγητό) στην κατσαρόλα 10. (για αντικείµενα) 
(α) το να µαγγώσει, να πιαστεί (κάτι κάπου): το ~ τής φούστας στον 
φράχτη ΣΥΝ. µάγγωµα (β) η στήριξη ή στερέωση (πράγµατος) από άλ-
λο αντικείµενο ή πάνω σε άλλο αντικείµενο: το ~ τής άγκυρας στον 
βυθό | των ελαστικών στον δρόµο ΣΥΝ. κράτηµα · 11. η µερική ή ολι-
κή παράλυση, η δυσκαµψία µέλους ή ολόκληρου τού σώµατος: το ~ 
τού ποδιού | τού χεριού | τού λαιµού | τής µέσης || δεν µπορώ να κου-
νηθώ από το ~ ΣΥΝ. αγκύλωση, µούδιασµα 12. (λαϊκ.) πιασίµατα (τα) 
οι καµπύλες τού γυναικείου σώµατος, κυρ. το στήθος και οι γλουτοί: 
είναι γυναίκα µε πολλά ~. — (υποκ.) πιασιµατάκι (το), πιασιµατάκια 
(τα) (σηµ. 12). 

πιάσµα (το) {πιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η λαβή, το χερούλι. 
[ΕΤΥΜ. < πιάνω, από το θ. τού αορ. έπιασ-α και το παραγ. επίθηµα -
µα (πβ. άλεσ-µα)]. 

πιάστρα1 (η) {πιαστρών} κοµµάτι χοντρού υφάσµατος, το οποίο χρη-
σιµοποιείται για να πιάνει χωρίς να καίγεται τα µαγειρικά σκεύη 
που έχουν θερµανθεί. 
[ΕΤΥΜ. < πιάνω, από το θ. πιασ- τού αορ. έπιασ-α και το παραγ. επί-
θηµα -τρα (πβ. κ. χαλάσ-τρα, κρεµάσ-τρα)]. 

πιάστρα2 (η) {πιαστρών} νοµισµατική µονάδα που ισοδυναµεί µε το 
ένα εκατοστό τής αιγυπτιακής λίρας ΣΥΝ. γρόσι. Επίσης πιάστρο (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. piastra «λεπτό φύλλο µετάλλου» < µτγν. λατ. 
plastrum < λατ. emplastrum (βλ. κ. έµπλαστρο)]. 

πιαστράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό αντικείµενο που χρησιµεύει στο 
πιάσιµο άλλων πραγµάτων 2. τσιµπιδάκι ή φουρκέτα για το πιάσιµο 
των µαλλιών. 

πιάτα (τα) (µόνο πληθ.) τα κύµβαλα (βλ.λ.), ως τακτικά όργανα τής 
συµφωνικής ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. piatti, πληθ. τού piatto, βλ. λ. 
πιάτο]. 

πιατάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό πιάτο: το ~ τού καφέ. 
πιατέλα (η) {πιατελών} µεγάλο, ρηχό πιάτο, στρογγυλού ή ελλειψοει-

δούς σχήµατος, που χρησιµοποιείται στο σερβίρισµα των φαγητών 
στο τραπέζι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pianella, υποκ. τού ουσ. piatto (βλ. λ. 
πιάτο)]. 

πιατέλο (το) µικρό πιάτο: ~ τού γλυκού ΣΥΝ. πιατάκι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piattello, υποκ. τού piatto (βλ. λ. πιάτο)]. 

Πιατικό (το) (καθηµ.) 1. (συνήθ. στον πληθ.) το σύνολο των πιάτων κάθε 
είδους και µεγέθους, κυρ. ενός νοικοκυριού: πλένω τα ~ µου || 
παίρνω τα ~ για το καινούργιο σπίτι 2. καθένα από τα σκεύη σερβι-
ρίσµατος (ενός νοικοκυριού), κάθε τµήµα σερβίτσιου: πάρ' της ένα ~ 
για δώρο. 

πιατίνι (το) {πιατιν-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. το κύµβαλο (βλ.λ.): ο ντράµερ 
χτύπησε τα πιατίνια µε τη µπαγκέτα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. piattino (πληθ. 
piattini), υποκ. τού piatto (βλ. λ. πιάτο)]. 

πιάτο (το) 1. οικιακό σκεύος από διάφορα υλικά, συνήθ. στρογγυλό µε 
βαθύ ή ρηχό κοίλωµα και κυκλικό χείλος, στο οποίο τοποθετούνται 
και σερβίρονται φαγητά, φρούτα ή γλυκά: τρώω από το ίδιο ~ µε κά-
ποιον || ~ πορσελάνινο | πήλινο | µεταλλικό | εµαγέ | γυάλινο | πυρί-
µαχο | πλαστικό | χάρτινο (µιας χρήσεως) || ~ βαθύ | ρηχό | τής σού-
πας | τού φρούτου || άσπρο | τετράγωνο | διακοσµητικό ~ (ζωγραφι-
σµένο ή σκαλισµένο, το οποίο συνήθ. κρεµιέται στον τοίχο ή στερεώ-
νεται σε ειδική προθήκη)· ΦΡ. (α) στο πιάτο έτοιµα, χωρίς κόπο: τα θέ-
λει όλα ~, ο ίδιος δεν κάνει τίποτα! (β) πλένω πιάτα εργάζοµαι ως 
πλύντης στην κουζίνα εστιατορίου: έφυγε µετανάστης στην Αµερική 
και στην αρχή έπλενε πιάτα για να ζήσει || (σκωπτ.) µην παραγγέλνεις 
τόσο ακριβά φαγητά, γιατί µας βλέπω να πλένουµε πιάτα στο τέλος 
(επειδή δεν θα µπορούµε να πληρώσουµε τον λογαριασµό) 2. (συ-
νεκδ.) η ποσότητα φαγητού που σερβίρεται σε κάθε τέτοιο σκεύος: 
έφαγε τρία - φακές ΣΥΝ. µερίδα 3. (συνεκδ.) κάθε ξεχωριστό φαγητό 
που σερβίρεται σε ένα τραπέζι: το πρώτο | το δεύτερο | το κυρίως ~ || 
πλήρες γεύµα µε πέντε ~ 4. το κάτοπτρο δορυφορικής λήψεως, η δο-
ρυφορική κεραία 5. (εκφραστ.) επίπεδη έκταση γης (κυρ. όπως τη βλέ-
πει κανείς από ψηλότερο τόπο): από την Ακρόπολη φαινόταν - η Αθή-
να 6. πιάτα (τα) βλ.λ. — (υποκ.) πιατάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< ιταλ. piatto < δηµώδ. λατ. *plattus < αρχ. πλατύς], 

πιατοθήκη (η) {πιατοθηκών} το έπιπλο ή το σκεύος στο οποίο τοπο-
θετούνται όρθια τα πιάτα, κυρ. µετά το πλύσιµο τους, για να στε-
γνώσουν ή για τη φύλαξη τους. 

πιάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λαϊκ.-σπάν.) η πλατεία 2. (συνεκδ.) τό-
πος συναλλαγών, η αγορά, το παζάρι: κυκλοφορεί στην ~ και ξέρει 
τις τιµές· ΦΡ. (α) βγάζω στην πιάτσα (i) (για εµπορεύµατα) κυκλοφο-
ρώ στην αγορά, διαθέτω προς πώληση (ii) (για πρόσ.) οδηγώ στην 
πορνεία (β) κάνω πιάτσα εκδίδοµαι, κάνω πεζοδρόµιο (γ) άνθρωπος 
τής πιάτσας (i) άτοµο που γνωρίζει καλά πώς λειτουργεί η αγορά, µε 
µεγάλη πείρα στο εµπόριο και στις δοσοληψίες (ii) (µειωτ.) πρόσωπο 
αµφίβολης ηθικής ποιότητας (δ) βγαίνω στην πιάτσα (i) κυκλοφορώ, 
αρχίζω να ασχολούµαι µε τον κόσµο τής αγοράς και να µαθαίνω τη 
νοοτροπία τους, τις συνήθειες τους κ.λπ.: έχει βγει από µικρός στην 
πιάτσα και ξέρει τα κόλπα (ii) εκπορνεύοµαι 3. συγκεκριµένο σηµείο 
(δρόµου ή πλατείας) στο οποίο σταθµεύουν ταξί, περιµένοντας ωσό-
του παραλάβουν πελάτη: αν θες να βρεις ταξί, προχώρησε παρακάτω 
που έχει ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. piazza < λατ. platea «φαρδύς 
δρόµος» < αρχ. 
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πλατεία, θηλ. τού επιθ. πλατύς]. 
πιατσέβολε επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική ένδειξη για παίξιµο µε τρόπο άνετο, 

ευχάριστο. 
[ETYM. < ιταλ. piacevole < υστερολατ. placibilis (< λατ. piacere «αρέσω»)]. 

πίβοτ (ο/η) {άκλ.} (στο µπάσκετ) 1. θέση παίκτη στο κέντρο τής ρακέτας και 
συνεκδ. ο παίκτης που παίζει σε αυτή τη θέση 2. η στροφή τού παίκτη περί τον 
άξονα του για να πετύχει καλάθι. [ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. pivot «στρέφοµαι 
περί τον άξονα µου» < γαλλ. pivot «στρόφιγγα», αγν. ετύµου]. 

πιγκουίνος (ο) πουλί τής Ανταρκτικής, το οποίο δεν µπορεί να πετάξει, αλλά 
κινείται όρθιο, έχει µικρές φτερούγα τις οποίες χρησιµοποιεί ως πτερύγια στο 
νερό, ογκώδες, µονοκόµµατο σώµα, µικρό κεφάλι και κοντό λαιµό, άσπρη 
κοιλιά, λαιµό και πόδια, µαύρο κεφάλι και ράχη. — (υποκ.) πινκουινάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. pinguino < γαλλ. pinguin < αγγλ. penguin, πιθ. < ουαλ. pen 
§wyn «λευκό κεφάλι»]. 

πιγούνι (το) (παλαιότ. ορθ. πηγούνι) {πιγουν-ιού | -ιών} το κάτω τµήµα τού 
σαγονιού που προεξέχει. — (υποκ.) πιγουνάκι (το), (µεγεθ.) πι-γούνα (η). 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. πιγουνιν< πουγούνινκ µτγν. πωγώνιον, υποκ. τού αρχ. 
πώγων (βλ.λ.)]. 

πίδακας (ο) {πιδάκων} 1. φυσική πηγή, το νερό τής οποίας εκτοξεύεται προς τα 
πάνω 2. το σιντριβάνι (βλ.λ.) 3. (γενικότ.) υγρό που πετάγεται µε ορµή προς 
τα πάνω από ορισµένο σηµείο, σχηµατίζοντας λεπτή στήλη: ~ πετρελαίου || 
(µτφ.) ~ αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πϊδαξ, -ακος, αβεβ. ετύµου. Η λ. εµφανίζει επίθηµα -αξ και 
ανήκει στην ίδια λεξιλογική οικογένεια µε τα ρ. πιδάω και πιδύω (πβ. δια-
πιδύω). Συνδ. πιθ. µε τον αρχ. πληθ. πίσεα αµάρτυρου ουσ. *πϊσος «υγρό 
λιβάδι» (< *πίδ-σ-ος), αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί περαιτέρω συνδέσεις. ∆εν 
ικανοποιούν οι συσχετισµοί µε αρχ. σκανδ. feitr «λίπος»]. 

πιδακιζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} αναβλύζω. 
πιεζογραφία (η) {πιεζογραφιών} ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. τεχνική καταγραφής τής πίεσης 

µε τη βοήθεια πιεζογράφου (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται κυρ. για τη µέτρηση 
τής αρτηριακής πίεσης και των µεταβολών της και για τη µελέτη τής µυϊκής 
συστολής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. piézographie]. 

πιεζογράφος (ο) ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. διάταξη για τη µέτρηση τής εντάσεως πιέσεων ή 
δονήσεων µε τη βοήθεια πιεζοηλεκτρικού πλακιδίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. piézographe]. 

πιεζοηλεκτρισµος (ο) ΗΛΕΚΤΡ. η δηµιουργία ηλεκτρικών φορτίων στην 
επιφάνεια κρυστάλλων λόγω τής µηχανικής παραµόρφωσης τους (λ.χ. όταν 
αυτή συµπιέζεται). — πιεζοηλεκτρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. piezoelectricity]. 

πίεζοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. 1. η µέτρηση των υψηλών κυρ. πιέσεων 2. 
ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τη συµπιεστότητα των υγρών. — 
πιεζοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. piezometry]. 

πιεζοµετρο (το) [1886] {πιεζοµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο µετρήσεως τής 
συµπιεστότητας των υγρών 2. όργανο καθορισµού τής πιεζοµετρικής ή 
υδροστατικής στάθµης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. piezometer]. 

πιέζω ρ. µετβ. {πίεσ-α, -τηκα, -µένος} 1. ωθώ, σπρώχνω (κάτι) ασκώντας 
δύναµη προς τα µέσα ή πάνω σε άλλο σταθερό αντικείµενο: ~ ΤΟ κουµπί τής 
τηλεόρασης | την πινέζα µε το δάχτυλο στον τοίχο || πίεσες πολύ την κιµωλία 
στον πίνακα κι έσπασε 2. σφίγγω (συνήθ. µε ενοχλητικό τρόπο): η ζώνη µε 
πιέζει || η γραβάτα µού πιέζει τον λαιµό 3. (µτφ.) ασκώ πίεση σε (κάποιον), 
προσπαθώ µε διάφορους τρόπους να τον κάνω να δεχτεί (κάτι): οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις πιέζουν για άρση τού βέτο || τον πιέζουν οι συνάδελφοι του να θέσει 
υποψηφιότητα· ΦΡ. πιέζω τον εαυτό µου ασκώ πίεση στον εαυτό µου, εντείνω 
τις προσπάθειες µου, ενεργοποιώντας τις δυνάµεις µου, προκειµένου να 
επιτύχω έναν στόχο: ~ να προσπαθήσω περισσότερο || πρέπει να πιέσω τον 
εαυτό µου πολύ για να διαβάσω, δεν έχω καµιά όρεξη για µελέτη 4. (µτφ.) 
εξωθώ (κάποιον) να πράξει (κάτι) παρά τη θέληση του, εξαναγκάζω: πιέστηκε 
από τους ανωτέρους του να υπογράψει 5. (µτφ.) προκαλώ θλίψη σε (κάποιον), 
τον στενοχωρώ ή τον φέρνω σε δύσκολη θέση: τον πιέζει το άγχος | ο ρυθµός 
τής δουλειάς || πιέζεται από οικονοµικά προβλήµατα || είναι πολύ πιεσµένη λόγω 
οικογενειακών υποχρεώσεων 6. (α) ΣΤΡΑΤ. παρενοχλώ ασφυκτικά την 
παράταξη (τού αντιπάλου) (β) ΑΘΛ. περιορίζω τις κινήσεις τού αντιπάλου, 
ώστε να τον αναγκάσω να κάνει λάθος, καλύπτοντας τους ελεύθερους χώρους 
και φυλάγοντας στενά τους παίκτες, ή επιχειρώ συνεχείς επιθέσεις: οι παίκτες 
µας πίεζαν τους αντιπάλους σε όλο το γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε παλαιότερη άποψη, η λ. αποτελεί 
σύνθετο, τού οποίου το α' τµήµα πι- είναι µορφή τής πρόθ. επί (πβ. σανσκρ. 
pi-, λιθ. -pi, βλ. κ. επί), ενώ το β' τµήµα είναι το ρ. έζω | -οµαι «καθίζω, 
κάθοµαι» (βλ. λ. εδ-ρα), οπότε η σηµ. τού ρ. θα ήταν «επικάθηµαι, ωθώ κάτι 
χρησιµοποιώντας δύναµη ή βάρος, ασκώντας πίεση». Εν τοιαύτη περιπτώσει, 
η λ. θα συνδέεται µε το σανσκρ. pidâyati «πιέζω, συντρίβω» (< *pi-zd-eyö). 
Ωστόσο, κατ' άλλη εκδοχή, το σανσκρ. pîdâyati ανάγεται σε ρίζα *pizd-, 
πράγµα που οδηγεί στην υπόθεση ότι το ρ. πιέζω αποτελεί µεταπλασµό τού 
*πίζω υπό την επί-δρ. τού ρ. έζω. Στην ίδια κατηγορία τοποθετείται από 
µερικούς και το λατ. pinsö «καταστρέφω, κόβω»]. 

πιένες (οι) {χωρ. γεν.} η πώληση όλων των εισιτηρίων θεατρικής παραστάσεως 
λόγω τής πολύ µεγάλης προσέλευσης θεατών κυρ. στις ΦΡ. έχω | σηµειώνω | 
γνωρίζω (µεγάλες) πιένες θριαµβεύω, σηµειώ- 

νω µεγάλη εισπρακτική επιτυχία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piena, θηλ. τού pieno «γεµάτος, πλήρης» < λατ. plenus]. 

Π.I.E.Π. (το) Παγκόσµιο Ίδρυµα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστηµίων. 
Πιερία (η) περιοχή και νοµός τής Κ. Μακεδονίας µε πρωτεύουσα την 

Κατερίνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Πίερες (οί), ονοµασία αρχ. θρακικού φύλου, που εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή κατά το 1200 π.Χ. Από ορισµένους µελετητές το 
ανθρωπωνύµιο συνδ. µε το αρχ. επίθ. πιερός | πιαρός «παχύς, πλούσιος» (πβ. 
το ουσ. πϊαρ «λίπος»), ιδ. αν ληφθεί υπ' όψιν η περίφραση γη πίειρα «πλούσια 
γη», πβ. αρχ. ιρλ. îriu «χώρα, γη» (< *pi-wer-yö)]. 

Πιερία Όρη (τα) {Πιερίων Ορέων} όρος τής Μακεδονίας στον νοµό Πιερίας. 
πιερότος (ο) πρόσωπο τής παλαιάς ιταλικής κωµωδίας, που έπαιζε τον ρόλο τού 

υπηρέτη και φορούσε κοντό και πλατύ χιτώνα λευκού χρώµατος, µε πτυχωτό 
γιακά. 
[ΕΤΎΜ Μεταφορά τού παλ. ιταλ. pierroto < γαλλ. pierrot, υποκ. τού 
ονόµατος Pierre «Πέτρος»]. 

πίεση (η) j-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η άσκηση δύναµης πάνω σε επιφάνεια: 
ισχυρή | µέτρια ~ || η ~ στα τοιχώµατα δοχείου από το υγρό που περιέχει 2. 
ΦΥΣ. (α) το φυσικό µέγεθος που ορίζεται ως ο λόγος τής δύναµης που 
ασκείται κάθετα σε µια επιφάνεια προς το εµβαδόν τής επιφάνειας αυτής (β) 
ατµοσφαιρική πίεση βλ. λ. ατµοσφαιρικός (γ) αεροστατική πίεση βλ. λ. 
αεροστατικός (δ) υδροστατική πίεση βλ. λ. υδροστατικός 3. (µτφ.) η ένταση ή 
η δυσφορία που αισθάνεται κανείς, επειδή τον στενοχωρεί, τον πιέζει (κάτι): 
νιώθω ~ λόγω των εντατικών ρυθµών εργασίας || αισθάνεται µεγάλη ~ λόγω 
των χρεών του 4. το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στο να πειστεί ή 
να εξαναγκαστεί κάποιος να κάνει (κάτι) ή να συµµορφωθεί (προς µία 
γραµµή): οι οµογενείς άσκησαν ~ στον πρόεδρο των Η.Π.Α., για να πάρει θέση 
υπέρ τής χώρας µας || ασκώ ασφυκτική ~ σε κάποιον || η απόφαση ελήφθη 
κατόπιν πιέσεων ΦΡ. (α) οµάδα πίεσης σύνολο ανθρώπων µε κοινές 
επιδιώξεις και συµφέροντα, που προσπαθούν να πείσουν ή να αναγκάσουν την 
πολιτική ηγεσία να υιοθετήσει σε συγκεκριµένα ζητήµατα τις θέσεις τους, κυρ. 
αξιοποιώντας την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική τους θέση ή επιρροή 
ΣΥΝ. λόµπι (β) µοχλός πιέσεως βλ. λ. µοχλός 5. ΦΥΣΙΟΛ. (α) (αρτηριακή) 
πίεση η πίεση (σηµ. 1) που ασκείται στο τοίχωµα των αρτηριών από το αίµα 
τής καρδιάς που κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους και οφείλεται στις συστολές 
τής καρδιάς οι οποίες προωθούν το αίµα στις αρτηρίες και στην αντίσταση που 
αυτές παρουσιάζουν στη ροή τού αίµατος: παίρνω την ~ κάποιου (τη µετρώ, 
λ.χ. µε πιεσόµετρο) || µεγάλη | µικρή ~ (η µεγαλύτερη | µικρότερη τιµή στην 
κλίµακα µετρήσεως της) || έχω ~ (β) φλεβική πίεση η πίεση που ασκείται στο 
τοίχωµα των φλεβών από το αίµα, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό τους και 
η οποία είναι ανεξάρτητη από τις συστολές τής καρδιάς (γ) πίεση αίµατος βλ. 
λ. αίµα- ΦΡ. (καθηµ.) µου ανεβαίνει η πίεση (ι) εντείνεται η λειτουργία τής 
καρδιάς λόγω ταραχής, έντασης κ.λπ., ανεβαίνουν οι σφυγµοί µου (πάνω από 
το φυσιολογικό) (ii) (µτφ.) εκνευρίζοµαι (κ. κάποιος µου ανεβάζει την πίεση 
κάποιος µε εκνευρίζει) 6. ΑΘΛ. Ο περιορισµός των κινήσεων τού αντιπάλου, 
ώστε να µη µπορεί να οργανώσει επίθεση, ή η συνεχής επιθετική 
δραστηριότητα, που τον αναγκάζει να αµύνεται: ασφυκτική ~ ασκεί η Α.Ε.Κ. 
στον Π.Α.Ο. το τελευταίο δεκάλεπτο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πίεσις < πιέζω (βλ.λ.)]. 

πιεσόµετρο (το) {πιεσοµέτρ-ου | -ων} 1. συσκευή µετρήσεως τής πίεσης των 
αερίων και των υγρών, το µανόµετρο 2. ΙΑΤΡ. όργανο για τη µέτρηση τής 
αρτηριακής πίεσης, το οποίο αποτελείται από ελαστική πε-ριχειρίδα, η οποία 
φουσκώνει και εφαρµόζει γύρω από τον βραχίονα και συνδέεται µε συσκευή 
που καταγράφει την πίεση µε βάση το ύ-ψος στήλης υδραργύρου ή πίνακα 
ενδείξεων, δίνοντας δύο τιµές αρτηριακής πιέσεως: µία για τη συστολική και 
µία για τη διαστολική ΣΥΝ. σφυγµοµανόµετρο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. piessiomètre]. 

πιεστήριο (το) {πιεστηρί-ου | -ων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (α) µηχανικό σύστηµα που 
χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία για τη συµπίεση διαφόρων 
σωµάτων ή την εξαγωγή τού νερού και των υγρών από αυτά ΣΥΝ. πρέσα (β) 
υδραυλικό πιεστήριο τύπος µηχανής που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
πολύ υψηλών πιέσεων, προκειµένου να ελεγχθεί η ανθεκτικότητα µεταλλικών 
οργάνων ή µηχανών ή κατά την κατεργασία µετάλλων (γ) πιεστήριο 
συσκευασίας χειροκίνητη ή µηχανοκίνητη διάταξη που χρησιµοποιείται στη 
συσκευασία και τυποποίηση βιοµηχανικών ή γεωργικών προϊόντων (δ) 
στιλβωτικό πιεστήριο µηχανική διάταξη µε την οποία εξασκείται πίεση σε 
ύφασµα, για να λειανθεί η επιφάνεια του 2. ΤΥΠΟΓΡ. (α) µηχανικό σύστηµα 
το οποίο χρησιµοποιείται για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων 
κ.λπ.: παραδοσιακό | λινοτυπικό ~ || ~ όφσετ (β) (συνεκδ.) η αντίστοιχη φάση 
εκτυπώσεως βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων κ.λπ.: το κείµενο πρέπει να 
είναι έτοιµο για το ~· ΦΡ. επί του πιεστηρίου (για κείµενα, πληροφορίες, 
ειδήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται σε µια έκδοση) ακριβώς στη φάση τής 
εκτύπωσης, ενώ έχει ήδη διαµορφωθεί η ύλη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πιεστήριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. πιεστήριος (< αρχ. 
πιέζω). Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. presse, γερµ. 
Presse]. 

πιεστής (ο) [1889] ο τεχνίτης τυπογραφείου που χειρίζεται το τυπογραφικό 
πιεστήριο ΣΥΝ. τυπωτής, εκτυπωτής. 

πιεστικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που ασκεί πίεση, που πιέζει: ~ αίτηµα | άµυνα 
στον αντίπαλο | παρέµβαση 2. αυτός που επείγει, που ζητεί άµεση 
αντιµετώπιση: οι ~ ανάγκες τής αγοράς 3. αυτός που 
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λειτουργεί καταπιεστικά, επιβάλλοντας περιορισµούς και δεσµεύσεις: η 
οικογένεια της ήταν ιδιαίτερα ~ σε θέµατα σχετικά µε τις εξόδους. — πιεστικ-ά 
| -ώς επίρρ., πιεστικότητα (η) [1896]. 

πιεστός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να πιεστεί, να ελαττωθεί κατά τον όγκο. όταν 
του ασκηθεί πίεση ΣΥΝ. συµπιεστός. [ETYM αρχ. < πιέζω (βλ.λ.)]. 

πίεστρο(ν) (το) {πιέστρ-ου | -ων} (λόγ.) 1. κάθε όργανο για την άσκηση 
πιέσεως και για σύσφιξη (λ.χ. το έµβολο µηχανών) 2. ΙΑΤΡ. χειρουργικό 
εργαλείο που χρησιµοποιείται για την επίσχεση τής αιµορραγίας, την 
παρακώλυση τής κυκλοφορίας σε µέλος τού σώµατος και την πίεση των 
νεύρων. [ΕΤΥΜ < αρχ· πίεστρον< πιέζω (βλ.λ.)]. 

πιετά (η) {άκλ.} η ζωγραφική ή γλυπτική σύνθεση που απεικονίζει την 
Παναγία να θρηνεί κρατώντας στα γόνατα της τον νεκρό Ιησού. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. pietà «οίκτος, συµπόνια» < λατ. pietas «ευσέβεια, θεο-σεβής φόβος»]. 

πιέτα (η) {πιετών) τεχνητή πτυχή ενδύµατος: φούστα µε πιέτες ΣΥΝ. δίπλα, 
τσάκιση. — (υποκ.) πιετούλα κ. πιετίτσα (η). [ΕΤΥΜ < βεν. pietà (ιταλ. piena) 
< λατ. *plicta < µτχ. plicitus τού ρ. plico «διπλώνω, πτυχώνω»]. 

πιετισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. προτεσταντική, ανανεωτική θρησκευτική κίνηση που 
αναπτύχθηκε τον 17ο αι. στους κόλπους κυρ. τού λουθηρανισµού, 
αποσκοπώντας στην τόνωση τού θρησκευτικού συναισθήµατος µέσω τής 
καθιέρωσης αυστηρών ηθικών κανόνων µε την αντίληψη ότι η τελειοποίηση 
τού ανθρώπου επιτυγχάνεται κυρ. µε εντατική ατοµική προσπάθεια και µε 
επενέργεια τού θείου λόγου και όχι µε το βάπτισµα ή τη θεία χάρη· ανάλογα 
φαινόµενα αναπτύχθηκαν επίσης στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία µε την 
ανανεωτική κίνηση τής νέας ευσέβειας (λατ. devotio moderna) κατά τον 15ο 
αι. και στην Αγγλικανική Εκκλησία µε το ευσεβιστικό κίνηµα τού 
πουριτανισµού κατά τον 17ο αι. ΣΥΝ. ευσεβισµός. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. piétisme < piété < λατ. pietas «ευσέβεια, 
θεοσεβής φόβος»]. 

Πίζα (η) πόλη τής ∆. Ιταλίας στον ποταµό Άρνο, γνωστή για τον κεκλιµένο 
πύργο της. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. Pisa, ετρουσκ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

πιζάµα (η) → πιτζάµα 
πιθαµή (η) → σπιθαµή 
-πίθαµος, -η. -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πιθαµών: τρι-

πίθαµος. 
πιθανοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία η 

ανθρώπινη γνώση έχει τη σηµασία και την αξία µόνο τής πιθανότητας, 
εφόσον η απόλυτη αλήθεια δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνει γνωστή, ο 
άνθρωπος δεν µπορεί να φθάσει στην απόλυτη αλήθεια και, κατά συνέπεια, 
οφείλει να αρκείται στη διάκριση προτάσεων πιθανών σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό. 
[ΕΤΥΜ < πιθανός + -κρατία < -κράτης < κρατώ, απόδ. τού γαλλ. 
probabilisme]. 

πιθανολόγηµα (το) [µτγν.] (πιθανολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} λόγος, γνώµη ή 
επιχείρηµα που βασίζεται σε πιθανότητες. 

πιθανολογία (η) [αρχ.] {πιθανολογιών} 1. λόγος τού οποίου η ακρίβεια ή η 
αλήθεια βασίζεται σε πιθανότητες και όχι σε βεβαιότητα 2. (συνεκδ.) 
υπόθεση, εικασία. 

πιθανολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {πιθανολογείς... | πιθανολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 
1. θεωρώ (κάτι) ενδεχόµενο, πιθανό ΣΥΝ. υποθέτω, (λόγ.) εικάζω, εικοτολογώ 
2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. πιθανολογείται) φέρεται, λέγεται ως πιθανό: - ότι θα 
έχουµε εκλογές το φθινόπωρο ΣΥΝ. εικάζεται. 

πιθανόν επίρρ. [αρχ.] (+να) ίσως, είναι δυνατόν (να συµβεί κάτι) σύµφωνα µε 
τα δεδοµένα: ~ να άργησε λόγω τής κίνησης || είναι ~ να καθυστερήσει η πτήση 
λόγω τής κακοκαιρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πιθανός. 

πιθανός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να γίνει ή να ισχύσει, αναµενόµενος 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα: είναι πολύ ~ µια τέτοια εκδοχή || αποτελεί ~ εξέλιξη 
ΣΥΝ. ενδεχόµενος ANT. απίθανος 2. ΓΛΩΣΣ. πιθανοί κόσµοι όρος που 
χρησιµοποιείται ιδίως στη σηµασιολογία, για να δηλώσει πιθανές χρήσεις 
λέξεων, φράσεων κ.λπ. σε µορφές τής πραγµατικότητας διαφορετικές από τον 
κόσµο τής πραγµατικότητας που ισχύει στο «εδώ και τώρα» τής εκφώνησης 
τού οµιλητή ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, ενδεχόµενος, ίσως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πιθ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. πείθω, + 
παραγ. επίθηµα -ανός, πβ. ίκ-ανός, στεγ-ανός. Η φρ. πιθανοί κόσµοι αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. possible worlds]. 

πιθανόν - πιθανώς - είναι πιθανόν. Το (αρχ. ήδη) επίθ. πιθ-ανός (< πείθ-ω) 
σηµαίνει «πιθανότητα, κάτι που µπορεί να γίνει». Η δήλωση πιθανότητας 
µε το επίθ. πιθανός και το επίρρ. πιθανώς γίνεται µε τέσσερεις τρόπους: (α) 
µε τη φρ. είναι πιθανόν να: Οι εκλογές είναι πιθανόν να διεξαχθούν τον 
∆εκέµβριο (β) µε την ελλειπτική φρ. πιθανόν να (ενν. είναι): Οι εκλογές 
πιθανόν να διεξαχθούν τον ∆εκέµβριο (γ) µε το επίρρ. πιθανώς: Οι εκλογές 
θα διεξαχθούν πιθανώς τον ∆εκέµβριο (δ) καταχρηστική χρήση τού πιθα-
νώς µε να, πιθανώς να: Οι εκλογές πιθανώς να διεξαχθούν τον ∆εκέµβριο. 
Σηµειωτέον ότι το πιθ-ανός, µολονότι παράγεται από το πείθ-ω, γράφεται 
µε -ι-, διότι σχηµατίζεται από τη µηδενισµένη βαθµίδα τού θέµατος: πειθ- 
(κανονική | ισχυρή βαθµίδα): πιθ- (µηδενισµένη βαθµίδα)· πβ. *πιθ-τός> 
πιστός·λείπ-ω:ελ-λιπ-ής,λιπό-θυµος)βλ. λ. ελλιπής). 

πιθανότητα (η) {πιθανοτήτων} 1. η δυνατότητα να συµβεί (κάτι), η 

αναµενόµενη εξέλιξη σύµφωνα µε τα δεδοµένα: έχει πολλές - να πετύχει, 
εφόσον έχει προετοιµαστεί καλά και διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα || 
υπάρχει µόνο µία ~ να έρθει, αν αύριο δεν έχει δουλειά || µηδενικές | 
ανύπαρκτες →■ ΦΡ. κατά πάσα(ν) πιθανότητα σύµφωνα µε την πιο πιθανή 
εκδοχή, όπως είναι πιθανό: ~ οδηγούµαστε σε εκλογές || ~ θα το έχω έτοιµο 
αύριο, εκτός αν τύχει κάτι έκτακτο 2. (συνεκδ.) το πιθανό γεγονός, η πιθανή 
περίσταση ή περίπτωση: η άρνηση του ήταν µία ~ που δεν είχαµε υπολογίσει || 
πού να φανταστεί κανείς µια τέτοια ~! 3. (στη στατιστική) (α) η σχετική 
δυνατότητα να συµβεί ένα γεγονός, όπως εκφράζεται από την αναλογία τού 
αριθµού όλων των πιθανών περιπτώσεων προς τον συνολικό αριθµό των 
περιπτώσεων στις οποίες αυτό το γεγονός συµβαίνει: έχει µία στις δέκα - να 
πετύχει στον διαγωνισµό || όταν ρίχνεις ένα κέρµα κορώνα-γράµµατα, έχεις µία 
στις δύο ~ να έρθει γράµµατα (β) η σχετική συχνότητα µε την οποία 
εµφανίζεται ή είναι πιθανόν να εµφανιστεί ένα γεγονός 4. ΜΑΘ. (α) το πηλίκο 
τού αριθµού των ευνοϊκών περιπτώσεων για ένα γεγονός ενός πειράµατος 
τύχης προς τον αριθµό όλων των δυνατών περιπτώσεων αυτού τού πειράµατος 
τύχης (β) θεωρία των πιθανοτήτων η θεωρία τής ανάλυσης, τής µελέτης, τής 
πιθανότητας και των πράξεων µεταξύ των συµβάντων ενός δειγµατικού χώρου 
(γ) νόµος των πιθανοτήτων ο στατιστικός υπολογισµός των προϋποθέσεων εκ-
δηλώσεως ενός φαινοµένου, βάσει τού οποίου κάτι θεωρείται πιθανό ή 
απίθανο: και µε τον νόµο των πιθανοτήτων να το πάρεις, δεν γίνεται να 
αστοχείς συνέχεια- κάποια στιγµή θα πετύχεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως, πιθανός. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. πιθανότης, -ητος, αρχική σηµ. «πειστικότητα», < πιθανός 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

πιθανοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις πιθανότητες: (στη στατιστική) ~ 
εξίσωση | συσχετισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. probabilistic]. 

πιθανώς επίρρ. [αρχ.] κατά πάσα πιθανότητα: ~ καθυστέρησε λόγω τής κίνησης 
|| η εκλογή νέου προέδρου ~ θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πιθανός, ίσως. 

πιθαράς (ο) {πιθαράδες} (παλαιότ.) τεχνίτης που κατασκευάζει πιθάρια. 
πιθάρι (το) {πιθαρ-ιού | -ιών} πήλινο αγγείο µεγάλων διαστάσεων µε ευρύ 

στόµιο, παχιά τοιχώµατα και συνήθ. µικρές λαβές, που χρησιµοποιείται για την 
εναποθήκευση ξηρών ή υγρών τροφών ΣΥΝ. πίθος, κιούπι. — (υποκ.) πιθαράκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. πιθάριον, υποκ. τού αρχ. πίθος (βλ.λ.)]. 

πιθηκάνθρωπος (ο) [1891] {πιθηκανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΘΡΩ-ΠΟΛ. 
ανθρωποειδές που είχε χαρακτηριστικά πιθήκου και θεωρείται ότι έζησε πριν 
από 500.000 χρόνια, χρησιµοποιούσε λίθινα εργαλεία και τη φωτιά 2. 
(σκωπτ.) ο πολύ άσχηµος άνθρωπος, ο ασχηµοµού- 
ρης· 
[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pithecanthropus]. 

πιθηκήσιος, -ια, -ο (σχολ. ορθ. πιθηκίσιος) αυτός που µοιάζει µε ή ταιριάζει σε 
πίθηκο. — πιθηκήσια επίρρ. [ΕΤΥΜ < πίθηκος + παραγ. επίθηµα -ήσιος 
(βλ.λ.)]. 

πιθηκίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {πιθήκισα} (κακόσ.) µιµούµαι άκριτα τη συ-
µπεριφορά, τα ήθη ή το ντύσιµο άλλων, κυρ. κατά τρόπο άκοµψο και 
αφύσικο, χωρίς να έχω αφοµοιώσει τα στοιχεία αυτά ΣΥΝ. µαϊµουδίζω. — 
πιθηκισµός (ο) [αρχ.]. 

πιθηκοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {πιθηκοειδ-ούς | -εις (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει 
µε πίθηκο ΣΥΝ. πιθηκόµορφος 2. (για πρόσ. ως χαρακτηρισµός) ο άσχηµος 
άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πιθηκοµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τη µορφή πιθήκου ΣΥΝ. 
πιθηκοειδής. 

πιθηκοµούρης, -α, -ικο {πιθηκοµούρηδες} αυτός που το πρόσωπο του θυµίζει 
πίθηκο, πάρα πολύ άσχηµος. 

πίθηκος (ο) {πιθήκ-ου | -ων, -ους} 1. θηλαστικό που ζει στα δάση των θερµών 
περιοχών, µε τρίχωµα που καλύπτει το σώµα (εκτός από το πρόσωπο), το 
εσωτερικό των ποδιών, των χεριών και τα οπίσθια, µε στρογγυλό κεφάλι και 
συνήθ. προτεταµένες γνάθους, µακριά µυώδη ουρά, την οποία χρησιµοποιεί 
για να κρεµιέται από τα δέντρα· προσαρµόζεται εύκολα στο ανθρώπινο 
περιβάλλον και θεωρείται το κοντινότερο βιολογικά είδος προς τον άνθρωπο 
2. (µτφ.-σκωπτ.) άνθρωπος πολύ άσχηµος στην όψη. — (υποκ.) πιθηκάκι (το), 
πιθηκικός, -ή,-ό [1890]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, που εµφανίζει παραγ. επίθηµα -ακος | -ηκος, όπως 
και άλλα ονόµατα ζώων, πβ. µύρµηξ, -ηκος, Ίέραξ, -ακος. Η παλαιότερη υποθ. 
κατά την οποία η λ. συνδ. µε το λατ. foedus «άσχηµος, δύσµορφος», δεν είναι 
πειστική, αφού το µοναδικό της επιχείρηµα είναι η χρήση τού µτγν. καλλίας 
(< αρχ. κάλλος) κατ' ευφηµισµόν για τον πίθηκο. Ίσως πρόκειται για δάνειο]. 

πίθος (ο) (λόγ.) το πιθάρι· ΦΡ. (α) ΜΥΘΟΛ. πίθο<; των ∆αναΐδων πιθάρι χωρίς 
πυθµένα, το οποίο οι ∆αναΐδες είχαν καταδικαστεί να προσπαθούν να 
γεµίσουν κουβαλώντας συνέχεια νερό, χωρίς φυσικά αυτό να γεµίζει ποτέ (β) 
αντλώ εις πίθον ∆αναΐδων (αντλώ εις πίθον ∆αναΐδων, Λουκιαν. Τίµων 18) 
για κάθε µάταιη προσπάθεια, η οποία αποκλείεται να τελεσφορήσει, είναι 
καταδικασµένη σε αποτυχία. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. qe-to «δοχείο»), αβεβ. 
ετύµου. Σύµφωνα µε τον µυκ. τ., η λ. θα πρέπει να αναχθεί σε θ. µε αρχικό 
χειλοϋπερωικό φθόγγο και µε εναλλαγή φωνηεντισµού -e | -i. Οι συνδέσεις µε 
λ. εκτός τής Ελληνικής δεν έχουν τεκµηριωθεί (λ.χ. λατ. fidêlia «χύτρα» < 
*fides-lia, αρχ. ισλ. bida «δοχείο γάλακτος»), κυρ. επειδή η παρουσία τού µυκ. 
τ. δεν επιτρέπει την υιοθέτηση κοινού αρχικού θ. µε ηχηρό δασύ (*bhidh-)]. 

πιθώνω ρ. → απιθώνω 
πίκα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. (στα τραπουλόχαρτα) το µπαστούνι (βλ.λ.): 
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«Ντάµα ~» (θεατρικό έργο τού Α.Σ. Πούσκιν) 2. (συνεκδ.) το πείσµα, ο θυµός 
που έχει κάποιος λόγω ενοχλήσεως: δεν του µιλώ εδώ και µια βδοµάδα από ~· 
ΦΡ. έχω πίκα (κάποιον) τον έχω άχτι ΣΥΝ. φούρκα 3. το σκωπτικό πείραγµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. picca «αιχµή» < γαλλ. pique < p. piquer < δηµώδ. λατ. 
♦piccare «τρυπώ, κεντώ» < λατ. picus «δρυοκολάπτης»]. 

πικάντικος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που έχει έντονη γεύση (συ-νήθ. λόγω 
µπαχαρικών, καρυκευµάτων, αλλαντικών κ.λπ.): ~ σάλτσα | καναπεδάκια 2. 
χαριτωµένα προκλητικός, τολµηρός, ερεθιστικός (χωρίς όµως υπερβολή): ~ 
ταινία | ανέκδοτο. — πικάντικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. piccante 
«αιχµηρός» < piccare < picca «αιχµή» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικάπ (το) {άκλ.| ηλεκτρική συσκευή για την αναπαραγωγή ήχων εγ-
γεγραµµένων σε δίσκο βινυλίου (βλ.λ.), η οποία αποτελείται από ένα επίπεδο 
(πλατό), πάνω στο οποίο περιστρέφεται µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό ο 
δίσκος, και έναν βραχίονα που απολήγει σε κεφαλή µε βελόνα στην άκρη 
(συνήθ. µε κοµµάτι διαµαντιού), η οποία ακολουθεί τις αυλακώσεις τού 
δίσκου καθώς περιστρέφεται. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pick-up «µαζεύω, σηκώνω κάτι 
από κάτω - αποτυπώνω»]. 

Πικαρδία (η) περιοχή τής Β. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Picardie < 
παλλ. γαλλ. pic (> σύγχρ. pique), µε τη σηµ. «αιχµή» (βλ. κ. πίκα)]. 

πικάρω ρ. µετβ. {πίκαρα κ. πικάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. πειράζω, κάνω 
(κάποιον) να ενοχληθεί: δεν το εννοούσε, το είπε για να σε πικά-ρει 2. προκαλώ 
πείσµα σε (κάποιον) ΣΥΝ. πεισµώνω.  — πικάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
piccare < picca «αιχµή» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικεδένιος, -α, -ο αυτός που είναι κατασκευασµένος από πικέ: ~ κουβέρτα | 
κάλυµµα. Επίσης πικέ {άκλ.}. 

πικές (ο) {πικέδες} βαµβακερό ύφασµα µε ανάγλυφα σχήµατα ή σχέδια στην 
ύφανση του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. (tissu) piqué «(ύφασµα) φοδραρισµένο» < 
piquer «τρυπώ, φοδράρω» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικέτα (η) {πικετών} χάρτινη επιφάνεια (πλακάτ), πάνω στην οποία γράφονται 
συνθήµατα και την οποία περιφέρουν διαδηλωτές σε πορείες (πικετοφορίες). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. picchetto (κατά τα θηλ.), βλ. κ. πικέτο]. 

πικέτο (το) 1. χαρτοπαίγνιο που παίζεται µε τριάντα δύο τραπουλόχαρτα (έχουν 
αφαιρεθεί τα χαρτιά από τα δυάρια µέχρι και τα εξάρια) 2. η δεσµίδα από τα 
τριάντα δύο αυτά χαρτιά. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. picchetto «µικρός πάσσαλος - είδος 
χαρτοπαιγνίου» < γαλλ. piquet < p. piquer «τρυπώ» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικετοφορία (η) {πικετοφοριών} διαδήλωση µικρής οµάδας ατόµων, στην οποία 
καθένας κρατάει ένα πλακάτ (µια πικέτα) ή έχει πάνω του στερεωµένη 
πινακίδα µε σύνθηµα ή σύντοµο κείµενο, µε το οποίο ενηµερώνει ή 
διαµαρτύρεται για συγκεκριµένο ζήτηµα. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < πικέτο (βλ.λ.) + 
-φορία < -φόρος < φέρω]. 

πίκι (το) (πικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. το κέρας (βλ.λ.) ANT. κέρκος, ράντα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. picchi, πληθ. τού picco «κορυφή - κέρας» < λατ. pic(c)us]. 

πίκλα (η) 1. νερό µε ξίδι ή αλάτι που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση 
λαχανικών ή κρέατος 2. (συνήθ. στον πληθ.) σαλάτα που περιέχει κοµµατάκια 
συντηρηµένων λαχανικών και η οποία συνοδεύει κυρίως το κρύο φαγητό 3. 
πίκλες (οι) πράσινες ελιές διατηρηµένες στο παραπάνω υγρό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pickle < µέσ. αγγλ. pikkyl | pekille < µέσ. κάτω γερµ. pekei 
(> γερµ. Pökel «άλµη»), αγν. ετύµου], 

πικνίκ (το) {άκλ.} πρόχειρο γεύµα στην εξοχή µε φαγητά που έχουν φέρει 
έτοιµα από το σπίτι οι εκδροµείς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pique-nique, εκφραστ. σύνθετο αβεβ. ετύµου. Υποστηρίζεται 
ότι το α' συνθ. pique ανάγεται στο p. piquer «τρυπώ» µε τη σηµ. «κόβω µε τα 
δόντια, τρώγω» (βλ. λ. πίκα), ενώ το β' συνθ. αποτελεί οµοιοκατάληκτη 
επέκταση µε τη λ. nique «πράγµα άχρηστο, άνευ αξίας» (εκφραστ. λ.)]. 

πίκο- α' συνθετικό λέξεων (στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων), που υποδηλώνει 
πολλαπλασιασµό επί ΙΟ12 τής µονάδας µπροστά από την οποία τοποθετείται. 
[ΕΤΥΜ. < pico-, όρ. τού ∆ιεθνούς Συστήµατος Μονάδων (S.I.), που προ-
έρχεται από το ιταλ. piccolo «µικρό» (βλ. κ. πίκολο)]. 

πίκολο (το) (ή πίκολο φλάουτο) {άκλ.} ΜΟΥΣ. παραλλαγή τού φλάουτου, µικρό 
φλάουτο, το οποίο ηχεί σε ψηλότερες ηχητικές περιοχές από το κοινό 
φλάουτο- έχει διαπεραστικό ήχο και συµµετέχει τακτικά στη συµφωνική 
ορχήστρα, κατά κανόνα ως το οξύτερο όργανο της. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piccolo < εκφραστ. θ. *plcc-, παράλλ. προς το poco «λίγος» < 
λατ. paucus]. 

Π.Ι.Κ.Π.Α. (το) Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως. 
πίκρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πικρή γεύση: η ~ τού καφέ ΣΥΝ. πικρό-τητα 

ΑΝΤ. γλυκύτητα 2. (µτφ.) το συναίσθηµα µεγάλης στενοχώριας που 
προέρχεται από κάτι δυσάρεστο: έµεινε µε την ~ τής αποτυχίας || οι ~ και τα 
βάσανα τον γέρασαν ΣΥΝ. λύπη, βάσανο, φαρµάκι ΑΝΤ. ευφροσύνη, χαρά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πικραίνω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα γλύκα -γλυκαίνω, 
τρέλα - τρελαίνω, ανάσα - ανασαίνω]. 

πικραγγουριά (η) άγριο πολυετές ποωδες φυτό, που φυτρώνει συνήθ. σε άγονες 
περιοχές, τού οποίου οι ώριµοι, κρεµαστοί καρποί αποκόπτονται πολύ 
εύκολα, εκτινάσσοντας τα σπέρµατα και τον πο- 

λύ πικρό και ερεθιστικό για τα µάτια χυµό τους. 
πικράγγουρο (το) ο καρπός τής πικραγγουριάς. 
Πίκράδα (η) {χωρ. πληθ.} η πικρή γεύση: βάλε λίγη ζάχαρη, να σπάσει η - ΣΥΝ. 

πικρίλα, φαρµακίλα ANT. γλυκάδα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πίκρα + παραγ. επίθηµα -
άδα, πβ. ζάλη - ζαλάδα]. 

πικραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πίκρα-να, -θηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. 
(σπάν.) προκαλώ ή αφήνω πικρή γεύση: η µελιτζάνα πικραίνει κάπως το 
φαγητό ΣΥΝ. πικρίζω 2. (µτφ.) προκαλώ στενοχώρια, λύπη σε (κάποιον): 
πίκρανε συγγενείς και φίλους µε την αχαριστία του || (µε-σοπαθ.) πικράθηκε 
από την άδικη στάση του ΣΥΝ. στενοχωρώ, δυσαρεστώ, λυπώ, φαρµακώνω ♦ 
3. (αµετβ.) γίνοµαι πικρός: µη βάλεις άλλη κουταλιά καφέ, γιατί θα πικράνει 
πολύ 4. (η µτχ. πικραµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

πικραλίδα (η) πολυετές ποώδες, εδώδιµο φυτό µε άκαµπτο, τριχωτό βλαστό 
και µπλε άνθη, το οποίο τρώγεται ως λαχανικό ή σαλάτα ΣΥΝ. 
πικροµάρουλο, πικροράδικο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πικραλίς, -ίδος < πικρίς, -ίδος + παραγ. επίθηµα -αλί-δα, πβ. 
κ. καυκαλ-ίδα, πεταλ-ίδα]. 

πικραµένος, -η, -ο αυτός που έχει πικραθεί, έχει στενοχωρηθεί πολύ (από 
κάποιο ν/κάτι): ήταν ~ από την αχαριστία όσων βοήθησε || έφυγε από τη ζωή ~· 
ΦΡ. θα γελάσει (κι) ο κάθε πικραµένος για κάτι τόσο αστείο ή γελοίο που θα 
προκαλέσει το γέλιο ακόµη και σε αυτόν που αισθάνεται πίκρα. — πικραµένα 
επίρρ. 

πικραµυγδαλια (η) η αµυγδαλιά τής οποίας οι καρποί έχουν πικρή γεύση. 
πικραµύγδαλο (το) [µεσν.] {πικραµυγδάλ-ου | -ων} ο καρπός τής πι-

κραµυγδαλιάς. 
Πικραµυγδαλόλαδο (το) αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα πικραµύγδαλα, 

µοιάζει µε το αµυγδαλόλαδο και χρησιµοποιείται όπως και αυτό. 
πικραντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να κάνει κάτι πικρό ANT. 

γλυκαντικός. 
πικρία (η) [αρχ.] {πικριών} 1. η δυσάρεστη ψυχική κατάσταση, η στενοχώρια: 

η ~ τής ήττας ΣΥΝ. θλίψη 2. η γεύση τού πικρού ΣΥΝ. πικρίλα. 
πικρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {πίκρισα} ♦ 1. (αµετβ.) έχω ή αποκτώ πικρή 

γεύση: η ρίγανη | ο καφές | το πικραµύγδαλο πικρίζει ANT. γλυ-κίζω ♦ 2. 
(µετβ.) δίνω ή αφήνω πικρή γεύση: »7 µελιτζάνα πικρίζει κάπως το φαγητό. — 
πίκρισµα (το). 

πικρίλα (η) {χωρ. πληθ.} η γεύση τού πικρού: το χάπι άφηνε µια ~ στο στόµα 
ΣΥΝ. πικράδα, φαρµακίλα ANT. γλύκα. [ΕΤΥΜ. < πικρός + -ίλα (βλ.λ.), πβ. 
ξιν-ίλα, ψαρ-ίλα, µαυρ-ίλα]. 

πίκρισµα (το) → πικρίζω 
πικρό- κ. πικρό- κ. πικρ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει το β' 

συνθετικό: 1. έχει πικρή γεύση: πικρ-αµύγδαλο, πικροδάφνη 2. προκαλεί 
πικρία, δηµιουργεί στενοχώριες και καηµούς: πι-κρο-θάλασσα, πικρο-
κυµατούσα, πικρο-καρδίζω, πικρο-βάσανα 3. χαρακτηρίζεται από πίκρα, 
κρύβει ή εκδηλώνει θλίψη, στενοχώρια: πι-κρό-καρδος, πικρό-γελο. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
πικρός (βλ.λ.)]. 

πικροαίµατος, -η, -ο άνθρωπος µε στρυφνό, δύστροπο ή αντιπαθητικό 
χαρακτήρα. 

πικροβάσανα (τα) (πικροβασάνων) τα βάσανα που προκαλούν µεγάλες πίκρες. 
πικρόγελο (το) το πικραµένο γέλιο, που δεν δηλώνει χαρά αλλά θλίψη ANT. 

γλυκόγελο. 
πικρόγευστος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει πικρή γεύση. 
πικρόγλυκος, -η, -ο 1. αυτός που είναι γλυκός και πικρός ταυτόχρονα 2. (µτφ.) 

αυτός που είναι ευχάριστος µαζί και δυσάρεστος. 
πικρόγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που λέει λόγια πικρά, τα οποία πληγώνουν 

τους άλλους ΣΥΝ. δηκτικός, φαρµακόγλωσσος ANT. γλυ-κόγλωσσος. 
πικροδάφνη (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) αειθαλής θάµνος ή µικρό δέντρο των 

περιοχών τής Μεσογείου, µε δηλητηριώδη γαλακτώδη χυµό και εντυπωσιακά 
ρόδινα (αλλά και λευκά, κόκκινα ή κιτρινωπά) άνθη, που φυτρώνουν σε 
δέσµες στην κορυφή των κλαδιών καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό για τα 
άνθη του και ανθοφορεί όλο το καλοκαίρι ΣΥΝ. ροδοδάφνη. 

πικροθάλασσα (η) {πικροθαλασσών} η θάλασσα ως πρόξενος κακών και 
συµφορών (λ.χ. ναυαγίων), που προκαλούν βάσανα και πίκρες: «θάλασσα ~ 
και πικροκυµατούσα» (δηµοτ. τραγ.). 

πικροκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πικροκάρδισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
πικραίνω την καρδιά, στενοχωρώ (κάποιον): µην τον πικροκαρδί-ζεις ΣΥΝ. 
κακοκαρδίζω ♦ 2. (αµετβ.) πικραίνοµαι, θλίβοµαι: µη µου πι-κροκαρδίζεις κι 
όλα θα πάνε καλά. 

πικρόκαρδος, -η, -ο 1. αυτός που τρέφει κακά, φθονερά αισθήµατα για τους 
άλλους ΣΥΝ. φθονερός 2. αυτός που έχει πικραθεί, κακοκαρδιστεί. 

πικροκυµατούσα (η) (λαϊκ.) ως χαρακτηρισµός τής θάλασσας, επειδή τα 
κύµατα της φέρνουν πίκρες και στενοχώριες στους ανθρώπους. 
[ΕΤΥΜ. < πικρό- + -κυµατούσα < κύµα, πβ. ξανθοµαλλ-ούσα, γλυκο-λαλ-ούσα]. 

πικρόλογα (τα) πικρά λόγια που πληγώνουν ΑΝΤ. γλυκόλογα. 
πικροµάρουλο (το) η πικραλίδα (βλ.λ.). 
πικροπηγή (η) [1888] µεταλλική πηγή από την οποία τρέχει νερό που πικρίζει, 

διότι περιέχει µαγνήσιο και θειικό νάτριο. 
πικροράδικο (το) η πικραλίδα (βλ.λ.). 
πικρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τη γεύση τού καφέ χωρίς ζάχαρη: ~ 
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ποτό | φάρµακο ANT. γλυκός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί θλίψη, πί-
κρα: η - αλήθεια (που δεν είναι ευχάριστη) || η ήττα είναι ~ || έζησε ~ 
στιγµές || πικρά είν' τα ξένα (η ξενιτειά) ΣΥΝ. λυπηρός 3. (µτφ.) αυτός 
που φανερώνει πίκρα, λύπη ή στενοχώρια: µ ' ένα χαµόγελο ~ || ~ λό-
για | δάκρυα | σχόλια ANT. γλυκός. — πικρά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*pik-rós, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *peik- «σηµειώνω, χαράζω - κεντώ, 
τέµνω, ερεθίζω», πβ. σανσκρ. pimsâti «κόβω, τέµνω», αρχ. σλαβ. 
pïsati «γράφω», pistrü «πολύχρωµος, παρδαλός» κ.ά. Οµόρρ. ποικ-
ίλος (βλ.λ.)]. 

πικροτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (σπάν.) 1. η πικρή γεύση: η ~ του 
καφέ ANT. γλύκα 2. (µτφ.) η πικρία ANT. γλυκύτητα. 

πικρούτσικος, -η/-ια, -ο αυτός που πικρίζει κάπως, που έχει ελαφρώς 
πικρή γεύση ΑΝΤ. γλυκούτσικος. 

πικρόχολος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από πρόθεση να υπο-
τιµήσει, να ενοχλήσει ή να κατηγορήσει κάποιον: ~ σχόλιο | διαπί-
στωση | παρατήρηση || - άνθρωπος, δεν ακούς καλό λόγο απ' το στόµα 
του για κανέναν! — πικρόχολα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πικρό- + χόλος 
(βλ.λ.)]. 

πικτόγραµµα (το) (πικτογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} σχέδιο ή απλο-
ποιηµένη εικονογραφική παράσταση, που απεικονίζει µε συµβολικό 
τρόπο συγκεκριµένη σηµασία, ώστε να µεταβιβάζει µήνυµα, όπως 
λ.χ. το ιδεόγραµµα. 
[EJYM Μεταφορά τού αγγλ. pictogram (νόθο συνθ.) < picto- (< λατ. 
pictus «ποικίλος, στικτός», µτχ. τού p. pingo «ζωγραφίζω, γράφω») + 
-gram (< αρχ. γράµµα)]. 

πικτογραφία (η) {πικτογραφιών} η χρήση πικτογραµµάτων ως προ-
στάδιο τής γραφής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. pictography (νόθο συνθ.) < picto- (βλ. κ. 
πικτόγραµµα) + -graphy < -γραφία]. 

Πιλάλα (η) -> πηλάλα 
πιλαλώ ρ. → πηλαλώ 
πίλαστρο (το) (πιλάστρ-ου | -ων} APXIT. τετράγωνος στύλος προσαρ-

µοσµένος σε τοίχο ΣΥΝ. παραστάδα, πεσσός. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pilastro «παραστάδα, στήλη» < µεσν. λατ. 
palestrata (µε επίδρ. τού pila «κολόνα») < µτγν. λατ. parastata | 
parastatês < αρχ. παραστάτης]. 

πιλατεύω ρ. µετβ. {πιλάτεψα} (λαϊκ.-εκφραστ.) ταλαιπωρώ, βασανί-
ζω (κάποιον): µία ώρα µε πιλάτευε, µέχρι να µου πει τι ήθελε. — πι-
λάτεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κύρ. όν. Πιλάτος (ο Ρωµαίος διοικη-
τής τής Ιουδαίας που έδωσε την άδεια για τη σταύρωση τού Χρι-
στού) < λατ. (Pontius) Pilatus (< επίθ. pilatus «οπλισµένος µε ακόντιο» 
< pilum «ακόντιο»). Κατ' άλλη άποψη, πιλατεύω < *(α)πιλατ-εύω < 
µτγν. άπελάτης (βλ.λ.)]. 

Πιλάτος (ο) → Πόντιος Πιλάτος 
πιλάφι (το) (πιλαφ-ιού | -ιών} 1. φαγητό από ρύζι βρασµένο µε καρυ-

κεύµατα, το οποίο συνήθ. σερβίρεται ως συµπλήρωµα σε διάφορα 
πιάτα, λ.χ. µε κρέας: µύδια µε ~ 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι 
ανούσιο, χαλαρό, χωρίς ενδιαφέρον: το µατς ήταν ~. — (υποκ.) πιλα-
φάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. pilav < περσ. palâv | pilav, αρχικώς «φαγητό µε κρέας 
ή ψάρι, καλυµµένο µε βρασµένο ρύζι και γαρνιρισµένο µε αβγά ή 
κρεµµύδια»]. 

πίληµα (το) {πιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. χοντρό ύφασµα που αποτε-
λείται από συµπιεσµένες τρίχες ζώων ΣΥΝ. κετσές 2. (συνεκδ.) τεµά-
χιο τέτοιου υφάσµατος, από το οποίο κατασκευάζονται καπέλα 
ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία ΣΥΝ. καστόρι. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
πιλώ (-όω) < πίλος (βλ.λ.)]. 

πίλινγκ (το) (συνήθ. ορθ. πήλινγκ) {άκλ.} η απολέπιση τής επιφάνει-
ας τής επιδερµίδας µε τη χρήση κατάλληλων καλλυντικών ή χηµικών 
ουσιών (χηµικό ~), που επιτυγχάνουν την αποµάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων και την εξάλειψη αντιαισθητικών σηµαδιών, κηλίδων ή 
ουλών τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. peeling < p. peel «ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω» < µέσ. 
αγγλ. pelen < µέσ. γαλλ. peler < λατ. pilare < pilus «τρίχα»]. 

πιλοποιείο (το) [1871] (λόγ.) το εργοστάσιο ή το εργαστήριο στο 
οποίο κατασκευάζονται καπέλα ΣΥΝ. καπελάδικο. 

πιλοποιία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή καπέλων 2. το πι-
λοποιείο. 

πιλοποιός (ο/η) (λόγ.) ο κατασκευαστής καπέλων ΣΥΝ. καπελάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πίλος (βλ.λ.) + -ποιος < ποιώ]. 

πιλοπωλείον (το) [1887] (λόγ.) κατάστηµα που πωλεί καπέλα ΣΥΝ. 
καπελάδικο. — πιλοπώλης (ο) [1894]. 

πίλος (ο) (λόγ.) καπέλο, κυρ. κατασκευασµένο από πίληµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πίλος, αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι µορφολογικώς αποδεκτή 
η σύνδεση µε αρχ. γερµ. filz (> γερµ. Filz «σκουφί»), αρχ. αγγλ. felt, οι 
οποίες συνδέονται µάλλον µε αρχ. γερµ. falzen «εφαρµόζω, βάζω µέ-
σα» και αρχ. ρωσ. pülsti «κάλυµµα» ως προερχόµενες από κοινό I.E. 
*pel-d-os. Επίσης δεν φαίνεται πιθανή η σύνδεση µε λατ. pilleus «κα-
πέλο» και pilus «τρίχα» (< I.E. *pil-s-). Επικρατεί κυρ. η άποψη ότι το 
λατ. pilus είναι αγν. ετύµου, ενώ τόσο το λατ. pilleus όσο και το αρχ. 
πίλος αποτελούν ανεξάρτητα δάνεια (ως τεχν. όροι), αγν. προελ.]. 

πιλοτάρω ρ. αµετβ. {πιλόταρα κ. πιλοτάρισα} 1. οδηγώ πλοίο ή αε-
ροσκάφος ΣΥΝ. πλοηγώ 2. (µτφ.) κατευθύνω µε κατάλληλους χειρι-
σµούς: ~ ένα πρόγραµµα. — πιλοτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
pilotare < pilota (βλ. κ. πιλότος)]. 

πιλοτή (η) ισόγειος χώρος κτηρίου, συνήθ. πολυκατοικίας, στον οποίο 
υπάρχει η είσοδος και ο οποίος δεν έχει περιτοιχιστεί (ώστε να φαί-
νονται οι κολόνες τού κτηρίου) και χρησιµοποιείται συνήθ. ως χώρος 
στάθµευσης για τα αυτοκίνητα των ενοίκων. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pilotis «πασσάλωση, θεµελίωση µε πασσάλους» < pilot 
«είδος πασσάλου µε σιδερένια αιχµή» < pile «στύλος» (< λατ. pila 
«στήλη, στύλος»)]. 

πιλοτή ή πυλωτή; Η λέξη δεν συνδέεται ετυµολογικά µε το πύλη, 
ώστε να δικαιολογείται η γραφή πυλωτή. Προέρχεται από το γαλλ. 
pilotis (< pile «στύλος, κολόνα» < λατ. pila), γι' αυτό και πρέπει να 
γράφεται πιλοτή 

πιλοτήριο (το) {πιλοτηρί-ου | -ων} ο ειδικά διαµορφωµένος και εξο-
πλισµένος χώρος αεροσκάφους (καµπίνα), από τον οποίο ο πιλότος 
κατευθύνει το αεροπλάνο. 
[ΕΤΥΜ. < πιλότος + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. χειρισ-τήριο, καθαρισ-
τήριο, πιεσ-τήριο κ.ά.]. 

πιλοτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. το πλοιάριο τού πιλότου, πλοη-
γίδα (βλ.λ.) Επίσης Πιλοτίνα. [ΕΤΥΜ. < πιλότος + παραγ. επίθηµα -
ιέρα, πβ. ψηστ-ιέρα, καφετ-ιέρα]. 

πιλοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πιλότο ή τον πλοηγό 
2. (για σχέδια, προγράµµατα κ.λπ.) αυτός που εφαρµόζεται ή γίνεται 
δοκιµαστικά, προκειµένου από την πειραµατική εφαρµογή ή εκτέλε-
ση του να συναχθούν τα συµπεράσµατα για τις πιθανές τροποποιή-
σεις, βελτιώσεις αντίστοιχων σχεδίων, προγραµµάτων που θα υλοποι-
ηθούν περαιτέρω στα πρότυπα αυτού: ~ πρόγραµµα διδασκαλίας των 
νέων βιβλίων σε επιλεγµένα σχολεία || ~ επεισόδιο (τηλεοπτικής σει-
ράς). — πιλοτικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. pilot (σε φρ. όπως pilot programme | 
project)]. 

πιλότος (ο/η) 1. (α) ο οδηγός, χειριστής αεροσκάφους: ~ τής Ολυ-
µπιακής | τής πολεµικής αεροπορίας || ικανός | έµπειρος ~ (β) ΤΕΧΝΟΛ. 
αυτόµατος πιλότος βλ. λ. αυτόµατος 2. ΝΑΥΤ. Ο πλοηγός (βλ.λ.) 3. (σε 
φραστικές λέξεις ως χαρακτηρισµός µε ενωτικό) για δοκιµαστικό 
πρόγραµµα, σχέδιο κ.λπ., που χρησιµοποιείται πειραµατικά ως οδη-
γός, προκειµένου να συναχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για άλλα 
ανάλογα προγράµµατα: ένα οικιστικό πρόγραµµα-πιλότος || επεισό-
διο-πιλότος (πριν από το κανονικό γύρισµα τηλεοπτικής σειράς). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. piloto < δηµώδ. λατ. *pëdôta < µεσν. *πηδώτης 
< αρχ. πηδόν «τιµόνι, πηδάλιο» (βλ. λ. πηδάλιο)]. 

πιλότος ή πηλώτος; Αν η ετυµολογία τής λ. από ελλην. *πηδώτης 
(το οποίο όµως δεν µαρτυρείται) ήταν ασφαλής και αν ετηρείτο 
αυστηρά η γραφή που υπαγορεύει η ετυµολογία, τότε η γραφή πη-
λώτος θα ήταν προτιµότερη: αρχ. ελλην. πηδόν «τιµόνι» (πβ. πηδ-
άλιθ) > µεσν. *πηδ-ώτης «τιµονιέρης, οιακοστρόφος» > δηµώδ. λατ. 
*pedota > νεότ. ιταλ. pilota (µε ανοµοιωτική τροπή τού d σε 1 και 
τού e σε i, πβ. µεσν. γαλλ. piìotte > γαλλ. pilote > αγγλ. pilot) > νεο-
ελλ. πηλώτος (από το πηδ-ώτης). Ωστόσο, η «περιπετειώδης» ιστο-
ρία τής λέξης γεννά αµφιβολίες (το πηδώτης δεν µαρτυρείται ως 
λέξη)· έτσι είναι προτιµότερη η απλούστερη γραφή πιλότος. 

πιλοφορώ ρ. αµετβ. {-είς... | πιλοφόρησα} (λόγ.) φορώ καπέλο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πιλοφορώ (-έω) < πίλος (βλ.λ.) + φορώ]. 

πίνα (η) {πινών} µεγαλόσωµο µαλάκιο, το οποίο απαντά στις θερµές 
και εύκρατες θάλασσες· έχει τριγωνικό και επίµηκες όστρακο, που 
καλύπτεται µε σειρές µεγάλων λεπιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. πίνη | πίνα, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογ. προελ., ενώ 
αµφίβολη θεωρείται η σύνδεση µε εβρ. penin «κοράλλι». Οι κώδικες 
παραδίδουν συχνά και τη γρ. πίννά]. 

πίνακας (ο) {πινάκων} 1. επίπεδη και λεία επιφάνεια από ξύλο ή πλα-
στικό, πάνω στην οποία γράφει κανείς µε κιµωλία ή µαρκαδόρο (σε 
σχολείο, αίθουσα συνεδριάσεων κ.λπ.): γράφω στον ~ || σβήνω τον ~ || 
σηκώνω µαθητή στον ~ (λ.χ. για να τον εξετάσω προφορικά στο µά-
θηµα)· ΦΡ. πίνακας ανακοινώσεων ειδική επιφάνεια από ξύλο ή φελ-
λό, πάνω στην οποία επικολλώνται ή καρφιτσώνονται ανακοινώσεις 
2. κατάλογος που έχει αναγραφεί σε χαρτί ή ειδική επιφάνεια (ξύλι-
νη, µεταλλική κ.λπ.), που περιλαµβάνει σειρά ονοµάτων, πραγµάτων 
κ.λπ.: ~ εµπορευµάτων ΣΥΝ. λίστα 3. (ειδικότ.) κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά στοιχεία που µπορεί να βρει κα-
νείς σε βιβλίο, ο οποίος είναι τυπωµένος σε ξεχωριστή σελίδα τού βι-
βλίου· ευρετήριο: ~ περιεχοµένων | ονοµάτων και όρων | λέξεων 4. η 
συστηµατική έκθεση στοιχείων σχετικών µε ένα θέµα µε τη µορφή 
σειράς στηλών µε δεδοµένα ή διαγραµµάτων και γραφηµάτων: οι µε-
ταβολές στον πληθωρισµό φαίνονται στον ~ τής σελίδας 10 || στατι-
στική µελέτη µε πίνακες 5. ζωγραφική παράσταση πάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια (ξύλο, χαρτί, µουσαµά ή άλλο υλικό): ένα σαλόνι γεµάτο 
πίνακες || αγοράζω | πουλώ | συλλέγω πίνακες || - ζωγραφικής || κλα-
σικός | µοντέρνος | διάσηµος ~ || πίνακες τού µεγάλου ζωγράφου εκτί-
θενται σε κεντρική γκαλερί των Αθηνών 6. ΗΛΕΚΤΡ. το σύνολο των 
εξαρτηµάτων και οργάνων που προορίζονται για τον έλεγχο τής λει-
τουργίας ή τής κατάστασης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, καθώς και 
για τον χειρισµό τους: ~ διανοµής (στους σταθµούς ή υποσταθµούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) || ~ εισαγωγής (στη θέση όπου κα-
ταλήγει η παροχή) || γενικός ~ (που περιέχει τις ασφάλειες και τους 
διακόπτες, οι οποίοι ασφαλίζουν τα επιµέρους κυκλώµατα εσωτερι-
κής εγκατάστασης, καθώς και όλη την εγκατάσταση ως ενιαίο κύ-
κλωµα) || ενδεικτικός ~ (µε φωτεινούς σηµατοδότες, που επιτρέπουν 
τον οπτικό έλεγχο τής λειτουργίας ηλεκτρικού ή τηλεφωνικού κυ-
κλώµατος) · ΦΡ. (ζητώ) την κεφαλή (κάποιου) επί πίνακι βλ. λ. ζητώ. 
— (υποκ.) πινακάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πίναξ, -ακος, τεχν. όρ., που εµφανίζει επίθηµα -αξ, πβ. 
κάµ-αξ, κλϊµ-αξ, σχίδ-αξ. Η λ. συνδ. µε σανσκρ. pinäka- «µπαστούνι, 
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καλάµι», αρχ. σλαβ. pini «κορµός δέντρου, κούτσουρο» (> σερβοκρ. pânj), 
µέσ. γερµ. vine «σωρός ξύλων» κ.ά. Σχετικά µε τη σηµασιολ. εξέλιξη 
«κοµµάτι ξύλου, κούτσουρο» → «πίνακας», πβ. λατ. codex (caudex) 
«κούτσουρο, κλαδί - πίνακας, βιβλίο». Ήδη αρχ. είναι οι σηµ. τής επιφάνειας 
γραφής ή ζωγραφικής, καθώς και των πλαισίων στα οποία εµφανίζονται 
χαρτογραφικές ή αστρονοµικές πληροφορίες. Στη µτγν. γλώσσα συναντούµε 
επίσης τους πίνακες ανακοινώσεων και τους καταλόγους µε ταξινοµηµένες 
πληροφορίες. Στον ηλεκτρισµό η λ. αποδίδει το γαλλ. tableau]. 

πίνακι → πίνακας 
πινακίδα (η) 1. επίπεδη επιφάνεια (από ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, πηλό κ.λπ.), 

πάνω στην οποία αναγράφονται διάφορα στοιχεία µε κατατοπιστικό 
περιεχόµενο: ~ καταστήµατος | επαγγελµατική (δικηγόρου, γιατρού, πολιτικού 
κ.λπ.) || ζωγραφική | εγχάρακτη | πήλινη -ΣΥΝ. ταµπέλα, επιγραφή 2. (ειδικότ.) 
πινακίδες (οι) οι ειδικές µεταλλικές πλάκες, στις οποίες αναγράφεται ο 
αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος και που τοποθετούνται µία στο µπροστινό και 
µία στο πίσω µέρος τού οχήµατος: ~ οδικής κυκλοφορίας || η Τροχαία τού 
αφαίρεσε τις ~ κυκλοφορίας || κυκλοφορεί µε κλεµµένες | ξένες ~ 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
πλάκα πάνω στην οποία έχει χαραχθεί κείµενο ή σχέδιο: µυκηναϊκές ~. — 
(υποκ.) πινακιδούλα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. πινακίς, -ίδος < αρχ. πίναξ]. 

πινακίδιο (το) [αρχ.] {πινακιδί-ου | -ων} 1. καρτέλα στην οποία σηµειώνουµε 
(κάτι) 2. τριπλότυπο στο οποίο αναγράφονται οι εντολές αγοραπωλησίας 
χρεωγράφων από χρηµατιστές. 

πινάκιο (το) {πινακί-ου | -ων} 1. µικρός πλάκας 2. (λόγ.) επιτραπέζιο σκεύος, 
συνήθ. πήλινο, για το σερβίρισµα φαγητού· πιάτο· ΦΡ. αντί πινακίου φακής 
(αντί πινακίου φακής, βλ. ΕΤΥΜ.) µε ευτελές αντάλλαγµα: τους βρήκαν στην 
ανάγκη και αγόρασαν το οικόπεδο τους ~ 3. ΝΟΜ. βιβλίο τού οποίου οι 
σελίδες έχουν αριθµηθεί και µονογραφηθεί από τον προϊστάµενο τού 
δικαστηρίου και στο οποίο εγγράφονται µε αριθµητική σειρά οι διαφορές και 
οι υποθέσεις που πρόκειται να εκδικαστούν στο ακροατήριο σε καθεµία 
δικάσιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πινάκιον, υποκ. τού ουσ. πίναξ. Η φρ. αντί πινακίου 
φακής ανάγεται στη βιβλική αφήγηση (Π.∆. Γένεσις, 25), κατά την οποία ο 
Ησαύ, πρωτότοκος γυιος τού Ισαάκ, πούλησε τα πρωτοτόκια στον αδελφό του 
Ιακώβ για ένα πιάτο φαγητό]. 

πινάκλ (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται µε τράπουλα των πενήντα δύο 
φύλλων από δύο, τρία ή και τέσσερα άτοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. pinacle < µτγν. 
λατ. pinnaculum «πτερύγιο», υποκ. τού λατ. pinna «φτερό», παράλλ. τ. τού 
penna (βλ. λ. πένα')]. 

πινακογραφια (η) [µτγν.] {πινακογραφιων} ΤΥΠΟΓΡ. ο καθορισµός των 
προδιαγραφών και η εργασία στοιχειοθεσίας ή σύνθεσης ενός πίνακα (βλ.λ., 
σηµ. 2 κ. 3). 

πινακοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πινακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
στο σχήµα µε πίνακα, που έχει επίπεδη επιφάνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης, -ης, -ες. 

πινακοθήκη (η) [µτγν.] {πινακοθηκών} 1. κτήριο που λειτουργεί ως µόνιµο 
εκθετήριο ζωγραφικών πινάκων: η Εθνική Πινακοθήκη 2. η συλλογή πινάκων 
ζωγραφικής 3. (µτφ.) έργο (συνήθ. ηθογραφικό) στο οποίο παρουσιάζεται µια 
ποικιλία χαρακτήρων, όπου περιγράφονται διάφορα πρόσωπα: η - των 
ηλιθίων || το βιβλίο είναι µια - των προσωπικοτήτων τής επανάστασης. 

πινακωτη (η) 1. (στους φούρνους) επιµήκης ξύλινη σανίδα µε χωρίσµατα, µέσα 
στα οποία τοποθετούνται τα ζυµωµένα ψωµιά και αφήνονται ωσότου 
φουσκώσουν (να ανέβει η ζύµη τους), πριν µεταφερθούν στον φούρνο, για να 
ψηθούν 2. (συνεκδ.) το ψωµί που ψήνεται σε τέτοιο σκεύος 3. (παλαιότ.) 
οµαδικό παιδικό παιχνίδι: «~, ~ από το άλλο µου τ' αφτί, γιατί 'ναι η µάννα µου 
κουφή» (παιδικό τραγ.). [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. επιθ. *πινακωτός < αρχ. 
πινάκιον (βλ.λ.)]. 

πινάπ-γκερλ (το) {άκλ.} νεαρή, ελκυστική γυναίκα, όπως εµφανίζεται σε 
φωτογραφία ή αφίσα (συνήθ. µεγάλων διαστάσεων) σε προκλητική πόζα: η 
γνωστή ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της ποζάροντας ως ~. 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ.-αµερ. pin-up-girl < pin up «καρφιτσώνω, στερεώνω» + girl 
«κορίτσι»]. 

πινγκ-πόνγκ (το) {άκλ.} ελλην. επιτραπέζια αντισφαίριση- παιχνίδι 
αντισφαίρισης (τένις) που παίζεται πάνω σε επίπεδο τραπέζι που χωρίζεται σε 
δύο ίσες περιοχές µε ένα δίχτυ απλωµένο κάθετα στη µέση του και σε όλο το 
πλάτος του. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ping-pong, ηχοµιµητική λ. από τον ήχο που προκαλεί η 
αναπήδηση τής µπάλας στο τραπέζι]. 

Πίνδαρος (ο) {-ου κ. -άρου) 1. αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής (περ. 520-
446 π.Χ.), ο οποίος συνέθεσε ωδές και επινίκιους ύµνους προς τιµήν των 
νικητών των πανελλήνιων αγώνων 2. ανδρικό όνοµα. — πινδάρειος, -α, -ο 
[αρχ.] κ. πινδαρικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., που συνδ. µε το 
τοπωνύµιο Πίνδος (βλ.λ.)]. 

Πίνδος (η) η µεγαλύτερη σε έκταση οροσειρά τής Ελλάδας, η οποία εκτείνεται 
από Β∆. προς ΝΑ. µεταξύ τής Ηπείρου και τής Θεσσαλίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*kwi-n-d-os (αντί *Τίνδος, µε υπερίσχυση τού αιολ. τύπου), µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *kwei-d- «λευκός, φωτεινός, λαµπρός», οπότε το όνοµα θα δήλωνε τη 
λευκή οροσειρά. Στο ίδιο I.E. θ. ανάγονται και άλλοι τ., πβ. σανσκρ. svind-ati 
«λάµπω, φεγγίζω», γοτθ. hveits «λευκός», αρχ. γερµ. (h)wiz, γερµ. weiß, 
αγγλ. white κ.ά.]. 

πινέζα (η) {πινεζών} 1. µικρό λεπτό καρφί µε πλατύ κεφάλι, που χρη-
σιµοποιείται για τη στερέωση, το καρφίτσωµα ελαφρών αντικειµένων (λ.χ. 
χαρτιών, φωτογραφιών) πάνω σε ξύλινες επιφάνειες, στον τοίχο κ.λπ. 2. 
(µτφ.-σκωπτ.) πολύ κοντός άνθρωπος. — (υποκ.) mve-ζούλα (η). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. punaise «κοριός» < δηµώδ. λατ. *putinasius, από συµ- 

φυρµό τού p. *putire (< λατ. putëre «σαπίζω, διαβρώνω») + λατ. nasus 
«µύτη»]. 

πινελάρω ρ. µετβ. {πινελάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάφω µε πινέλο. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. pennellare < pennello (βλ. λ. πινέλο)]. 

πινελιά (η) 1. το ίχνος που αφήνει ένα πινέλο µε χρώµα πάνω σε επιφάνεια· 
(συνεκδ.) 2. η ποσότητα χρώµατος που µπορεί να συγκρατήσει το πινέλο κάθε 
φορά που χρησιµοποιείται: θέλει µια-δυο - µαύρο, για να πάρει πιο σκούρα 
απόχρωση το µείγµα τού χρώµατος 3. κάθε κίνηση τού ζωγράφου µε το πινέλο 
(κατά τη δηµιουργία πίνακα): τράβηξε µια γρήγορη ~ || ζωγράφιζε µε 
προσεκτικές | ακριβείς | λεπτές - || τελείωσε το έργο µε λίγες ~ 4. (µτφ.) ο 
τρόπος µε τον οποίο αποδίδει ένας λογοτέχνης τις λεπτοµέρειες σε περιγραφή: 
σκιαγραφείς µε λεπτές ~ την προσωπικότητα τού ήρωα. 

πινέλο (το) 1. εργαλείο ζωγραφικής που αποτελείται από ένα στέλεχος, συνήθ. 
ξύλινο ή πλαστικό, µε βουρτσάκι στην άκρη, όπου τοποθετείται το χρώµα 2. 
(γενικότ.) κάθε λεπτή βούρτσα που χρησιµοποιείται για τη βαφή αντικειµένων 
ή για να απλώνουµε υλικό σε επιφάνεια: απλώνετε το αβγό µ'ένα ~ πάνω στο 
ζυµωµένο τσουρέκι-(ειδικότ.) 3. πολύ µικρό βουρτσάκι, που χρησιµοποιείται 
για το οµοιόµορφο άπλωµα τού κραγιόν στα χείλη 4. φουντωτή βούρτσα µε 
ξύλινη ή µεταλλική λαβή, που χρησιµοποιεί κανείς για να απλώσει τον αφρό 
στο δέρµα, όταν ξυρίζεται. — (υποκ.) πινελάκι (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pennello 
< λατ penicillus «γραφίδα, χρωστήρας», παράλλ. τ. τού penicullus, υποκ. τού 
penis «ουρά - πέος»]. 

πινοκυτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ενεργητική απορρόφηση 
υγρών τού περιβάλλοντος από το κύτταρο µέσα από αύλακες τής πλασµατικής 
µεµβράνης ΣΥΝ. κυτταροποσία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pinocytosis < pino- (< πίνω) + cytosis < cyt- (βλ. λ. κυτο-, κύτταρο-)]. 

πίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ήπια (να/θα πιω, προστ. πιες, πιείτε | (λαϊκ.) πιέτε), 
πιωµένος} ♦ (µετβ.) 1. ρουφώ (υγρό) µε το στόµα, ώστε να καταλήξει στο 
στοµάχι: ~ γάλα | πορτοκαλάδα- ΦΡ. (α) πίνω το αίµα (κάποιου) βλ. λ. αίµα 
(β) πίνω το (πικρό) ποτήρι δοκιµάζω δυσάρεστο συναίσθηµα λόγω αρνητικής 
καταστάσεως: - τής προδοσίας | τής αχαριστίας || θα το πιω κι αυτό το ποτήρι 
και ελπίζω να µην ξανασυµβεί κάτι τέτοιο (γ) (σε επισκέπτη) τι θα πιείτε | θα 
πιείτε κάτι; τι ποτό να σας προσφέρω; (δ) τι πίνεις; ποιο είναι το αγαπηµένο ή 
το συνηθισµένο ποτό σου; (ε) να πιεις (κάποιον) στο ποτήρι για άνθρωπο 
συνήθ. νεαρής ηλικίας µε πολύ ωραίο, δροσερό πρόσωπο: ένα κορίτσι σαν τα 
κρύα νερά- να το πιεις στο ποτήρι! (στ) πίνω νερό στο όνοµα (κάποιου) δείχνω 
απεριόριστη εµπιστοσύνη και σεβασµό σε κάποιον (λόγω των ικανοτήτων, τού 
ήθους του κ.λπ.) (ζ) τα πίνω καταναλώνω οινοπνευµατώδες ποτό, συνήθ. σε 
µεγάλη ποσότητα: χτες τα πίναµε µαζί στην ταβέρνα (η) πίνω το καταπέτασµα 
καταναλώνω τεράστιες ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών (θ) Γιάννης κερνά 
και Γιάννης πίνει βλ. λ. κερνώ (ι) ήπια το αµίλητο νερό σιωπώ, δεν λέω 
κουβέντα 2. (µτφ.) συγκρατώ (υγρό) στο εσωτερικό µου, απορροφώ: το χώµα 
ήπιε όλο το νερό ΣΥΝ. ρουφώ, τραβώ 3. (λαϊκ.) καταναλώνω ποσότητα χαπιών 
ή φαρµάκου- (ειδικότ.) καπνίζω (καπνό, τσιγάρο) ή παίρνω ναρκωτικά (κυρ. 
χασίς) ♦ (αµετβ.) 4. καταναλώνω (οινοπνευµατώδες ποτό): βάλε να πιω || ούτε 
καπνίζει ούτε πίνει- κάνει υγιεινή ζωή || πίνει πολύ, αλλά αντέχει || ~ σαν 
σφουγγάρι (πολύ, υπερβολικά) 5. (ειδικότ.) έχω εθιστεί στο αλκοόλ, είµαι 
πότης: ήταν γνωστό το πάθος του: έπινε 6. κάνω πρόποση: ~ στην υγειά | εις 
υγεί-αν κάποιου 7. (µτφ.) (για οινοπνευµατώδη ποτά) προκαλώ επιπλοκές στην 
υγεία· καταβάλλω, εξασθενίζω: το ποτό να το πίνεις, όχι να σε πίνει 8. (για 
ύφασµα ή ρούχο) γίνοµαι στενότερος, µικραίνουν οι διαστάσεις µου: το 
παντελόνι ήπιε στο πλύσιµο ΣΥΝ. (οικ.) µαζεύω, µπαίνω 9. (µεσοπαθ. 
τριτοπρόσ. πίνεται, πίνονται) (α) (κυρ. για ποτό) είναι κατάλληλο ή ευχάριστο 
να το πιει κανείς: αυτό το κρασί δεν πίνεται-έχει χαλάσει (β) (ειδικότ. για νερό) 
είναι πόσιµο: το νερό τής περιοχής δεν πίνεται- έχει πολλά άλατα 10. (η µτχ. 
πιωµένος, -η, -ο) µεθυσµένος: γύρισε στο σπίτι του αργά τη νύχτα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο, τονισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ρϊ- | ρδ(ί)- «πίνω», πβ. σανσκρ. pati, αρµ. ampem, αλβ. 
ρϊ, λατ. bibo (< *pibo), γαλλ. boire, ισπ. beber κ.ά. Οµόρρ. πώ-µα, πό-τος, πο-
τήριο(ν), πό-σις (-η), πό-της, πό-σι-µος, αµ-πω-τις (βλ.λ.) κ.ά. Η σηµ. 3 
οφείλεται σε απόδ. ανάλογων χρήσεων τού τουρκ. içmek «πίνω, ρουφώ (τον 
καπνό)»]. 

πίξελ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. το µικρότερο στοιχείο (φωτοβολών κόκκος) εικόνας 
που µπορεί να εµφανιστεί. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pixel < pix (πληθ. τού pic, συντοµ. τού picture «εικόνα») + 
el(ement) «στοιχείο»]. 

ΠΙΟ επίρρ.· περισσότερο, πλέον (για τον σχηµατισµό τού συγκριτικού βαθµού 
των επιθέτων και των επιρρηµάτων): ο Γιάννης είναι ~ γρήγορος | ωραίος από 
τον Κώστα || αν ερχόσουν ~ νωρίς απ' ό,τι συνήθως, θα τον προλάβαινες- µε 
ουσ.: είναι ικανοί να τσακωθούν για το ποιος είναι - άνδρας από τον άλλον 
(περισσότερο αρρενωπός, σκληρός κ.λπ.) || είναι ο ~ επαγγελµατίας από όσους 
καλλιτέχνες έχω γνωρίσει. Επίσης (λαϊκ.) πλιο [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. πλιό < πλέο (µε συνίζηση) < αρχ. πλέον. Βλ. κ. πια]. πιόνι (το) 
{πιον-ιού | -ιών} 1. (στο σκάκι) καθένα από τα µικρά τεµάχια, µε τα οποία ένας 
παίκτης µετέχει στο παιχνίδι, κινώντας τα µε βάση τις επιτρεπόµενες για το 
καθένα κινήσεις: το ~ τού βασιλιά µπορεί να κινηθεί ένα τετράγωνο µπροστά, 
πίσω και διαγωνίως || το ~ τού πύργου | τής βασίλισσας || τοποθετώ τα ~ || τρώω 
το ~ τού αντιπάλου 2. (κατ' επέκτ.) καθένα από τα πούλια επιτραπέζιου παιχνι-
διού (λ.χ. ντάµας) 3. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που κατευθύνεται ολοκληρωτικά 
από άλλους για την εξυπηρέτηση δικών τους σκοπών, ά- 
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βουλο όργανο: είναι ένα ~ στο παιχνίδι εξουσίας τού αρχηγού ΣΥΝ. 
ενεργούµενο. — (υποκ.) πιονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pion «πεζικάριος, στρατιώτης» < µτγν. λατ. pedo, -önis (ίδια 
σηµ.) < λατ. pes, pedis «πόδι»]. 

πιονιέρος (ο), πιονιέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που ηγείται 
κοινωνικής ή πνευµατικής κινήσεως, που ανοίγει νέους δρόµους σε έναν 
τοµέα: από τους ~ τής εξερεύνησης τού διαστήµατος ΣΥΝ. πρωτοπόρος, 
σκαπανέας, πρόσκοπος ΑΝΤ. ουραγός. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. pionnier 
< pion «πεζικάριος, στρατιώτης» (βλ. λ. πιόνι)]. 

πιάσιµο (το) (πιοσίµατος | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η πόση, το να πίνει κανείς κάτι. 
(ΕΤΥΜ. < πόσιµο, µε την επίδρ. τής υποτ. αορίστου πιω]. 

πιότερο κ. πλιότερο επίρρ. (λαϊκ.) περισσότερο: σ'αγαπώ ~ από ποτέ' ΣΥΝ. πιο 
πολύ. 

πιοτερος, -η, -ο κ. πλιότερος (λαϊκ.) περισσότερος, πιο πολύς. [ΕΤΥΜ. < 
*πλεότερος (µε συνίζηση) < αρχ. πλειότερος, συγκρ. βαθµός τού επιθ. πλέως 
(ιων. πλέος), για το οποίο βλ. λ. πλέον. Βλ. κ. πιο]. 

πιοτής (ο) {πιοτήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που πίνει πολύ, που µεθάει ΣΥΝ. 
µέθυσος, µπεκρής. 

πιοτί (το) (χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.-σπάν.) το ποτό. 
[ΕΤΥΜ. < πιοτό + -ί, κατά τα φαΐ, κρασί]. 

πιοτό (το) → ποτό 
πίπα (η) (πιπών} 1. καπνοσύριγγα για να εισπνέει κανείς καπνό, που 

αποτελείται από µία υποδοχή σαν µικρό κύπελλο, η οποία γεµίζεται µε καπνό 
και συνδέεται µε σωληνωτό στέλεχος µε επιστόµιο, από το οποίο εισπνέεται ο 
καπνός: γεµίζω | καθαρίζω | ανάβω την ~ || ξύλινη | σκαλιστή ~ ΣΥΝ. τσιµπούκι 
2. µικρό ξύλινο ή κοκκάλινο σωληνοειδές αντικείµενο καπνίσµατος, στην 
άκρη τού οποίου τοποθετείται το τσιγάρο 3. (!-λαϊκ.) η πεολειξία (βλ.λ.): 
παίρνω | κάνω ~ (σε κάποιον) ΣΥΝ. τσιµπούκι. 
[ETXM < ιταλ. pipa < µεσν. λατ. pipa < λατ. pipare «πιππίζω», ονοµα-
τοποιηµένη λ.]. 

πιπεράτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει γεύση πιπεριού, γεύση καυστική: 
πολύ ~ βγήκε το φαγητό 2. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από δριµύτητα 
και καυστικότητα ΣΥΝ. (λόγ.) δηκτικός, (καθηµ.) πειρακτικός, (µτφ.) 
τσουχτερός (β) αυτός που είναι σκανδαλιστικά τολµηρός, ερεθιστικός (χωρίς 
όµως να οδηγείται στα άκρα): ~ ανέκδοτα | σκηνές ταινίας ΣΥΝ. πικάντικος. 

πιπέρι (το) (πιπερ-ιού | -ιών} 1. αναρριχώµενο φυτό µε ποώδη κλαδιά και 
βλαστό αποξυλωµένο στη βάση του, φύλλα ωοειδή, παχιά, µε µικρά λεπτά 
άνθη και πράσινους σφαιρικούς καρπούς, που όταν ωριµάζουν γίνονται 
κόκκινοι, µαύροι ή κιτρινωποί 2. µπαχαρικό µε καυτερή γεύση, συνήθ. 
τριµµένο σε µικρούς κόκκους, που παρασκευάζεται από τους αρωµατικούς 
καρπούς τού παραπάνω φυτού: άσπρο | µαύρο | κόκκινο | τριµµένο ~ || βάζω ~ 
στο φαγητό || «πώς το τρίβουν το πιπέρι (τού διαβόλου οι καλόγεροι)» (δηµοτ. 
τραγ. και ο αντίστοιχος αποκριάτικος τολµηρός χορός)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) 
όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα όποιος διαθέτει κάτι σε 
αφθονία, το χρησιµοποιεί καταχρηστικά· για πρόσωπο που κάνει υπερβολές 
(β) θα σου βάλω πιπέρι στο στόµα | στη γλώσσα (ως απειλή, συνήθ. σε µικρό 
παιδί που µιλά µε άσχηµο τρόπο ή άπρεπα) θα σε τιµωρήσω (είτε βάζοντας 
στην πραγµατικότητα πιπέρι στη γλώσσα είτε επιβάλλοντας άλλου είδους 
αυστηρή τιµωρία): µη λες κακές κουβέντες, ~. — (υποκ.) πιπεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πιπέριν < µτγν. πίπερι (µε ανοµοίωση) < αρχ. πέπερι, δάνειο 
αγν. προελ., όπως και το αντίστοιχο σανσκρ. pippa-li, πιθ. µέσω τού 
εµπορίου. Το λατ. piper (> γερµ. Pfeffer) είναι παράλλ. ανεξάρτητο δάνειο]. 

πιπεριά (η) 1. θαµνώδες φυτό, µε απλά ανοιχτοπράσινα και σχετικώς µικρά 
φύλλα, λευκά άνθη και πολύσπερµο πράσινο ή κιτρινοπράσινο, σαρκώδη 
καρπό (που, σε ορισµένες ποικιλίες, γίνεται κόκκινος ή κίτρινος όταν 
ωριµάσει), µε µακρύ κωνικό ώς σφαιρικό σχήµα 2. ο καρπός τού παραπάνω 
φυτού, που τρώγεται ωµός σε σαλάτες και µαγειρευτός και, όταν έχει καυτερή 
γεύση, χρησιµοποιείται ως ορεκτικό ή (τριµµένος σε σκόνη) ως µπαχαρικό: 
γεµιστή ~ || κόκκινη ~. — (υποκ.) πιπερίτσα (η). 

πιπεριέρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) επιτραπέζιο σκεύος µέσα στο οποίο 
τοποθετείται πιπέρι. [ΕΤΥΜ; < πιπέρι + -ιέρα, πβ. τσαγ-ιέρα, αλατ-ιέρα κ.ά.]. 

πιπερίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω την καυστική γεύση τού 
πιπεριού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πεπερίζω < αρχ. πέπερι (βλ. κ. πιπέρι)]. 

πιπερίνη (η) (πιπερινών) ΧΗΜ. αζωτούχος οργανική ένωση, που αποτελεί ένα 
από τα καυστικά συστατικά τού κοινού µαύρου ή λευκού πιπεριού και 
χρησιµοποιείται για τον αρωµατισµό τού µπράντι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. pipérine < λατ. piper (βλ. κ. πιπέρι)]. πιπεροδοχείο (το) [1871] (λόγ.) η 
πιπεριέρα (βλ.λ.). πιπερόριζα (η) (πιπεροριζών) ποώδες φυτό, η ρίζα τού οποίου 
(γνωστή και ως τζίντζερ) έχει έντονα καυτερή γεύση και χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική και την ποτοποιία. πιπερώνω ρ. µετβ. (πιπέρω-σα, -θηκα, -
µένος} ρίχνω στο φαγητό πιπέρι. — πιπέρωµα (το). πιπί (το) (χωρ. γεν.} (στη 
γλώσσα των νηπίων) 1. το γεννητικό όργανο τού βρέφους 2. (συνεκδ.-ευφηµ.) η 
ούρηση: πήγε για ~ του || κάνω ~ ΣΥΝ. τσίσα. 
[ΕΤΥΜ. Ονοµατοποιηµένη λ. τής βρεφικής ηλικίας, πβ. γαλλ. pipi]. πίπιζα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. ξύλινο πνευστό όργανο (που µοιάζει µε καραµούζα), 
το οποίο παράγει οξύ, διαπεραστικό ήχο, έχει έκταση µία οκτάβα και δύο 
φθόγγους, φέρει έξι οπές από τη µία πλευρά και 

µία από την άλλη και έχει διπλό γλωσσίδι. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. pipëza]. 

πιπίζω ρ. → πιππίζω 
πιπίλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. τεχνητή θηλή, ελαστική ή πλαστική, την οποία 

πιπιλίζουν τα βρέφη, για να έχουν την ψευδαίσθηση τού θηλασµού και να µην 
κλαίνε 2. (συνεκδ.) το πιπίλισµα 3. (κατ' επέκτ.) καθετί που χρησιµεύει για 
πιπίλισµα 4. (µτφ. για επιχείρηµα, άποψη κ.λπ.) αυτό που επαναλαµβάνει 
κανείς στερεότυπα, όταν αναφέρεται σε ένα πρόβληµα: η «κρίση των αξιών» 
έχει καταντήσει ~ στο στόµα πολλών σχολιαστών τής επικαιρότητας ΣΥΝ. 
καραµέλα. [ΕΤΥΜ. < πιπιλίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

πιπιλίζω ρ. µετβ. {πιπίλισα} (οικ.) βυζαίνω µε αργές κινήσεις των χειλιών ΦΡ. 
(µτφ.) πιπιλίζω το µυαλό (κάποιου) (i) ζαλίζω (κάποιον) µε τις φλυαρίες µου 
(ii) επαναλαµβάνω (κάτι) συνεχώς (σε κάποιον), για να τον κάνω να το 
πιστέψει. Επίσης πιπιλώ {-άς...}. — πιπίλισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. 
pipilare < λατ. pipilare, ονοµατοποιηµένη λ. (βλ. κ. πιππίζω)]. 

πιπιλιστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε πιπίλισµα. — πιπιλιστά επίρρ. 
πιππΐζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (για µικρά πουλιά, νεοσσούς) βγάζω φωνή 

που µοιάζει µε τον ήχο «πι, πι». — πίππισµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ονοµατοποιηµένη λ., όπως και τα αντίστοιχα λατ. pipilo, pipio, γερµ. piepen 
«τιττυβίζω», καθώς και το σανσκρ. pippaka «είδος πουλιού»]. 

πιππίνι (το) {πιππιν-ιού | -ιών} 1. ο νεοσσός τού περιστεριού ΣΥΝ. πιτσούνι 2. 
(µτφ.) όµορφο κορίτσι · 3. ΜΟΥΣ. η γλωσσίδα πνευστών οργάνων. [ΕΤΥΜ; < 
πιππίζω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νι]. 

πίπτω ρ. → πέφτω 
πιράνχας (το) {άκλ.} 1. σαρκοβόρο ψάρι, άγριο και αδηφάγο, που αφθονεί κυρ. 

στους ποταµούς τής Βραζιλίας, ζει σε σµήνη, τρέφεται µε ψάρια και άλλα 
θηλαστικά, ενώ είναι επικίνδυνο και για τον άνθρωπο' το σώµα του είναι 
πεπλατυσµένο στα πλευρά, καλύπτεται από λέπια ασηµένια (στη ράχη και 
στις πλευρές) και κόκκινα (στην κοιλιά) 2. (µτφ.) ο αδίστακτος και 
επικίνδυνος καιροσκόπος, που εκµεταλλεύεται ανθρώπους και καταστάσεις µε 
άγρια και αδηφάγο διάθεση: τα - τής τοκογλυφίας έχουν οδηγήσει πολλούς στην 
καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. piranha, λ. τής διαλέκτου Τούπι (ιθαγενών τής Βραζιλίας)]. 

πιρέξ (το) → πυρέξ 
πιρόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελαφρύ µακρόστενο πλοιάριο, που στην 

πρωτόγονη µορφή του φτειάχνεται από έναν κορµό δέντρου σκαµµένο κατά 
µήκος, µε µυτερή κυρτή πρύµνη και πλώρη, προωθείται µε κουπιά και 
χρησιµοποιείται ακόµη σε ποικίλες παραλλαγές από πρωτόγονες φυλές τού 
Ειρηνικού και τού Ινδικού Ωκεανού (πβ. λ. κανό, καγιάκ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pirogue < ισπ. pirâgua, λ. των ιθαγενών τής 
Καραϊβικής]. 

πίρος (ο) 1. είδος στρόφιγγας που τοποθετείται στο πάνω µέρος τού 
κρασοβάρελου· ΦΡ. κρασί από τονπίρο κρασί που παίρνεται από τον πίρο 
δοκιµαστικά (επειδή δεν έχει λαµπικάρει ακόµη το περιεχόµενο τού βαρελιού) 
· 2. το µπουλόνι (βλ.λ.), που χρησιµεύει ως άξονας τροχαλίας ή πολυσπάστου 
ή εξαρτήµατος µηχανής. — (υποκ.) πιρά-κι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. piro < λατ. epiurus < αρχ. έπίουρος «φρουρός - 
ξύλινο πώµα» < έπι- + ούρος «φύλακας, φρουρός» (πβ. κ. θυρωρός)]^ 

Πΐροσκί (το) {άκλ.} αφράτη πίτα από ψηµένη ζύµη γεµισµένη µε κιµά ή 
λουκάνικο κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. pirozki, πληθ. τού pirozók, υποκ. τού piróg «κρεατόπι-τα»]. 

πιρουέτα (η) {πιρουετών} (στον χορό, στις παγοδροµίες κ.λπ.) η επί τόπου 
πλήρης περιστροφή τού σώµατος χορευτή ή χορεύτριας γύρω από τον άξονα 
του/της, καθώς ισορροπεί σταθερά στο ένα πόδι, ενώ µε το άλλο πόδι, το 
κεφάλι και τα χέρια δίνει στο σώµα τη φορά τής κίνησης: η ~ στο µπαλλέτο | 
στις παγοδροµίες || θεαµατική | χορευτική | τριπλή ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pirouette, υποκ. τού δηµώδ. λατ. *piro «βούλλωµα, πίρος» 
(βλ. λ. πίρος)]. 

πιρούνι (το) (παλαιότ. ορθ. πηρούνι) {πιρουν-ιού | -ιών} 1. επιτραπέζιο σκεύος 
φαγητού που αποτελείται από λαβή, στέλεχος και τρεις ή τέσ-σερεις αιχµηρές 
άκρες, κατάλληλες να καρφώσουν τις στερεές τροφές: ασηµένιο | πλαστικό 
~||~ µε ξύλινη λαβή- ΦΡ. (σκωπτ.) γερό πιρούνι πρόσωπο που τρώει πολύ 2. το 
µπροστινό µέρος τού σκελετού δικύκλου που καταλήγει σε δύο βραχίονες 
µέσα στους οποίους προσαρµόζεται ο τροχός: το ποδήλατο µου έχει ~ µε 
αµορτισέρ. — (υποκ.) πιρουνάκι (το), (µεγεθ.) πιρούνα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πψούνι(ν) < µτγν. περόνιον, υποκ. τού αρχ. περόνη (βλ.λ.)]. 

πιρουνιά (η) η ποσότητα τού φαγητού που µπορεί να συγκρατήσει το πιρούνι: 
έφαγε δυο ~ και σταµάτησε. 

πιρουνιάζω ρ. µετβ. (πιρούνιασ-α, -τηκα, -µένος} καρφώνω, τρυπώ µε πιρούνι. 
— πιρούνιασµα (το). 

Π.Ι.Σ. (ο) Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 
πισθάγκωνα επίρρ.· µε τους αγκώνες προς τα πίσω: δε'νω ~ κάποιον (µε τους 

καρπούς ενωµένους πίσω από την πλάτη του). [ΕΤΥΜ. < µτγν. <5πισθάγκωνα 
< όπισθεν + άγκών)ας)]. 

πισινά (τα) 1. ο πισινός ΣΥΝ. οπίσθια, (οικ.) κώλος · 2. τα πίσω σκέλη των 
τετραπόδων ζώων: το άλογο σηκώθηκε στα ~ του. 



πισίνα 1409 πίστη 
 

πισίνα (η) {πισίνων ο τ. αυτός χρησιµοποιείται από τους οµιλητές για λόγους 
προφύλαξης αντί τού τ. πισινών} 1. τεχνητή δεξαµενή νερού, που 
χρησιµοποιείται για κολύµβηση, κολυµβητικούς αγώνες ή αναψυχή (λ.χ. σε 
ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες): στεγασµένη | ανοιχτή | υπαίθρια | ιδιωτική | 
θερµαινόµενη ~ || ~ ολυµπιακών διαστάσεων (ορθογώνιου σχήµατος µε µήκος 
50 µέτρων και ελάχιστο πλάτος 21 µέτρων, για αγώνες κολύµβησης και 
υδατοσφαίρισης) 2. (συνεκδ.) το νερό που περιέχεται στην παραπάνω 
δεξαµενή: πέφτω | βουτώ | κολυµπώ στην ~ || τα µάτια του ήταν ερεθισµένα 
από το χλώριο της ~. — (υποκ.) πισινούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piscina «ιχθυοτροφείο» < λατ. piscina (ίδια σηµ.) < piscis 
«ψάρι»]. 

πισινός (ο) το οπίσθιο µέρος τής λεκάνης, οι γλουτοί ΣΥΝ. πισινά, (οικ.) 
κώλος- ΦΡ. τα θέλει ο πισινός του για πρόσωπο που µε τη συµπεριφορά του 
ευνοεί ή προκαλεί µια κατάσταση (οι συνέπειες τής οποίας δεν θα του είναι 
ευχάριστες). — (υποκ.) πισινούλης (ο). 

πισινός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο πίσω µέρος: ~ πόρτα/ θρανίο | πόδια 
ζώου || (ως ουσ.) η πισινή µου στις εξετάσεις αντέγραφε από µένα ΣΥΝ. οπίσθιος 
ΑΝΤ. µπροστινός- ΦΡ. (α) κρατώ πισινή ενεργώ µε επιφυλακτικότητα, επειδή 
δεν είµαι σίγουρος για την κατάληξη µιας υπόθεσης, δεν αποκαλύπτω ούτε 
χρησιµοποιώ όλα τα πλεονεκτήµατα που διαθέτω (β) (παροιµ.) των 
µπροστινών πατήµατα, των πισινών γεφύρια βλ. λ. µπροστινός 2. πισινός (ο) 
βλ.λ. 3. πισινά (τα) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ < *οπισ-ινός (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ο-) < αρχ. οπίσω (βλ. 
κ. πίσω)]. 

πίσσα (η) {πισσών} 1. η σκούρα καφέ ώς µαύρη ρευστή ή παχύρρευστη µάζα, 
που παράγεται κατά την ξηρή απόσταξη οργανικών ουσιών, λ.χ. ξύλου 
(ξυλόπισσα), λιγνίτη (λιγνιτόπισσα) ή λιθάνθρακα (λιθανθρακόπισσα), η 
οποία χρησιµοποιείται ευρέως στην οδοποιία (ασφαλτόπισσα), αλλά και ως 
πρώτη ύλη σε πολλούς κλάδους τής χηµικής βιοµηχανίας 2. (µτφ. ως επίθ.) 
αυτός που είναι πολύ σκούρος, σκοτεινός· κατάµαυρος: σκοτάδι ~, δεν 
φαινόταν τίποτα. [ΕΤΥΜ αρχ· < *piq-yä < I.E. *pi-q- «πίσσα», πβ. λατ. pix, 
picis, ρωσ. pikulu κ.ά. Το αρχ. γερµ. pen (> γερµ. Pech «πίσσα») είναι δάνειο 
από τη Λατινική. Είναι πιθανή η σύνδεση τής λ. πίσσα µε το αρχ. ουσ. πί-τυς 
«είδος κωνοφόρου δέντρου» (βλ.λ.), το οποίο ανάγεται σε I.E. *pi-tu- «τροφή, 
ποτό»]. 

πισσάρω ρ. µετβ. {πισσάρισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (µια επιφάνεια) µε 
πίσσα, συνήθ. για στεγανοποίηση: ~ τη λαµαρίνα τού αυτοκινήτου | την 
ταράτσα τού σπιτιού. — πισσάρισµα (το). 

πισσάσφαλτος (η) [µτγν.] {πισσασφάλτ-ου | -ων, -ους} η φυσική ή 
κατεργασµένη καθαρή άσφαλτος, η οποία προέρχεται από ορυκτό ή 
παράγεται από πετρέλαιο ΣΥΝ. ασφαλτόπισσα. 

πισσοκονίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η πισσόστρωση (βλ.λ.). 
πισσόλιθος (ο) {πισσολίθ-ου | -ων, -ους} ΟΡΥΚΤ. ηφαιστειακή ύαλος µε χρώµα 

µαύρο, κόκκινο ή ανοιχτό πράσινο και θαµπή λάµψη- έχει την ιδιότητα, σε 
υψηλές θερµοκρασίες, να εκλύει αέρια µε πολύ µεγαλύτερο όγκο από αυτόν 
που έχει ως ύαλος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Pechstein]. 

πισσόστρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επικάλυψη τού 
οδοστρώµατος µε πίσσα ΣΥΝ. ασφαλτόστρωση 2. η επάλειψη αντικειµένου 
µε πίσσα. 

πισσόχαρτο (το) {πισσοχάρτ-ου | -ων} παχύ φύλλο χαρτιού µε επάλειψη από 
διάλυµα πίσσας, το οποίο είναι αδιάβροχο και χρησιµοποιείται για την 
προστατευτική συσκευασία αντικειµένων ευπαθών στην υγρασία, για την 
κάλυψη πρόχειρων κτισµάτων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tar 
paper]. 

πισσώνω ρ. µετβ. {πίσσω-σα, -θηκα, -µένος} επαλείφω, επιστρώνω µε πίσσα: ~ 
τον δρόµο (ασφαλτοστρώνω) ΣΥΝ. κατραµώνω, ασφαλτώνω. — πίσσωµα 
(το) κ. πίσσωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. πισσώ (-όω) < αρχ. πίσσα]. 

πισσωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει επαλειφθεί µε πίσσα. 
πίστα (η) {πιστών} 1. ο επίπεδος χώρος στο κέντρο σταδίου ή ιπποδρόµου, 

στον οποίο διεξάγονται γυµναστικές ασκήσεις και αθλητικοί αγώνες ΣΥΝ. 
στίβος, κονίστρα 2. (στα κέντρα διασκεδάσεως) ειδικά διαµορφωµένος 
επίπεδος ελεύθερος χώρος (χωρίς τραπέζια), συνήθ. µε επίστρωση παρκέ, 
στον οποίο µπορούν να χορέψουν οι πελάτες: σηκώνοµαι | χορεύω στην ~ || 
γέµισε η ~|| πρώτο τραπέζι ~ (το καλύτερο τραπέζι τού κέντρου µπροστά στην 
~) 3. µεγάλη επίπεδη έκταση, κατάλληλα διαµορφωµένη για τη διεξαγωγή 
αγώνων ταχύτητας (αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, µοτοποδηλάτων): διεθνής ~ 
(στην οποία διεξάγονται διεθνείς αγώνες) 4. ο ειδικά διαµορφωµένος επίπεδος 
ανοιχτός χώρος αεροδροµίου ή αεροπλανοφόρου (για την τροχοδρόµηση των 
αεροπλάνων κατά την απογείωση και την προσγείωση τους) ή ελικοδροµίου 
(για την προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων): τον ξένο επίσηµο θα 
υποδεχθεί τιµητικό άγηµα παρατεταγµένο στην ~ τού αεροδροµίου 5. το µέρος 
χιονισµένου βουνού, το οποίο είναι κατάλληλο και διατίθεται για 
χιονοδροµίες: οι χιονοδροµικές ~ τού Παρνασσού || οι µεγάλες ~ δεν έχουν 
ανοίξει ακόµα (δεν διατίθενται στο κοινό, συνήθ. λόγω χαµηλών 
χιονοπτώσεων). — (υποκ.) πιστούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. piste < παλ. ιταλ. pista < µτγν. λατ. pistare «ποδοπατώ» < 
λατ. pi(n)sëre «ποδοπατώ, κοπανίζω» (µτχ. pistum)]. 

πίστάκη (η) {πιστακών} η φιστικιά (βλ.λ.). Επίσης πιατάκια. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
ανατολ. δάνειο, αγν. προελ., όπως και το αντίστοιχο περσ. pista]. 

πιστάκιον (το) [µτγν.] {πιστακί-ου | -ων} το φιστίκι (βλ.λ.). 
πιστευτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός τον οποίο µπορεί να πιστέψει κα- 

νείς: είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτά τέτοια πράγµατα; ΑΝΤ. απίστευτος. 
πιστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πίστ-εψα, -εύτηκα} ♦ (µετβ.) 1. αναγνωρίζω 
(κάποιον) ως ειλικρινή, αποδέχοµαι (κάποιον/κάτι) ως αληθινό: Γιατί δεν µε 
πιστεύεις; Την αλήθεια σου λέω || τον πιστεύω, γιατί είναι τίµιος άνθρωπος || δεν 
το πιστεύει ότι έγινε κάτι τέτοιο || ποιον να πιστέψεις, όταν ο καθένας παρουσιάζει 
και µία διαφορετική εκδοχή; ΦΡ. να το δω και να µην το πιστέψω για πράγµατα 
που θεωρούµε απίθανο να γίνουν, παρόλο που θα ευχόµαστε να συµβούν: Ο 
Κώστας να διαβάσει από µόνος του τα µαθήµατα του; ~! (+σε) 2. (α) έχω εµπι-
στοσύνη (σε κάποιον/κάτι), εµπιστεύοµαι ως αξιόπιστο: πώς να πιστέψω στις 
υποσχέσεις του, αφού ποτέ δεν τις τηρεί- ΦΡ. δεν πιστεύω στ' αφτιά | στα µάτια 
µου για κάτι που θεωρούµε απίθανο, πρωτοφανές- δυσκολεύοµαι να 
συνειδητοποιήσω αυτό που ακούω ή βλέπω: τι µου λες, ~! (β) εµπιστεύοµαι 
(κάποιον/κάτι) µε τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει: ~ σε σένα, ξέρω ότι δεν 
θα µε διαψεύσεις || ο προπονητής τής οµάδας τόνισε ότι πιστεύει στους παίκτες 
του και στις δυνατότητες τους 3. δέχοµαι ότι (κάποιος/κάτι) υπάρχει ή λειτουργεί 
κατά συγκεκριµένο τρόπο ή διαθέτει συγκεκριµένες ιδιότητες: ~ στα ζώδια | στη 
µοίρα | στην τύχη || πιστεύεις στα φαντάσµατα | στους εξωγήινους | στο µάτιασµα 
| στη γλωσσοφαγιά | στα όνειρα; (ότι έχουν προφητική αξία) 4. (ειδικότ.) έχω 
θρησκευτική πίστη σε (κάτι): οι αρχαίοι πίστευαν στους θεούς τού Ολύµπου || σε 
ποιον θεό πιστεύεις; || δεν πιστεύει στον Θεό (είναι άθεος) 5. ασπάζοµαι ως 
ιδεολογία, πρεσβεύω ή ακολουθώ (κάτι) ως προσωπικό σύστηµα αρχών: ~ στον 
φιλελευθερισµό | στον σοσιαλισµό | στη δηµοκρατία/ στον διάλογο | στην 
ελευθερία τού πολίτη · 6. (+ότι) έχω τη γνώµη, εκτιµώ: ~ ότι θα µας θυµηθεί || - 
ότι πρόκειται για σπουδαία διπλωµατική επιτυχία ΣΥΝ. νοµίζω, φρονώ 7. (+να) 
ελπίζω (έχοντας και κάποια επιφύλαξη): ~ να µην του είπες όσα συζητήσαµε! || ~ 
να κατάλαβε τι θέλουµε απ' αυτόν || ~ όλα να πάνε καλά ΣΥΝ. εύχοµαι-ΦΡ. (α) 
δεν πιστεύω να... για την έκφραση ανησυχίας µην τυχόν συµβεί κάτι: ~ µην του 
έδωσες το γράµµα µου! || ~ έχουµε πάλι µπλεξίµατα ΣΥΝ. δεν φαντάζοµαι να... 
(β) θέλω να πιστεύω ότι... ελπίζω ότι: ~ δεν θα φανεί αδιάλλακτος ♦ 8. (αµετβ.) 
έχω πίστη στον Θεό, είµαι πιστός συγκεκριµένης θρησκείας: εσύ πιστεύεις; ΦΡ. 
πίστευε και µη ερεύνα βλ. λ. ερευνώ · 9. πιστεύω (το) (α) το σύνολο των αρχών, 
των ιδεών και των αξιών στις οποίες έχει πίστη κάποιος: δεν κάνει τίποτα που να 
µην είναι σύµφωνο µε τα-του || δεν µ ' ενδιαφέρουν τα ~ τού καθενός αλλά οι 
πράξεις του (β) ΘΡΗΣΚ. το σύµβολο τής χριστιανικής πίστεως, που αρχίζει µε τη 
λέξη «πιστεύω». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, νοµίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πίστις (βλ.λ.)]. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΤΟ 
«πιστεύω») 

Πιστεύω εις 'ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού 
και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. 
Kai εις ένα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τον Yiòv τού Θεού τον 
µονογενή, τον εκ τού Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των 
αιώνων. 
Φως εκ φωτός, Θεόν άληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, 
ού ποιηθέντα, όµοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα έγένετο. 
Τον δι' ηµάς τους ανθρώπους και δια την ήµετέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύµατος 
αγίου και Μαρίας τής Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. 
Σταυρωθέντα τε υπέρ ηµών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα 
και ταφέντα. 
Και άναστάντα τη τρίτη ηµέρα κατά τάς Γραφάς. 
Kai άνελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόµενον εκ δεξιών 
τού Πατρός. 
Και πάλιν ερχόµενον µετά δόξης κρϊναι ζώντας και νεκρούς· ου 
τής βασιλείας ουκ εσται τέλος. 
Καί εις τό Πνεύµα τό αγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό εκ τοΰ 
Πατρός έκπορευόµενον, τό συν Πατρί καί Υίφ 
συµπροσκυνούµενον καί συνδοξαζόµενον, τό λάλησαν δια των 
προφητών. 
Εις µίαν, άγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν Έκκλησίαν. 
'Οµολογώ εν βάπτισµα εις αφεσιν αµαρτιών. 
Προσδοκώ άνάστασιν νεκρών. 
Kai ζωήν τού µέλλοντος αιώνος. 

πίστη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (+σε) 1. η βεβαιότητα ότι κάτι που απορρέει 
από θεία αποκάλυψη ή ανθρώπινη αναζήτηση είναι αληθινό, υπάρχει ή ισχύει: 
έδειξε ~ στα λόγια του || η ~ στην ύπαρξη θεού || η ~ σε ξωτικά | φαντάσµατα 
ΑΝΤ. αµφιβολία, δυσπιστία, αβεβαιότητα, απιστία 2. (ειδικότ.) η αποδοχή τής 
ύπαρξης θεού και η προσήλωση σε αυτόν, το να δέχεται κανείς την ύπαρξη 
και την ουσία του, σύµφωνα µε συγκεκριµένο θρησκευτικό δόγµα: σταθερή | 
φλογερή | βαθιά ~ || η ~ του είχε κλονιστεί || (παροιµ.) « η ~ και βουνά κινεί» || 
η ~ σου σε έσωσε (ή πίστις σου σέσωκέν σε, Κ.∆. Ματθ. 9, 22) 3. το θρή-
σκευµα, η θρησκεία: χριστιανική | µουσουλµανική ~· ΦΡ. (α) αλλάζω την 
πίστη (κάποιου) βλ. λ. αλλάζω (β) αλλάζω πίστη βλ. λ. αλλάζω (γ) σύµβολο 
τής πίστεως το «Πιστεύω» (βλ. λ. πιστεύω, ΠΙΝ.) (δ) (µτφ.) βγάζω την πίστη 
(κάποιου) ταλαιπωρώ, υποβάλλω (κάποιον) σε εξαντλητική εργασία: αυτή η 
δουλειά µού 'βγάλε την πίστη (ε) µα την πίστη µου! για να δηλώσουµε 
έκπληξη, απορία ή για να βεβαιώσουµε κάποιον για την αλήθεια ή την ισχύ 
όσων λέµε: ~, δεν περίµενα τέτοια συµπεριφορά! || ήταν ένα ψάρι θεόρατο, ~! 
(στ) υπέρ πίστεως 
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και πατρίδος (i) (ενν. αγώνας) για τη θρησκεία και την πατρίδα: θυ-
σιάστηκαν ~ (ii) (κάτι πηγαίνει υπέρ πίστεως και πατρίδος) (σκωπτ.-
ειρων.) για κάτι που χάνεται, ξοδεύεται άδικα 4. (α) η παραδοχή τής 
αξίας, τής σπουδαιότητας (ιδέας, αρχής, θεωρίας κ.λπ.) και η υπο-
στήριξη τους: η ~ στα ιδεώδη τής δηµοκρατίας | στην ιδέα του έθνους 
| στα δίκαια τού ανθρώπου | στην οικουµενικότητα τής τέχνης (β) η 
αυστηρή προσήλωση: ορκίστηκε ~ στο καθεστώς | στον βασιλιά | στο 
Σύνταγµα || παίρνω όρκο πίστεως' ΦΡ. άρθρο πίστεως βλ. λ. άρθρο 5. 
η εµπιστοσύνη σε (κάποιον/κάτι): είχε ~ στις δυνατότητες του || δείχνω 
~ στην αξία κάποιου | στις γνώσεις του || µη δίνεις πίστη στα λόγια 
του· δεν µπορείς να τον εµπιστευτείς- ΦΡ. καλή τη πίστει (καλή τή 
πίστει = λατ. bona fide, πάπυρος 2ου αι. µ.Χ.) µε εµπιστοσύνη, µε 
καλόπιστη διάθεση 6. η αφοσίωση στον/στη σύζυγο και η αποφυγή 
τής µοιχείας: συζυγική ~ ΑΝΤ. απιστία · 7. ΟΙΚΟΝ. η πράξη µε την 
οποία κάποιος δανείζει σε άλλον ένα ποσό, µε τη συµφωνία ότι θα 
του το επιστρέψει σε ορισµένο χρόνο προσαυξηµένο µε τον τόκο που 
συµφωνήθηκε: καταναλωτική ~ (για αγορές αγαθών) || κτηµατική ~ 
(για αγορά ακίνητης περιουσίας) || βραχυπρόθεσµη (που εξοφλείται 
σύντοµα) | µακροπρόθεσµη | µεσοπρόθεσµη ~ 8. (περιλη-πτ.) το 
σύνολο των δανείων ή των πιστώσεων που δίνονται σε διάφορους 
τοµείς, η δανειοδότηση από τράπεζες και κρατικούς συνήθ. φορείς: 
αγροτική | ναυτική | βιοµηχανική | ξενοδοχειακή ~ ΣΥΝ. πίστωση 9. 
(ειδικότ.) η αξιοπιστία εµπόρου ΣΥΝ. (καθηµ.) κρέντιτο· ΦΡ. καλή 
πίστη η εντιµότητα, ευθύτητα και ειλικρίνεια που απαιτείται να 
επιδεικνύει κάποιος (κυρ. στις συναλλαγές): η ~ πρέπει να διέπει τις 
συναλλαγές || ενεργώ µε - || άνθρωπος | αγοραστής καλής πίστεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πίστις < *πίθ-τις (µε συριστικοποίηση τού -θ- προ τού -
τ-) < θ. *πιθ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. πείθ-ω Ι-οµαι (βλ.λ.). Η λ., σύµ-
φωνα µε την ετυµολογία και την αρχαία χρήση της, δεν δήλωνε την 
ευπιστία, την τυφλή προσήλωση, αλλά το αίσθηµα τής βεβαιότητας 
που αποκτούσε κάποιος έχοντας πεισθεί από τις αποδείξεις. Γι' αυτό 
η λ. συχνά λάµβανε και τη σηµ. «εγγύηση, επιβεβαίωση»]. 

πιστικός [µτγν.] κ. µπιστικός (ο) (λαϊκ.) µισθωτός βοσκός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 

πιστοδοτώ ρ. µετβ. {πιστοδοτείς... | πιστοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} δί-
νω, παρέχω πίστωση ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. — πιστοδότηση 
(η), πιστοδότης (ο), πιστοδοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
faire crédit]. 

πιστόλα κ. µπιστόλα (η) {πιστόλων} 1. (µεγεθ.) το µεγάλο πιστόλι 2. 
όπλο µε κοντή κάννη, που χρησιµοποιήθηκε κατά την Επανάσταση 
τού 1821. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pistola < µέσ. γαλλ. pistole < µέσ. γερµ. pischulle | 
pitschole < τσεχ. prêtai «καλάµι, σύριγγα, πίπα» (πιθ. µεταφορικά για 
ένα είδος πυροβόλου όπλου τού 15ου αι.)]. 

πιστολαδόρος (ο) ελαιοχρωµατιστής ή λουστραδόρος ειδικευµένος 
στη χρήση πιστολιού βαφής. [ΕΤΥΜ < πιστόλι | -α + -δόρος (βλ.λ.)]. 

πιστολάκι κ. µπιστολάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µικρό πιστόλι: 
πλαστικό ~ (ψεύτικο συνήθ. ως παιχνίδι) 2. ηλεκτρική φορητή συ-
σκευή (σε σχήµα που θυµίζει πιστόλι), η οποία εκπέµπει ζεστό αέρα 
και χρησιµοποιείται για το στέγνωµα και το χτένισµα των µαλλιών: 
επαγγελµατικό ~ || ~ µε εξάρτηµα για µαλλιά περµανάντ ΣΥΝ. 
σεσουάρ 3. (συνεκδ. στα κοµµωτήρια) το χτένισµα των µαλλιών από 
τον κοµµωτή | την κοµµώτρια: δεν θα τα κόψω σήµερα, θα κάνω µόνο 
~ (θα µου τα χτενίσουν) || είναι πολύ καλή στο ~ (για κοµµώτρια που 
χτενίζει καλά). 

πιστολάς (ο) {πιστολάδες} (λαϊκ.) αυτός που συνηθίζει να οπλοφορεί 
(συνήθ. επιδεικτικά), χρησιµοποιώντας την απειλή όπλου στην καθη-
µερινή συναναστροφή του, για να πετύχει τους σκοπούς του: οι ~ τής 
άγριας ∆ύσης. 

πιστολερο (ο) {άκλ.} ο ικανός σκοπευτής που οπλοφορεί συνέχεια 
και χρησιµοποιεί µε µεγάλη ταχύτητα και επιδεξιότητα το πιστόλι 
του. [ΕΤΥΜ < ισπ. pistolero < pistola (βλ. λ. πιστόλα)]. 

πιστολέτο (το) ΤΕΧΝΟΛ. 1. κρουστικό µηχάνηµα, το οποίο λειτουργεί 
µε πεπιεσµένο αέρα ή ηλεκτρικό ρεύµα και χρησιµοποιείται για τη 
θραύση και τη διάτρηση σκληρών επιφανειών, κυρ. κατά τις εργα-
σίες σε τεχνικά ή οικοδοµικά έργα 2. το πιστόλι βαφής (βλ. λ. πιστό-
λι). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pistolet, υποκ. τού pistole (βλ. κ. πιστό-
λα)). 

πιστολήπτης (ο) {πιστοληπτών}, Πιστολήπτρία (η) {πιστολη-
πτριών} φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αποδέκτης τής πί-
στωσης που παρέχει ο πιστοδότης. 

πιστοληπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πιστολήπτη 2. 
πιστοληπτική ικανότητα η φερεγγυότητα τού πιστολήπτη: η τράπεζα 
εξέτασε την - του, για να του χορηγήσει δάνειο. — πιστοληπτικ-ά | -
ώς επίρρ. 

πιστόλι κ. µπιστόλι (το) {πιστολ-ιού | -ιών) 1. µικρό φορητό µονό-
καννο όπλο: εξάσφαιρο | πλαστικό (ψεύτικο) ~ || ~ σκοποβολής | φωτο-
βολίδων || κουβαλάω | φέρω ~ || ρίχνω µε το ~ (πυροβολώ)· ΦΡ. (α) γρή-
γορο πιστόλι (ί) πρόσωπο που οπλίζει και πυροβολεί πολύ γρήγορα 
(ii) (µτφ.-οικ.) πρόσωπο που τελειώνει πολύ γρήγορα µια δουλειά (β) 
(για άτοµο που οπλοφορεί) τραβάω πιστόλι βγάζω το όπλο από τη θή-
κη του και σκοπεύω εναντίον κάποιου· (γενικότ.) απειλώ (κάποιον) µε 
το όπλο: έγινε παρεξήγηση και κάποιος µεθυσµένος τράβηξε πιστόλι 
(γ) βάζω το πιστόλι στον κρόταφο κάποιου απειλώ ότι θα σκοτώσω 
κάποιον, δεν αφήνω κανένα περιθώριο επιλογής σε κάποιον: «δεν ζη-
τάω συγγνώµη, ακόµη και αν µου βάλετε το πιστόλι στον κρόταφο» 
(εφηµ.) 2. (ειδικότ.) το άσφαιρο όπλο τού αφέτη στις αθλητικές διορ- 

γανώσεις 3. ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό εργαλείο για τεχνικές εργασίες, π.χ. για 
ψεκασµό µε χρώµα, κάρφωµα κ.λπ. — (υποκ.) πιστολάκι (βλ.λ.) κ. µπι-
στολάκι (το). [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. πιστόλα (βλ.λ.)]. 

πιστολιά κ. µ πιστολιά (η) 1. βολή µε πιστόλι 2. (συνεκδ.) ο ήχος που 
συνοδεύει βολή µε πιστόλι: ακούστηκε µια ~. 

πιστολίδι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-περιληπτ.) πολλές και απανωτές πι-
στολιές, η ανταλλαγή πυροβολισµών: πολύ ~ έχει αυτή η ταινία || έπε-
σε άγριο ~ στην καταδίωξη των ληστών. 
[ΕΤΥΜ.< πιστόλι + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. τουφεκ-ίδι, καννον-ίδι, 
µουσκ-ίδι]. 

πιστολίζω ρ. µετβ. {πιστόλισ-α, -τηκα, -µένος} πυροβολώ (κάποιον) 
µε πιστόλι. — πιστολισµός (ο). 

πιστολοθήκη (η) {πιστολοθηκών} η θήκη, συνήθ. δερµάτινη, µέσα 
στην οποία φυλάσσεται πιστόλι και η οποία συνήθ. περνιέται στη 
ζώνη. 

πιστοµα επίρρ. → απίστοµα 
πιστόνι (το) {πιστον-ιού | -ιών} 1. ΜΗΧΑΝ. έµβολο κινητήρα (αυτοκι-

νήτου, αεροπλάνου κ.λπ.) 2. ΜΟΥΣ. κινητό τµήµα των χάλκινων πνευ-
στών οργάνων (π.χ. στο τροµπόνι), που βοηθεί τον εκτελεστή να επι-
µηκύνει τον σωλήνα τού οργάνου και τη φθογγική έκταση του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. piston < ιταλ. pistone < pista, αρχική σηµ. 
«πατηµασιά, πατηµένος δρόµος» (βλ. λ. πίστα)]. 

πιστοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η βεβαίωση, 
η επικύρωση τής αλήθειας ή τής γνησιότητας ενός πράγµατος: ~ ταυ-
τότητας | υπογραφής || η ~ τής γνησιότητας εγγράφου από γραφολό-
γο. — πιστοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

πιστοποιητικό (το) [1833] επίσηµο έγγραφο που βεβαιώνει ορισµένη 
κατάσταση ή γεγονός: ~ υγείας | γεννήσεως | γάµου || για τη δικαιο-
λόγηση των απουσιών χρειάζεται ~ από τον γιατρό· ΦΡ. πιστοποιητι-
κό κοινωνικών φρονηµάτων (κυρ. κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο) 
επίσηµο έγγραφο µε το οποίο πιστοποιούνταν τα πολιτικά φρονήµα-
τα και η πολιτική τοποθέτηση κάποιου και το οποίο προσκόµιζε υπο-
χρεωτικά κανείς για την πρόσληψη του στο ∆ηµόσιο ή σε στρατιωτι-
κές υπηρεσίες, ώστε να αποκλείονται από τις θέσεις αυτές οι πολίτες 
αριστερής ιδεολογικής τοποθέτησης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
certificat]. 

πιστοποιητικός, -ή, -ό → πιστοποίηση 
πιστοποιώ ρ. µετβ. {πιστοποιείς... | πιστοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} βεβαιώνω ότι (κάτι) είναι γνήσιο ή όχι, συνήθ. µε επίσηµο 
έγγραφο· εκδίδω ως δηµόσια αρχή έγγραφο (πιστοποιητικό), µε το 
οποίο βεβαιώνω την ύπαρξη πραγµατικού γεγονότος ή ορισµένης κα-
τάστασης ή την ακρίβεια δεδοµένων στοιχείων (κυρ. ως εµπειρογνώ-
µονας): ο ιατροδικαστής πιστοποίησε τα αίτια θανάτου τού θύµατος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. πιστοποιώ (-έω) < πιστός + ποιώ]. 

πιστός, -ή, -ό (+σε) 1. αυτός που πιστεύει σε θρησκευτικό δόγµα, ευ-
λαβής: ~ χριστιανός | µουσουλµάνος- ΦΡ. όσοι πιστοί προσέλθετε 
(όσοι πιστοί προσέλθετε, από τη Θεία Λειτουργία) όσοι πιστεύετε 
πλησιάστε' (µτφ.) όσοι είστε οπαδοί, φίλοι, θιασώτες (κάποιου) ή σας 
αρέσει αυτό που προσφέρουµε, ελάτε (να συµµετάσχετε κ.λπ.): ο κι-
νηµατογράφος µας έχει ειδικό αφιέρωµα στον Φελλίνι · ~! 2. πιστός 
(ο), πιστή (η) (συνήθ. στον πληθ.) (α) αυτός που πιστεύει σε ορισµένη 
θρησκεία: οι ~ µαζεύτηκαν στην εκκλησία από νωρίς || οι ~ τού Ισλάµ 
(β) (µτφ.-γενικότ.) ο οπαδός: οι ~ τού κόµµατος || οι ~ µιας ποδοσφαι-
ρικής οµάδας 3. (για σύζυγο) αυτός που δεν µοιχεύει: του έµεινε πι-
στή ώς το τέλος τής ζωής της 4. αυτός που παραµένει σταθερός και 
ακλόνητος σε (κάτι), που δεν µεταβάλλει άποψη, στάση κ.λπ., που 
δείχνει συνέπεια: έµεινε ~ στις αξίες του ώς το τέλος τής ζωής του || 
µένω - στις αρχές µου | στα ιδεώδη | στις διακηρύξεις | στην παράταξη 
µου | στον λόγο | στην υπόσχεση µου ΣΥΝ. συνεπής, αµετακίνητος 
ΑΝΤ. ασυνεπής, ασταθής 5. (ειδικότ.) αυτός που δεν µεταβάλλει 
συνήθειες, προτιµήσεις, που τηρεί κάτι συστηµατικά: ~ στα προϊό-
ντα τής χώρας του || - στην έξοδο τού Σαββάτου 6. αυτός που είναι 
αφοσιωµένος σε (κάποιον): ~ σκυλί | φίλος 7. αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ακρίβεια (στην απόδοση πρωτοτύπου ή γεγονότος): ~ αντι-
γραφή | µετάφραση | απόδοση | περιγραφή || ο πίνακας αποτελεί ~ 
αναπαράσταση τής καθηµερινής αγροτικής ζωής στον Μεσαίωνα ΣΥΝ. 
ακριβής. — πιστά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, έµπιστος, πιθανός. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < *πιθ-τός (µε συριστικοποίηση τού -θ- προ τού -τ-, πβ. κ. 
πίστις < *πίθ-τις) < θ. *πιθ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. πείθ-ω (βλ.λ.)]. 

πιστότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (σπάν.) η αξιοπιστία κάποιου ως προς 
ιδιότητα του, ώστε να είναι άξιος εµπιστοσύνης 2. η ακρίβεια τής 
απόδοσης (ενός πράγµατος): η ~ τής µετάφρασης | τής µεταφοράς θε-
ατρικού έργου στον κινηµατογράφο 3. (ειδικότ.) η ικανότητα οργά-
νου µετρήσεως να δίνει πάντα την ίδια τιµή σε κάθε µέτρηση τού 
αυτού µεγέθους, όσες φορές και αν αυτή επαναληφθεί 4. η ικανότη-
τα ραδιοφωνικού δέκτη ή ενισχυτή να αναπαράγει χωρίς παραµόρ-
φωση τον ήχο· ΦΡ. υψηλή πιστότητα η ικανότητα ενός συστήµατος 
αναπαραγωγής ήχου να αποδίδει χωρίς καµία αλλοίωση όλα τα χα-
ρακτηριστικά τής µουσικής που µεταδίδει. 

[ΕΤΥΜ < αρΧ- πιστότης, -ητος < πιστός (βλ.λ.). Οι σηµ. 2-4 αποτελούν 
απόδ. τού αγγλ. fidelity]. πιστούχος, -ος, -ο [1889] αυτός που 
λαµβάνει πίστωση. 
[ΕΤΥΜ < πίστη + -ούχος < έχω]. πιστοχρεώνω ρ. µετβ. [1897] 
{πιστοχρέω-σα, -θηκα, -µένος} εγγράφω στα λογιστικά βιβλία 
πιστώσεις και χρεώσεις: ~ λογαριασµό (παρακολουθώ καταθέσεις και 
αναλήψεις, καταγράφοντας την κίνηση του) ΣΥΝ. χρεωπιστώνω. —
πιστοχρέωση (η) [1897]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. créditer et 
débiter]. 
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πιστρόφια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η εορταστική συνεστίαση των νε-
όνυµφων και των συγγενών τους την όγδοη µέρα τού γάµου, όταν κατά 
το έθιµο επιστρέφουν στην οικία των γονέων τής νύφης. [ΕΤΥΜ. < 
*ετπστρόφια (µε σίγηση τού αρχικού ατόνου ε-) < επιστρέφω}^ 

πιστώνω ρ. µετβ. {πίστω-σα, -θηκα, -µένος} 1. παρέχω πίστωση σε 
(κάποιον) 2. καταγράφω σε λογιστικό βιβλίο χρηµατικό ποσό που δί-
νεται ως πίστωση σε κάποιον. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πιστώ (-όω), αρχική σηµ. «εγγυώµαι, παρέχω διαβεβαι-
ώσεις», < πιστός. Ως οικονοµικός όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. créditer]. 

πίστωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η παροχή χρηµάτων 
ως δανείου ή αγαθών (εµπορευµάτων) µε απόδοση τού αντιτίµου 
τους στο µέλλον: τραπεζικές | παραγωγικές | καταναλωτικές -" ΦΡ. 
επί πιστώσει µε δυνατότητα πληρωµής στο µέλλον: αγορές ~ ΑΝΤ. τοις 
µετρητοίς 2. η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία τού ποσού µε το οποίο 
πιστώνεται κάποιος 3. η άδεια που παρέχει η νοµοθετική εξουσία 
στην εκτελεστική να δαπανήσει ορισµένο ποσό, που κρίνεται απα-
ραίτητο για τη λειτουργία τού κράτους: µειώνονται οι ~ για κοινωνι-
κές δαπάνες- ΦΡ. (µτφ.) πίστωση χρόνου η προθεσµία που δίνεται σε 
κάποιον, προκειµένου να ολοκληρώσει ένα έργο: η καινούργια κυ-
βέρνηση χρειάζεται -, για να αποδείξει τι µπορεί να κάνει. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πίστωσις, αρχική σηµ. «διαβεβαίωση», < πιστώ (-όω) < πιστός. Ως 
οικονοµικός όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. crédit]. 

πιστωτής (ο) [µτγν.], πιστώτρια (η) [1889] {πιστωτριών} αυτός που 
πιστώνει, που δίνει χρήµατα µε πίστωση. 

πιστωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την πίστωση: ~ 
ιδρύµατα· ΦΡ. πιστωτική κάρτα βλ. λ. κάρτα. 

πίσω επίρρ. 1, (α) (για στάση | θέση) σε χώρο που βρίσκεται στην 
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή προς την οποία κινείται ή βλέπει κα-
νείς: το αυτοκίνητο που βρίσκεται ~ µας || ο επιβάτης στάθηκε ~ µας || 
κάθοµαι ~ από κάποιον στο τρένο ΑΝΤ. µπροστά, εµπρός (β) (για κί-
νηση) προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία βλέπει ή 
προς την οποία κινείται κανείς: έλα ~ µε προσοχή || γυρίζω ~ απότοµα 
|| πάω ~ µε την όπισθεν (για οδηγό οχήµατος)· ΦΡ. (α) µπρος γκρεµός 
| βαθύ και πίσω ρέµα βλ. λ. γκρεµός (β) (παροιµ.) πίσω έχει η αχλάδα 
την ουρά βλ. λ. αχλάδα 2. (για κτήρια) στην αντίθετη πλευρά από 
αυτήν στην οποία βρίσκεται η είσοδος: έχει χώρο για παρκάρισµα ~ || 
η αυλή βρίσκεται ~ || (ως επίθ.) η ~ πόρτα τού µαγαζιού || έφυγε από 
την - πόρτα- ΦΡ. (α) (κάποιος) δεν πάει πίσω! (κάποιος) κάνει κάτι 
στον ίδιο βαθµό ή εξίσου καλά | άσχηµα µε κάποιον άλλον: είναι ο 
Αντώνης έξυπνος, αλλά κι ο Αντρέας ~! || κατηγορείς τους άλλους για 
αδιαφορία, αλλά κι εσύ δεν πας πίσω! (β) κάνω πίσω (i) υποχωρώ: οι 
εχθροί έκαναν πίσω (ii) (µτφ.) εγκαταλείπω άποψη ή στάση µου, 
γίνοµαι πιο διαλλακτικός: µετά τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων 
το υπουργείο έκανε πίσω ΣΥΝ. κάµπτοµαι (iii) (για οδηγό οχήµατος ή 
όχηµα) κινούµαι µε την όπισθεν: κάνε λίγο πίσω µε προσοχή! || η 
νταλίκα έκανε απότοµα πίσω και χτύπησε το αυτοκίνητο που 
ακολουθούσε (γ) παίρνω πίσω (κάτι) (µεσν. φρ.) (i) ξαναπαίρνω (κάτι 
που έχω δώσει ή πουλήσει), µου επιστρέφεται (κάτι): αν δεν σας 
ικανοποιήσει η συσκευή που αγοράσατε, θα την πάρω πίσω || πήρε 
πίσω το ελαττωµατικό εξάρτηµα και το αντικατέστησε µε καινούργιο 
(ii) (µτφ.) ανακαλώ (κάτι): ο υπουργός πήρε πίσω το νοµοσχέδιο µετά 
τις καταγγελίες για χαριστικές ρυθµίσεις || πάρ' το πίσω αυτό που 
είπες, αλλιώς δεν θα σου ξαναµιλήσω! (δ) µπρος-πίσω (i) για 
παλινδροµική κίνηση· κινούµαι µια φορά | ένα βήµα µπροστά και µια 
φορά | ένα βήµα πίσω: η κούνια πάει - (ii) (στο µπάσκετ) λανθασµένος 
χειρισµός τής µπάλας, κατά τον οποίο ο παίκτης που έχει ήδη περάσει 
τη γραµµή τού κέντρου τού γηπέδου προς την άµυνα τού αντιπάλου, 
στέλνει τη µπάλα να περάσει τη γραµµή προς την πλευρά τής άµυνας 
του: κάνω ~ || ο διαιτητής σφύριξε ~ 3. (+από) στη µη ορατή πλευρά, σε 
αυτήν που κρύβει ένας όγκος (λ.χ. κτήριο, λόφος κλπ.): ΤΟ γήπεδο 
βρίσκεται ~ από τον ουρανοξύστη || το πάρκο είναι ~ από το 
ξενοδοχείο || ~ από το βουνό περνάει ένα ποτάµι 4. στο σηµείο από 
όπου ξεκίνησε ή έφυγε (κάποιος): το λεωφορείο γυρίζει ~ σε µία ώρα 
(στην αφετηρία) || έστειλαν τους λαθροµετανάστες ~ (στη χώρα τους) || 
οι ξενιτεµένοι ονειρεύονται να έρθουν µια µέρα - (στην πατρίδα τους) 
|| άφησε την πρωτεύουσα και πήγε - (στο χωριό του) 5. (για εσωτερικό 
χώρο) στο βάθος, στο τέλος: στο λεωφορείο κάθεται πάντα ~ || (ως 
επίθ.) κάθισε στα - θρανία 6. στην πλάτη, στα νώτα τού σώµατος: η 
σφαίρα τον βρήκε ~· ΦΡ. (α) (αργκό) τη φέρνω (σε κάποιον) από πίσω 
συµπεριφέροµαι ύπουλα, άνανδρα (σε κάποιον): στην αρχή τού 
συµπεριφέρθηκαν καλά και στο τέλος τού την έφεραν από πίσω (β) 
πίσω µου σ' έχω σατανά βλ. λ. σατανάς (γ) τρέχω πίσω από κάποιον 
ακολουθώ κάποιον όπου πηγαίνει- (συνήθ. µτφ.) πηγαίνω όπου 
πηγαίνει κάποιος (ζητώντας κάτι ή από ενδιαφέρον): είναι 
ερωτευµένος µαζί της και τρέχει συνεχώς πίσω της σαν σκυλάκι 
(υπάκουα, αφοσιωµένα) || τρέχει από πίσω του και του ζητάει δανεικά 
(δ) πηγαίνω | έρχοµαι πίσω (από κάποιον) (µεσν. φρ.) ακολουθώ 
(κάποιον) (ε) ρίχνω µαύρη πέτρα πίσω µου βλ. λ. µαύρος (στ) πίσω 
από την πλάτη (κάποιου) βλ. λ. πλάτη 7. (ειδικότ. για ρούχα) στην 
πλευρά που καλύπτει την πλάτη ή/και τα οπίσθια: µια φούστα µε 
σχίσιµο -1| (ως επίθ.) η ~ τσέπη (κωλότσεπη) 8. (για κάποιον που ακο-
λουθεί σε σειρά) κατόπιν, µετά από: τερµάτισε δεύτερος, ~ από το φα-
βορί ΦΡ. αφήνω (κάποιον) πίσω (i) ξεπερνώ (κάποιον), προηγούµαι: 
πάτησε γκάζι και τον άφησε ένα χιλιόµετρο πίσω (ii) αφήνω ως 
(πνευµατική ή άλλη) κληρονοµιά, καταλείπω: άφησε πίσω του σπου-
δαίο έργο (iii) πεθαίνω και αφήνω (συγγενείς) εν ζωή: άφησε πίσω 
του γυναίκα και παιδιά (iv) εγκαταλείπω: «φεύγω κι αφήνω πίσω µου 
συντρίµµια» (τραγ.) 9. (µτφ.) σε κατώτερη κατάσταση από αυτή που 
θα έπρεπε, σε υστέρηση: είµαστε ~ στη βιοµηχανία σε σχέση µε άλλες 

χώρες || αυτός ο µαθητής είναι ~ στα µαθηµατικά- ΦΡ. µένω πίσω (i) 
υστερώ: στα µαθήµατα του έµεινε πίσω (ii) καθυστερώ, βραδύνω: το 
λεωφορείο έχει µείνει πολύ πίσω και θ' αργήσει να φτάσει (iii) απο-
µένω σε έναν τόπο: οι άντρες µετανάστευσαν, οι γυναίκες και τα παι-
διά τους, όµως, έµειναν πίσω 10. για την επιστροφή ποσού ή άλλου 
αντικειµένου: «τα λεφτά µας -.'«)σύνθηµα εξαπατηµένων πελατών) || 
ζητούν - τα κλεµµένα || δεν πήρε ~ δραχµή || του έδωσε ~ το βιβλίο 
του 11. (για χρόνο) στο παρελθόν: µ'αυτές τις διηγήσεις µε πήγε δέκα 
χρόνια -· ΦΡ. (µτφ. για ρολόι) πάω πίσω δείχνω ότι είναι νωρίτερα από 
ό,τι στην πραγµατικότητα: το ρολόι σου πάει πίσω µία ώρα- είναι δέκα 
και δείχνει εννέα 12. (µτφ.) σε προηγούµενη κατάσταση (συνήθ. για να 
δηλωθεί οπισθοδρόµηση, επιστροφή σε χειρότερη κατάσταση): ύστερα 
από µια περίοδο ανάπτυξης, ~ πάλι η οικονοµία || αυτές οι µέθοδοι 
µας γυρνούν ~ στον Εµφύλιο 13. (+από) στο παρασκήνιο: ποιος 
βρίσκεται - από την απόπειρα δολοφονίας; || - από το πραξικόπηµα 
βρίσκονται ξένες δυνάµεις 14. (ως επιφών.) για να µην προχωρήσει 
κανείς ή για να οπισθοχωρήσει (ιδ. όταν µας απειλεί): ~ ρε! Μην προ-
χωρείς! || ~ και σ' έφαγα! (µην προχωρείς, γιατί θα σε σκοτώσω) 15. 
(+από) για να δηλωθεί η πραγµατικότητα, η αληθινή πλευρά των 
πραγµάτων: ~ από τα χαµόγελα και τα ωραία λόγια υπήρχε φθόνος 
και αντιζηλία. 
[ETYM. µεσν. < αρχ. οπίσω | όπίσσω (< *οπί-τ-jω), παράλλ. τ. τού όπι-
σθεν (βλ.λ.)]. r 

πισωβελονιά (η) βελονιά στο κέντηµα ή στο ράψιµο µε κίνηση τής 
βελόνας προς τα δεξιά ΣΥΝ. πισωγάζι. 

πισωγάζι (το) {πισωγαζ-ιού | -ιών} η πισωβελονιά (βλ.λ.). 
πισωγλεντης (ο) {πισωγλέντηδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) ο οµοφυλόφιλος 

άνδρας. 
πισωγύρισµα (το) {πισωγυρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κίνηση προς 

τα πίσω, η οπισθοχώρηση 2. (µτφ.) η επιστροφή σε παλαιότερες, ξε-
περασµένες ή συντηρητικές µεθόδους: πολλοί βουλευτές τού κυβερ-
νώντος κόµµατος µίλησαν για πισωγυρίσµατα σε πρακτικές τού πα-
ρελθόντος, που υπονοµεύουν την πορεία προς την πρόοδο. — πισω-
γυρίζω ρ. 

πισωγύρισµα - πισωγυρίζω. Η λ. πισωγύρισµα και, λιγότερο, το πι-
σωγυρίζω πέρασαν στο πολιτικό λεξιλόγιο κατά τα χρόνια τής µε-
ταπολίτευσης και ιδ. στη δεκαετία τού '80, για να δηλώσουν ό,τι 
σήµαιναν οι λογιότερες λ. οπισθοχώρηση, οπισθοδρόµηση και 
επιστροφή. Για να αποφευχθεί το λογιότερο λεξικό πρόθηµα οπι-
σθο- ή το βιωµατικά άχρωµο επιστροφή, πλάστηκε στη θέση τους 
η πιο εκφραστική και λαϊκή λέξη πισωγύρισµα. Ας σηµειωθεί ότι 
στα Αποµνηµονεύµατα τού στρατηγού Μακρυγιάννη χρησιµοποι-
είται το ρ. πισωδροµώ µε τη σηµασία «τρέπω εις φυγή ν»: Τότε µας 
πισωδρόµησαν πάλε και κόντεψαν να µε πιάσουνε ζωντανόν. 

πισωδροµώ ρ. αµετβ. {πισωδροµείς... | πισωδρόµησα} στρέφοµαι 
προς τα πίσω ΣΥΝ. οπισθοχωρώ, οπισθοδροµώ, πισωγυρίζω. — πισω-
δρόµισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγύρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οπισθοδροµώ (βλ.λ.), µε αντικατάσταση τού επιρρ. όπι-
σθεν από το πίσω ως αποτέλεσµα εκδηµοτικισµού]. 

πισωκάπουλα επίρρ. (λαϊκ.) 1. (για αναβάτη αλόγου ή µοτοσυκλέ-
τας) στα καπούλια τού υποζυγίου ή στο πίσω κάθισµα µηχανής 2. 
(µτφ.) µε τα νώτα. 

πισωκολλητό (το) (!) 1. η στάση που παίρνει το ζευγάρι κατά τη 
διάρκεια τής σεξουαλικής πράξης, κατά την οποία η διείσδυση τού 
πέους στον κόλπο γίνεται από τα νώτα 2. η πρωκτική συνουσία. — 
πισωκολλητά επίρρ. 

πισώκωλα επίρρ. (λαϊκ.) 1. µε τα νώτα: πάει ~ αντί να πηγαίνει κα-
νονικά 2. από πίσω. 

πισώπλατα επίρρ. 1. στην πλάτη, στα νώτα: η σφαίρα τον βρήκε ~ 2. 
(µτφ.) δόλια, ύπουλα: µας χτύπησαν ~ ΣΥΝ. άνανδρα. 

πίτα (η) {πιτών} 1.άζυµο αρτοσκεύασµα που παρασκευάζεται πρόχει-
ρα, ψήνεται συνήθ. στο τηγάνι και έχει λεπτό, πεπλατυσµένο και 
στρογγυλό σχήµα: σουβλάκι µε ~ 2. σύνθετο παρασκεύασµα (µαγει-
ρικό ή ζαχαροπλαστικό) µε ζυµωτά φύλλα, λ.χ. σφολιάτας, που ψήνε-
ται στον φούρνο και η γέµιση τού οποίου αποτελείται από διάφορα 
µείγµατα, κυρ. µε κρέας ή χορταρικά (αν πρόκειται για φαγητό) ή µε 
ζάχαρη και άλλα υλικά (όταν πρόκειται για γλυκό) (π.χ. τυρόπιτα, 
κρεατόπιτα, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, µηλόπιτα) (βλ. κ. λ. µπουρέκι)-
ΦΡ. (α) πέσε πίτα να σε φάω βλ. λ. πέφτω (β) από πίτα που δεν τρως, 
τι σε µέλει | νοιάζει κι αν καεί βλ. λ. νοιάζει (γ) και την πίτα ολόκληρη 
| σωστή και τον σκύλο χορτάτο σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος 
έχει υπερβολικές απαιτήσεις, αρνούµενος να προβεί στις στοιχειώδεις 
υποχωρήσεις, προκειµένου να εξασφαλίσει κάτι, που τα θέλει όλα 
δικά του (δ) (εκφραστ.) κάνω (κάποιον) πίτα κατανικώ, συντρίβω 
(κάποιον) (ε) γίνοµαι πίτα (i) ισοπεδώνοµαι: έπεσε πάνω του ολόκληρη 
νταλίκα και το αυτοκίνητο έγινε πίτα (ii) µεθώ: πήγε σε ένα µπαρ κι 
έγινε πίτα 3. γλυκό που παρασκευάζεται κυρ. µε αλεύρι, φρέσκο 
βούτυρο, ζάχαρη, γάλα και αβγά ζυµωµένα µαζί σε σφιχτή ζύµη, που 
ψήνεται στον φούρνο 4. (ειδικότ.) η βασιλόπιτα: το φλουρί τής ~ || ο 
σι3λλογός µας θα κόψει αύριο την ~ του 5. (συνεκδ.) η γιορτή που 
διοργανώνεται κυρ. από συλλόγους, σωµατεία κ.λπ. για το κόψιµο τής 
βασιλόπιτας µε συγκέντρωση των µελών, λ.χ. σε κέντρο 6. (µτφ.) σύ-
νολο από οµοειδή αντικείµενα ή από πρόσωπα µε κοινή ιδιότητα, το 
οποίο αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος (οικονοµικού, πολιτικού) 
και που µπορεί να διαιρεθεί σε µέρη (µερίδια): «τα δύο κόµµατα επι-
διώκουν το καθένα για τον εαυτό του το µεγαλύτερο µερίδιο από την 
εκλογική ~» (εφηµ.) || το µεγαλύτερο µέρος τής διαφηµιστικής ~ πη-
γαίνει στην τηλεόραση || «τα πέντε εκατοµµύρια τής Αθήνας και τού 
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Πειραιά αποτελούν τη µεγάλη ~ για τα ιδιωτικά κανάλια κι εµείς στην επαρχία 
είµαστε τα τρίµµατα που µένουν στο ταψί» (εφηµ.) 7. (καθηµ.) στατιστικό 
γράφηµα σε κυκλικό σχήµα, που αναπαριστά τη διαίρεση ενός συνόλου σε 
µερίδια. — (υποκ.) πιτούλα (η) (σηµ. 1-4) κ. πιτάκι (το) (σηµ. 1,2). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. pitta < λατ. pietà < αρχ. πηκτή, θηλ. τού επιθ. 
πηκτός (βλ.λ.). Απίθανη η αναγωγή στον αττ. τ. πίττα τής λ. πίσσα, o όρος πίτα 
που χρησιµοποιείται στη στατιστική, είναι απόδ. τού αγγλ. pie chart]. 

πίτα ή πίττα ή πήτα; Η ορθογραφία µιας λέξης πηγάζει από την ετυµολογία 
της. Όταν η ετυµολόγηση µιας λέξης διφορείται, τότε προτιµάται στην 
ορθογραφική παράσταση της η απλούστερη γραφή. Το νεοελλ. πίτα 
προέρχεται από το ιταλ. pitta, το οποίο ανάγεται στο λατ. pietà, που µε τη 
σειρά του προέρχεται πιθανότατα από το ελλην. πηκτή. Πρόκειται δηλ. για 
αντιδάνειο (λέξη ελληνική µέσω µιας ξένης γλώσσας). Αν η ετυµολογία 
αυτή ευσταθεί, τότε θα ήταν προτιµότερη η γραφή πήτα (πβ. πηκτή). 
Ωστόσο, η λέξη ετυµολογείται, κατ' άλλους, από το αρχ. πίττα (= πίσσα), 
οπότε θα έπρεπε να γράφεται ως πίττα. Η αµφιβολία περί την ετυµολογία 
τής λ. επιβάλλει την απλούστερη γραφή, εξού και συνήθ. γράφουµε πίτα. 

πιτζάµα κ. πιζάµα (η) {πιτζαµών} ελαφρό και άνετο ένδυµα ύπνου, που 
αποτελείται από δύο κοµµάτια: το πάνω µέρος µοιάζει µε σακάκι ή µπλούζα 
και το κάτω µέρος µοιάζει µε παντελόνι: βαµβακερή | µεταξωτή ~ || ανδρική | 
γυναικεία ~ || καλοκαιρινή | χειµωνιάτικη ~· ΦΡ. πιτζάµα-πάρτι πάρτι στο 
οποίο οι καλεσµένοι είναι ντυµένοι όπως όταν πηγαίνουν για ύπνο, µε τα 
ρούχα για τον ύπνο: ~ µε µαξι-λαροπόλεµο. — (υποκ.) πιτζαµούλα (η) κ. 
πιτζαµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pyjama < χίντι päjäma < περσ. pâ «πόδι» + 
jäma «ένδυµα»]. 

πίτζιν (η) {άκλ.} ελλην. παρεφθαρµένη γλώσσα- ΓΛΩΣΣ. µορφή γλώσσας που 
δηµιουργείται από την ανάµειξη δύο άλλων γλωσσών συνήθως µιας µε διεθνές 
κύρος και µιας ιθαγενούς, η οποία δεν χρησιµοποιείται ως µητρική από καµία 
από τις δύο γλωσσικές κοινότητες που έρχονται σε επαφή· χρησιµοποιείται 
κυρ. κατά τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ ανθρώπων που έχουν 
διαφορετικές µητρικές γλώσσες και µόνο για τη διευκόλυνση τής 
επικοινωνίας τους (πβ. λ. κρεο-λός). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Pidgin (English), αβεβ. ετύµου, ίσως πρόκειται για πα-
ρεφθαρµένη κινεζ. προφορά τής λ. business]. 

πίτζίν ή παρεφθαρµένες γλώσσες. Έτσι λέγονται οι µορφές γλωσσικής 
επικοινωνίας που δηµιουργούνται κατά τη συνάντηση µιας «ισχυρής» 
ξένης γλώσσας και µιας «αδύναµης» επιχώριας γλώσσας από τις ανάγκες 
για αδροµερή συνεννόηση σε θέµατα εµπορικών συναλλαγών και για 
πρακτικές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή µε επιλογή στοιχείων και από τις 
δύο γλώσσες και µε υπε-ραπλουστευµένες δοµές σχηµατίζεται, τελικά, µια 
παρεφθαρµένη µορφή τής επιχώριας γλώσσας (π.χ. παρεφθαρµένα 
ινδιάνικα µε έντονη ανάµειξη τής Αγγλικής υπήρξε η γλώσσα Σινούκ, που 
µιλήθηκε παλαιότερα στην Ουάσιγκτον και στο Όρεγκον). Οπωσδήποτε, οι 
πίτζιν γλωσσικές µορφές έχουν, συνήθως, προσωρινό και τεχνητό 
χαρακτήρα, καθώς και περιορισµένη έκταση χρήσεως. Αντιθέτως, οι 
κρεολές ή µιγάδες γλώσσες προέρχονται από την ανάδειξη µιας πίτζιν | 
παρεφθαρµένης γλώσσας σε επίσηµη γλώσσα µιας περιοχής. Σε αυτή την 
περίπτωση η ανάµειξη είναι ακόµη µεγαλύτερη, όπως απαιτεί η χρήση τής 
γλώσσας σε όλες τις µορφές επικοινωνίας (εξού και γίνεται λόγος για 
µιγάδα γλώσσα), και φυσικά από τη στιγµή που µια κρεολή ή µιγάδα 
γλώσσα λειτουργεί ως επίσηµη γλώσσα, υφίσταται και τις αλλαγές που 
συµβαίνουν στην εξέλιξη κάθε φυσικής γλώσσας. 

πίτουρο (το) ο φλοιός που αποµένει από την άλεση των δηµητριακών, κυρ. τού 
σιταριού, και ο οποίος χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή (π.χ. για κότες)· ΦΡ. (α) 
τρώω πίτουρα είµαι υπερβολικά αφελής, χαζός: το κατάλαβε, δεν τρώει και 
πίτουρα (β) (παροιµ.) όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρων' οι 
κότες βλ. λ. ανακατεύω (γ) ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ' αλεύρι βλ. 
λ. ακριβός. Επίσης (λόγ.) πίτυρον [αρχ.]. [ΕΤΥΜ· < αρχ. πίτυρον (κυρ. 
πληθ.), για το οποίο βλ. λ. πιτυρίδα]. 

πίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} λεπτή ζύµη ψωµιού, πάνω στην οποία απλώνονται 
διάφορα υλικά (π.χ. τυρί, ντοµάτες, ζαµπόν, µπέικον, µανιτάρια κ.λπ.) και η 
οποία ψήνεται σε φούρνο: ~ ναπολιτάνο | µαργαρίτα (τυρί-ντοµάτα) | ιταλική 
(µε λεπτή ζύµη) | ψηµένη σε χωριάτικο φούρνο | έτοιµη (εµπορίου) | ατοµική | 
οικογενειακή (µεγάλου µεγέθους). — (υποκ.) πιτσούλα (η) κ. πιτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pizza, αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια άποψη, η λ. ανάγεται 
σε µτγν. λατ. φρ. picea (placenta) «πισσοειδής πλακούντας, δηλ. 
αρτοσκεύασµα µε υλικά σε ρευστή µορφή», όπου picea το ουσιαστι-κοπ. θηλ. 
τού επιθ. piceus < λατ. pix, picis «πίσσα». Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται απλώς 
για διαλεκτ. παραλλαγή τού ιταλ. pitta (βλ. λ. πίτα)]. 

πιτσαδόρος (ο) ο υπάλληλος πιτσαρίας που ασχολείται µε την παρασκευή τής 
πίτσας· (καταχρ.) ο υπάλληλος που κάνει εξωτερικές διανοµές πίτσας σε 
πελάτες. [ΕΤΥΜ. < πίτσα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

πιτσαρία (η) {δύσχρ. πιτσαριών} κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζονται και 
σερβίρονται πίτσες. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pizzeria < pizza (βλ. κ. πίτσα)]. 

πίτσί'-πίτσι (το) {άκλ.} (οικ.) κουβεντούλα ή κουτσοµπολιό: πιάνω | αρχίζω το 
~. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

πιτσικάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. τρόπος παιξίµατος εγχόρδων οργάνων µε νύξη των 
χορδών από τον εκτελεστή µε τα δάχτυλα και όχι µε το δοξάρι: τα βιολιά 
παίζουν ~ ANT. άρκο 2. (συνεκδ. ως ουσ.) µουσικό µέρος στο οποίο τα 
έγχορδα παίζουν πιτσικάτο: ένα ~ των εγχόρδων. [ΕΤΥΜ < ιταλ. pizzicato 
«τσιµπητό» < ρ. pizzicare «τσιµπώ, κεντώ» < çizzare (ίδια σηµ.), εκφραστ. 
λ.]. 

πίτσικος, -η, -ο µικρός, ασήµαντος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
piç + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

πιτσιλάδα (η) → πιτσυλάδα 
πιτσιλιά (η) → πιτσυλιά 
πιτσιλίζω ρ. -· πιτσυλίζω 
πιτσιλιστός, -ή, -ό → πιτσυλιστός 
πιτσιλώ ρ. → πιτσυλίζω 
πιτσιρίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) µικρό κορίτσι ή νεαρή κοπέλα. 
πιτσιρίκαρία (η) (περιληπτ.) οµάδα από πιτσιρίκια. 
πιτσιρίκι (το) {πιτσιρικ-ιού | -ιών} (οικ.) µικρό παιδί (και των δύο φύλων): 

µεγάλωσε αλλά παίζει ακόµη µε τα - || έφερε µαζί και τα ~ του (τα παιδιά του). 
— (υποκ.) πιτσιρικάκι (το). 

πιτσιρίκος (ο) το µικρό αγώρι. Επίσης (λαϊκ.) πιτσιρικάς. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. 
piccirillo «µικρό παιδί, µωρό», κατά τα ονόµατα σε -ικος. Το ιταλ. piccirillo 
αποτελεί υποκ. τού συνωνύµου picciolo < picciolino (υποχωρητ.) < piccinino 
(µε ανοµοίωση) < µτγν. λατ. *pitzinuinus < pisinnus | pitinnus, λ. τής παιδικής 
γλώσσας]. 

πιτσούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. θηλυκό περιστέρι 2. (α) (µτφ.-
χαϊδευτ.) όµορφο ή παχουλό κορίτσι (β) µωρό κοριτσάκι. 

πιτσούνι (το) {πιτσουν-ιού | -ιών} 1. το µικρό περιστέρι 2. (µτφ.-χαϊ-δευτ.) (α) 
όµορφο µικρό κορίτσι (β) καθένας από δύο ερωτευµένους: κοίτα τα ~ µου πώς 
κοιτιούνται στα µάτια! — (υποκ.) πιτσουνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. piccione < λατ. pipio, -ônis «περιστέρι», 
ηχοµιµητική λ.]. 

πιτσυλάδα (η) (συνήθ. ορθ. πιτσιλάδα) σηµάδι, στίγµα τής επιδερµίδας ΣΥΝ. 
φακίδα, πανάδα. 

πιτσυλιά (η) (συνήθ. ορθ. πιτσιλιά) η κηλίδα, ο λεκές σε ακανόνιστα σχήµατα 
πάνω σε επιφάνεια, που δηµιουργείται από τη ρίψη υγρού (νερού, ακάθαρτης 
ουσίας) σε αυτή. 

πιτσυλίζω ρ. µετβ. (συνήθ. ορθ. πιτσιλίζω) {πιτσύλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. πετώ 
ή αφήνω να πέσουν πάνω σε (κάποιον) σταγόνες νερού ή άλλου υγρού 2. 
(συνεκδ.) δηµιουργώ κηλίδες σε επιφάνεια ρίχνοντας σε αυτή µικρή ποσότητα 
υγρού (νερού, ακάθαρτης ουσίας) ΣΥΝ. λερώνω, λεκιάζω, κηλιδώνω ANT. 
ξελεκιάζω. Επίσης πιτσυλώ {-άς...}. — πι-τσύλισµα (το). 
[ΙΙΧΜ: < µτγν. πιτυλίζω (µε τσιτακισµό) < αρχ. πίτυλος «ρυθµική κίνηση των 
χεριών κατά την κωπηλασία, καθώς και το πλατάγισµα τού κουπιού στο 
νερό», αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει τεκµηριωθεί η σύνδεση µε το ρ. πίπτω (µέσω 
θεµάτων πιτ-1 πετ-) ούτε θεωρείται πιθ. η υπόθεση ότι πρόκειται για 
ηχοµιµητική λ. από τον κρότο τού κουπιού στο νερό]. 

πιτσυλιστός, -ή, -ό κ. πιτσυλωτός (συνήθ. ορθ. πιτσιλιστός, πιτσι-λωτός) 1. 
αυτός που είναι κατάστικτος µε κηλίδες, µε πιτσυλιές: ~ δέρµα 2. αυτός που 
γίνεται µε πιτσύλισµα: ~ επίχρισµα τοίχου. 

πιτσυλώ ρ. -> πιτσυλίζω 
πιτς-φιτίλι επίρρ.· αµέσως, γρήγορα- µόνο στη ΦΡ. στο πιτς-φιτίλι βλ. λ. φιτίλι. 
πίττα (η) → πίτα 
πιττάκιο (το) {πιττακί-ου | -ων} 1. (παλαιότ.) η επιστολή, το γραπτό µήνυµα· 

(ειδικότ.) 2. (στο Βυζάντιο) µικρός πίνακας που προοριζόταν για γραφή και 
χρησιµοποιόταν κυρ. στις υπηρεσίες τού παλατιού τής Κωνσταντινούπολης, 
στον οποίο οι πολίτες µπορούσαν να τοποθετούν τις αναφορές τους προς τον 
αυτοκράτορα για διάφορα θέµατα 3. ΝΟΜ. αρχιερατικό γράµµα µε το οποίο 
γνωστοποιείται σε κληρικό ή εκκλησιαστικό αξιωµατούχο προαγωγή, 
διάκριση ή τιµωρία του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πιττάκιον, αγν. ετύµου. Ορισµένες 
χρήσεις τού λατ. δανείου pittacium «λωρίδα δέρµατος» θα µπορούσαν να 
συνδεθούν µε το αρχ. πίσυγγος «υποδηµατοποιός, σκυτοτόµος» (δάνειο, αγν. 
ετύµου), άποψη που εγείρει σηµαντικά µορφολογικά ερωτήµατα. Καµία 
ετυµολογική σχέση δεν φαίνεται να υπάρχει µε το ουσ. πίσσα ούτε 
συνεισφέρει καθόλου στην ετυµολόγηση το λεσβ. ανθρωπωνύµιο Πιτ-τακός. 
Η υπόθεση ότι πρόκειται για θρακικό δάνειο δεν γίνεται αποδεκτή]. 

Πιττακός (ο) ο Μυτιληναίος· αρχαίος Έλληνας πολιτικός (650-570 π.Χ.), ένας 
από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. θρακ. 
προελ.]. 

πιτυρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που 
χαρακτηρίζεται από λεπτή απολέπιση και που εκδηλώνεται µε την παραγωγή 
ξηρών ή λιπαρών λεπιών στο τριχωτό τού δέρµατος τής κεφαλής (πιτυρίδα) 
και (συνήθ.) µε κνησµό που οφείλεται σε µύκητα (από µύκητες προκαλείται 
επίσης η ροδόχρους πιτυρίαση και η ποικιλόχρους πιτυρίαση). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πιτυρίασις < αρχ. πίτυρον (βλ. κ. πιτυρίδα)]. 

πιτυρίδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση µικρών, λευκών κοµµατιών στο 
τριχωτό τής κεφαλής λόγω πιτυριάσεως: σαµπουάν κατά της ~ || έχω~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πιτυρίς (έλαια) «είδος ελιάς, η οποία οµοίαζε στο χρώµα µε 
φλοιό σιτηρών (πίτουρο)» < πίτυρον «πίτουρο» (κυρ. πληθ. πί-τυρα), πιθ. < 
*πύτυρον (µε ανοµοίωση), που συνδ. µε λατ. putus «αγνός, καθαρός», 
σανσκρ. pavana- «λιχνιστήρι», αρχ. γερµ. fowen 
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«κοσκινίζω» κ.ά. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το ουσ. πί-τυλος 
(βλ. κ. πιτσυλίζω)]. 

πίτυρον (το) → πίτουρο 
πιτυρούχος, -ος, -ο [1889] αυτός που περιέχει πίτουρο: ~ αλεύρι. [ΕΤΥΜ. < 

πίτυρο + -ούχος < έχω]. 
πίτυς (η) {πίτ-υος, -υν | -υες, -ύων} (αρχαιοπρ.) η κουκουναριά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 

*pi-tu-, οπότε συνδ. µε λατ. pinus, αλβ. pishë (ίδια σηµ.), για τα οποία 
προϋποτίθεται αναγωγή σε τ. *pit-s-nu-s. ∆υσχερής η σύνδεση µε τη λ. πίσσα]. 

πίφερο (το) ΜΟΥΣ. ξύλινο πνευστό µουσικό όργανο, που µοιάζει µε µικρό 
πλαγίαυλο και παίζεται µε το ένα χέρι, ενώ µε το άλλο ο µουσικός χτυπά 
τύµπανο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. piffero < µεσν. λατ. piffarus < µέσ. γερµ. pifer «αυλητής» (> 
γερµ. pfeifer)]. 

Πιω (να/θα) ρ. → πίνω 
πιώµα (το) {πιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε πίνει κανείς 2. το ποτό, ιδ. το 

αλκοολούχο. [ΕΤΥΜ; Από την υποτ. αορ. πιω (τού ρ. πίνω) + -µα]. 
πιωµένος, -η, -ο → πίνω 
Π.Κ. (ο) Πρόεδρος Κυβερνήσεως. 
πλαγγόνα (η) (λόγ.) κέρινο οµοίωµα ανθρώπου µε κάπως πεπλατυ-σµένο 

σώµα, κινητά χέρια και πόδια- κούκλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πλαγγών, -όνος «κέρινη κούκλα», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. 
πλάζω «εκτρέπω, πλανώ» (βλ. λ. πλαγκτόν), το οποίο ανάγεται σε αρχικό θ. 
*πλάγγ-jω, αλλά η σηµασιολ. συσχέτιση των δύο λ. φαίνεται σχεδόν 
αδύνατη]. 

πλάγι (το) → πλάι 
πλαγιά (η) καθεµιά από τις δύο πλευρές λόφου ή βουνού ΣΥΝ. (λόγ.) κλιτύς, 

(καθηµ.) βουνοπλαγιά, ποδιά ΑΝΤ. ρίζωµα, πρόποδες, (λόγ.) υπώρεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλαγία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πλάγιος]. 

πλαγιάζω'' ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {πλάγιασ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
ξαπλώνω στο κρεβάτι για ξεκούραση ή για ύπνο: πήγε δώδεκα η ώρα, ακόµα 
να πλαγιάσεις; · 2. (µτφ.) συνουσιάζοµαι: έχει πλαγιάσει µε πολλούς · 3. 
ΝΑΥΤ. πλέω όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε σχέση µε την ευθεία 
διεύθυνσης τού ανέµου ♦ 4. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) επικλινές, το κάνω πλάγιο, 
πλαγιαστό: ~ τα γράµµατα µου. — πλά-γιασµα (το). 

πλαγιάζω2 ρ. µετβ. {πλαγί-ασα, -άστηκα, -ασµένος} ΓΑΩΣΣ. εκφέρω σε πλάγιο 
λόγο: ~ ευθεία ερώτηση (τη µετατρέπω σε πλάγια ερώτηση). — πλαγιασµός 
(ο) [µτγν.]. 

πλαγιαστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κλίση ΣΥΝ. γειρτός, λοξός ΑΝΤ. όρθιος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που είναι ξαπλωµένος. — πλαγιαστά επίρρ_. 

πλαγίαυλος (ο) {πλαγιαύλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΜΟΥΣ. ξύλινο πνευστό µουσικό 
όργανο που έχει σχήµα αυλού ΣΥΝ. φλάουτο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πλαγι)ο)- + 
αυλός]. 

Πλάγιο- κ. πλάγιο- κ. πλαγί- ά συνθετικό που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει το 
β' συνθετικό έχει πλάγια κατεύθυνση, κλίση ή γίνεται, επιχειρείται από τα 
πλάγια: πλαγιο-δροµώ, πλαγί-αυλος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. πλάγιος (βλ.λ.)]. 

πλαγιοβάδισµα (το) {πλαγιοβαδίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο αργός βηµατισµός 
εκγυµνασµένου αλόγου, που εκτελείται σε τέσσερεις χρόνους. Επίσης 
πλαγιοβάδιση (η) [1891]. 

πλαγιοδέτης (ο) [1858] {πλαγιοδετών} ΝΑΥΤ. το χοντρό σχοινί που δένεται 
πάνω στην άγκυρα τού πλοίου ή στην αλυσίδα της. [ΕΤΥΜ. < πλάγιο- + -δέτης 
< δένω]. 

πλαγιοδετώ ρ. µετβ. [1897] {πλαγιοδετείς... | πλαγιοδέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} δένω αγκυροβοληµένο πλοίο µε πλαγιοδέτη, ώστε να πάρει πλάγια 
κλίση. — πλαγιοδέτηση (η). 

πλαγιοδιποδίζω ρ. αµετβ. {πλαγιοδιπόδισα} (για άλογο) κινούµαι µε 
πλαγιοδιποδισµό (βλ.λ.). 

πλαγιοδιποδισµός (ο) τεχνητός βηµατισµός αλόγου, που εκτελείται σε δύο 
χρόνους, κατά τον οποίο το άλογο κάθε φορά µετακινεί προς τα εµπρός 
συγχρόνως ένα µπροστινό και ένα οπίσθιο πόδι τής ίδιας πλευράς· ο φυσικός 
βηµατισµός τής καµήλας και τής καµηλοπάρδαλης. 

πλαγιοδροµω ρ. αµετβ. [1889] {πλαγιοδροµείς... | πλαγιοδρόµησα} ΝΑΥΤ. (για 
ιστιοφόρο) δέχοµαι τον άνεµο στην πλευρά ANT. εναντιο-δροµώ. —
πλαγιοδροµία (η) [1887]. 

πλαγιοκοπώ ρ. µετβ. {πλαγιοκοπείς... | πλαγιοκόπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} επιτίθεµαι από τα πλάγια, προσβάλλω (στόχο) κινούµενος από τα 
πλάγια: άτακτες οµάδες ανταρτών πλαγιοκόπησαν τη φάλαγγα. — 
πλαγιοκόπηµα (το) κ. πλαγιοκόπηση (η). [ΕΤΥΜ. < πλάγιο- + επιτατ. -κοπώ < 
κόπτω, πβ. σφυρο-κοπώ, πλευρο-κοπώ, γρονθο-κοπώ κ.ά.]. 

πλαγιοµετωπικός, -ή, -ό (σύγκρουση) κατά την οποία το µπροστινό τµήµα 
οχήµατος συγκρούεται µε το πλάγιο µέρος άλλου οχήµατος. — 
πλαγιοµετωπικ-a | -ώς επίρρ. 

πλαγιθΠοδίζω ρ. αµετβ. {πλαγιοπόδισα} (για άλογα) βαδίζω µε πλα-
γιοποδισµό (βλ.λ.). 

πλαγιοποδισµός (ο) [1891] (για άλογα) ο πλαγιοδιποδισµός (βλ.λ.). 
πλάγιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που έχει κλίση, που δεν έχει παράλληλη θέση 

ή διεύθυνση σε σχέση µε (κάτι/κάποιον) ΣΥΝ. κεκλιµένος, λοξός, στραβός 
ANT. ίσιος, κάθετος: φέρω µια ~ γραµµή || - γράµµατα | µατιά (µε την άκρη τού 
µατιού) ΣΥΝ. (κυρ. για τα γράµµατα) πλαγιαστός 2. ΤΥΠΟΓΡ. πλάγια | κυρτά 
στοιχεία τα πλαγιαστά τυπογραφικά στοιχεία οποιασδήποτε οικογένειας 
γραµµάτων, πεζά (βλ.λ.) ή κεφαλαία 3. αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, 
δίπλα σε (κάποι- 

ον/κάτι), κατ' αντιδιαστολή προς τον µπροστινό και τον κεντρικό: από τις ~ 
θέσεις δεν βλέπεις καλά τη σκηνή || ~ επιθετικός παίκτης (αυτός που κινείται 
στα πλάγια τού γηπέδου) || οι ~ προβολείς τού θεάτρου ΣΥΝ. πλαϊνός, 
παράπλευρος, διπλανός 4. ΑΘΛ. πλάγιο (άουτ) (στο ποδόσφαιρο) (i) η έξοδος 
τής µπάλας από τις δύο παράλληλες κατά µήκος τού γηπέδου γραµµές, µέσα 
στις οποίες και µόνο επιτρέπεται να παίζεται το παιχνίδι (ii) η επαναφορά τής 
µπάλας στο γήπεδο µε τα δύο χέρια από παίκτη αντίπαλο τής οµάδας που 
έβγαλε τη µπάλα εκτός γηπέδου 5. (µτφ.) αυτός που προκύπτει ή εκδηλώνεται 
έµµεσα ΑΝΤ. άµεσος, ευθύς 6. ΓΑΩΣΣ. (α) πλάγιος λόγος η µορφή λόγου 
κατά την οποία µεταφέρονται τα λόγια άλλου οµιλητή µε διάφορες σηµα-
σιοσυντακτικές προσαρµογές (προσώπου, χρόνου, τόπου κ.λπ.) και όχι 
αυτούσια (όπως στον ευθύ λόγο, βλ. λ. ευθύς), π.χ. ο ευθύς λόγος Μας είπε την 
προηγούµενη εβδοµάδα: «θα φύγω για το εξωτερικό αύριο», µεταφέρεται στον 
πλάγιο λόγο ως «Μας είπε την προηγούµενη εβδοµάδα ότι θα έφευγε για το 
εξωτερικό την επόµενη µέρα» ANT. ευθύς λόγος (β) πλαγία ερώτηση µεταφορά 
ερώτησης άλλου οµιλητή µε διάφορες σηµασιοσυντακτικές προσαρµογές και 
όχι αυτούσια (όπως στην ευθεία ερώτηση, βλ. λ. ευθύς)· π.χ. η ευθεία ερώτηση 
Μ' ερώτησε: «Θέλετε να έρθετε µαζί µας;» µεταφέρεται ως «Μ'ερώτησε αν 
θέλουµε να πάµε µαζί τους» (γ) πλάγια πτώση η γενική, η αιτιατική (και η 
δοτική για τα αρχαία) πτώση, κατ' αντιδιαστολή προς την ονοµαστική και την 
κλητική (ορθές ή ευθείες πτώσεις) 7. ΜΟΥΣ. πλάγιος ήχος (στη βυζαντινή 
µουσική) καθένας από τους τέσσερεις τελευταίους ήχους-τρόπους στη σειρά 
τής οκταηχίας: ήχος πλάγιος τού πρώτου | τού δευτέρου 8. (µτφ.) αυτός που δεν 
ακολουθεί τη νόµιµη, την αποδεκτή οδό, που δεν εντάσσεται στα νόµιµα, στα 
αποδεκτά πλαίσια: ακολουθεί - µέσα, για να πετύχει τους σκοπούς του ΣΥΝ. 
παράνοµος ANT. νόµιµος, ξεκάθαρος, τίµιος 9. πλάγια (τα) βλ. λ. πλάι · 10. 
πλάγιοι συγγενείς οι εξ αγχιστείας συγγενείς ΑΝΤ. εξ αίµατος συγγενείς. — 
πλάγια | πλαγίως [αρχ.] επίρρ., πλαγιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *pb-g-jo-, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς την α' συλλαβή) τού 
δισύλλ. I.E. θ. *pela- «ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. plaga «τοποθεσία, χώρα - 
απλωµένο κυνηγετικό δίχτυ», αρχ. γερµ. flah «επίπεδος, πεδινός» (> γερµ. 
flach), νορβ. flak «πέλµα» κ.ά. Οµόρρ. παλά-µη, πέλαγος, πλάξ (-κα) κ.ά. Η λ. 
δήλωνε αρχικώς τον επίπεδο, αυτόν που δεν είναι κάθετος (αντιτιθέµενη έτσι 
στα επίθ. άντίος και ορθός) και κατ' επέκτ. τον λοξό, αυτόν που παρουσιάζει 
κλίση (κυρ. στο στρατιωτικό λεξιλόγιο)]. 

πλαγιότιτλος (ο) [1894] {πλαγιοτίτλ-ου | -ων, -ους} ο συµπληρωµατικός τίτλος 
άρθρου, κειµένου ή τµήµατος τού κειµένου, που τίθεται δίπλα από αυτό (στο 
περιθώριο τής σελίδας): βάζω πλαγιοτίτλους σε όλες τις παραγράφους τού 
κειµένου. 

πλαγΐοτροπισµός (ο) BOT. το φαινόµενο κατά το οποίο φυτό ή φυτικό όργανο, 
παρότι φωτίζεται από παντού και µε την ίδια ένταση, αναπτύσσεται µόνο κατά 
πλάγια διεύθυνση υπό την επίδραση τής βαρύτητας (πβ. λ. τροπισµός). Επίσης 
πλαγιοτροπία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plagiotropism]. 

πλαγιοτροχασµός (ο) η µετακίνηση τού αλόγου όπως στην πλαγιοβάδιση, όχι 
όµως µε βαδισµό αλλά µε τροχασµό (βλ.λ.). 

πλαγιοφόλακας (ο) [µτγν.] {πλαγιοφυλάκων} στρατιώτης που µετέχει σε 
πλαγιοφυλακή, που κατά τη διάρκεια µάχης φυλάσσει τις πλευρές τής 
παράταξης. 

πλαγιοφυλακή (η) [1887] η στρατιωτική µονάδα ή το απόσπασµα που 
προστατεύει τα πλευρά κινούµενης φάλαγγας από εχθρική επίθεση (πβ. λ. 
οπισθοφυλακή). 

πλαγιοφυλακώ ρ. αµετβ. {πλαγιοφυλακείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} είµαι 
µέλος πλαγιοφυλακής. Επίσης πλαγιοφυλάσσω. — πλα-γιοφύλαξη (η). 

πλαγκτόν (το) (πλαγκτού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (περιληπτ.) το σύνολο των 
φυτικών και ζωικών οργανισµών που εµφανίζονται στο νερό (θαλασσών, 
λιµνών, ποταµών) και επιπλέουν σε αυτό παρασυρόµενα από τα ρεύµατα τού 
νερού και στα οποία περιλαµβάνονται κυρ. µικροσκοπικά φύκια και 
πρωτόζωα. — πλαγκτονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. plankton < 
αρχ. πλαγκτόν, ουδ. τού επιθ. πλα-γκτός «περιπλανώµενος, άστατος» < ρ. 
πλάζω «εκτρέπω, πλανώ» < *πλάγγ-)ω, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *plâq- 
«χτυπώ, πλήττω» (µε εκ-φραστ. έρρινο ένθηµα), πβ. λατ. piango «χτυπώ, 
πλήττω (το στήθος µου από απόγνωση)» (> γαλλ. plaindre «θρηνώ, 
παραπονούµαι», ισπ. plaflir), playa «πληγή» (> ισπ. llaya), αρχ. γερµ. fluoh 
«κατάρα» (> γερµ. Fluch) κ.ά. Οµόρρ. πλήττω (< *pläk-jö), πλαγγ-ών)-όνα), 
πληγ-ή, πλήγ-µα, πιθ. κ. Συµ-πληγ-άδες (βλ.λ.)]. 

πλαοαρεύω ρ. αµετβ. {πλαδάρεψα} γίνοµαι πλαδαρός: «η πάλαι ποτέ καλλονή 
χαλάρωσε και πλαδάρεψε» (εφηµ.). 

πλαδαρός, -ή, -ό 1. (για τα σαρκώδη µέλη τού σώµατος) αυτός που είναι 
χαλαρός, που έχει αγύµναστους µυς: - µπράτσο | κοιλιά ΑΝΤ. σφιχτός, δεµένος 
2. (για πρόσ.) αυτός που έχει αγύµναστο ή χαλαρό σώµα: µε την καθιστικτή 
δουλειά έχει γίνει πολύ ~ 3. (µτφ.) αυτός που τα µέλη του δεν έχουν ισχυρή 
σύνδεση, που στερείται ισχυρής συνοχής: στο τέλος ο λόγος του γίνεται ~, µε 
επαναλήψεις και ανούσιες περιγραφές || ~ ύφος. — πλαδαρά επίρρ., 
πλαδαρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. λ. µε παραγ. επίθηµα -αρός 
(πβ. ρυπ-αρός, µαδ-αρός, κλαδ-αρός), αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν επακριβώς οι αντιστοιχίες µε I.E. λ., αν και φαίνεται πιθ. η 
σύνδεση µε λιθ. példu, peldéti «κολυµπώ» ή ακόµη και µε λιθ. pilù «ποτίζω, 
χύνω», αρµ. heium (< *pel-nu-mi). Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα µπορούσε 
να αποκλειστεί η σύνδεση τού πλαδαρός µε τη λεξιλογική οικογένεια τού ρ. 
πίµπληµι «γεµίζω» (βλ. λ. πλήθος)]. 

Πλαζ (η) {άκλ.} οµαλή, αµµώδης παραλία (φυσικά ή τεχνητά διαµορ- 
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φωµένη) για µπάνιο και αναψυχή, συνήθ. αξιοποιηµένη τουριστικά: 
~ τού Ε.Ο.Τ. | ξενοδοχείου || ιδιωτική ~. 

[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. plage < ιταλ. piaggia «χώρα, πλευρά, παρα-
λία» < µεσν. λατ. plagia (πβ. φρ. in plagia montis «στην πλαγιά τού 
βουνού») < αρχ. πλαγία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πλάγιος]. πλάθω 
κ. (λόγ.) πλάσσω ρ. µετβ. {έπλασα, πλάσ-τηκα (λογ. -θηκα), -µένος} 
1. δηµιουργώ (κάτι) και του δίνω µορφή: ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο | 
τον κόσµο || (µτφ.) οι λαοί πλάθουν µύθους για την προέλευση τους || ο 
ποιητής έπλασε τις µορφές των ηρώων του µε µοναδικό τρόπο 2. (κυρ.) 
µαλάσσω εύπλαστη ύλη (π.χ. ζύµη, πηλό κ.λπ.) δίνοντας της σχήµα: ~ 
κουλλουράκια || ~ αγγεία 3. (µτφ.) διαµορφώνω µε ορισµένο τρόπο 
(χαρακτήρα, ήθος, σκέψη κ.λπ.): ο συγγραφέας πλάθει το υλικό του µε 
µαεστρία || η προσωπικότητα του πλάστηκε µέσα στις αντιξοότητες τής 
ζωής 4. (η µτχ. πλασµένος, -η, -ο) (+για) δηµιουργηµένος για, 
προορισµένος από τη φύση του για (κάτι): ~ για νίκες | δράση | έρωτα 
|| «όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά πλασµένος» (∆. Σολωµός) 5. 
(µτφ.) κατασκευάζω (µε τη φαντασία µου), επινοώ (κάτι) ανύπαρκτο 
στην πραγµατικότητα: κατηγόρησε µερίδα τού Τύπου ότι πλάθει 
κακόβουλα σενάρια εις βάρος του || µέσα στην απελπισία του έπλαθε 
όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. [ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έ-πλασ-α τού 
αρχ. πλάσσω, κατά το σχήµα έγνε-σα - γνέθω, έκλωσα - κλώθω. Το αρχ. 
πλάσσω | -ττω < *πλαθ-jω, αβεβ. ετύµου, µε αρχική σηµ. «απλώνω 
λεπτή σκόνη, επαλείφω», από όπου η λ. προσέλαβε σηµαντικές 
χρήσεις αναφορικά µε τη δηµιουργία τού κόσµου, τη µυθοπλασία, την 
εφευρετικότητα. Είναι πιθ. η αναγωγή τού ρ. στο I.E. θ. *pela- «ευρύς, 
επίπεδος» (βλ. λ. παλά-µη, πέλα-γος). Το σανσκρ. déhmi «επιχρίω, 
επαλείφω» και το λατ. fingo «κατασκευάζω, πλάθω, επινοώ» 
εµφανίζουν παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη]. 

πλάθω - πλάσσω | πλάττω. Το ρήµα στην αρχική του µορφή (αρ-
χαία και λόγια) ήταν πλάσσω | πλάττω (στην πράξη επικράτησε 
στη Ν. Ελληνική ο ιωνικός τ. πλάσσω αντί τού καθαρώς αττικού 
πλάττω): αναπλάσσω, διαπλάσσω, µεταπλάσσω (όλα αρχαία). Σε 
νεότερους χρόνους σχηµατίστηκε στην οµιλούµενη τ. πλάθω (αντί 
τού πλάσσω | πλάττω) από τα έπλασα | πλάσω κατά το πρότυπο: 
κλώσω | έκλωσα - κλώθω, νιώσω | ένιωσα - νιώθω, πείσω | έπεισα 
- πείθω κ.τ.ό. Έτσι, στο απλό ρήµα επικρατεί ο τ. µε -θ- (πλά-θω). 
Τα σύνθετα όµως διατηρούν, κατά κανόνα, τον αρχικό τύπο: 
αναπλάσσω - διαπλάσσω - µεταπλάσσω (τα αναπλάθω, διαπλάθω 
και µεταπλάθω χρησιµοποιούνται στον καθηµερινό λόγο, γιατί στο 
γλωσσικό αίσθηµα των οµιλητών συνδέονται περισσότερο µε το 
απλό ρήµα πλάθω). 

Πλάι (το) {χωρ. γεν. | πλάγια κ. πλαϊνά, πλαϊνών} 1. η πλαϊνή πλευρά: 
το ~ τού σπιτιού | τού πλοίου || το πεζοδρόµιο βρίσκεται στο ~ τού 
δρόµου || είναι κλειδωµένη η εξώπορτα' έλα από το ~! 2. (ειδικότ.) το 
πλευρό τού ανθρώπου- ΦΡ. (α) στο πλάι στην πλαϊνή πλευρά: η πόρτα 
βγαίνει ~ τού κήπου || η µπάλα τον βρήκε ~ || άλλος κοιµάται ~, άλλος 
µπρούµυτα, άλλος ανάσκελα (β) µε το πλάι γυρνώντας από τη µία 
πλευρά, στρίβοντας και προτάσσοντας το ένα πλευρό: το κιβώτιο δεν 
χωράει να περάσει ίσια, βάλ' το ~ ΣΥΝ. πλάγια ΑΝΤ. κατά µέτωπο (γ) 
(µτφ.) στέκοµαι στο πλάι (κάποιου) προσφέρω την υποστήριξη µου σε 
(κάποιον): ό,τι κι αν τύχει, θα σταθούν στο πλάι του || στάθηκε πάντα 
στο πλάι του πιστός σύντροφος ΣΥΝ. συµπαρίσταµαι (δ) πλάι-πλάι δί-
πλα-δίπλα: το ζευγάρι στάθηκε ~ στην εκκλησία || τα πατρικά τους 
σπίτια στο χωριό είναι ~ 3. πλάγια (τα) οι πλευρές: έχτισαν στα ~ τού 
βουνού (στις πλαγιές) 4. (ως επίρρ.) πλαγίως, από την πλαϊνή ή τη δι-
πλανή πλευρά: στρίψε ~ || πήγαινε ~ (δίπλα) στον γείτονα, να σου δώ-
σει το τρυπάνι του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πλάγι(ν) (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < αρχ. 
πλάγιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. πλάγιος (βλ.λ.)]. 

πλαϊνός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, στο πλάι (κά-
ποιου): το ~ σπίτι || η ~ θέση είναι πιασµένη || ~ ραφή ΣΥΝ. διπλανός, 
παράπλευρος 2. (ως ουσ.) αυτός που είναι εγκατεστηµένος ή κάθεται 
δίπλα σε (κάποιον): ο ~ µου στο θρανίο είναι στενός φίλος µου || βά-
ζει δυνατά τη µουσική και ενοχλεί τους ~ (ενν. τους γείτονες) ΣΥΝ. δι-
πλανός. 

πλαίσιο (το) {πλαισί-ου | -ων} 1. το περιθώριο, κυρ. τετράπλευρου 
σχήµατος, που περιβάλλει ένα αντικείµενο ή κατασκεύασµα ίδιου 
σχήµατος και µικρότερων διαστάσεων: το ~ τού παραθύρου (κούφω-
µα) || το ~ τής πόρτας (κάσα) 2. (α) (σε βιβλία, τετράδια κ.λπ.) το πε-
ριθώριο που µένει κενό (λ.χ. γύρω από το κείµενο): το ~ τής σελίδας 
(β) τετράπλευρο κενό σχήµα, στο οποίο µπορεί να γράφει κανείς: 
γράφω στο ~ τού εξωφύλλου το όνοµα µου 3. (α) ο σκελετός (από διά-
φορα υλικά, κυρ. ξύλο, µέταλλο κ.λπ.) που περιβάλλει ένα αντικείµενο 
στερεώνοντας, προφυλάσσοντας ή διακοσµώντας το: ~ για το κέ-
ντηµα || οι βαλίτσες έχουν συνήθως ένα ενισχυτικό ~, για ν'αντέχουν 
στα χτυπήµατα κατά τη µεταφορά ΣΥΝ. τελάρο (β) (ειδικότ.) ο σκε-
λετός οχήµατος, το σασί (βλ.λ.): αριθµός πλαισίου τού αυτοκινήτου 
4. (ειδικότ.) το διακοσµητικό περιθώριο ή περίβληµα φωτογραφίας ή 
πίνακα: σκαλιστό | περίτεχνο | λιτό | ασηµένιο ~ ΣΥΝ. κορνίζα, κάδρο 
5. (µτφ.) τα όρια (χρονικά, νοµικά, ιδεολογικά, ηθικά κ.λπ.) εντός των 
οποίων συµβαίνει ή µπορεί να συµβεί (κάτι): ~ δράσεως || όλα συζη-
τούνται στο - ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου || πέτυχε το 
καλύτερο δυνατό µέσα στο ~ τού εφικτού || νόµιµα | λογικά | επιθυ-
µητά | κατεστηµένα | παραδοσιακά | δηµοκρατικά | περιορισµένα ~ 
ΣΥΝ. όρια· ΦΡ. (α) στο πλαίσιο (+γεν.) κατά τη διάρκεια ή εντός των 
προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων ή µέσα στα όρια ενός θεσµού: 
η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών στο - τής διαβαλκανικής συν- 

διάσκεψης || ~ τής Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται πολλές δυνατό-
τητες συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων των χωρών-µελών (β) νό-
µος-πλαίσιο βλ. λ. νόµος 6. (ειδικότ.) τα δεδοµένα εποχής, καθεστώ-
τος, κοινωνίας κ.λπ., µέσα στα οποία έγινε ή γίνεται (κάτι): µέσα στο 
~ τής σύγχρονης ζωής υπάρχουν και οι εξηγήσεις για τα προβλήµατα 
της. — (υποκ.) πλαισιάκι (το) (σηµ. 1-4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλαίσιον, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθούν οι συν-
δέσεις µε τις λ. πλατύς, πλάτος ούτε µε λιθ. plait ytis «καυχώµαι, µε-
γαλαυχώ», plintù «απλώνοµαι, εκτείνοµαι»]. 

στο πλαίσιο ή στα πλαίσια; Η φράση αποτελεί νεολογισµό τής 
Ελληνικής, που προήλθε πιθανότατα από το γαλλ. dans le cadre 
de(s) και ενισχύθηκε από το αγγλ. within the frame of (που πιθα-
νόν να προέρχεται και αυτό από τη Γαλλική). Και στις δύο γλώσ-
σες η φράση απαντά σε ενικό, πράγµα που είναι λογικό, όταν χρη-
σιµοποιεί κανείς τη λ. πλαίσιο (γαλλ. cadre, πβ. κάδρο, αγγλ. 
frame). Από αυτή την άποψη φαίνεται προτιµότερη η χρήση τής 
φράσης σε ενικό: Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο τής αγροτικής 
πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ωστόσο, από την αντίστοιχη 
και καθαρώς ελληνική φράση µέσα στα όρια ή εντός των ορίων 
(Η απόφαση ελήφθη εντός των ορίων τής αγροτικής πολιτικής που 
χάραξε η κυβέρνηση) χρησιµοποιήθηκε η φράση αναλογικά σε 
πληθυντικό: Είµαστε υποχρεωµένοι να κινηθούµε στα πλαίσια των 
οικονοµικών δυνατοτήτων που επιτρέπει ο προϋπολογισµός τού 
Ιδρύµατος. Σήµερα στη χρήση τείνει να καθιερωθεί µάλλον η 
φράση στα πλαίσια και οι δύο φράσεις µπορούν να εναλλαχθούν 
µε την αντίστοιχη ελληνική φράση «Είµαστε υποχρεωµένοι να 
κινηθούµε εντός των ορίων των οικονοµικών...» ή -για να 
αποφύγουµε τις αλλεπάλληλες γενικές- µπορούµε να πούµε: «...να 
κινηθούµε µέσα στα όρια των οικονοµικών...» ή και απλώς «...να 
κινηθούµε εντός των οικονοµικών δυνατοτήτων...». 

πλαισιώνω ρ. µετβ. {πλαισίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ πλαίσιο 
γύρω από (κάτι) ΣΥΝ. περιβάλλω 2. (µτφ.) βρίσκοµαι γύρω από (κά-
ποιον), σχηµατίζω ή αποτελώ το περιβάλλον του: τον δρόµο πλαι-
σιώνουν λεύκες και από τις δύο πλευρές || ανάλαφρες µπούκλες 
πλαισίωναν το ωραίο πρόσωπο 3. (κυρ. για πρόσ.) εργάζοµαι ή ανα-
πτύσσω δράση κοντά σε κάποιον ως συνεργάτης ή βοηθός του: τον 
µεγάλο πρωταγωνιστή πλαισιώνει ένας εξίσου λαµπρός θίασος || είχε 
την τύχη να πλαισιώνεται από ένα λαµπρό επιτελείο συνεργατών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλαισιώ (-όω) < αρχ. πλαίσιον (βλ.λ.). Στη µτφ. σηµ. η 
λ. αποδίδει το γαλλ. encadrer]. 

πλαισίωση (η) [1891] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτη-
ση πλαισίου γύρω από (κάτι): η ~ τού πίνακα µε ακριβή | ξυλόγλυπτη 
κορνίζα ΣΥΝ. περιβολή, (για πίνακες) κορνιζάρισµα 2. η τοποθέτηση 
πράγµατος ή συνόλου πραγµάτων γύρω από (κάτι), ώστε να αποτελεί 
(να αποτελούν) το πλαίσιο του, το περιβάλλον του: η ~ τού Ολυµπια-
κού Σταδίου από πλήθος σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων || 
(µτφ.) η ~ τού µεγάλου σταρ από νέους ταλαντούχους ηθοποιούς. 
Επίσης πλαισίωµα (το). 

Πλάκα (η) συνοικία τής Αθήνας ΒΑ. τής Ακρόπολης, η οποία µαζί µε 
τη συνοικία τού Ψυρρή αποτέλεσε τον αρχικό πολεοδοµικό πυρήνα 
τής σύγχρονης Αθήνας. — Πλακιώτης (ο), Πλακιώτισσα (η), πλακιώ-
τικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Η παλαιότ. ετυµ. από αρβανίτικο pljake «γριά - παλιά», οπότε 
pljak Αθήνα θα σήµαινε «γριά - παλιά Αθήνα», δεν ευσταθεί. Η λ. 
Πλάκα παράγεται από το αρχ. πλάξ, -κός και αποτελεί συνήθη ονο-
µασία πολλών τοποθεσιών στην Ελλάδα]. 

πλάκα (η) {πλακών} 1. επίπεδο στερεό σώµα από οποιοδήποτε σκληρό 
υλικό, κυρ. πέτρα ή µέταλλο, µε µικρό πάχος: ο Μωυσής έλαβε τις 
δέκα εντολές σε δύο ~ || ενεπίγραφη ~ 2. (ειδικότ.) λεπτό κοµµάτι πέ-
τρας ή τσιµέντου κοµµένο συνήθ. τετράγωνο, που χρησιµοποιείται 
για την οµοιόµορφη επίστρωση επιφανειών (κυρ. δαπέδων, δρόµων 
κ.λπ.) και τού οποίου το πάχος είναι λιγότερο από πέντε εκατοστά: οι 
~ τού πεζοδροµίου || αυλή µε µαρµάρινες ~ 3. πινακίδα, συνήθ. µι-
κρών διαστάσεων, η οποία εντοιχίζεται ή αναρτάται τιµητικά, ενη-
µερωτικά ή διακοσµητικά: η µπρούντζινη - στην είσοδο έγραφε ότι το 
ιατρείο είναι στον τρίτο όροφο || αναµνηστική ~|| ~ µε τα ονόµατα 
των πεσόντων 4. οτιδήποτε έχει πεπλατυσµένο σχήµα: µία - σαπούνι 
| σοκολάτα || η ~ τού ρολογιού (το καντράν) || πλάκες χρυσού-ΦΡ. (τα 
'χω) πλάκα τα γαλόνια (ι) (για αξιωµατικούς, στρατιωτικούς) έχω 
µεγάλα διακριτικά σήµατα στη στολή, κατέχω υψηλή θέση, µεγάλο 
βαθµό (ii) (σκωπτ.) έχω διακριθεί σε έναν τοµέα, θεωρούµαι 
εξαιρετικά ικανός σε κάτι 5. (α) η επίπεδη θερµαινόµενη επιφάνεια 
στις κουζίνες ή τις ψηστιέρες (λ.χ. στα εστιατόρια), όπου µαγειρεύει 
ή ψήνει κανείς (β) καθεµιά από τις δύο θερµαινόµενες επιφάνειες 
τής τοστιέρας: αντικολλητικές ~ 6. η ταφόπλακα ΣΥΝ. ταφόπετρα 7. 
(παλαιότ.) µικρό και λεπτό φύλλο σχιστολίθου, στο οποίο έγραφαν οι 
µαθητές ΣΥΝ. αβάκιο 8. ο δίσκος τού γραµµοφώνου 9. (καθηµ.) η ια-
τρική ακτινογραφία: βγάζω ~ || τι έδειξε η ~; 10. (στις οικοδοµές) το 
δάπεδο κάθε ορόφου, που αποτελείται από άµµο, τσιµέντο, χαλίκι χυ-
µένα µέσα σε καλούπια: καταβρέχω την ~, για να µη σκάσει ΦΡ. ρί-
χνω πλάκα χύνω το τσιµέντο σε ειδικά καλούπια, για να κατασκευ-
άσω τα δάπεδα, κυρ. σε πολυώροφα κτίσµατα 11. κάθε πλατιά έκτα-
ση (γης), η επιφάνεια τής οποίας έχει οµαλή διαµόρφωση (π.χ. χωρίς 
υψώµατα, χαράδρες κ.λπ.) 12. ΓΕΩΛ. καθένα από τα συµπαγή κοµµά-
τια τού γήινου φλοιού, η µετακίνηση των οποίων θεωρείται ότι ευ-
θύνεται για φαινόµενα όπως η αποµάκρυνση των ηπείρων και η πρό-
κληση σεισµών: αφρικανική | ευρωασιατική | λιθοσφαιρική -13. (εκ-
φραστ. ως χαρακτηρισµός) καθετί που εµφανίζεται επίπεδο, ίσιο, χω- 



πλακάζ 1415 πλακώνω 
 

ρίς καµπύλες: στήθος/ κοιλιά ~ · 14. περιπαικτικό αστείο εις βάρος κάποιου 
και γενικότ. η διασκέδαση µε πειράγµατα και αστεία: τέτοια ~ δεν είχε 
ξαναγίνει || το κλίµα δεν σηκώνει την ~· πρέπει να είσαι σοβαρός! || αυτό δεν 
είναι ~, είναι κακοήθεια || µεγάλη | χοντρή ~· ΦΡ. (α) κάνω πλάκα (σε κάποιον) 
(ί) διασκεδάζω κοροϊδεύοντας, πειράζοντας (κάποιον), γελώντας εις βάρος 
(κάποιου): του κάνανε πολλές πλάκες στις διακοπές (ii) αστειεύοµαι µε 
κάποιον, του λέω για αστείο κάτι που δεν ισχύει: τώρα πλάκα µου κάνεις ή 
σοβαρολογείς; (β) για πλάκα για αστείο, για να διασκεδάσουµε και να 
γελάσουµε, όχι στα σοβαρά: στο σχολείο δεν πας για την πλάκα σου || ~ το είπε, 
δεν το εννοούσε! (γ) το ρίχνω στην πλάκα αρχίζω να αστειεύοµαι µε κάτι, να 
διασκεδάζω θεωρώντας το αστείο, γελοίο: αντί να θυµώσουν, το έριξαν στην 
πλάκα (δ) σπάω πλάκα διασκεδάζω (συνήθ. µε κάποιον που προκαλεί το γέλιο 
ή εις βάρος κάποιου): σπάσαµε πολλή πλάκα µε τα καµώµατα του (ε) πλάκα 
(στην) πλάκα (i) κάνοντας το ένα αστείο µετά το άλλο: ~, στο τέλος τον 
θύµωσαν! (ii) χωρίς να το περιµένει κανείς· για κάτι που, ενώ στην αρχή 
θεωρείται απίθανο και το ειρωνεύεται ή το κοροϊδεύει κανείς, στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται: -, µας την έφερε εκείνος στο τέλος! ΣΥΝ. αστεία-αστεία (στ) 
έχω πλάκα είµαι αστείος: αυτό το έργο έχει πλάκα || πολλή πλάκα έχεις, το 
ξέρεις; (ζ) πλάκα έχει | θα 'χει να... για πιθανή αλλά ανεπιβεβαίωτη 
ανεπιθύµητη κατάσταση ή εξέλιξη: πλάκα θα 'χει να µας άκουσε την ώρα που 
συζητούσαµε γι'αυτόν || έχει πλάκα να µας κορόιδεψε κι εµείς να τον πιστέψαµε! 
(η) τής πλάκας ως χαρακτηρισµός για κάποιον/κάτι ασήµαντο, ανάξιο λόγου: 
µη δίνεις σηµασία· αυτά που γράφει είναι ~! (θ) παθαίνω πλάκα | παθαίνω την 
πλάκα µου (οικ.) (i) εντυπωσιάζοµαι, µένω άναυδος: µόλις είδα το σπίτι τους 
έπαθα πλάκα· άλλο να στα λέω και άλλο να τα βλέπεις! (ii) (~ µε κάποιον) 
ερωτεύοµαι κάποιον: έχει πάθει την πλάκα του µαζί της • 15. οδοντική πλάκα η 
µαλακή κολλώδης υπόλευκη µεµβράνη, που σχηµατίζεται στην επιφάνεια των 
δοντιών και απαρτίζεται κυρ. από βακτηρίδια και άλλες ύλες 16. ΙΑΤΡ. 
σκλήρυνση κατά πλάκας βλ. λ. σκλήρυνση 17. ΗΛΕΚΤΡ. πλάκα συσσωρευτή | 
µπαταρίας ηλεκτρόδιο επαναφορτιζόµενης µπαταρίας 18. ΤΥΠΟΓΡ. σελίδα ή 
σελίδες στοιχειοθετηµένες από µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία και 
κατάλληλα τοποθετηµένες µέσα σε πλαίσιο (φόρµα) για εκτύπωση σε 
παραδοσιακό τυπογραφικό πιεστήριο- επίσης, φύλλο αλουµινίου (τσίγκος), 
επάνω στο οποίο έχει αποτυπωθεί το προς εκτύπωση υλικό για όφσετ ή 
βαθυτυπία 19. φωτογραφική πλάκα η γυάλινη επίπεδη επιφάνεια που 
καλύπτεται από ειδική φωτοευαίσθητη χηµική ουσία, στην οποία 
αποτυπώνεται το αρνητικό τού φωτογραφιζόµενου αντικειµένου. — (υποκ.) 
πλακούλα (σηµ. 1-3) κ. πλακίτσα (η) (σηµ. 14). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάξ, -κός < 
*pla-k-, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς την α' συλλαβή) τού δισύλλ. I.E. θ. *pela- 
«ευρύς, επίπεδος», πβ. λιθ. pläkanas «επίπεδος», αρχ. σκανδ. flog «πέλαγος», 
αρχ. γερµ. fluoh, πιθ. κ. λατ. pla-n-cus «πλατύπους» (µε έρρινο ένθηµα) κ.ά. 
Οµόρρ. παλά-µη, πέ-λα-γος, πλάγ-ιος κ.ά. Η σηµ. «αστείο, ευτράπελο» 
ανάγεται στο γαλλ. blague (που παρετυµολογήθηκε προς το πλάκα λόγω 
οµοηχίας), το οποίο προέρχεται από ολλ. balg «φάκελος, σάκος». Στη Γαλλική 
οι σηµ. «άδειος σάκος» και «ευτράπελο» συνδέονται µεταξύ τους, πβ. γαλλ. 
fou «τρελός, ανόητος» < λατ. follis «σάκος ή µπαλόνι γεµάτο αέρα»]. 

πλακάζ (το) {άκλ.} η επένδυση τής επιφάνειας ενός υλικού (συνήθ. ξύλου ή 
µετάλλου) µε φύλλα ή πλάκες υλικού ακριβότερης ποιότητας: έκανε τα 
κουφώµατα - µε ξύλο καρυδιάς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. placage < plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, µπαλλώ-νω»]. 

πλακάκι (το) {πλακακ-ιού | -ιών} 1. µικρή τετράγωνη, παραλληλόγραµµη ή 
εξαγωνική πλάκα από ανθεκτικό υλικό, µονόχρωµη ή πολύχρωµη, µε ή χωρίς 
διακοσµητικά σχέδια, που χρησιµοποιείται για την επένδυση τοίχων, την 
επίστρωση δαπέδων: τα ~ τού µπάνιου | τής κουζίνας || θα βάλω πλακάκια 
στους τοίχους ΣΥΝ. πλακίδιο- ΦΡ. (λαϊκ.) τα κάνω πλακάκια (µε κάποιον) 
ταιριάζω τα συµφέροντα µου µε τα συµφέροντα άλλου, κυρ. κατά παράνοµο ή 
ανήθικο τρόπο, ώστε να καλυπτόµαστε και οι δύο: οι εκπρόσωποι των 
εργαζοµένων τα έκαναν πλακάκια µε τ'αφεντικά || τα 'χουν κάνει πλακάκια και ο 
ένας καλύπτει τον άλλον ΣΥΝ. (λαϊκ.) τα βρίσκω, τα συµφωνώ ANT. (λαϊκ.) τα 
σπάω, τα χαλάω 2. ΙΑΤΡ. µικρή επιφάνεια από γυαλί που φέρει υλικό βιοψίας 
για κυτταρολογική εξέταση. 

πλακάς (ο) {πλακάδες} 1. ο τεχνίτης που τοποθετεί τα πλακάκια στους τοίχους 
ή στα δάπεδα 2. ο έµπορος που πουλάει πλακάκια. 

πλακάτ (το) {άκλ.} πρόχειρη επιγραφή ή πινακίδα που αναρτάται σε δηµόσιο 
χώρο ή µεταφέρεται από διαδηλωτή (κυρ. κατά τη διάρκεια πικετοφορίας) και 
στην οποία αναγράφονται συνθήµατα ή άλλα µηνύµατα, κυρ. διεκδικητικού ή 
προπαγανδιστικού περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Plakat < γαλλ. placard 
«αφίσα» < plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, µπαλλώνω»]. 

πλακατζής (ο) {πλακατζήδες}, πλακατζου (η) {πλακατζούδες} (λαϊκ.) 
πρόσωπο που κάνει συχνά πλάκες, που του αρέσουν τα αστεία ή οι φάρσες. 
— πλακατζήδικος, -η, -ο. 

πλακάτο (το) ΤΥΠΟΓΡ. χρώµα που βγαίνει στην εκτύπωση σε ενιαία απόχρωση, 
χωρίς διακυµάνσεις και στον ίδιο τόνο· αλλιώς φόντο. [ETYM. < ιταλ. 
placcato < ρ. placcare < γαλλ. plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, 
µπαλλώνω»]. 

πλακέ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε πλάκα ή έχει 
συµπιεστεί, ώστε να αποκτήσει µεγαλύτερο πλάτος και µικρότερο πάχος: ~ 
πέτρα 2. πλακέ (το) µέταλλο που έχει επενδυθεί µε λεπτό επίστρωµα από 
χρυσάφι ή ασήµι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. plaqué, µτχ. τ. τού p. plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, 
µπαλλώνω»]. 

πλακέτα (η) {πλακετών} 1. πλάκα µικρών διαστάσεων: στον συγγραφέα 
επιδόθηκε τιµητική ~ για την προσφορά του στα γράµµατα ΣΥΝ. πλακίδιο, 
πλακάκι · 2. σύντοµη συλλογή ποιηµάτων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. plaquette, υποκ. 
τού ουσ. plaque < p. plaquer (υποχω-ρητ.), βλ. κ. πλακάζ]. 

πλακί (το) {άκλ.} λαδερό φαγητό µε ντοµάτα, κρεµµύδι κ.ά. που µαγειρεύεται 
κυρ. σε ταψί ή ρηχή χύτρα: ψάρι ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλακίον, υποκ. τού πλάξ 
(βλ.λ.). Η λ. αναφερόταν αρχικά κυρ. στο σκεύος όπου προετοίµαζαν και 
έψηναν το φαγητό, αργότερα δε (µεσν.) και στο ίδιο το φαγητό]. 

πλακίδιο (το) [1883] {πλακιδί-ου | -ων) πλάκα µικρού σχήµατος ΣΥΝ. πλακάκι, 
πλακέτα. 

πλακοειδής, -ής, -ές [1839] {πλακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
το σχήµα πλάκας ΣΥΝ. πλακέ. — πλακοειδώς επίρρ. [1839]. 

πλακοµούνι (το) {πλακοµουν-ιού | -ιών} (!) η σεξουαλική πράξη µεταξύ δύο 
γυναικών ΣΥΝ. λεσβιασµός, τριβαδισµός. [ΕΤΥΜ. < πλακώνω + µουνί\. 

πλακοπανίδα (η) παγίδα για µικρά πουλιά, που αποτελείται κυρ. από µία 
µεγάλη πλάκα. 

πλακόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πίτα που έχει ψηθεί πάνω σε πλάκα. 
Πλακόστρωµα (το) {πλακοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η πλακόστρωση (βλ.λ.). 
πλακοστρώνω ρ. µετβ. {πλακόστρω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω τοίχο ή δάπεδο 

µε πλάκες ή πλακάκια: πλακοστρωµένη αυλή || δεν έχουν πλακοστρώσει ακόµα 
τα πεζοδρόµια. 

πλακόστρωση (η) [1865] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η επένδυση τοίχου ή 
δαπέδου µε πλάκες ή πλακάκια: η ~ τού πεζοδροµίου από τα συνεργεία τού 
δήµου ΣΥΝ. πλακόστρωµα 2. (συνεκδ.) ο χώρος που έχει στρωθεί µε πλάκες: 
µαρµάρινη ~. 

πλακόστρωτος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που έχει πλακοστρωθεί: ~ αυλή 2. 
πλακόστρωτο (το) επιφάνεια, κυρ. δαπέδου ή δρόµου, στρωµένη µε πλάκες: 
ανηφόριζε το γραφικό ~ τού χωριού. 

πλακούντας (ο) το όργανο µε το οποίο στα περισσότερα θηλαστικά το έµβρυο 
συνδέεται µε τη µήτρα, λαµβάνει την τροφή του και αποβάλλει τις άχρηστες 
ουσίες που παράγει µε τον µεταβολισµό του-σχηµατίζεται από την ένωση τής 
βλεννογόνου µεµβράνης τής µήτρας µε τις µεµβράνες τού εµβρύου και 
αποβάλλεται µετά τον τοκετό ΣΥΝ. ύστερο- ΦΡ. αποκόλληση πλακούντα βλ. λ. 
αποκόλληση. — (υποκ.) πλακούντιο (το) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλακοϋς, -οϋντος, αρχική σηµ. «γλύκυσµα», < *πλακό-εις (µε 
συναίρεση τής γεν. ενικού *πλακό-εντος > πλακούντος) < πλάξ, -κός (βλ.λ.). 
Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

πλακουντώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πλακουντώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που µοιάζει ως προς το σχήµα µε πλακούντα. Επίσης πλα-κουντοειδής, -ής, -
ές. 

πλακουτσωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει υποστεί πλάτυνση λόγω συµπίεσης: ~ 
κουλλούρα ΣΥΝ. πεπλατυσµένος 2. αυτός που έχει κάπως πλατύ σχήµα: ~ µύτη 
| κεφάλι | πέτρα ΣΥΝ. πλακωτός, πλακώδης. Επίσης πλακουτσός. — 
πλακουτσωτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πλακουτσώνω < πλακουτσός < πλάκα]. 

πλακώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πλακώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που το σχήµα 
του µοιάζει µε πλάκα ΣΥΝ. πλακοειδής, πλακέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πλακωµα (το) {πλακώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) η κάλυψη (κάποιου 
πράγµατος) από (κάτι) (β) η άσκηση πίεσης σε ένα σώµα από βάρος που 
πέφτει πάνω του ΣΥΝ. πίεση 2. (συνήθ. µτφ.) έντονο αίσθηµα δυσφορίας (κυρ. 
στο στήθος ή στο στοµάχι), καταθλιπτική πίεση: αυτό το ερηµονήσι σού 
δηµιουργεί ένα ~ µε τη µονοτονία του! || ψυχικό ~ (ψυχοπλάκωµα) || νιώθει 
τέτοιο ~, που δεν µπορεί ν' αναπνεύσει · 3. (εκφραστ.) η σύγκρουση ή 
συµπλοκή σε καβγά: άγριο - για ένα τρακάρισµα · 4. (!) η σεξουαλική πράξη 
ΣΥΝ. συνουσία. 

πλακώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. συντρίβω 
(κάτι) µε το βάρος µου πέφτοντας πάνω του: η δοκός υποχώρησε και πλάκωσε 
δύο εργάτες· ΦΡ. (παροιµ.) αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε 
πλακώσει η παραγνώριση δικών µας προσώπων ή πραγµάτων πλήττει 
πρώτιστα εµάς: να πούµε κάτι και για την επιτυχία τής εκποµπής µας, γιατί ~ 2. 
ασκώ πίεση σε (κάτι) µε το βάρος σώµατος που τοποθετώ πάνω του: πλάκωσε 
την ψάθα µε µια πέτρα, γιατί φυσάει 3. καλύπτω (κάποιον/κάτι) από κάθε 
πλευρά: µαύρο σκοτάδι πλάκωνε τα βουνά || πλάκωσε το παιδί µε το σώµα της, 
για να το κρύψει 4. (εκφραστ.-καθηµ.) καταναλώνω (κάτι) υπερβολικά: 
κάθισαν στην ταβέρνα και πλάκωσαν τα κρέατα, τις σαλάτες, τα κρασιά 5. 
(µτφ.) (α) προκαλώ πλάκωµα σε (κάποιον), του προξενώ δυσφορία: ένιωθε να 
τον πλακώνει κάτι στο στήθος και να µη µπορεί ν' αναπνεύσει ΣΥΝ. βαραίνω (β) 
προκαλώ έντονα αρνητική φόρτιση, πίεση ή κατάθλιψη σε (κάποιον): τα 
κλειστά παράθυρα του πλάκωναν την ψυχή ΣΥΝ. καταπιέζω, φορτίζω 6. (!-
λαϊκ.) (για άνδρα) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή, συνουσιάζοµαι ΣΥΝ. (!) 
γαµώ 7. ξυλοκοπώ (κάποιον): τον πλάκωσε στις µπουνιές || πάψε να µε 
προκαλείς, γιατί θα σε πλακώσω! || - κάποιον στο ξύλο (τον ξυλοκοπώ) ♦ 8. 
(αµετβ.) (α) προκύπτω κατά απρόβλεπτο τρόπο (ως ανεπιθύµητος ή παρά τη 
θέληση κάποιου) ή (για οµάδα ανθρώπων) εµφανίζοµαι ξαφνικά ή µαζικά: 
πάνω που είχαµε ξαπλώσει, πλάκωσε το σόι! || φύγε µε το καλό, πριν πλακώσει 
η αστυνοµία || πλάκωσαν οι τουρίστες και γέµισε η παραλία κόσµο! (β) (για 
καιρικά φαινόµενα) φτάνω µε ιδιαίτερη ένταση: πλάκωσαν νωρίς φέτος οι 
ζέστες! || πλάκωσε ο χειµώνας || πλάκωσαν τα χιόνια || «µαύρη µαυρίλα 
πλάκωσε, µαύρη σαν κα-λοιακούδα» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. (λόγ.) ενσκήπτω, 
επέρχοµαι· (µεσο-παθ. πλακώνοµαι) (µτφ.) 9. κάνω (κάτι) µε τρόπο 
υπερβολικό: πλακω- 
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θήκαµε στο φαγητό | στα αντηλιακά | στο διάβασµα | στα αστεία 10. 
συµπλέκοµαι, έρχοµαι στα χέρια (µε κάποιον): άρχισαν να µαλώνουν και στο 
τέλος πλακώθηκαν || πλακώθηκαν (στο ξύλο) οι οπαδοί των δύο οµάδων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. πλακώ (-όω), αρχική σηµ. «επιστρώνω µε µαρµάρινες 
πλάκες», < αρχ. πλάξ, -κός]. 

πλάκωση (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (µτφ.) το πλάκωµα, το έντονο αίσθηµα 
δυσφορίας και βάρους: - στο στήθος | στο στοµάχι | στην καρδιά. 

πλακωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε πλάκα: ~ µύτη | 
πέτρα ΣΥΝ. πλακουτσωτός, (λόγ.) πλακοειδής, πεπλατυ-σµένος 2. (για 
επιφάνειες, κυρ. δάπεδα) πλακόστρωτος (βλ.λ.) 3. πλακωτό (το) παιχνίδι στο 
τάβλι. — πλακωτά επίρρ. 

πλαναισθησια (η) [1891] {πλαναισθησιών} η δηµιουργία εσφαλµένων 
αισθηµάτων λόγω φυσιολογικών ή παθολογικών αιτίων ΣΥΝ. ψευδαισθησία. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. hallucination]. 

πλανά ρω ρ. → πλανίζω 
πλάνεµα (το) (πλανέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η παραπλάνηση (κάποιου) µε 

απατηλές υποσχέσεις, κολακείες ή ψευδή στοιχεία: το ~ τού λαού µε µεγάλα 
λόγια ΣΥΝ. ξεγέλασµα, εξαπάτηση 2. ο ερωτικός εντυπωσιασµός κάποιου, 
ώστε να χάσει το µυαλό του, να παρασυρθεί εντελώς. [ΕΤΥΜ. µεσν.< 
πλανεύω (βλ.λ.)]. 

πλανεµπορία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} το επάγγελµα τού πλανόδιου πωλητή ή 
το πλανόδιο εµπόριο. [ΕΤΥΜ. < πλάνης + εµπορία]. 

πλανερός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί πλάνη: ~ υπόθεση | σύµπτωση | λόγια 
ΣΥΝ. απατηλός, παραπλανητικός. — πλανερά επίρρ. [ΕΤΥΜ; < πλάνη + 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. φλογ-ερός, παγ-ερός, φθον-ερός]. 

πλανεύω ρ. µετβ. {πλάν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. παρασύρω (κάποιον) µε 
απατηλές υποσχέσεις, κολακείες ή ψευδή στοιχεία: πλάνεψε τον λαό µε ωραία 
λόγια και υποσχέσεις || τον πλάνεψαν οι κολακείες ΣΥΝ. παραπλανώ, ξεγελώ 
2. (κατ' επέκτ.) προκαλώ εσφαλµένη εντύπωση για (κάτι), προξενώ 
ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις: αν δεν µε πλανεύουν τα µάτια µου, αυτός είναι 
ο Τάκης 3. (ειδικότ.) εντυπωσιάζω (κάποιον) ερωτικά και τον κάνω ό,τι θέλω, 
του παίρνω τα µυαλά: πλανεύει γέρους και νιους η πονηρή µατιά σου || τα χείλη 
και τα χάδια της τον πλάνεψαν. — πλανευτής (ο), πλανεύτρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρασύρω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πλανώ (βλ.λ.)]. 

πλάνη1 (η) {πλανών} 1. (α) εκτίµηση ή άποψη που έχει στηριχθεί σε εσφαλµένα 
δεδοµένα, η λανθασµένη αντίληψη: είναι µία πλατιά διαδεδοµένη ~, εντελώς 
αστήρικτη επιστηµονικώς· ΦΡ. (και έσται) η εσχάτη πλάνη χείρων τής πρώτης 
(και εσται η έσχατη πλάνη χειρών της πρώτης, Κ.∆. Ματθ. 27,64) το να 
ξανακάνει κανείς λάθος ή το να επαναλάβει προηγούµενο σφάλµα του, είναι 
περισσότερο µειωτικό ή έχει χειρότερες συνέπειες από τη διάπραξη ενός 
λάθους για πρώτη φορά: στιγµάτισε τους ατυχείς χειρισµούς και πρότεινε αλλα-
γή τακτικής τονίζοντας ότι ~! (β) η εσφαλµένη γνώση ή η ασυνείδητη άγνοια 
τής πραγµατικότητας: πραγµατική | νοµική | δικαστική ~ 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των συνθηκών που ευνοούν λανθασµένες κρίσεις, η παραπλανητική 
κατάσταση: η ~ τής νιότης | τού έρωτα || καθώς βρισκόταν σε τέτοια ~, δεν 
µπορούσε να δει την πραγµατικότητα || βγάζω κάποιον από την ~ του (του 
αποκαλύπτω την πραγµατικότητα, του δείχνω το λάθος του) 3. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε ξεγελά, παραπλανά, οδηγεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα και 
επιλογές: η ~ τού κόσµου || όλες οι συµβουλές και τα καλοπιάσµατά του 
αποδείχθηκαν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω, λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλανώ | -
ώµαι (βλ.λ.)]. 

πλάνη2 (η) {πλανών} 1. εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη λείανση τού 
ξύλου ή τού ασβεστοκονιάµατος τοίχων ΣΥΝ. (λαϊκ.) τριβίδι 2. ερ-
γαλειοµηχανή για την κοπή και την κατεργασία επίπεδων µεταλλικών 
επιφανειών: µηχανουργική ~ ΣΥΝ. ροκάνι. 
[ΕΤΥΜ < λατ. plana, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. planus, -a -um «οµαλός, 
επίπεδος»]. 

πλάνης (ο/η) {πλάν-ητος | -ήτων} (αρχαιοπρ.) αυτός που µετακινείται διαρκώς, 
που δεν σταθεροποιείται η θέση, η κατάσταση ή η διαµονή του ΣΥΝ. 
περιπλανώµενος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλανώ | -ώµαι (βλ.λ.)]. 

πλανητάριο (το) {πλανηταρί-ου | -ων} 1. ειδική εγκατάσταση που µε τη χρήση 
ικανού αριθµού κινούµενων προβολέων έχει τη δυνατότητα να αναπαριστά σε 
ειδικό ηµισφαιρικό θόλο την ουράνια σφαίρα (µε τις αλλαγές της κατά εποχές, 
τις κινήσεις των σωµάτων, ορισµένα αστρονοµικά φαινόµενα κ.λπ.) ΣΥΝ. 
πλανητοσκόπιο 2. (συνεκδ.) η αίθουσα ή το κτήριο όπου στεγάζεται η 
παραπάνω εγκατάσταση: τα παιδιά επισκέφτηκαν το ~. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. planetarium]. 

πλανητάρχης (ο) {χωρ. πληθ.} (ως χαρακτηρισµός) ο πρόεδρος των Η.Π.Α. ως 
ηγέτης τής µόνης υπερδύναµης στον πλανήτη (µετά την κατάρρευση τής 
Σοβιετικής Ένωσης). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. planet man]. 

πλανήτης (ο) {πλανητών} ΑΣΤΡΟΝ. 1. κάθε ετερόφωτο ουράνιο σώµα που 
διαγράφει τροχιά γύρω από τον Ήλιο ή άλλον αστέρα· στο ηλιακό µας 
σύστηµα περιλαµβάνονται εννέα κύριοι πλανήτες (κατά σειρά αυξανόµενης 
απόστασης από τον Ήλιο): ο Ερµής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Αρης, ο ∆ίας, ο 
Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας 2. (κατ' επέκτ.) ουράνιο 
σώµα που περιφέρεται γύρω από άλλους, εκτός τού Ηλίου, αστέρες. 

[ΕΤΥΜ apj). < πλάνης (βλ.λ.)]. 
πλανητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους πλανήτες: ~ σύστηµα 

(σύνολο πλανητών που περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο ή άλλον αστέρα). 
πλανητοειδης, -ής, -ές {πλανητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που είναι 

όµοιος µε πλανήτη 2. πλανητοειδείς (οι) πολύ µικρά σώµατα τού ηλιακού µας 
συστήµατος, που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, κυρ. ανάµεσα στις τροχιές 
τού Αρη και τού ∆ία ΣΥΝ. αστεροειδείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. planetoide]. 

πλανητολογία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ΑΣΤΡΟΝ. κλάδος τής αστρονοµίας που 
έχει ως αντικείµενο τη συγκριτική φυσική µελέτη των πλανητών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. planétologie]. 

πλανίδι (το) {πλανιδ-ιού | -ιών} (καθηµ.) λεπτό κοµµάτι τής επιφάνειας ξύλου, 
που αποκόπτεται από το κυρίως σώµα κατά τη λείανση του µε πλάνη ΣΥΝ. 
ροκανίδι. 

πλανιέµαι ρ. → πλανώ 
Πλανίζω ρ. µετβ. {πλάνισ-α, -τηκα, -µένος) λειαίνω ξύλινη επιφάνεια µε πλάνη 

ΣΥΝ. ροκανίζω. Επίσης πλανάρω. — πλάνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < πλάνη2, βλ.λ.]. 
πλάνο (το) 1. (α) το σχέδιο που περιλαµβάνει όλα τα στάδια, σύµφωνα µε τα 

οποία πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί συγκεκριµένη διαδικασία: ~ 
δράσης | ανάπτυξης | µάχης || έµεινε συνεπής στο αρχικό ~, παραδίδοντας το 
έργο εντός των προθεσµιών || πενταετές ~ ΣΥΝ. πρόγραµµα, σχεδιασµός (β) το 
πρόχειρο σχέδιο ενός κειµένου: πριν γράψεις την έκθεση, κάνε ένα ~ 2. το 
σχέδιο που αναπαριστά σε κλίµακα µία άποψη κατασκευής ή µηχανής: του 
παρέδωσε τα ~ τού εργοστασίου || του έδειξε ένα µπροστινό ~ τού κτηρίου || 
εντυπωσιακό | πρώτο | λεπτοµερές | συνολικό ~ 3. (ειδικότ.) η κάτοψη (κυρ. 
κτηρίου): το ~ τού πρώτου ορόφου ήταν το ίδιο µε τού ισογείου ΣΥΝ. σχε-
διάγραµµα · 4. (στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση) η λήψη: αργό | 
γρήγορο ~ || µακρινό | κοντινό ~ στο πρόσωπο (γκρο πλαν)· ΦΡ. (σε) πρώτο 
πλάνο (i) χωρίς την παρεµβολή άλλης εικόνας ή αντικειµένου: η σταρ ήθελε 
να βγαίνει ~ σε όλες τις σκηνές! (ii) (µτφ.) στο επίκεντρο τής προσοχής: ~ και 
πάλι σε όλα τα δελτία οι δηλώσεις τού πρωθυπουργού. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. plan < λατ. planus «επίπεδος, οµαλός». Η φρ. 
(σε) πρώτο πλάνο αποδίδει τη γαλλ. au premier plan]. 

πλανόβιος, -α, -ο [1893] αυτός που περνά τη ζωή του περιπλανώµενος ΣΥΝ. 
πλάνης. [ΕΤΥΜ < πλάνος (βλ.λ.) + βίος]. 

πλανόδιος, -α, -ο αυτός που δεν στεγάζεται µόνιµα κάπου, που µετακινείται, 
περιφέρεται· συνήθ. για επαγγελµατία χωρίς µόνιµη επαγγελµατική στέγη 
(λ.χ. κατάστηµα), που γυρίζει στις γειτονιές έχοντας το εµπόρευµα του σε 
όχηµα: ~ µικροπωλητής | έµπορος || ~ εµπόριο || ~ µουσικός | ζωγράφος ΣΥΝ. 
περιπλανώµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πλάνος (βλ.λ.) + -όδιος 
< οδός]. 

πλάνος, -α, -ο 1. αυτός που ασκεί έντονη Kat κυρ. παραπλανητική έλξη, που 
µπορεί να παρασύρει ή να ξεγελάσει µε τη γοητεία του: ~ οµορφιά | βλέµµα | 
µάτια || ~ υπόσχεση | λόγια 2. (για πρόσ.) αυτός που εκµεταλλεύεται τη 
γοητεία του, για να παρασύρει, να εξαπατήσει ή να εντυπωσιάσει· ο γόης: ~ 
γυναίκα ΣΥΝ. πλανευτής 3. αυτός που οδηγεί ή στηρίζεται σε πλάνη: ~ 
στοχασµοί | επιθυµίες | πόθοι • 4. (σπάν.) πλάνος (ο) περιπλανώµενος: 
«παράξενα που µε κοιτούν τον πλάνο οι ασάλευτες κυρίες των επαρχιών» (Γ. 
Αθάνας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλανώ | -ώµαι (υποχωρητ.), βλ.λ. Ήδη στην Αρχ. απαντά 
ουσιαστικοποιηµένο το αρσ. πλάνος (ό) µε τη σηµ. «περιπλανώµενος»]. 

πλάντανµα (το) {πλαντάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στενοχώρια που δεν 
αντέχεται, που εξαντλεί τις ψυχικές δυνάµεις (κάποιου) 2. κάθε ασυγκράτητο, 
έντονο ξέσπασµα. Επίσης πλανταγµός (ο). 

πλαντάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάντα-ξα, -γµένος} (εκφραστ.) ♦ 1. (µετβ.) 
προκαλώ αβάσταχτη στενοχώρια σε (κάποιον): τους έχει πλαντάξει µε τα 
καµώµατα του ♦ (αµετβ.) 2. δοκιµάζω αβάσταχτη στενοχώρια, αισθάνοµαι 
ανυπόφορη δυστυχία για κάποιον λόγο: πλάνταξε απ'το κακό του | απ'τον θυµό 
του | από έρωτα ΣΥΝ. σκάω (από το κακό µου) 3. ασφυκτιώ, δεν µπορώ να 
πάρω αέρα, πνίγοµαι: ~ στο κλάµα (δεν παίρνω ανάσα από τους λυγµούς) || 
(ως κατάρα) να σκάσεις και να πλαντάξεις! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πλαντάσσω (πβ. τινάζω - τινάσσω, τάζω - τάσσω) < 
πλατάσσω «χτυπώ µεταξύ τους δύο επίπεδα σώµατα» < αρχ. πλατύς]. 

πλανώ ρ. µετβ. (πλανάς... | πλάν-εσα κ. -εψα, -ώµαι, -άσαι... (καθηµ. πλανιέµαι), 
-ήθηκα, -εµένος κ. -ηµένος} 1. παρασύρω µε ψεύτικα, ανακριβή στοιχεία, 
παραπλανώ ΣΥΝ. εξαπατώ, ξεγελώ, πλανεύω 2. ασκώ έντονη ερωτική έλξη ή 
γοητεία σε (κάποιον) ΣΥΝ. πλανεύω, ξελογιάζω- (µεσοπαθ. πλανώµαι κ. 
(καθηµ.) πλανιέµαι) 3. τριγυρνώ σε διάφορα µέρη, περιφέροµαι εδώ κι εκεί: 
πλανήθηκε χρόνια στην ξε-νιτειά, µέχρι να ριζώσει εδώ || πλανήθηκε στο δάσος 
| στην πόλη ΣΥΝ. περιπλανώµαι, περιφέροµαι 4. (µτφ.) διαµορφώνω 
εσφαλµένη γνώµη ή εκτίµηση, κάνω λάθος: πλανάται οικτρά όποιος νοµίζει 
πως θα υποχωρήσουµε ΣΥΝ. γελιέµαι- ΦΡ. (α) το πλανάσθαι ανθρώπινον βλ. 
λ. ανθρώπινος (β) πλανώµαι πλάνην οικτράν βρίσκοµαι σε µεγάλη πλάνη 5. 
(µτφ.) (α) (για ειδήσεις, πληροφορίες κ.λπ.) κυκλοφορώ, διαδίδοµαι ως φήµη: 
πλανώνται πολλά για το παρελθόν του, αλλά ο ίδιος δεν λέει τίποτα || αφήνει να 
πλανάται το ενδεχόµενο τής παραίτησης του || όσο πλανάται αυτή η φήµη χωρίς 
διάψευση, οι αντιδράσεις θα γίνονται εντονότερες (β) γίνοµαι αισθητός, 
υπάρχω ως απειλή: ο κίνδυνος πιθανής σύρραξης πλανάται πάνω απ' τη χώρα || 
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η τελευταία του απειλή πλανάται ακόµα στη σκέψη όλων ΣΥΝ. αιωρούµαι · 6. 
ΕΚΚΛΗΣ. αποδέχοµαι µια ψευδή διδασκαλία ή πίστη, παρασύροµαι και 
ακολουθώ άλλη πίστη: οι πλανηµένοι ξαναγύρισαν στην ορθή πίστη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή, παρασύρω, λάθος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλανώµαι (-άο-) (το ενεργ. 
πλανώ είναι µτγν.), αβεβ. ετύ-µου. Η σύνδεση µε το I.E. θ. *pela- «ευρύς, 
επίπεδος» και, ως εκ τούτου, µε τις λ. πέλα-γος, παλά-µη, πλά-ξ δεν έχει 
ισχυρή τεκµηρίωση. Από την άλλη πλευρά, ούτε η σύνδεση µε τα ρ. πλήσσω 
και πλάζω (βλ. λ. πλαγκτόν) ή µε το λατ. planus «οµαλός, επίπεδος» φαίνεται 
επαρκής από µορφολογικής και σηµασιολογικής πλευράς. Έχει προταθεί η 
συσχέτιση µε αρχ. ισλ. flâna «περιπλανώµαι εδώ κι εκεί», ενώ εξίσου 
εύθραυστη θεωρείται η αναγωγή στο λατ. pâlor «πλανώµαι, περιφέροµαι»]. 

πλασάρισµα (το) {πλασαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. (για εµπόρευµα) η 
προώθηση: για να πουλήσει ένα περιοδικό, χρειάζεται έξυπνο ~ στην αγορά 2. 
(γενικότ.) η προώθηση (κάποιου πράγµατος) µε δηµιουργία κατάλληλης 
εικόνας: το ~ του σ' όλα τα κανάλια ως νέου ταλέντου συµπίπτει µε την 
κυκλοφορία τού πρώτου του δίσκου 3. (στο ποδόσφαιρο και το βόλεϊ) (α) το 
τεχνικό χτύπηµα ή σπρώξιµο τής µπάλας προς το αντίπαλο τέρµα (στο 
ποδόσφαιρο) ή την αντίπαλη πλευρά (στο βόλεϊ) (β) η τοποθέτηση (παίκτη) 
στην κατάλληλη θέση: το ~ τού επιθετικού µπροστά στο τέρµα. 

πλασαριστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε πλασέ (βλ.λ.): ~ σουτ. — πλασαριστά 
επίρρ. 

πλασάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάσαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (λαϊκ.) 1. 
(για εµπορεύµατα) βρίσκω πελάτες, διακινώ ή εξασφαλίζω τη διάθεση 
προϊόντος· προωθώ: το βιβλίο ήταν καλό, αλλά δεν το πλάσαραν καλά στην 
αγορά || του πλάσαρε σκάρτο πράγµα || πλάσαρε ναρκωτικά σε µαθητές 
γυµνασίου! 2. (γενικότ.) προωθώ (κάτι/κάποιον) κατά τον ευνοϊκότερο, τον 
πλέον επωφελή τρόπο: τα νεανικά περιοδικά τον πλασάρουν ως το νέο είδωλο 
τής νεολαίας || κατάφερε να πλασαριστεί ανάµεσα στους επικρατέστερους 
υποψηφίους || ξέρει να πλασάρει αυτό που κάνει ως κάτι σηµαντικό 3. (στο 
ποδόσφαιρο και το βόλεϊ) (α) κάνω πλασέ (βλ.λ.) από σηµείο πολύ κοντά στο 
τέρµα ή στο δίχτυ: πλάσαρε τον τερµατοφύλακα από κοντά σηµειώνοντας γκολ 
|| (κ. αµετβ.) η µπαλιά ήταν δυνατή και ο παίκτης δεν πρόλαβε να πλασάρει || 
πλάσαρε τη µπάλα πάνω απ' το µπλοκ κερδίζοντας πόντο (β) (µεσοπαθ. 
πλασάροµαι) τοποθετούµαι σε κατάλληλη θέση στο γήπεδο: είχε πλασαριστεί 
έγκαιρα για το γκολ. Επίσης πλασαρίζω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. αντιδαν. placer «τοποθετώ, θέτω» < place 
«τοποθεσία, χώρος» < λατ. platea < αρχ. πλατεία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
πλατύς]. 

πλασέ (το) {άκλ.} 1. (στο ποδόσφαιρο και το βόλεϊ) τεχνικό, όχι δυνατό 
χτύπηµα τής µπάλας µε το εσωτερικό τού ποδιού ή των χεριών, συνήθ. από 
κοντινή απόσταση (για γκολ ή πόντο): µε ένα ωραίο ~ έστειλε τη µπάλα στα 
δίχτυα · 2. (στον ιππόδροµο) στοίχηµα που κερδίζει, αν το άλογο στο οποίο 
έχει ποντάρει κάποιος τερµατίσει µεταξύ των δύο ή τριών πρώτων. — (υποκ.) 
πλασεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. placé, µτχ. τ. τού p. placer «τοποθετώ, 
θέτω», βλ. κ. πλασάρω]. 

πλασεµπο (το) {άκλ.} 1. φάρµακο το οποίο χορηγείται σε ασθενή µε σκοπό 
περισσότερο την ψυχολογική του στήριξη και ανακούφιση παρά τη θεραπεία 
τής αρρώστιας του 2. αδρανής ουσία προς την οποία δοκιµάζεται συγκριτικά 
η χρησιµότητα µιας άλλης (π.χ. φαρµάκου) σε ελεγχόµενες συνθήκες 
εργαστηρίου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. placebo, αρχική σηµ. «εσπερινή νεκρώσιµη λειτουργία (των 
Καθολικών)» < λατ. placebo (µέλλ. τού placeo «είµαι αρεστός, προκαλώ 
ευχαρίστηση»), που ήταν η αρχική λέξη τού πρώτου αντιφώνου τής 
λειτουργίας]. 

πλάση (η) {χωρ. πληθ.} 1. το πλάσιµο, το να πλάθει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. 
σχηµατισµός, διαµόρφωση, πλάσιµο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των δηµι-
ουργηµάτων τού Θεού: όλη η ~ αναγεννάται την άνοιξη ΣΥΝ. κτίση, σύµπαν, 
κόσµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάσις < πλάσσω, βλ. κ. πλάθω]. 

-πλασία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. ανάπτυξη µέρους τού σώµατος µε ορισµένο τρόπο: νεο-πλασία, 
δυσ-πλασία 2. γενικότ. ανάπτυξη µέρους τού σώµατος: οστεο-πλασία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στο ελ-
ληνογενές νεολατ. -plasia (λ.χ. γαλλ. dys-plasie, néo-plasie) < αρχ. πλά-
σις)βλ.λ.)]._ 

-πλάσια | -ίως λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιρρηµάτων που δηλώνουν 
πόσες φορές αυξάνεται κάτι: του ανταπέδωσε διπλάσια. 

-πλασίΌζω λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν πόσες 
φορές αυξάνεται κάτι: διπλασίασαν τον µισθό του. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δι-πλα-σιάζω, µτγν. τρι-πλασιάζω), που 
προέρχεται από επίθετα µε επίθηµα -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

-πλασιασµός λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
πόσες φορές αυξάνεται κάτι: τριπλασιασµός των κερδών. 

πλασιέ (ο/η) {άκλ.} εµπορικός αντιπρόσωπος που αναλαµβάνει ο ίδιος µε 
προµήθεια τη διάθεση προϊόντος σε εµπόρους ή ιδιώτες, µετά από επιτόπια 
επίδειξη τού προϊόντος σε αυτούς: ~ βιβλίων | καλλυντικών. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
placier < placer «τοποθετώ, θέτω» (βλ. λ. πλασάρω)]. 

πλάσιµο (το) {πλασίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να πλάθει κανείς (κάτι): το ~ 
τού ανθρώπου από χώµα 2. (ειδικότ.) το ζύµωµα και η διαµόρφωση υλικού 
στην τελική του µορφή: το ~ του ψωµιού | τού τσου-ρεκιού 3. (µτφ.) η 
διαµόρφωση (χαρακτήρα, ήθους, σκέψης κ.λπ.) µέ- 

σα από ορισµένη διαδικασία: το - ενός παιδιού από τους γονείς και τους 
δασκάλους του ΣΥΝ. διάπλαση. 
[ΕΤΥΜ. < θ. πλασ- (τού αορ. έ-πλασ-α, ρ. πλάθω) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. 
γράψ-ιµο, ψήσ-ιµο]. 

-πλάσιος, -α, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
πόσες φορές είναι κάποιος/κάτι µεγαλύτερος ή περισσότερος από κάποιον 
άλλον: διέθεσε τριπλάσια κεφάλαια για επενδύσεις || για τόσο πολλά άτοµα 
πρέπει να ετοιµάσεις τετραπλάσιο καφέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -πλός, αριθµός. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα αριθµητ. επιθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. δι-
πλάσιος, τρι-πλάσιος), που ανάγεται σε τ. -πλάτ-ιος (µε συριστι-κοποίηση τού 
-τ- προ τού -ι-, πβ. δωρ. δι-πλάτ-ιος) < *-πλάτος < *-ρο1-tos, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *pel- «διπλώνω, πτυχώνω», πβ. λατ. sim-plus «απλός», du-plus 
«διπλός», µέσ. ιρλ. diabul «διπλός» (< *dwei-plo-), αρχ. σκανδ. falda «πτυχή, 
δίπλα» (γερµ. Falte, ίδια σηµ.) κ.ά. Οµόρρ. ά-πλοϋς (βλ.λ.)]. 

πλάσµα (το) {πλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το δηµιούργηµα (κάποιου), ό,τι έχει 
πλάσει κανείς: όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσµατα τού Θεού 2. (µτφ.) το 
φανταστικό δηµιούργηµα, επινόηµα: όλες αυτές οι ιστορίες που διηγείται είναι 
πλάσµατα τής φαντασίας του 3. (ειδικότ.) (α) κάθε άνθρωπος, λ.χ. σε φράσεις 
όπως: ηλίθιο | ανόητο | περίεργο | µυστήριο ~ (β) άνθρωπος ή ζώο εξαιρετικής 
οµορφιάς και χάρης: αυτά τα καθαρόαιµα είναι µοναδικά ~! || Γι ~ είναι αυτό! 
Τι σώµα, τι πρόσωπο! || θεσπέσιο ~ · 4. ΙΑΤΡ. το υγρό τού αίµατος ή τής 
λέµφου, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς τα κυτταρικά συστατικά του, µέσα στα 
οποία αιωρούνται τα αιµοσφαίρια και τα αιµοπετάλια 5. (α) ΦΥΣ. αέριο 
υψηλού ιοντισµού που αποτελείται από σχεδόν ίσο αριθµό ηλεκτρονίων και 
φορτισµένων θερικά ιόντων είναι εξαιρετικά διαδεδοµένο στο σύµπαν και 
χρησιµοποιείται σε τεχνολογικές εφαρµογές (β) ΤΕΧΝΟΛ.-ΠΛΗΡΟΦ. οθόνη 
πλάσµατος τύπος επίπεδης οθόνης που περιέχει νέον ανάµεσα σε οριζόντια και 
κάθετα ηλεκτρόδια και παρουσιάζει πολύ σταθερή εικόνα. — (υποκ.) 
πλασµατάκι (το) (σηµ. 1-3) 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλάσσω, βλ. κ. πλάθω, o όρ. τής Φυσικής ανάγεται στο 
νεολατ. αντιδάν. plasma]. 

πλασµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δεν στηρίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα, 
φανταστικός, υποθετικός ή ψεύτικος: τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ~, δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ΣΥΝ. πλαστός ANT. πραγµατικός, 
υπαρκτός. — πλασµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

πλασµ(ατ)οκύτταρο (το) (πλασµ(ατ)οκυττάρ-ου | -ων} καθένα από τα κύτταρα 
που εκκρίνουν αντισώµατα, εντοπίζονται στο αίµα και στον συνδετικό ιστό 
και είναι πολύ σηµαντικά για την ανοσία τού οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. plasmocyte < plasmo- (< πλάσµα) + 
cyte (< κύτος). Για τη σύγχυση των όρων κύτταρο και κύτος στους 
ελληνογενείς ξέν. όρους, βλ. λ. κύτταρο-]. 

πλασµόλυση (η) [1891] (-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ.-ΒΟΤ. η αποκόλληση 
κυτταροπλάσµατος από τα κυτταρικά τοιχώµατα λόγω τής απώλειας νερού 
εξαιτίας τού φαινοµένου τής ώσµωσης. Επίσης πλα-σµολυσία. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Plasmolyse]. 

πλασµώδιο (το) [1892] {πλασµωδί-ου | -ων) 1. κύτταρο που απαρτίζεται από 
πολλούς πυρήνες 2. το µικρόβιο που ευθύνεται για την εκδήλωση τής 
ελονοσίας στον άνθρωπο. — πλασµωδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < πλάσµα + -
ώδιο < -ώδης (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. plasmodium]. 

πλάσσω ρ. → πλάθω 
πλαστάρι (το) {πλασταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ψωµί ψηµένο δύο φορές, 

γαλέτα. 
[ΕΤΥΜ. < πλάθω (πβ. πλάστ-ης) + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. λιθ-άρι, βλαστ-
άρι κ.ά.]. 

πλασταριά (η) (λαϊκ.) πλατιά σανίδα για το πλάσιµο τού ζυµαριού ή για τον 
σχηµατισµό του σε φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < πλάστης + παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. ζυγ-αριά, κληµαταριά]. 

πλαστελίνη (η) {χωρ. πληθ. στη σηµ. 1, πλαστελινών στη σηµ. 2} 1. υλικό 
εξαιρετικά εύπλαστο, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία προπλασµάτων 
2. (ειδικότ.) η παραπάνω ύλη σε διάφορες αποχρώσεις για παιδικές 
κατασκευές (πλάσιµο οµοιωµάτων ή σχηµάτων): παίζει µε τις ~ || έφτειαξε ένα 
ανθρωπάκι από ~. 
[ΕΤ_ΥΜ Εµπορική ελληνογενής ονοµασία, < αγγλ. plastiline < ρ. πλάσσω (πβ. 
πλαστ-ικός)]. 

πλαστεπώνυµος, -η, -ο αυτός που φέρει πλαστό επώνυµο ή επωνυµία: ~ 
επιστολή. 

Πλαστήρι (το) {πλαστηρ-ιού | -ιών} ο πλάστης (βλ.λ., σηµ. 3). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
πλαστήριον < αρχ. πλάσσω + παραγ. επίθηµα -τήρι-(ον), πβ. χειρισ-τήρι)ον), 
σκαλισ-τήρι)ον)]. 

Πλάστης (ο) {πλαστών}, πλάστρια (η) (πλαστριών) (σηµ. 1) 1. αυτός που 
πλάθει (κάτι), που δίνει µορφή σε (κάτι) πλάθοντας το: ~ κέρινων οµοιωµάτων 
| πήλινων αγγείων 2. Πλάστης (ο) ο δηµιουργός τού κόσµου, ο Θεός: δόξαζε 
τον ~ για τ' αγαθά που του 'δώσε ΣΥΝ. ∆ηµιουργός, Πλαστουργός · 3. 
κυλινδρική, επιµήκης, συνήθ. ξύλινη ράβδος για το άνοιγµα φύλλου ή το 
στρώσιµο τής ζύµης ΣΥΝ. πλαστήρι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλάσσω (βλ.λ.)]. 

πλάστιγγα (η) [πλαστιγγών} 1. µεγάλη ζυγαριά κατάλληλη για τη µέτρηση 
µεγάλων βαρών 2. (µτφ.) σε περιπτώσεις συναγωνισµού, διεκδίκησης από 
υποψηφίους θέσης, αξιώµατος, τίτλου κ.λπ.· κυρ. στη ΦΡ. η πλάστιγγα γέρνει | 
κλίνει υπέρ (κάποιου) (κάποιος/κάτι) αρχίζει να ξεχωρίζει, να κερδίζει έδαφος 
έναντι των υπολοίπων: η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει υπέρ τού παλαιότερου 
υποψηφίου στο συνέ- 
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δριο για την εκλογή προέδρου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάστιγξ, -ιγγος, εκφραστ. όρ. µε επίθηµα -ιγγ- (πβ. 
φόρµ-ιγξ, στρόφ-ιγξ), αβεβ. ετύµου. Η σηµ. «πλατύς δίσκος ζυγαριάς» 
οδηγεί στην ευρεία λεξιλογική οικογένεια τού I.E. θ. *pela- «ευρύς, 
επίπεδος». Ωστόσο, ο ακριβής σχηµατισµός παραµένει αµφίβολος: η 
αναγωγή σε τ. *πλαστός δεν αιτιολογεί την παρουσία τού -στ-, ενώ η 
σύνδεση µε το ρ. πλάσσω δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Αν υποθέ-
σουµε ότι *πλαστός < *πλατ-τος, θα µπορούσαµε να το συσχετίσου-
µε ίσως µε τη λ. πλάτη (βλ.λ.)]. 

πλαστικό (το) 1. πολυµερές συνθετικό υλικό που αναµειγνυόµενο µε 
ουσίες µικρού µοριακού βάρους µορφοποιείται εύκολα· µπορεί να 
έχει διάφορες ιδιότητες ανάλογα µε τη δοµή και τη σύσταση του: το 
~ έχει αντικαταστήσει τα φυσικά υλικά σε πλήθος κατασκευών 2. 
(ειδικότ.) σκληρό αδιάβροχο κάλυµµα δαπέδων µε ειδική σύνθεση 
και χρωστικές ουσίες για τη δηµιουργία των επιθυµητών χρωµάτων 
και σχεδίων: ντΰνω µε ~ το γραφείο 3. (περιληπτ.) το σύνολο των πλα-
στικών αντικειµένων καθηµερινής χρήσεως: το - έχει πνίξει την πόλη 
µας. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. plastique]. 

πλαστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ΧΗΜ. η εισα-
γωγή πλαστικοποιητή σε πολυµερή ουσία, µε συνέπεια τον διαχωρι-
σµό των µορίων της και την ελάττωση των µεταξύ τους αλληλεπι-
δράσεων, ώστε να είναι πιο εύκαµπτη, πιο ευλύγιστη 2. (στην αστρο-
ναυτική) η µετατροπή τού στερεού καυσίµου ενός πυραύλου σε πλα-
στική µάζα µε την εισαγωγή πλαστικοποιητή (λ.χ. νιτρογλυκερίνης), 
που καίγεται µαζί µε το καύσιµο 3. (καθηµ.) η επένδυση επιφάνειας 
µε πλαστικό για την ενίσχυση τής ανθεκτικότητας της και την προ-
φύλαξη της από φθορά. — πλαστικοποιητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plasticisationj. 

πλαστικοποιητής (ο) ουσία που προστίθεται σε ένα υλικό µειώνοντας 
τη δυσκαµψία του, κάνοντας το πιο εύπλαστο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. plasticiser]. 

πλαστικοποιώ ρ. µετβ. {πλαστικοποιείς... | πλαστικοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. εισάγω πλαστικοποιητή σε πολυµερή ουσία (πο-
λυµερές), αυξάνοντας την πλαστικότητα της 2. επικαλύπτω επιφά-
νεια µε λεπτή επένδυση πλαστικού, την επιστρώνω µε λεπτό πλαστι-
κό στρώµα, φύλλο ή βερνίκι: ~ το εξώφυλλο | το χαρτί || οι πλαστικο-
ποιηµένες καρτέλες µε τα ονόµατα των συνέδρων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plasticise]. 

πλαστικός, -ή, -ό 1. (για ύλες) αυτός που διαµορφώνεται ή επιτυγχά-
νει τη διαµόρφωση ενός πράγµατος µε πλάσιµο, που µπορεί να πλά-
θει ή να πλάθεται: ~ ύλες (τα πλαστικά)· ΦΡ. (α) πλαστική παραµόρ-
φωση βλ. λ. παραµόρφωση (β) πλαστική (εγχείρηση) η χειρουργική 
επέµβαση που αποσκοπεί στη συντήρηση, ανάπλαση, επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση των δύσµορφων, τραυµατισµένων ή χαµένων µελών 
τού σώµατος ή για βελτίωση τής εµφανίσεως: κάνω ~ στο πρόσωπο | 
στη µύτη | στο στήθος (γ) πλαστικός χειρουργός γιατρός ειδικευµέ-
νος στις παραπάνω επεµβάσεις (δ) πλαστική (χειρουργική) κλάδος 
τής χειρουργικής που ασχολείται µε τις παραπάνω επεµβάσεις (ε) 
πλαστική επανορθωτική κλάδος τής πλαστικής χειρουργικής που 
αποβλέπει στην αποκατάσταση φθοράς ή βλάβης που προκαλείται 
κυρ. από ατυχήµατα 2. πλαστική (η) κάθε τέχνη, κυρ. η γλυπτική, ως 
τέχνη τής δηµιουργίας (µε το σκάλισµα) τρισδιάστατων σχηµάτων 
και µορφών 3. (στην τέχνη) αυτός που αποδίδει το τρισδιάστατο των 
µορφών, κυρ. τις αναλογίες, τους όγκους και τις καµπύλες των σωµά-
των: η βυζαντινή αγιογραφία δεν εµµένει στην ~ αναπαράσταση των 
σωµάτων ΦΡ. (α) πλαστικές τέχνες κάθε τέχνη (π.χ. γλυπτική) που 
αποδίδει τις µορφές τρισδιάστατες ή σαν τρισδιάστατες (β) πλαστι-
κές εικόνες οι ζωντανές αναπαραστάσεις πινάκων ή γλυπτών από 
άνθρωπο ΣΥΝ. ταµπλό βιβάν · 4. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
πλαστικό: ~ είδη | παιχνίδια | φυτά (διακοσµητικές αποµιµήσεις φυ-
τών) | ρούχα (από συνθετικές ίνες) || ~ κάθισµα | ποτήρι | τσάντα | ζώνη 
| σακούλα | σηµαία | δάπεδο- ΦΡ. (α) πλαστική εκρηκτική ύλη 
µείγµα από εκρηκτική ύλη και κατάλληλο πλαστικοποιητή, το οποίο 
πλάθεται και στο χέρι και χρησιµεύει ως εκρηκτική γόµωση όπλου ή 
γεν. ως εκρηκτική ύλη (β) πλαστικά χρώµατα εύχρηστα χρώµατα, 
κυρ. για την επικάλυψη µεγάλων επιφανειών, που στεγνώνουν εύκο-
λα και έχουν µεγάλη ευκαµψία, αντοχή και σκληρότητα (γ) πλαστι-
κό χρήµα βλ. λ. χρήµα 5. πλαστικό (το) βλ.λ. — πλαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλαστός (< πλάσσω). Η λ. αναφερόταν αρχικώς στις τέ-
χνες που περιελάµβαναν πλάσιµο πηλού ή κεριού, ακόµη δε και στη 
γλυπτική. Στις σύγχρονες σηµ. έχουν συµβάλει ανάλογες χρήσεις των 
ελληνογενών γαλλ. plastique, αγγλ. plastic]. 

Πλαστικότητα (η) [1849] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα σώµατος να πα-
ραµορφώνεται µόνιµα υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάµεων χωρίς 
να θραύεται 2. η ιδιότητα εικαστικού έργου να αποδίδει µε ρεαλισµό 
και ενδεχοµένως µε µεγάλη έµφαση τους όγκους και τις καµπύλες 
των σωµάτων: η ~ των αγαλµάτων τής Αναγέννησης 3. η ιδιότητα 
πράγµατος (κτηρίου, τοπίου, εικόνας κ.λπ.) να µην είναι µονοκόµµα-
το, να δίνει την εντύπωση ότι έχει ευλυγισία, ποικιλία και εναλλαγή 
µορφών: το ελληνικό τοπίο µε τις βουνοκορφές και τις κοιλάδες του 
έχει ~ || η εναλλαγή τού λευκού των πλίνθων µε το κόκκινο τού κε-
ραµικού διακόσµου στη βυζαντινή τοιχοδοµία δίνει στο οικοδόµηµα 

πλαστογράφηµα (το) [µεσν.] {πλαστογραφήµ-ατος | -ατα,-άτων} έγ-
γραφο που έχει πλαστογραφηθεί. 

πλαστογράφηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πλα-
στογραφία: η ~ επισήµου εγγράφου διώκεται ποινικά ΣΥΝ. παραποίη-
ση, νόθευση 2. (µτφ.) η σκόπιµη διαστρέβλωση των αληθινών δεδο-
µένων, η αλλοίωση των πραγµατικών στοιχείων: ~ τής ιστορίας για 

λόγους πολιτικής προπαγάνδας ΣΥΝ. αλλοίωση. 
πλαστογραφία (η) [µτγν.] {πλαστογραφιών} αξιόποινη πράξη την 

οποία τελεί όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες: διώκεται για ~ ΣΥΝ. παραποί-
ηση, νόθευση. — πλαστογράφος (ο/η) [µτγν.], πλαστογραφικός, -ή, -
ό [1896], πλαστογραφικά επίρρ. 

πλαστογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πλαστογραφείς... | πλαστογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποµιµούµαι δόλια και µε τη µέγιστη δυ-
νατή ακρίβεια τον γραφικό χαρακτήρα (κάποιου) ή τα διακριτικά 
επίσηµα σύµβολα εγγράφου ή τίτλου (προκειµένου να εξαπατήσω 
πρόσωπο ή αρχή): ~ την υπογραφή | το χειρόγραφο | τα γράµµατα | 
την αφιέρωση | τις σηµειώσεις κάποιου 2. (γενικότ.) συντάσσω πλα-
στό έγγραφο ή τίτλο ή νοθεύω γνήσιο για λόγους προσωπικού συµ-
φέροντος: πλαστογραφηµένο χαρτονόµισµα || είχε πλαστογραφήσει τα 
αρχεία | τους λογαριασµούς | τα πρακτικά τής συνεδρίασης ΣΥΝ. 
παραποιώ, παραχαράσσω 3. (µτφ.) αλλοιώνω τα πραγµατικά δεδοµέ-
να, παρουσιάζω διαστρεβλωµένη εκδοχή ως γνήσια: επιχειρούν συ-
στηµατικά να πλαστογραφήσουν την ελληνική ιστορία για λόγους 
προπαγάνδας ΣΥΝ. διαστρεβλώνω, χαλκεύω. 

πλαστοπροσωπία (η) [1885] {πλαστοπροσωπιών} η δόλια παρου-
σίαση προσώπου µε τα στοιχεία άλλου, το να υποδύεται κανείς ότι 
είναι κάποιος άλλος (µε σκοπό την πρόκληση βλάβης ή για λόγους 
προσωπικού συµφέροντος): rou ασκήθηκε µήνυση για ~. — πλαστο-
προσωττώ ρ. {-είς...}. 

πλαστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει γίνει κατ' αποµίµηση ενός άλλου 
και χρησιµοποιείται δολίως αντί τού πραγµατικού: ~ έγγραφο | χαρ-
τονόµισµα | πιστοποιητικό || ~ υπογραφή | διαθήκη ΣΥΝ. ψεύτικος, 
(λόγ.) κίβδηλος, νόθος, παραποιηµένος ΑΝΤ. γνήσιος 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που στερείται γνησιότητας και αυθορµητισµού: ~ ευγένεια | 
καλοσύνη ΣΥΝ. προσποιητός, επιτηδευµένος, ανειλικρινής ΑΝΤ. απρο-
σποίητος, πηγαίος 3. (µτφ.) αυτός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα αλλά επινοείται για λόγους σκοπιµότητας: ~ ιστορία | 
επιχείρηµα | γεγονός || όλη αυτή η φηµολογία δεν είναι παρά ~ κατα-
σκεύασµα των αντιπάλων µας ΣΥΝ. κατασκευασµένος. — πλαστά 
επίρρ., πλαστότητα (η) [1838]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλάσσω (βλ. λ. 
πλάθω)}. 

πλαστοιιργηµα (το) [µτγν.] {πλαστουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτι-
δήποτε έχει δηµιουργηθεί, έχει πλαστεί ΣΥΝ. δηµιούργηµα, πλάσµα 2. 
ΘΕΟΛ. ο άνθρωπος ως δηµιούργηµα τού Πλάστη, τού Θεού · 3. οτιδή-
ποτε δεν ανταποκρίνεται σε αληθινά δεδοµένα, έχει εξωπραγµατικό ή 
φανταστικό χαρακτήρα ΣΥΝ. µύθευµα. 

πλαστουργός (ο) 1. (µε κεφ., κυρ. ως προσωνυµία τού Θεού) ο δη-
µιουργός, ο πλάστης 2. (κακόσ.-µτφ.) αυτός που κατασκευάζει ανυ-
πόστατες ιστορίες, ψέµατα 3. (ως επίθ.) αυτός που µπορεί να δηµι-
ουργεί, που διαθέτει δηµιουργικότητα: ~ νους | δύναµη ΣΥΝ. δηµιουρ-
γικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «γλύπτης», < θ. πλαστ- (< πλάσσω) + -ουρ-
γός < έργον]. 

πλαστουργώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πλαστουργείς... | πλαστούργησα} δη-
µιουργώ; πλάθω (κάτι), του δίνω σχήµα, µορφή. 

πλατογή (η) [αρχ.] ο χαρακτηριστικός ήχος που παράγεται από την 
πρόσκρουση δύο πλατιών επιφανειών. 

πλαταγίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πλατάγισα} ♦ 1. (αµετβ.) βγάζω τον χα-
ρακτηριστικό ήχο που παράγεται από τη (συνήθ. επαναλαµβανόµε-
νη) πρόσκρουση δύο πλατιών επιφανειών: τα κύµατα πλατάγιζαν 
στην προβλήτα || οι σηµαίες πλαταγίζουν στον αέρα || πλαταγίζουν οι 
τέντες | τα πανιά ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) να βγάλει τον παραπάνω 
ήχο: πλατάγισε τη γλώσσα στο στόµα του }| ~ τις παλάµες. — πλα-
τάγισµα (το) κ. πλαταγισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πλαταγώ (-έω) (όπως µαρτυρείται στο οµηρικό σύνθε-
το συµ-πλατάγησεν), αρχική σηµ. «χειροκροτώ», κατά τα ρ. σε -ίζω 
(πβ. κ. διευκρινώ - διευκρινίζω, εξασθενώ - εξασθενίζω). Το ρ. προ-
έρχεται από συµφυρµό τού ρ. παταγώ (βλ. λ. πάταγος) µε λ. όπως 
πλήττω, πληγή κ.τ.ό.]. 

Πλαταιές (οι) αρχαία πόλη τής Βοιωτίας, κοντά στην οποία ο ενω-
µένος ελληνικός στρατός νίκησε τον περσικό το 479 π.Χ. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Πλαταιαί, πληθ. τού Πλάταια < επίθ. πλατύς (βλ.λ.). Ως προς τον 
ακριβή σχηµατισµό τού τοπωνυµίου, θεωρείται ότι συνδ. µε σανσκρ. 
prthivi «γη, πλατιά επιφάνεια», ενώ, κατ' άλλη εκδοχή, πρόκειται 
για° αφοµοιωµένο τ. τού επιθ. πλατεία (θηλ. τού πλατύς)]. 

πλαταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάτυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) πιο 
πλατύ: θα κάνουν κι άλλη λωρίδα, για να πλατύνουν τον δρόµο ΣΥΝ. 
φαρδαίνω ΑΝΤ. στενεύω 2. (µτφ.) προσδίδω µεγαλύτερη ευρύτητα σε 
(κάτι): τα ταξίδια πλαταίνουν τους ορίζοντες τού ανθρώπου ΣΥΝ. δι-
ευρύνω ΑΝΤ. περιορίζω ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι πιο πλατύς: στο σηµείο 
αυτό πλαταίνει ο ποταµός ΣΥΝ. ανοίγω 4. (µτφ.) αποκτώ µεγαλύτερη 
ευρύτητα: µε το διάβασµα πλαταίνει ο νους τού ανθρώπου ΣΥΝ. δι-
ευρύνοµαι ΑΝΤ. περιορίζοµαι. Επίσης (λόγ.) πλατύνω [αρχ.] (βλ.λ.). — 
πλάτυνση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. πλατύνω (βλ.λ.) 
κατά το σχήµα βαθύνω - βαθαίνω]. 

πλατάνι (το) {πλαταν-ιού | -ιών} ο πλάτανος (βλ.λ.). 
πλατανιάς (ο) τόπος µε πλατάνους. 
πλάτανος (ο) {πλατάν-ου | -ων, -ους} µεγάλο φυλλοβόλο δέντρο µε 

χοντρό κορµό, µεγάλο ύψος (µέχρι και 30 µέτρων), πλατιά σε µέγεθος 
παλάµης φύλλα και αγκαθωτούς καρπούς, που απαντά στις όχθες 
ποταµών, σε ρεµατιές και χαράδρες και είναι γνωστό για τη σκιά 
που προσφέρει ΣΥΝ. πλατάνι ΦΡ. χαιρέτα µου τον πλάτανο για να 
δείξουµε ότι κάτι αργεί υπερβολικά να γίνει ή ότι δεν υπάρχει περί-
πτωση να γίνει. 



πλατανότοπος 1419 πλατύς 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάτανος (ή), αβεβ. ετύµου. Η αρχαιότερη (οµηρική) µορφή 
τής λ. είναι ο τ. πλατάνιστος (ή), τού οποίου το επίθηµα -ατός εµφανίζεται 
µόνο στο ουσ. άκαστος «σφένδαµνος» και στο τόπων. Όγχηστός, ενώ ο 
δευτερογενής σχηµατισµός πλάτανος εµφανίζει το συχνό επίθηµα -ανος (πβ. 
βοτ-άνη, ράφ-ανος). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για δέντρο τής 
Ασίας ή τής ΝΑ. Ευρώπης (από όπου εισήχθη το όνοµα του) και συνδέθηκε 
παρετυµολογικά µε το επίθ. πλατύς, προσδιορίζοντας το δέντρο που έχει 
πλατύ φύλλωµα ή φλοιό]. 

πλατανότοπος (ο) τόπος µε πολλούς πλατάνους ΣΥΝ. πλατανιάς. 
πλατανόφυλλο (το) το φύλλο τού πλατάνου. 
πλατάρα (η) η φαρδιά, ανοιχτή (συνήθ. γυµνασµένη) πλάτη. 
πλαταράς (ο) {πλαταράδες} (λαϊκ.) άνδρας µε πλατιά, γερή, γυµνασµένη 

πλάτη. 
πλατάρια (τα) {πλαταριών} (λαϊκ.) τα εντόσθια των πουλερικών καθώς και οι 

φτερούγες, ο λαιµός και το κεφάλι τους µαγειρεµένα. [ΕΤΥΜ. < πλάτη + 
παραγ. επίθηµα -άρι]. 

πλατεία (η) {πλατειών} 1. ο ανοιχτός κοινόχρηστος χώρος που σχηµατίζεται 
στο σηµείο όπου τέµνονται δύο ή περισσότεροι δρόµοι, ειδικά 
διαµορφωµένος, ώστε να µπορεί ο κόσµος να κάθεται, να κάνει περίπατο ή να 
παίζουν τα παιδιά: έργα για τη διαµόρφωση τής ~ τού χωριού || ζει σε µια πόλη 
µε µεγάλες ~, µε δέντρα και χώρους άθλησης 2. (κατ' επέκτ.) η περιοχή και οι 
δρόµοι γύρω από τον χώρο αυτόν: το ∆ηµαρχείο είναι στην ~ || το λεωφορείο 
περνάει απ' την ~; 3. (σε θέατρα, κινηµατογράφους κ.λπ.) ο µεγάλος χώρος 
µπροστά από τη σκηνή ή την οθόνη, στον οποίο τοποθετούνται οι θέσεις των 
θεατών (κατ' αντιδιαστολή προς τον εξώστη που είναι υπερυψωµένος): έκλεισε 
τρεις θέσεις στην - για την αποψινή παράσταση 4. (συνεκδ.) οι θεατές που 
παρακολουθούν από τις θέσεις αυτές: ολόκληρη η ~ ξέσπασε σε γέλια! — 
(υποκ.) πλατειούλα κ. πλατεΐτσα (η) (σηµ. 1, 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. πλατεία (οδός), ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. πλατύς 
(βλ.λ.). Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν ορισµένες χρήσεις τού γαλλ. αντιδαν. 
place]. 

πλατειάζω ρ. αµετβ. {πλατείασα} (λόγ.) χρησιµοποιώ περισσότερες λέξεις ή 
φράσεις από ό,τι είναι απαραίτητο ή κάνω µεγάλες παρεκβάσεις ΣΥΝ. 
πολυλογώ, περιττολογώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µιλώ µε δωρική προφορά (δηλ. µε πολλά µακρά -
α-), < πλατύς (θηλ. πλατεία)]. 

πλατειασµός (ο) [µτγν.] 1. η χρήση περιττών λέξεων ή φράσεων στον λόγο: ο 
καλός οµιλητής αποφεύγει τους ~ στον λόγο του 2. (συνεκδ.) κάθε περιττή 
φράση ή λέξη που συνιστά παρέκβαση: ο - σε αυτό το σηµείο δυσχεραίνει το 
νόηµα || στις εκθέσεις του έχει πολλούς ~. 

πλατειαστικός, -ή, -ό αυτός που περιέχει πλατειασµούς, που πλατειάζω: ~ λόγος 
| έκφραση | διατύπωση ΑΝΤ. πυκνός. — πλατεΐΌστικ-ά | -ώς επίρρ. 

πλάτεµα (το) {πλατέµ-ατος | -ατα, άτων} (λαϊκ.) το να πλαταίνει (κάτι) ΣΥΝ. 
πλάτυνση, διεύρυνση ΑΝΤ. στένεµα. 

πλάτη (η) {πλατών} 1. το πίσω µέρος τού ανθρώπινου σώµατος από τον λαιµό 
(σβέρκο) ώς το τέλος τής σπονδυλικής στήλης: του έδωσε ένα φιλικό χτύπηµα 
στην ~ || οι ραχιαίοι είναι οι µύες τής ~ || αυτό το φόρεµα αφήνει τη µισή ~ έξω! 
ΣΥΝ. νώτα, ράχη- ΦΡ. (α) γυρίζω την πλάτη (i) (κυριολ.) στρέφω τα νώτα µου 
σε κάποιον, έτσι που να µην τον βλέπω από µπροστά: γύρισε την πλάτη και 
κοιµήθηκε (ii) (µτφ.) (~ σε κάποιον) απαξιώ να ασχοληθώ µε (κάποιον) ή να 
τον βοηθήσω, περιφρονώ: αυτοί, που τόσο τους είχε βοηθήσει, του γύρισαν την 
πλάτη, όταν χρειάστηκε τη βοήθεια τους (β) πίσω από την πλάτη (κάποιου) 
κρυφά από (κάποιον) και χωρίς αυτός να είναι παρών, ερήµην του: τον 
κουτσοµπολεύουν ~ του! || (από) µπροστά τού κάνει τον φίλο και ~ τον διαβάλλει 
(γ) κάνω πλάτες (σε κάποιον) προσφέρω (σε κάποιον) την απαραίτητη 
υποστήριξη, τον καλύπτω, του παρέχω άλλοθι, κυρ. για απαγορευµένη ή 
επιλήψιµη πράξη: όταν έβγαινε ραντεβού µαζί του, εγώ της έκανα πλάτες (δ) έχω 
(γερές) πλάτες γνωρίζω πρόσωπα ικανά να µε υποστηρίξουν, έχω µέσον: έχει 
πλάτες και τα κάνει αυτά! || αν δεν έχεις πλάτες, δεν σε προσλαµβάνουν (ε) έχω 
στην πλάτη µου (κάτι | κάποιον) έχω επιφορτισθεί µε την ευθύνη για 
(κάποιον/κάτι), έχω αναλάβει το βάρος τής ευθύνης του: έχει ολόκληρη 
οικογένεια στην πλάτη του (στ) πλάτη µε πλάτη για ανθρώπους που κάθονται 
έτσι, ώστε κοιτάζοντας ο καθένας µπροστά του να βλέπουν προς την ακριβώς 
αντίθετη κατεύθυνση: ήµαστε ~ στο λεωφορείο, γι'αυτό δεν σε είδα2. η ράχη 
ζώου: η ~ τού ταύρου/ τής γάτας 3. (ειδικότ.) το µέρος τού σώµατος των 
σφαγίων που αντιστοιχεί στην ωµοπλάτη, η σπάλα: αγόρασε κρέας από την ~ || 
ζαµπόν από - 4. (συνεκδ.) το τµήµα ρούχου που καλύπτει την πλάτη: πρέπει να 
φαρδύνει την ~, γιατί τραβάει στις ραφές 5. (γενικότ.) το πίσω µέρος κάθε 
αντικειµένου, που χρησιµεύει για τη στήριξη, την ενίσχυση του κ.λπ.: η ~ τής 
καρέκλας | τού καναπέ ΣΥΝ. ράχη 6. το τµήµα βιβλίου που καλύπτει («ντύνει») 
το δέσιµο των σελίδων του ΣΥΝ. ράχη. — (υποκ.) πλατούλα κ. πλατίτσα (η), 
(µεγεθ.) πλατάρα (η) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλατεία, θηλ. τού επιθ. πλατύς 
(βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε I.E. συνώνυµες, οι οποίες παρουσιάζουν ποικίλα 
επιθήµατα, λ.χ. χεττ. paltana- «ωµοπλάτη», αρχ. σλαβ. pleête, ιρλ. leithe (< 
*pletyä-)]. πλατίνα (η) [1823] {χωρ. πληθ.} 1. ο λευκόχρυσος (βλ.λ.) · 2. 
ΜΗΧΑΝ. µεταλλικός διακόπτης στη µηχανή αυτοκινήτου για την αύξηση τής 
τάσης τού ηλεκτρικού ρεύµατος, τού οποίου οι επαφές παλαιότ. κα-
τασκευάζονταν από λευκόχρυσο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ισπ. platina, υποκ. τού piata «άργυρος, ασήµι» < δη-µώδ. 
λατ. *plattus «ευρύς, επίπεδος» < αρχ. πλατύς]. Πλατινέ επίθ. {άκλ.} 1. (για 
µαλλιά) αυτός που έχει έντονα στιλπνό και ανοιχτό ξανθό χρώµα ΣΥΝ. 
πλατινένιος 2. πλατινέ (το) έντονα 

στιλπνό και ανοιχτό ξανθό χρώµα µαλλιών, συνήθ. βαµµένων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
platiné, βλ. κ. πλατίνα]. πλατινένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από πλατίνα: ~ δακτυλίδι- ΦΡ. πλατινένιος δίσκος τιµητικός δίσκος (µουσικής | 
τραγουδιών), ο οποίος απονέµεται από την εταιρεία που τον κυκλοφόρησε 
στους συντελεστές τού δίσκου, εφόσον πετύχει κυκλοφορία µεγαλύτερη από 
50.000 αντίτυπα 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει έντονα στιλπνό και ανοιχτό ξανθό 
χρώµα: ~ µαλλιά ΣΥΝ. πλατινέ. πλατό (το) {άκλ.} 1. κάθε πλατιά επίπεδη 
επιφάνεια 2. (ειδικότ.) µεγάλος χώρος για το γύρισµα εσωτερικών σκηνών σε 
κινηµατογραφικό στούντιο 3. (συνεκδ.) τα παρασκήνια, κυρ. τα 
κινηµατογραφικά, και γενικότ. ο καλλιτεχνικός κόσµος: νέα από τα ~ τού 
Χόλλυγουντ4. το περιστρεφόµενο, επίπεδο και κυκλικό εξάρτηµα τού πικάπ και 
(παλαιότ.) τού φωνογράφου, πάνω στο οποίο τοποθετείται ο δίσκος 5. (συνεκδ.) 
το µουσικό πρόγραµµα και οι µουσικές εκποµπές σε ραδιοφωνικούς σταθµούς: 
το τελευταίο του τραγούδι ακούγεται συνέχεια σε όλα τα ~. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. plateau < plat < δηµώδ. λατ. *plattus «ευρύς, 
επίπεδος» < αρχ. πλατύς]. 

πλατόνι (το) {πλατον-ιού | -ιών} κερασφόρο ελάφι, τα κέρατα τού οποίου έχουν 
πολλές διακλαδώσεις. 
[ΕΤΥΜ. < πλατύς + παραγ. επίθηµα -όνι, πβ. γλαρ-όνι, ψαρ-όνι, χαρτόνι]. 

πλάτος (το) {πλάτ-ους | -η, -ών) 1. η δεύτερη µεγαλύτερη διάσταση 
τρισδιάστατου σώµατος, κατ' αντιδιαστολή προς το µήκος και το ύψος του: το 
~ τού τοίχου/ τού δωµατίου/ τού κιβωτίου ΣΥΝ. φάρδος, εύρος 2. η πιο µικρή 
διάσταση δισδιάστατου σχήµατος, κατ' αντιδιαστολή προς το µήκος του: το ~ 
τού δρόµου | τής σελίδας | τού γηπέδου 3. κάθε επίπεδη επιφάνεια και γενικότ. 
η ευρεία, πλατιά έκταση: τα ~ τής θάλασσας· ΦΡ. (α) γεωγραφικό πλάτος βλ. 
λ. γεωγραφικός (β) σε όλα τα µήκη και πλάτη τής Γης παντού στον κόσµο, σέ 
κάθε γωνιά τής Γης: ταξίδεψε ~|| η ειρήνη είναι ευχή των ανθρώπων ~ 4. 
(µτφ.) η ευρύτητα: ~ γνώσεων/ απόψεων/ ενδιαφερόντων5. ΦΙΛΟΣ, το σύνολο 
των αντικειµένων στα οποία αναφέρεται µία έννοια· ΦΡ. κατά πλάτος {κατά 
πλάτος, Αριστοτ. Μετεωρ. 341b, 34) στο σύνολο των επιµέρους πτυχών ενός 
θέµατος, σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις ή εκδοχές του, από κάθε πλευρά, κυρ. 
κατ' αντιδιαστολή προς το «εις βάθος» (βλ. λ. βάθος): η ~ ανάπτυξη τού 
θέµατος υπήρξε διεξοδική || ~ διερεύνηση ενός ζητήµατος · 6. η µέγιστη 
απόσταση εκκρεµούς σώµατος από τη θέση ισορροπίας του κατά την 
ταλάντωση του: ~ τα-λαντώσεως. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πλατύς (βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε τα συνώνυµα σανσκρ. prâthas- 
«πλάτος», αβεστ. fraOah-, ίσως και µε ιρλ. leth «πλευρά»]. 

πλατς (το) {άκλ.} (καθηµ.) ο ήχος που κάνει κάτι, όταν πέφτει στο νε-ρό. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

πλάτσα-πλοίιτσα (το) {άκλ.} (καθηµ.) οι άγαρµπες κινήσεις µέσα στο νερό, 
κυρ. στα ρηχά: έπεσε στη θάλασσα κι άρχισε τα ~. Επίσης πλατς-πλούτς κ. 
πλιτς-πλάτς [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητικές λ., πβ. µπαµ-µπουµ]. 

πλατσουρίζω ρ. αµετβ. {πλατσούρισα} κινούµαι ή πέφτω µε αστείο ή άγαρµπο 
τρόπο µέσα στα νερά, κυρ. στα ρηχά τής θάλασσας: το παιδί διασκέδαζε 
πλατσουρίζοντας στην άκρη τού γιαλού.  — πλα-τσούρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητική λ. (< πλατς), πβ. ναν-ουρίζω]. 

πλάττω p. r* πλάθω 
πλατύ- κ. πλατύ- α' συνθετικό που αποδίδει (σε κάτι) την ιδιότητα τού πλάτους, 

τής ευρύτητας: πλατυ-κέφαλος, πλατυ-µέτωπος, πλατύ-στερνος, πλατυ-ποδία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
πλατύς (βλ.λ.)]. 

πλατύγυρος, -η, -ο (κυρ. για καπέλα) αυτός που έχει πλατύ γύρο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. broad-brimmed]. 

πλατυκέρατος, -η, -ο (για ζώα) αυτός που έχει πλατιά, χοντρά κέρατα: ~ ελάφι. 
πλατυκεφαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανώµαλος σχηµατισµός τού κρανίου, 

κατά τον οποίο το οπίσθιο µέρος του εµφανίζεται αφύσικα πεπλατυσµένο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. platycéphalie]. 

πλατυκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από πλατυκεφαλία 2. 
αυτός που έχει ανοιχτό, πλατύ µέτωπο, φαρδύ κούτελο ΣΥΝ. πλατυκούτελος. 

πλατυκούτελος, -η, -ο (λαϊκ.) πλατυκέφαλος (βλ.λ., σηµ. 2). 
πλατυµέτωπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πλατύ µέτωπο. 
πλατύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πλάτυνα, πεπλατυσµένος} (λόγ.) πλαταίνω 

(βλ.λ.). — πλάτυνση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
πλατυπόδαρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πλατύ πέλµα, ανοιχτή πατούσα 2. αυτός 

που εµφανίζει πλατυποδία. [ΕΤΥΜ < πλατύ- + ποδάρι, πβ. µτγν. πλατύπους, -
οδός]. 

πλατύποδας (ο) {πλατυπόδων} πρόσωπο που πάσχει από πλατυποδία. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. πλατύπους, -οδός < πλατύ- + πους, ποδός]. 

πλατυποδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσπλασία τού ποδιού, συνήθ. κληρονοµική, 
κατά την οποία το πέλµα δεν σχηµατίζει καµάρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, 
πβ. αγγλ. flatfoot]. 

πλατύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {πλατ-ιού | -ιοί κ. (λόγ.) -είς (ουδ. -ιά), -ιών (θηλ. λόγ. 
-ειών)· πλατύτ-ερος, -ατός} 1. αυτός που έχει χαρακτηριστικά µεγάλο πλάτος: 
-µέτωπο/ πεζοδρόµιο ΣΥΝ. φαρδύς, ευρύς ΑΝΤ. στενός- ΦΡ. φαρδύς-πλατυς βλ. 
λ. φαρδύς 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευρύτητα, που 
περιλαµβάνει πολλά επιµέρους στοι- 



πλατύσκαλο 1420 πλειοδοτώ 
 

χεία: η λέξη πρέπει να νοηθεί εδώ µε την - της έννοια || ~ αποδοχή ΣΥΝ. 
εκτεταµένος, ευρύς. — πλατιά | πλατέως [µτγν.] επίρρ., πλατύ-τητα (η) [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *pltu-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *pleta- «πλατύς, ευρύς», πβ. 
σανσκρ" prthii- «πλατύς», αρµ. lain (< *pbt--no-), ουαλ. lledu «ευρύνω, 
πλατύνω» κ.ά. Οµόρρ. πλάτ-ος, πλατα-µών)ας), πλάτ-η, πλάτ-ανος, Πλάτ-ων 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

πλατύσκαλο (το) 1. σκαλοπάτι πλατύτερο από τα υπόλοιπα, που σχηµατίζεται 
στο σηµείο όπου στρίβει η σκάλα 2. ο πλατύς χώρος στο τέλος µιας σκάλας, 
κυρ. σε κάθε όροφο οικοδοµήµατος. 

πλάτυσµα (το) {πλατύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε έχει υποστεί 
πλάτυνση 2. (στα φυτά) το έλασµα των φύλλων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
πλατύνω]. 

πλατύστερνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει φαρδύ, ανοιχτό στέρνο ΣΥΝ. 
ευρύστερνος ΑΝΤ. στενοθώρακος. 

πλατύστοµος, -η, -ο [µτγν.] (κυρ. για αγγεία) αυτός που έχει πλατύ στόµιο: ~ 
πιθάρι | βάζο. 

πλατύσωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ανοιχτή σωµατική διάπλαση, πλατύ 
κορµό. 

Πλατυτέρα (η) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. η εικόνα τής Παναγίας που εικονογραφείται 
στο εσωτερικό τής κόγχης τού Αγίου Βήµατος των ναών, η οποία συνήθ. την 
παριστά δεοµένη ή βρεφοκρατούσα, σε θρόνο, τονίζοντας τον ρόλο τής 
Θεοτόκου στην ενανθρώπηση τού Χριστού ως «Πλατυτέρας των Ουρανών», 
αφού δέχθηκε στους κόλπους τον «αχώ-ρητον» στο κοσµικό σύµπαν. 

πλατύφυλλος, -η, -ο [αρχ.] (για φυτά και άνθη) αυτός που τα φύλλα ή τα 
πέταλα του έχουν πλατύ σχήµα: ~ δέντρο | λουλούδι || ~ βασιλικός ΑΝΤ. 
στενόφυλλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 

πλατύχωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πλατύ, ανοιχτό χώρο: ~ αίθουσα | 
κτήριο | δωµάτιο | δρόµος ΑΝΤ. στενόχωρος. 

πλατφόρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κάθε οριζόντια επιφάνεια ή επίπεδη 
κατασκευή υψωµένη πάνω από το µέσο επίπεδο τού γύρω χώρου 2. (ειδικότ.) 
κάθε υπερυψωµένο δάπεδο ή άλλη οριζόντια επιφάνεια, που χρησιµοποιείται 
ως εξέδρα ή σκηνή 3. ο υπερυψωµένος χώρος µεταξύ ή κατά µήκος των 
γραµµών σιδηροδροµικού σταθµού, από τον οποίο γίνεται η επιβίβαση στα 
βαγόνια ΣΥΝ. αποβάθρα 4. ο ανοιχτός χώρος στο τέλος βαγονιού επιβατικής 
αµαξοστοιχίας για τη διευκόλυνση τής εισόδου των επιβατών, βαγόνι µε 
διάδροµο προς το επόµενο βαγόνι 5. ανοιχτό ρυµουλκούµενο όχηµα (ή 
βαγόνι) για τη µεταφορά µεγάλων φορτίων και βαριών µηχανηµάτων · 6. 
ΠΟΛίτ. οι κοινές θέσεις και αρχές που υπερασπίζεται ένα άτοµο και κυρ. µια 
οµάδα ατόµων, π.χ. ένα πολιτικό κόµµα· (ειδικότ.) το κοινό σηµείο, η κοινή 
βάση για την επίτευξη συµφωνίας: βρήκαµε την ~, για να συνεργαστούµε στις 
εκλογές · 7. πλατφόρµες (οι) παπούτσια µε ενιαία χοντρή σόλα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. plate-forme < plat(e) «πλατύς, επίπεδος» (< 
δηµώδ. λατ. *plattus < αρχ. πλατύς) + forme «µορφή» (< λατ. forma)]. 

πλάτωµα (το) {πλατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο πλατύς, ανοιχτός χώρος: εκεί πιο 
κάτω ο δρόµος έχει ένα ~ ΣΥΝ. πλατωσιά. [ΕΤΥΜ. < πλάτος + παραγ. επίθηµα -
ωµα, πβ. ύψ-ωµα, ίσι-ωµα]. 

Πλάτων (ο) {Πλάτων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος (428/427-
348/347 π.Χ.), που διατύπωσε την έννοια τής τριµερούς ψυχής, τη θεωρία των 
Ιδεών και τής γνώσεως ως αναµνήσεως, µαθητής τού Σωκράτη, ιδρυτής τής 
Ακαδηµίας και δάσκαλος τού Αριστοτέλη· το σηµαντικότατο και πλούσιο 
φιλοσοφικό έργο του (κυρ. οι διάλογοι του) ανήκει στις βάσεις τού δυτικού 
πολιτισµού 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Πλάτωνας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει 
φαρδιές πλάτες»- χρησιµοποιήθηκε ως παρωνύµιο τού γνωστού φιλοσόφου, 
επειδή είχε αυτό το σωµατικό χαρακτηριστικό. Το όνοµα ανάγεται στο επίθ. 
πλατύς (βλ.λ.)]. 

πλατωνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πλάτωνα ή τη 
φιλοσοφία και το έργο του: ~ διάλογοι | θεωρία | σκέψη 2. πλατωνικός (ο) 
αυτός που αποδέχεται ή επηρεάζεται από το φιλοσοφικό σύστηµα τού 
Πλάτωνος 3. (µτφ.) αυτός που εντάσσεται στη σφαίρα τού νοητού ή τού 
ιδεατού · ΦΡ. πλατωνικός έρωτας η σχέση στην οποία υπόκειται ερωτικό 
συναίσθηµα και η οποία δεν ολοκληρώνεται σεξουαλικά. — πλατωνικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

πλατωνισµός (ο) [1809] 1. το φιλοσοφικό σύστηµα τού Πλάτωνος και 
(γενικότ.) το σύνολο των διατυπωµένων ιδεών του· ΦΡ. πλατωνι-σµός τού 
πνεύµατος η περιοριστική για την ελεύθερη έρευνα εµφατική προσήλωση σε 
µια ιδέα ΣΥΝ. δογµατισµός 2. (µτφ.) κάθε ενέργεια που στερείται πρακτικού 
αποτελέσµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. platonisme]. 

πλατωνιστής (ο) [1871] διανοητής ή φιλόσοφος που έχει δεχθεί την επίδραση 
των µεταφυσικών, ηθικών και πολιτειακών θεωριών τού Πλάτωνος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. platoniste]. 

πλατωσιά (η) το πλάτωµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < πλάτωση (< αρχ. πλατοϋµαι (-όο-) 
«γίνοµαι επίπεδος» < πλάτος), κατά τα θηλ. σε -ιά, πβ. φυλλωσ-ιά, αρµατωσ-
ιά, απλωσ-ιά]. 

πλαφόν (το) {άκλ.} ελλην. οροφή- το ανώτατο καθορισµένο όριο, η υπέρβαση 
τού οποίου απαγορεύεται: η επιτροπή καθόρισε ~ στις τιµές των προϊόντων | των 
επιτοκίων | των πιστωτικών καρτών. [ΕΤΥΜ < γαλλ. plafond «οροφή» < plat 
fond < plat «επίπεδος» (< δηµώδ. λατ. *plattus < αρχ. πλατύς) + fond «βάθος» 
(< λατ. fundus «βυθός»)]. πλαφονιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φωτιστικό 
στερεωµένο στην οροφή. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. plafonnier < plafond «οροφή» (βλ. 
κ. πλαφόν)]. 

Πλέγµα (το) {πλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που έχει κατασκευαστεί µε 
πλέξιµο, που είναι πλεγµένο: συρµάτινο - για τον φράκτη || δικτυωτό 
ηλεκτροφόρο ~ || λεπτό ~ για τα µαλλιά ΣΥΝ. δίχτυ, (για µαλλιά) φιλέ 2. ΑΝΑΤ. 
δίκτυο διαπλεκόµενων νεύρων (βραχιόνιο ~, ηλιακό ~) ή αγγείων 3. (µτφ.) 
σύνολο στοιχείων που συνδέονται στενά µεταξύ τους και 
αλληλοεπηρεάζονται: ~ δυσχερειών/ παραγόντων | σχέσεων | συµφερόντων | 
εξουσίας || ένα ~ από κανάλια, γέφυρες και στενά σοκάκια ΣΥΝ. δίκτυο 4. 
ΟΙΚΟΛ. τροφικό πλέγµα η πολυδιάστατη σχέση µεταξύ των οργανισµών που 
ανήκουν σε ένα οικοσύστηµα, κατά την οποία ορισµένα είδη αποτελούν την 
τροφή άλλων ειδών (πβ. τροφική αλυσίδα, λ. αλυσίδα, κ. τροφική πυραµίδα, λ. 
πυραµίδα) 5. ΨΥΧΟΛ. το σύµπλεγµα, κόµπλεξ: - ανωτερότητας. — πλεγ-
µατικός,-ή,-ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέκω (βλ.λ.). Η σηµ. τού δικτύου νεύρων και αγγείων 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. plexus]. 

Πλέθρο (το) 1. αρχαία µονάδα µήκους ίση µε 100 πόδες, το 1/6 τού σταδίου 
(29,57 σηµερινά µέτρα) 2. µονάδα µετρήσεως τού εµβαδού επιφανειών ίση µε 
874,38 τετραγωνικά µέτρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλέθρον, λ. που παρουσιάζει επίθηµα -θρον (πβ. βέρε-θρον), 
αβεβ. ετύµου. Η πιθανότερη εκδοχή είναι η αναγωγή στο αρχ. ρ. πέλοµαι 
«γυρίζω, περιστρέφω» (βλ. λ. πόλος), µε τη σηµ. τής διαδροµής που διανύουν 
οι περιστρεφόµενοι τροχοί µιας άµαξας. ∆εν είναι ικανοποιητική η σύνδεση 
µε το ρ. πίµπληµι «γεµίζω», o οµηρικός τ. πέλεθρον είναι ο αρχαιότερος, ενώ ο 
τ. πλέθρον οφείλεται σε συγκοπή τού -ε-]. 

Πλειάδα (η) 1. σύνολο από πολλούς ανθρώπους µε συγκεκριµένη (θετική) 
ιδιότητα: τον µεγάλο πρωταγωνιστή πλαισιώνει (µια) ~ εκλεκτών ηθοποιών 
ΣΥΝ. πλήθος 2. (α) ΜΥΘΟΛ. Πλειάδες (οι) οι εφτά κόρες τού γίγαντα 
Άτλαντα, που µεταµορφώθηκαν σε περιστέρια ή αστέρια από τον ∆ία και 
θεωρούνταν δηµιουργοί τού τραγουδιού και των νυχτερινών γιορτών (β) 
ΑΣΤΡΟΝ. ο οµώνυµος αστερισµός 3. οµάδα επτά Αλεξανδρινών ποιητών (3ος 
αι. π.Χ.), που περιελάµβανε τους Λυ-κόφρονα τον Χαλκιδέα, Αλέξανδρο τον 
Αιτωλό, Φιλίσκο τον Κερκυραίο, Όµηρο τον Βυζάντιο, Σωσίθεο τον 
Αλεξανδρέα, Σωσιφάνη τον Συρακόσιο και ∆ιονυσιάδη τον εκ Ταρσού 4. 
οµάδα Γάλλων ποιητών οι οποίοι επί βασιλείας Ερρίκου Β' επεχείρησαν να 
ανανεώσουν τη γαλλική ποίηση εισάγοντας νέες µορφές (σονέτο) και να 
αποκαθά-ρουν τη γαλλική γλώσσα από την κενή ρητορεία- οι διασηµότεροι 
από αυτούς είναι ο Ρονσάρ και ο Ντυ Μπελλαί. Επίσης (λόγ.) Πλειάς 
{Πλειάδος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Πλειάς, -άδος (ο πληθ. Πλειάδες είναι οµηρικός), αβεβ. 
ετύµου, σχηµατισµός µε επίθηµα -αδ- (πβ. Ύάδες, ονοµασία αστερισµού). 
Έχει προταθεί η σύνδεση µε περσ. λ. για τον ίδιο αστερισµό, λ.χ. περσ. parvin 
(πληθ.), πάστο penine (πληθ.), αβεστ. paoiryaêinyas (πληθ.), αλλά όλοι οι 
ανωτέρω τ. φαίνεται να έχουν σχηµατιστεί κατ' αναλογίαν προς το αβεστ. 
paoirya- «ο πρώτος». Ίσως στην Ελληνική η λ. Πλειάδες να συνδ. µε το ρ. 
πλέω, αφού η ανατολή και η δύση αυτού τού αστερισµού έχει ιδιαίτερο νόηµα 
για τους ναυτικούς. Οι συνδέσεις µε τα επίθ. πολύς, πλείων ή µε τις λ. πάλη, 
λατ. pulvis «σκόνη» και σανσκρ. palava- «τσόφλι, άχυρο» θεωρούνται 
εξαιρετικά αµφίβολες, o γραµµατικός Ηφαιστίων απέδωσε τον χαρακτηρισµό 
Πλειάδες σε επτά Αλεξανδρινούς τραγικούς ποιητές, ενώ το 1553 συνεστήθη 
ένας όµιλος επτά Γάλλων αναγεννησιακών ποιητών, που έλαβε την ονοµασία 
La Pléiade, µε σκοπό τον εµπλουτισµό τής γαλλικής λογοτεχνίας και γλώσσας 
από τους κλασικούς. Σε αυτό τον όµιλο οφείλεται και η σηµερινή σηµ. τής λ.]. 

πλεϊµέικερ κ. πλέι-µέικερ (ο) {άκλ.} παίκτης (συνήθ. στο µπάσκετ) ο οποίος 
οργανώνει το παιχνίδι τής οµάδας του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. play-maker]. 

πλεϊµπάκ κ. πλεϊ-µπάκ (το) {άκλ.} 1. η αναπαραγωγή ήχων, εικόνων κ.λπ. από 
δίσκο ή ταινία εγγραφής 2. η συσκευή ή το πλήκτρο (λ.χ. σε ένα πικάπ) µε το 
οποίο γίνεται η αναπαραγωγή αυτή: πάτα το ~ να ξανακούσεις το τραγούδι || 
δεν τραγουδάει ο ίδιος- έχουν βάλει ~ (µαγνητοφωνηµένο τραγούδι, ενώ ο 
τραγουδιστής απλώς ανοιγοκλείνει το στόµα του) || (κ. ως επίρρ.) τραγουδάει 
~. [ETYM. < αγγλ. playback]. 

πλεϊµπόι κ. πλέι-µπόι (ο) {άκλ.} άνδρας µε πολλές ερωτικές κατακτήσεις, που 
επιδιώκει µια ζωή άνεσης και επιπόλαιης διασκέδασης χωρίς υποχρεώσεις ή 
δεσµεύσεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. playboy]. 

πλειο- κ. πλειό- κ. πλειονο- κ. πλέον- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνει: 1. το περισσότερο συγκριτικά: πλειο-δοτώ 2. το 
µεγαλύτερο µέρος από ένα σύνολο, το µεγαλύτερο ποσοστό: πλειονο-ψηφία, 
πλεον-εξία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. πλειοψηφία), 
που προέρχεται από το αρχ. πλείων (βλ. λ. πλέον)]. 

πλειοδοσία (η) [1871] {πλειοδοσιών} η προσφορά υψηλότερης τιµής σε 
δηµοπρασία ή πλειστηριασµό ΑΝΤ. µειοδοσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, 
πλειονοψηφία. 

πλειοδότης (ο) [1833] {πλειοδοτών}, πλειοδότρια (η) [1871] {πλει-οδοτριών} 
αυτός που πλειοδοτεί (βλ.λ.) ΑΝΤ. µειοδότης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, 
πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ < πλειο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. πλείων, βλ. λ. πλέον) + 
δότης]. 

πλειοδοτικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την πλειοδοσία (βλ.λ.): ~ 
διαγωνισµός ΑΝΤ. µειοδοτικός. 

Πλειοδοτώ ρ. αµετβ. [1871] (πλειοδοτείς... | πλειοδότ-ησα, -ούµαι, -ή-θηκα, -
ηµένος} 1. (σε πλειστηριασµό ή δηµοπρασία) προσφέρω υψηλότερη τιµή, 
υποβάλλω καλύτερη πρόταση ΑΝΤ. µειοδοτώ 2. (µτφ.-συχνά κακόσ.) 
εκδηλώνω (κάτι) σε µεγαλύτερο βαθµό (από τους άλ- 
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λους): τα κόµµατα τής αντιπολίτευσης πλειοδοτούν σε λαϊκίστικα 
συνθήµατα || έσπευσε ο αρχηγός τους να πλειοδοτήσει σε εµπρηστικές 
δηλώσεις και ύβρεις ΣΥΝ. υπερθεµατίζω ΑΝΤ. υστερώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δίνω, πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ. < πλειο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. πλείων, βλ. λ. 
πλέον) + -δοτώ < δότης]. 

Πλειόκαινο (το) [1867] {Πλειόκαινου} ΓΕΩΛ. 1. υποδιαίρεση τής Τρι-
τογενούς γεωλογικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε πριν από 7 περίπου 
εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε 4,5 περίπου εκατοµµύρια χρόνια 
2. το σύστηµα των πετρωµάτων που σχηµατίστηκαν στην παραπάνω 
εποχή. — πλειοκαινικός, -ή, -ό [1867]. 
[ΕΤΥΜ. < πλειο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. πλείων, βλ. λ. 
πλέον) + -καινό < καινός «καινούργιος», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. pliocene]. 

πλειονότητα (η) {πλειονοτήτων} το µεγαλύτερο µέρος ενός συνόλου: 
η ~ των ερωτηθέντων απάντησε θετικά || η ~ των µαθητών κάνει φρο-
ντιστήριο || στην ~ τους οι Έλληνες είναι φιλόξενοι άνθρωποι ΑΝΤ. 
µειονότητα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλειονότης, -ητος < αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. 
πλείων, βλ. λ. πλέον]. 

πλειονοψηφία (η) → πλειοψηφία 

πλειονοψηφία - πλειοψηφία, µειονοψηφία - µειοψηφία. Η λ. πλει-
ονοψηφία είναι ήδη αρχαία, καίτοι µε διαφορετική σηµασία, o τύ-
πος πλειοψηφία είναι νεότερος. Νεότερη είναι και η λ. µειονοψη-
φία (1829) καθώς και ο τ. µειοψηφία (1874). Ορθότεροι (από πλευ-
ράς σχηµατισµού) είναι οι τύποι πλειονο-ψηφία και µειονο-ψηφία, 
αφού τα σύνθετα σχηµατίζονται κανονικά µε το θέµα τού α' συν-
θετικού (που βρίσκεται στη γενική): πλείων, γεν. πλείον-ος, σύνθετο 
πλειον-ο-ψηφία και µείων, γεν. µείον-ος, σύνθετο µειον-ο-ψη-φία 
(και ρήµατα πλείονοψηφώ, µειονοψηφώ). o Στέφ. Κουµανού-δης 
στη Συναγωγή νέων λέξεων... (λ. πλειοψηφία) παρατηρεί: «Εν τοϊς 
Αεξ. τής παλαιάς κείται ή πλειονοψηφία, ήτις και αύτη ήδη από 
του 1829 (εν τη 'Εγκληµατική διαδικασίψ) και παρά Φιλ.[ίππω] 
Ίω.[άννου] 1849, και άλλοις και εν τη έφηµεριδογρα-φία είναι εν 
χρήσει πολλή». Η βραχύτερη µορφή (και γι' αυτό πιο εύκολη στη 
χρήση) των τ. πλειοψηφία και µειοψηφία τους έχει, στην πράξη, 
εξασφαλίσει ευρύτερη έκταση χρήσεως. Τα πλεΐΌδό-της 
(πλειοδοσία, πλειοδοτώ) και µειοδότης (µειοδοσία, µειοδοτώ) 
καθώς και τα πλεονεκτώ (πλεονέκτης, πλεονεξία) και µεΐΌνεκτώ 
(µειονεξία) είναι διαφορετικής παραγωγής: πλείον | µείον + δίδω 
(δότης), πλέον | µείον + έχω. 

πλείονοψηφώ ρ. → πλειοψηφώ 
πλέι οφ (τα) {άκλ.} ΑΘΑ. (σε διάφορα οµαδικά αθλήµατα) σύνολο 

αγώνων που δίνουν µεταξύ τους οι οµάδες µε βάση τη βαθµολογική 
θέση που έχουν καταλάβει στην κανονική περίοδο τού πρωταθλήµα-
τος, προκειµένου να γίνει η τελική κατάταξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. play 
off]. 

πλειοψηφία κ. (ορθότ.) πλειονοψηφία (η) [µτγν.] {πλειοψηφιών} 1. το 
µεγαλύτερο τµήµα, ο µεγαλύτερος αριθµός των µελών ενός συνόλου 
(ψήφων ή ψηφοφόρων): εξελέγη πρόεδρος µε την υποστήριξη τής ~ || 
µεγάλη | άνετη | σίγουρη | συντριπτική | µικρή | επισφαλής | οριακή ~ 
ΣΥΝ. µειοψηφία- ΦΡ. (α) απόλυτη πλειοψηφία βλ. λ. απόλυτος (β) 
σχετική πλειοψηφία ο αριθµός (ψήφων, εδρών) υποψηφίου ή 
κόµµατος, που ξεπερνά τον αριθµό των αντιπάλων του χωριστά, χω-
ρίς να φτάνει τις µισές συν µία (γ) οριακή πλειοψηφία η απόλυτη 
πλειοψηφία που αποκτάται για ελάχιστες ψήφους παραπάνω ή µε 
ποσοστό που µόλις υπερβαίνει (σε δεκαδικά ψηφία) το 50% (λ.χ. 
50,04% έναντι 49,06% τού αντιπάλου) (δ) έχω την πλειοψηφία επηρε-
άζω, ελέγχω το µεγαλύτερο µέρος ενός συνόλου, υποστηρίζοµαι από 
τα περισσότερα µέλη του (ε) κατά πλειοψηφία (i) ανάλογα µε το 
ποιος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, τι επιθυµούν οι πε-
ρισσότεροι: στη δηµοκρατία οι αποφάσεις λαµβάνονται ~ (ii) στο µε-
γαλύτερο µέρος: στο σχολείο φοιτούν ~ παιδιά µεταναστών ΣΥΝ. κυ-
ρίως 2. ο αριθµός των ψήφων ή των ψηφοφόρων που αποτελούν τη 
διαφορά ανάµεσα στον πρώτο και στον δεύτερο: η απόφαση ελήφθη 
µε ~ τριών µόλις ψήφων 3. (συνεκδ.) η κοινωνική, πολιτική κ.λπ. οµά-
δα ή το κόµµα που συγκεντρώνει την πλειονότητα των µελών ενός 
συνόλου, τής Βουλής κ.λπ. (σε ψηφοφορία) ή των ψήφων: η ~ συχνά 
κατοχυρώνει τα προνόµια της εις βάρος των διαφόρων µειονοτήτων 
ΦΡ. σιωπηρή πλειοψηφία (i) σύνολο µελών µιας κοινωνίας, οι οποίοι 
µπορεί να µη λαµβάνονται υπ' όψιν εξαιτίας τής µετριοπάθειας τους, 
αποτελούν όµως τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που θα έπρεπε 
να ακουστεί (ii) σύνολο ανθρώπων, των οποίων οι απόψεις παραµέ-
νουν αδήλωτες, αν και αποτελούν την πλειοψηφία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλει-
ονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. πλειονοψηφία < πλειονο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. 
τού επιθ. πλείων, βλ. λ. πλέον) + -ψηφία < ψήφος. Ορισµένες φρ. απο-
τελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. απόλυτη | σχετική | οριακή | σιωπηρή 
πλειοψηφία (< αγγλ. absolute | relative | marginal | silent majority)]. 

πλειοψηφικός, -ή, -ό 1.αυτός που αποτελεί πλειοψηφία: -ρεύµα 2. 
ΠΟΛΙΤ. πλειοψηφικό (σύστηµα) το εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο 
σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκλέγονται µόνο οι υποψήφιοι τού συν-
δυασµού που πλειοψηφεί (πβ. απλή, ενισχυµένη αναλογική, λ. ανα-
λογικός). — πλειοψηφικ-ά | -ώς επίρρ. 

πλειοψηφώ κ. (ορθότ.) πλείονοψηφώ ρ. αµετβ. [1874] {πλειοψηφείς... 
| πλειοψήφησα} διαθέτω ή κατακτώ την πλειοψηφία: εξελέγη 
πρόεδρος πλειοψηφώντας έναντι τού αντιπάλου του ΣΥΝ. µειοψηφώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 

πλειστάκις επίρρ. (λόγ.) πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές: εξεδήλωσε ~ 
τη δυσαρέσκεια του κατά τον πλέον εµφατικό τρόπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πλείστος)βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -άκις]. πλειστηριάζω ρ. µετβ. 
{πλειστηρίασ-α, -τηκα, -µένος} πουλώ κάτι σε πλειστηριασµό ΣΥΝ. 
δηµοπρατώ, εκπλειστηριάζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. <  πλειστήρης «πολλαπλός 
- µακράς  διαρκείας» < πλείστος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ήρης, πβ. 
φρεν-ήρης, ποδ-ήρης]. πλεΐστηρίαση (η) [1833] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, 
-άσεων} ο πλειστηριασµός. πλειστηρίασµα (το) {πλειστηριάσµ-ατος | -
ατα, -άτων} το τίµηµα 
πράγµατος που πλειστηριάσθηκε. πλειστηριασµός (ο) [µτγν.] ανοιχτή, 
δηµόσια διαδικασία πώλησης, στην οποία η τελική τιµή καθορίζεται 
µέσω µιας σειράς διαδοχικών και αυξανόµενων προσφορών από τους 
ενδιαφεροµένους και το πωλούµενο αντικείµενο ή περιουσιακό 
στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) κατοχυρώνεται στον πλειοδότη, δηλ. στον 
ενδιαφερόµενο που προσέφερε τελικά τα περισσότερα χρήµατα: 
βγάζω στον - έναν πίνακα || η τιµή εκκινήσεως τού καναπέ στον ~ 
καθορίστηκε στις 200.000 (πβ. λ. δηµοπρασία) ΣΥΝ. πλειστηρίαση. 
Πλειστόκαινο (το) {Πλειστοκαίνου} ΓΕΩΛ. 1. η δεύτερη από τις δύο 

υποδιαιρέσεις τής Τεταρτογενούς γεωλογικής περιόδου, η οποία ξε-
κίνησε πριν από 1,7 εκατοµµύρια χρόνια και συνεχίστηκε µέχρι πριν 
από 10.000 χρόνια 2. το σύστηµα των πετρωµάτων που σχηµατίστη-
καν στην παραπάνω εποχή. — πλειστοκαινικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
πλείστος (βλ.λ.) + καινός «καινούργιος», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pleistocene]. 

πλείστος, -η, -ο (λόγ.) 1. πάρα πολύς (ως προς την ποσότητα, το πλή-
θος): ~ συµπολίτες µας υφίστανται τα δεινά τής ανεργίας || ~ λόγοι µάς 
αναγκάζουν να ακυρώσουµε τελικώς τη συµφωνία µας ANT. ελά-
χιστος· ΦΡ. (α) ως επί το πλείστον (ώς επί το πλείστον, Θουκ. 4, 14) 
στο µεγαλύτερο ποσοστό, σε πολύ µεγάλο βαθµό, κατά κύριο λόγο: οι 
ερωτικές του σχέσεις υπήρξαν ~ εφήµερες και επιφανειακές || τους 
νέους ~ απασχολεί το επαγγελµατικό τους µέλλον (β) κατά το πλεί-
στον (κατά το πλείστον, Πολύβιος 11,4,7) κατά το πιο µεγάλο µέρος, 
στο µεγαλύτερο τµήµα: οι κάτοικοι τού νησιού είναι ~ ναυτικοί 2. 
(στον πληθ.) οι πιο πολλοί: οι ~ των γνωστών του τυγχάνουν γιατροί-
ΦΡ. πλείστοι όσοι | πλείστα όσα (όσας πλείστας, Ηροδ. 6, 4) πολλοί 
και διάφοροι ή πολλά και διάφορα: πλείστοι όσοι εκδηλώνουν κατά 
καιρούς ενδιαφέρον για την τουριστική αξιοποίηση τής περιοχής µας || 
~ παράδοξα συµβαίνουν στην κοινωνία µας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλείστος < *πλή-ιστος (µε βράχυνση τού φωνήεντος -η-
προ ηµιφώνου και συµφώνου, κατά τον νόµο τού Osthoff) < *plê-isto-
(όπου το -is- αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού συγκριτικού επιθήµα-
τος *-jes | *-jos και συνοδεύεται από το υπερθ. επίθηµα -t(h)o-), µετα-
πτωτ. βαθµ. (µηδενισµ. ως προς την α' συλλαβή και εκτεταµ. ως προς 
τη β' συλλαβή) τού I.E. *pela- «πληρώ, γεµίζω», για το οποίο βλ. τα 
οµόρρ. πλή-ρης, πολ-ύς, πλή-θος κ.ά. Το επίθ. πλείστος συνδ. µε τα 
συνώνυµα αβεστ. fraëstan και αρχ. σκανδ. fleistr]. 

πλεκτάνη (η) {δύσχρ. πλεκτανών} 1. (κυριολ.) ΝΑΥΤ. χοντρό πλέγµα 
σχοινιού σε σχήµα κορδονιού, που τοποθετείται γύρω από τον άξονα 
τού έλικα, εµποδίζοντας την είσοδο των νερών στο σκάφος ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαλαµάστρα 2. (µτφ.) οτιδήποτε σχεδιάζεται µε πρόθεση να 
παραπλανήσει, να εξαπατήσει, να παγιδεύσει: στήνω | ετοιµάζω | 
αποκαλύπτω µια ~ || θύµα σκοτεινής - ΣΥΝ. δολοπλοκία, µηχανορρα-
φία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπείρα, καθετί περιτυλιγµένο», < πλέκω 
(πβ. πλεκ-τός) + παραγ. επίθηµα -άνη (πβ. βοτ-άνη, σκαπ-άνη, χο-
άνη). Η µτφ. σηµ. είναι µτγν.]. 

πλεκτήριο [1891] κ. (καθηµ.) πλεχτήριο (το) {πλεκτηρί-ου | -ων} 
χώρος εξοπλισµένος µε πλεκτικές µηχανές, κυρ. εργαστήριο ή τµήµα 
βιοµηχανικής µονάδας, για την κατασκευή πλεκτών ενδυµάτων. 

πλέκτης [µεσν.] {πλεκτών} κ. (καθηµ.) πλέχτης (ο), πλέκτρια [µτγν.] 
{πλεκτριών} κ. (καθηµ.) πλέχτρια (η) τεχνίτης σε πλεκτήριο ή 
ειδικευµένος στον χειρισµό πλεκτικών µηχανών. Επίσης (καθηµ.) 
πλέχτρα (η) {πλεχτρών}. —πλεκτικός,-ή, -ό [αρχ.] κ. πλεχτικός. 

πλεκτοβιοµηχανία (η) βιοµηχανία κατασκευής πλεκτών ενδυµάτων. 
πλεκτοµηχανή (η) µηχανή που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 

πλεκτών ενδυµάτων. 
πλεκτός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) πλεχτός 1. αυτός που έχει πλεχτεί, 

που έχει φτειαχτεί µε πλέξιµο: ~ καλάθι | ψάθα | ύφασµα | ζακέτα 2. 
πλεκτό (το) (α) ένδυµα που έχει κατασκευαστεί µε πλέξιµο: φορούσε 
ένα χοντρό ~ για το κρύο || τα ~ πλένονται στο χέρι (β) το εργόχειρο 
που έχει κατασκευαστεί µε πλέξιµο 3. ΜΕΤΡ. πλεκτή οµοιοκαταληξία 
µορφή οµοιοκαταληξίας, κατά την οποία οι στίχοι οµοιο-καταληκτούν 
ανά δύο, δηλ. ο πρώτος µε τον τρίτο, ο δεύτερος µε τον τέταρτο κ.λπ. 
— πλεκτ-ά | -ώς επίρρ. 

πλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπλεξα, πλέ-χτηκα, -γµένος) ♦ (µετβ.) 1. κα-
τασκευάζω (κάτι) στρίβοντας µακριά και λεπτά υλικά (λ.χ. κλωστές, 
σχοινιά, τρίχες, κλαδιά), ώστε να περνά το ένα γύρω ή πάνω από το 
άλλο ή µέσα στο άλλο, όπως στο δίχτυ: ~ ένα καλάθι | ρούχο | ζευ-
γάρι γάντια | µια κουβέρτα | στεφάνι µε λουλούδια || ~ τα µαλλιά µου 
κοτσίδες- ΦΡ. πλέκω τα δάχτυλα /χέρια περνώ τα δάχτυλα τού ενός 
χεριού ανάµεσα στα δάχτυλα τού άλλου ενώνοντας τα χέρια: έπλεξε 
τα χέρια µε χαριτωµένη αµηχανία- (µτφ.) 2. τυλίγω (κάτι) γύρω από 
(κάτι άλλο): το µωρό έπλεξε τα χεράκια του γύρω από τον λαιµό τού 
πατέρα του 3. συνδυάζω επιµέρους στοιχεία συνθέτοντας (κάτι): ~ 
µια ιστορία ΣΥΝ. σχεδιάζω, συνθέτω, πλάθω· ΦΡ. πλέκω το εγκώµιο 
(κάποιου) λέω επαινετικά λόγια για (κάποιον): ο πρωθυπουργός 
έπλεξε το εγκώµιο τού υπουργού του ♦ 4. (αµετβ.) ασχολού- 
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µαι µε το πλέξιµο, κατασκευάζω (κάτι) πλεκτό: από µικρή την έµαθαν να 
πλέκει και να κεντάει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *plëk-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pel- «διπλώνω, πτυχώνω», 
πβ. σανσκρ. prasna- «πλέγµα», αρχ. σλαβ. pletq «πλέκω», αρχ. γερµ. flehtan 
(> γερµ. flechten «πλέκω»), αγγλ. flax «λινάρι», λατ. *pleco (όπως 
µαρτυρείται στα σύνθετα im-plicäre «εµπλέκω, συνδέω», ex-plicâre «εξηγώ», 
sim-plex «απλός» κ.ά.). Παράγ. πλέγµα, πλοκ-ή, πλεκτ-άνη, πλόκ-αµος κ.ά. 
Ήδη στην Αρχ. χρησιµοποιούνται µεταφορικώς οι εκφράσεις πλέκω ρήµατα, 
λόγους, ύµνους, φδάς]. 

Πλεµατι (το) {πλεµατ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. καθετί που έχει πλεχτεί, που έχει 
κατασκευαστεί µε πλέξιµο: το ~ τής αράχνης ΣΥΝ. πλέγµα, δίχτυ 2. (ειδικότ.) 
(α) κάθε δικτυωτός σάκος (β) δίχτυ για ψάρεµα ΣΥΝ. απόχη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλεγµάτιον (µε σίγηση τού -γ-, πβ. κ. πράµα - πράγµα), υποκ. 
τού ουσ. πλέγµα]. 

πλεµόνι (το) {πλεµον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πνευµόνι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
πνευµόνιον (µε ανοµοίωση τού -ν- και σίγηση τού διαρκούς [ν] προ τού -µ-), 
υποκ. τού αρχ. πνεύµων, -όνος (βλ.λ.)]. 

πλέµπα (η) {πλέµπων} (µειωτ.) τα κατώτερα στρώµατα τής κοινωνίας, ο πολύς 
λαός, ο όχλος: αυτός είναι αριστοκράτης· τι δουλειά έχει µε την ~! ΣΥΝ. 
συρφετός. [ΕΤΥΜ < ιταλ. plebe < λατ. plebs «πλήθος, όχλος»]. 

πλεµπάνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) η πλέµπα. [ΕΤΥΜ; < βεν. plebagia < 
λατ. plebeja, θηλ. τού επιθ. plebejus «δηµοτικός, κοινός, χυδαίος» < plebs, -is 
«όχλος, πλήθος»]. 

πλένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπλυνα, πλύ-θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) καθαρίζω 
(κάτι) βυθίζοντας το σε νερό ή υγρό διάλυµα (σαπουνάδα), τρίβοντας το µέσα 
σε αυτό (µε τα χέρια ή µε βούρτσα) ή βρέχοντας το µε αυτό: ~ τα ρούχα | τα 
πιάτα | τα πατώµατα | τους τοίχους || ~ τα χέρια | τα µαλλιά | το πρόσωπο | τα 
δόντια µου || ~ κάτι µε απορρυπαντικό | µε σαπούνι | µε σφουγγάρι | µε λάστιχο 
|| η βροχή έπλυνε τους δρόµους- ΦΡ. (α) να πλένεις το στόµα σου όταν µιλάς | 
πριν µιλήσεις για (κάποιον/κάτι) για αναφορά σε πρόσωπα, γεγονότα ή κα-
ταστάσεις µεγάλης σπουδαιότητας και άξια µεγάλου σεβασµού: όταν µιλάς 
για τη µάννα µου, να πλένεις το στόµα σου µε σαπούνι! (β) τον αράπη κι αν τον 
πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς βλ. λ. αράπης ♦ 2. (αµετβ.) καθαρίζω τα 
ρούχα: πλένει και σιδερώνει από το πρωί-(µεσοπαθ. πλένοµαι) 3. καθαρίζοµαι, 
κάνω µπάνιο: την ώρα που τηλεφώνησες πλενόµουν (ειδικότ.) καθαρίζω το 
πρόσωπο µου, νίβοµαι: µόλις ξύπνησα και δεν έχω πλυθεί ακόµη 4. 
(τριτοπρόσ.-συνήθ. για ρούχα) για τη θερµοκρασία στην οποία πρέπει να 
πλυθεί ένα ρούχο: αυτό το πουκάµισο πλένεται στο πλυντήριο στους 40° || αυτό 
το ρούχο δεν πλένεται σε ζεστό νερό || τα µάλλινα πλένονται µε κρύο νερό και 
στο χέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. πλύνω (από τον αόρ. έπλυνα, κατά το σχήµα έµεινα - 
µένω) < *πλύ-ν-jω (µε ενεστωτικό έρρινο ένθηµα) < *plu-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *pleu- «ρέω, πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. pupluve (µέσ. παρακ. τού 
ρ. piavate «κολυµπώ, πλέω»), αρµ. lua-na-m «πλένω», λατ. pluere «βρέχω» (> 
γαλλ. pleuvoir, ισπ. llover), αρχ. γερµ. flewen «πλένω», γερµ. fliessen «ρέω, 
τρέχω», αγγλ. flow κ.ά. Οµόρρ. πλέ-ω, πλους (< πλό-ος), πλο-ϊο(ν), πλοϋ-τος 
κ.ά.]. 

πλεξανα (η) {πλεξανών} (καθηµ.) πλεξίδα κυρ. ξερών κρεµµυδιών ή σκόρδων. 
[ΕΤΥΜ... < πλέξη + παραγ. επίθηµα -άνα, πβ. δαγκ-άνα, φαγ-άνα]. 

πλέξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ο τρόπος µε τον οποίο έχει πλεχτεί 
ή πλέκεται (κάτι): απλή | πολύπλοκη | διπλή | ελαστική | ενισχυµένη | 
παραδοσιακή ~||~ λαστιχωτή στους µηρούς 2. η ίδια η ύφανση, η υφή ενός 
υφάσµατος, το προϊόν τού πλεξίµατος: λεία | απαλή | χοντρή | ζεστή | 
ανάγλυφη | κοτλέ | ζέρσεϊ | µεταξένια ~. 

πλεξιγκλάς (το) {άκλ.} ελαφρύ και διαφανές πλαστικό υλικό που µοιάζει µε 
γυαλί, µε εξαιρετική αντοχή στις καιρικές µεταβολές και στις πιέσεις· 
χρησιµοποιείται ευρύτατα για την κατασκευή τής καλύπτρας τού πιλότου 
καθώς και παραθύρων, παρµπρίζ αεροσκαφών, σκαφών και οχηµάτων, για 
πινακίδες ή και έπιπλα. Επίσης πλεξιγκλάς. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. plexiglas (εµπορική ονοµασία) < plexi- (< λατ. plexus 
«πλεκτός», µτχ. τού p. plecto «πλέκω») + glass «γυαλί»]. 

πλεξίδα (η) → πλεξούδα 
πλέξιµο (το) {πλεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κατασκευή πράγµατος µε 

στρίψιµο µακριών και λεπτών υλικών, ώστε το ένα να περνιέται γύρω, µέσα ή 
πάνω από το άλλο και να ενώνονται: το ~ τού καλαθιού | τού πουλόβερ | τής 
κοτσίδας 2. (ειδικότ.) η διαδικασία κατασκευής υφάσµατος κατά την οποία 
σχηµατίζει κανείς θηλιές µε συνεχές νήµα και το περνάει ανάµεσα από αυτές 
µε ειδικές βελόνες ή βελονάκι ή µε πλεκτική µηχανή: τα κορίτσια έµαθαν από 
µικρά ~ και κέντηµα. 

πλεξούδα κ. πλεξίδα (η) [µεσν.] 1. η κοτσίδα, µαλλιά πλεγµένα µεταξύ τους 
κατά µήκος µε διάφορους τρόπους 2. η µορφή µε την οποία πωλούνται τα 
σκόρδα ή τα κρεµµύδια (που θυµίζει κοτσίδα πλεγµένη): αγόρασε δύο 
πλεξούδες σκόρδα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πλεξούδι < πλέξη + υποκ. επίθηµα -ούδι]. 

πλέον επίρρ. (λόγ.) 1. για τον περιφραστικό σχηµατισµό τού συγκριτικού 
βαθµού: ο ~ σηµαντικός | διαβασµένος | αναγνωρισµένος συγγραφέας- ΦΡ. (α) 
πλέον του δέοντος περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο ή απαιτούµενο: 
εργάζεται ~ || η απόδοση του υπήρξε ~ ικανοποιητική ΣΥΝ. υπέρ το δέον (β) 
πλέον ή βέβαιον περισσότερο και από βέβαιο ΣΥΝ. πέραν πάσης αµφιβολίας 2. 
(α) πια, ήδη: ό,τι έγινε τότε ανήκει - στο παρελθόν || είναι ~ αργά, αποκλείεται 
να προλάβεις (β) µελλοντικά, από εδώ και πέρα: υποσχέθηκε να είναι ~ πιο 
προσεκτικός στις επιλογές του (γ) (µε αριθµητ.) παραπάνω: στη δη- 

µοσκόπηση µετείχαν ~ των δέκα χιλιάδων νέων από 15 έως 25 ετών || 
εψήφισαν ~ των διακοσίων ΣΥΝ. περισσότερο (βλ. κ. λ. επιπλέον). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πλέον/ πλεϊον, ουδ. τού επιθ. πλείωνΙ πλέων< *πλή)-ων 

(µε βράχυνση κατά το πλείστος, βλ.λ.) < *plê-is-on- (που χρησιµοποιήθηκε ως 
συγκρ. βαθµός τού επιθ. πολύς), µεταπτωτ. βαθµ. (µηδενισµ. ως προς την α' 
συλλαβή και εκτεταµ. ως προς τη β' συλλαβή) τού I.E. *pela- «πληρώ, γεµίζω», 
για το οποίο βλ. τα οµόρρ. πλή-θος, πλή-ρης, πολ-ύς κ.ά. Το επίθ. πλείων συνδ. 
µε αβεστ. fräyah «πολύς, περισσότερος», σανσκρ. prâyah (επίρρ.)]. πλεονάζω ρ. 
αµετβ. {µτχ. ενεστ. πλεονάζων, -ούσα, -ον | πλεόνασα} 1. περισσεύω, είµαι 
περιττός: οι προσλήψεις έγιναν χωρίς προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα να 
πλεονάζουν τουλάχιστον χίλιοι υπάλληλοι 2. βρίσκοµαι σε µεγαλύτερη ποσότητα 
από το αναµενόµενο ή το κανονικό: στον λόγο του πλεονάζουν τα συνθήµατα, 
ενώ απουσιάζουν αισθητά οι ουσιαστικές προτάσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέον 
(βλ.λ.)]. πλεόνασµα (το) [µτγν.] (πλεονάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι µένει 
επιπλέον, η περιττή ποσότητα: οι αλόγιστες προσλήψεις δηµιούργησαν ~ 
προσωπικού || ~ αποθήκης | ταµείου | προϋπολογισµού | εµπορικού ισοζυγίου 
ΣΥΝ. περίσσευµα ANT. έλλειµµα, υστέρηµα 2. (ειδικότ.) (α) το µέρος, κυρ. 
αγροτικής παραγωγής, που δεν απορροφήθηκε από την αγορά: - ρυζιού | καφέ | 
εσπεριδοειδών (β) ΟΙΚΟΝ. η ποσότητα παραγόµενου αγαθού που µένει 
αδιάθετη. 
πλεονασµός (ο) [αρχ.] 1. η ύπαρξη πλεονάσµατος 2. ΓΛΩΣΣ. η χρήση περιττών 

λέξεων ή άλλων γλωσσικών στοιχείων στον λόγο, κατά τέ-τοιον τρόπο ώστε 
να επαναλαµβάνεται η ίδια σηµασία, π.χ. (ως λογοτεχνικό µέσο) «του 'στέλνε 
ο Αλήπασας χαρτί κι ένα κοµµάτι γράµµα», (για έµφαση στον προφορικό λόγο) 
«µην ξανάρθεις πάλι εδώ!», (ως γλωσσικό σφάλµα) ξαναεπαναλαµβάνω, από 
ανέκαθεν. 

πλεοναστικός, -ή, -ό 1. αυτός που συνιστά πλεονασµό ή που σχετίζεται µε 
αυτόν: ~ έκφραση | διατύπωση ANT. ελλειπτικός 2. αυτός που εµφανίζει ή 
προκύπτει ως περίσσευµα, πλεόνασµα: ~ ισοζύγιο | προϋπολογισµός ΑΝΤ. 
ελλειµµατικός. — πλεοναστικ-ά | -ώς επίρρ., πλε-οναστικότητα (η). 

πλεονέκτηµα (το) [αρχ.] {πλεονεκτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το θετικό 
χαρακτηριστικό πράγµατος, καθετί που ευνοεί µια επιθυµητή εξέλιξη: η 
φοίτηση σε ένα καλό σχολείο παρέχει πολλά ~ || είναι µεγάλο - οι διασυνδέσεις 
του µε πολιτικούς || εκµεταλλεύεται όλα τα ~ τής θέσης του, για να ανέλθει 
κοινωνικά ΣΥΝ. ατού ΑΝΤ. µειονέκτηµα 2. ό,τι αποκοµίζει κανείς ως όφελος, 
κέρδος: τι ~ θα έχει, αν κάνει µία τέτοια παραχώρηση; || η λύση αυτή έχει 
πολλά ~ || είναι µεγάλο ~ γι' αυτόν που µπορεί και αγοράζει µε έκπτωση ΣΥΝ. 
ωφέλεια 3. η θέση υπεροχής ή ανωτερότητας: οι τελευταίες εξελίξεις τού 
δίνουν σαφές ~ έναντι τού αντιπάλου του ΣΥΝ. προβάδισµα · 4. (στο τένις) ο 
πρώτος πόντος που κερδίζεται µετά από ισοπαλία · ΦΡ. (στο ποδόσφαιρο για 
διαιτητές) αφήνω (το) πλεονέκτηµα δεν καταλογίζω φάουλ υπέρ µιας οµάδας, 
όταν µπορεί να συνεχίσει την επιθετική της προσπάθεια, που τη φέρνει σε 
ευνοϊκή θέση: αν ο διαιτητής άφηνε το πλεονέκτηµα, θα είχε µπει γκολ. — 
(υποκ.) πλεονεκτηµατάκι (το). 

πλεονέκτης (ο) {πλεονεκτών}, πλεονέκτρια (η) {πλεονεκτριών} αυτός που 
επιζητεί διαρκώς να αποκτά και να κατέχει όσο το δυνατόν πιο πολλά, που δεν 
αρκείται σε όσα έχει: η εύκολη επιτυχία τον έκανε - και άπληστο || να χαίρεσαι 
µε ό,τι έχεις και µη γίνεσαι ~ ΣΥΝ. άπληστος, αχόρταγος ANT. ολιγαρκής. 
Επίσης (λαϊκ.) πλεονέχτρα (η) {δύσχρ. πλεονεχτρών}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέον + -έκτης < έχω, πβ. κ. µτγν. καχ-έκτης]. 

πλεονεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που παρέχει πλεονεκτήµατα, που υπερέχει 
έναντι άλλου: βρίσκεται σε ~ θέση σε σχέση µε τους συνυποψήφιους του || 
επέλεξε την πιο ~ λύση ΣΥΝ. ευνοϊκός ΑΝΤ. µειονεκτικός. — πλεονεκτικ-ά | -
ώς [αρχ.] επίρρ. 

πλεονεκτιΚΟτητα (η) [χωρ. πληθ.} το να ευνοείται (κάποιος), να διαθέτει 
πλεονέκτηµα, να πλεονεκτεί ΣΥΝ. υπεροχή ΑΝΤ. µειονεκτικό-τητα. 

πλεονεκτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πλεονεκτείς...· συνήθ. σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
διαθέτω την υπεροχή έναντι (κάποιου), βρίσκοµαι σε πλεονεκτική θέση: η 
γηπεδούχος οµάδα πλεονεκτεί λόγω έδρας || - αριθµητικά | οικονοµικά | 
στρατιωτικά ΣΥΝ. υπερέχω ANT. υστερώ, µειονεκτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. 

πλεονεξία (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} η τάση να µην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν 
αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα (από όσα κατέχει, αξίζει, 
δικαιούται ή έχει πραγµατικά ανάγκη): η - του δεν τον αφήνει να χαρεί αυτά 
που έχει ΣΥΝ. απληστία ΑΝΤ. ολιγάρκεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, πλειονοψηφία. 

πλεούµενο (το) κάθε πλωτή κατασκευή, σκάφος. [ΕΤΥΜ; < µεσν. πλεούµενον 
< αρχ. πλέω + -ούµενον (τής µτχ. τού µεσοπαθ. ενεστ. συνηρηµένων ρ.), πβ. 
µελλ-ούµενος, χαρ-ούµενος]. 

πλεούσα (η) (πλεουσών) ΝΑΥΤ. το µέρος τού πλοίου που βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας, τα ύφαλα µέρη του ΣΥΝ. (λαϊκ.) γάστρα, 
βρεχάµενα ANT. έξαλα (τα). 
[ΕΤΥΜ; < πλέω + -ούσα (θηλ. µτχ. ενεστ. συνηρηµένων p.), πβ. ελε-ού-σα, 
πατ-ούσα]. 

πλερέζα (η) (σπάν. πλερεζών} πολύ λεπτό µαύρο ύφασµα, µε το οποίο οι 
γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι ή το πρόσωπο τους σε ένδειξη µεγάλου 
πένθους· ΦΡ. βάζω | φοράω πλερέζες στενοχωριέµαι πολύ, παίρνω κάτι πολύ 
βαριά: δεν θα φορέσουµε και πλερέζες, επειδή χάσαµε στο ποδόσφαιρο! 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pleureuse < pleurer «κλαίω» < λατ. plorare]. 

πλέρια επίρρ. (λαϊκ.) πλήρως: «όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο 
πλέρια» (Κ. Παλαµάς). 

πλέριος, -α, -ο (λαϊκ.) ολοκληρωµένος, αυτός που δεν έχει ψεγάδι ή 
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έλλειψη, πλήρης: ~ δηµοκρατική αντίληψη || σε ~ δηµοτική ΣΥΝ. πλή-
ρης, τέλειος. 
[ETYM. < πλήρης (βλ.λ.), κατά τα επίθ. ακέριος, στέριος]. 

πλερωµή (η) → πληρωµή πλερώνω ρ. → πληρώνω πλέυ 
µπόυ (το) → πλεϊµπόι 
πλευρά (η) 1. καθεµιά από τις εξωτερικές επιφάνειες ενός αντικει-

µένου- (ειδικότ.) κάθε επίπεδη επιφάνεια στερεού: το έπιπλο ήταν 
χτυπηµένο σε µία ~ || ~ κύβου | κουτιού 2. κάθε γραµµή που οριοθε-
τεί, περιγράφει ένα γεωµετρικό σχήµα: οι δύο κάθετες ~ µιας ορθής 
γωνίας || οι ίσες ~ ενός τετραγώνου 3. καθεµιά από τις δύο πλατιές 
επιφάνειες ενός λεπτού, επίπεδου αντικειµένου: η έξω ~ τής πόρτας || 
οι δύο ~ ενός νοµίσµατος | φύλλου | χαρτιού | υφάσµατος 4. καθεµιά 
από τις πλαϊνές επιφάνειες ενός αντικειµένου, κυρ. κατ' αντιδιαστολή 
προς το µπροστινό, πίσω, κάτω ή πάνω µέρος του 5. καθένα από τα 
δύο πλαϊνά µέρη ή τµήµατα ενός πράγµατος: η δεξιά | αριστερή ~ 
τοΟ δρόµου 6. καθένα από τα δύο πλάγια µέρη τού κορµού τού 
ανθρώπινου σώµατος: δέχτηκε σφαίρα στη δεξιά - ΣΥΝ. πλευρό 7. 
(ειδικότ.) καθένα από τα οστά µε το χαρακτηριστικό µακρύ, κοίλο και 
τοξοειδές σχήµα που σχηµατίζουν το θωρακικό κύτος: υπέστη 
κάταγµα στην τρίτη δεξιά ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) παίδι 8. το αντίστοιχο µέρος 
τού σώµατος ζώων ή σφαγίων, που χρησιµοποιείται για φαγητό 9. κά-
θε περιοχή, κατεύθυνση ή θέση που προσδιορίζεται ως προς έναν κε-
ντρικό άξονα, χώρο ή σηµείο: η βόρεια ~ τής πόλης || το κάστρο βρί-
σκεται στην πάνω ~ τού νησιού || αυτή η ~ τής τάξης έχει πολύ ήλιο το 
πρωί || ο κόσµος άρχισε να συρρέει απ' όλες τις ~ || περικυκλωµένοι 
από κάθε - || φυσούσε απ' την ~ τής θάλασσας 10. (συνεκδ.) οι 
άνθρωποι που βρίσκονται παραταγµένοι ή τοποθετηµένοι (κυρ. µε 
συγκεκριµένο τρόπο) σε κάθε τέτοια περιοχή, κατεύθυνση ή θέση: η 
δεξιά ~ τής στρατιωτικής παράταξης δεν έδειξε µαχητικότητα || αυτή η 
~ των µαθητών παρήλασε χωρίς συντονισµό 11. ο χώρος σε πολύ 
κοντινή απόσταση γύρω από κάποιον: στη δεξιά του ~ στεκόταν ένας 
αλλοδαπός 12. (κ. στον πληθ.) οι παρυφές: οι ~ τού βουνού 13. 
καθεµιά από δύο ή περισσότερες ανταγωνιζόµενες οµάδες, παρατά-
ξεις κλπ.: ποια ~ κέρδισε; || και οι δύο ~ έχουν δίκιο || καµιά ~ δεν 
υποχώρησε || όλες οι ~ επέδειξαν πνεύµα συνεργασίας || ας ακουστεί 
και η άλλη ~ (λατ. audiatur altera pars) 14. (µτφ.) η άποψη, ο τρόπος µε 
τον οποίο προσεγγίζεται ή εκδηλώνεται ένα φαινόµενο ή πρόβληµα: 
από οικονοµικής ~ συµφέρει αυτή η αγορά || εξετάστηκαν προσεκτικά 
όλες οι ~ τού προβλήµατος || µία άγνωστη ~ τού χαρακτήρα του | τού 
έργου του || ο αισιόδοξος βλέπει πάντα τη θετική ~ των πραγµάτων 
ΦΡ. από την άλλη πλευρά βλ. λ. άλλος 15. (µτφ.) η θέση (κάποιου), η 
στάση που τηρεί εκφράζοντας (κάποιον), παίρνοντας το µέρος του ή 
βάσει µιας αρχής, κυρ. αντιπαρατιθέµενος (µε κάποιον άλλον): είµαι 
πάντα µε την - των αδυνάτων || απ' τη δική µου - αρνούµαι να 
συµφωνήσω µε τέτοιες ενέργειες || απ' την ~ της έχει δίκιο || από 
πλευράς µου δεν υπάρχει αντίρρηση 16. η οικογένεια από την οποία 
κατάγεται ο γονέας (κάποιου): έχει πολλά ξαδέλφια από την ~ τής 
µητέρας του || απ' την ~ τού πατέρα του είναι όλοι ξανθοί. — (υποκ.) 
πλευρούλα κ. πλευρίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στο µυκ. τόπων, pe-re-u-ro-na-de: Πλευρώναδε), λ. 
σχηµατισµένη όπως και το ουσ. νευρά (οπότε πλε-υρ-ά), πιθ. < *πλεΕ-
ρά, που ανάγεται σε *πλε-Έαρ, το οποίο εµφανίζει µεταπτωτ. βαθµ. 
(µηδενισµ. στην α' συλλαβή και συνεσταλµ. στη β' συλλαβή) τού I.E. 
♦pela- «ευρύς, επίπεδος» (για το οποίο βλ. λ. παλά-µη, πέλα-γος)]. 
πλευρεκτοµή (η) {πλευρεκτοµιών} ΙΑΤΡ. η τµηµατική ή συνολική 
αφαίρεση πλευράς ή πλευρών σε χειρουργική επέµβαση. Επίσης 
πλευρεκτοµία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pleurectomy]. πλευρίζω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {πλεύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) (για πλοία, 
σκάφη κ.λπ.) αράζω µε τη µία πλευρά στην προκυµαία ή δένω δίπλα 
σε άλλο πλοίο: το καράβι µόλις πλεύρισε- σε λίγο θα αρχίσει η 
εκφόρτωση των εµπορευµάτων ♦ (µετβ.) 2. (για πλοία, σκάφη κ.λπ.) 
πλησιάζω στην πλευρά πλοίου: οι πειρατές τους πλεύρισαν και 
κατέλαβαν το πλοίο µε έφοδο ΣΥΝ. πέφτω δίπλα 3. (µτφ.) προσεγγίζω 
(κάποιον) χωρίς να εκτίθεµαι άµεσα ή να φανερώνω ξεκάθαρα τις 
επιδιώξεις και τα κίνητρα µου, κυρ. µε ύποπτο ή ανορθόδοξο τρόπο: 
τον πλεύρισε ένας στον δρόµο για λαθραία ρολόγια ΣΥΝ. (λαϊκ.) δι-
πλαρώνω. — πλεύριση (η). πλευρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την πλευρά ή το πλευρό: ~ τόξο 2. αυτός που γίνεται ή 
εκδηλώνεται από τα πλάγια ή κατευθύνεται στην πλευρά (κάποιου): ~ 
χτύπηµα | επίθεση | κίνηση. — πλευρικ-ά | -ως [1886] επίρρ. 
πλεύρισµα (το) {πλευρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λαϊκ.) η προσέγγι-
ση από τα πλάγια ή µε µία πλευρά: το ~ τού πλοίου στην προκυµαία 2. 
(µτφ.) η προσέγγιση (κάποιου) µε ιδιοτελείς επιδιώξεις και ανορ-
θόδοξες µεθόδους, χωρίς να αποκαλύπτονται αµέσως οι πραγµατικές 
προθέσεις τού άλλου: το ~ µικρών παιδιών από επιτηδείους για ναρ-
κωτικά ΣΥΝ. διπλάρωµα, πλησίασµα, πλεύριση. πλευρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. 
φλεγµονή τού λεπτού περιβλήµατος των πνευµόνων (υπεζωκότος) µε 
ή χωρίς εκροή υγρού στην πλευρική κοιλότητα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ξηρό βήχα και πόνο στην πλευρά που έχει 
προσβληθεί: υγρά | ξηρά | οξεία | χρονία | µονόπλευρη | δεξιά | 
δίπλευρη | πυώδης | φυµατιώδης | κακοήθης | µεταστατική ~. Επίσης 
(λαϊκ.) πλευρίτης (ο). — πλευριτικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ETYM. < αρχ. 
πλευρϊτις (νόσος) < πλευρά}. πλευριτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{πλευρίτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να 
αρρωστήσει από πλευρίτιδα ή γενικότ. να κρυολογήσει σοβαρά: κλείσε 
το ανοιχτό παράθυρο, γιατί θα µας πλευριτώσει ♦ 2. (αµετβ.) 
αρρωσταίνω από πλευρίτιδα ή αποκτώ πο- 

λύ δυνατό κρύωµα: θα πλευριτώσει το παιδί- τόση ώρα είναι µέσα στα 
ρεύµατα! — πλευρίτωµα (το). πλευρό (το) 1. το πλάγιο µέρος κάθε 
πράγµατος, η πλευρά: δεχτήκαµε επίθεση στο αριστερό ~ τής 
παράταξης 2. (ειδικότ.) η πλευρά τού ανθρώπινου σώµατος: είχε 
χτυπήσει στο ~ || ανασηκώθηκε στο δεξί ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπάντα· ΦΡ. (α) 
µ' αυτό | απ' αυτό το πλευρό να κοιµάσαι! για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος θεωρεί δεδοµένες και σίγουρες ορισµένες εξελίξεις, έχοντας 
στηριχθεί σε λανθασµένα ή ανύπαρκτα στοιχεία, έχοντας 
διαµορφώσει λανθασµένη εκτίµηση, κρίση ή εφησυχάζοντας: Εχεις 
την εντύπωση πως θα σε βοηθήσουν, αν πάθεις τίποτα; ~! (β) στο 
πλευρό (κάποιου) (ι) ακριβώς δίπλα σε (κάποιον) (κυρ. σε ένδειξη ή 
πιστοποίηση στενής σχέσης): ό,τι και να γίνει, σε θέλω -µου απόψε! || 
τα τελευταία χρόνια ήταν ~ του σε κάθε δηµόσια εµφάνιση του (ii) 
(µτφ.) σε συµπαράσταση, σε βοήθεια (κάποιου): οι φίλοι του 
στάθηκαν πάντα ~ του ακόµα και στις πιο δύσκολες στιγµές || για ό,τι 
θελήσεις, εµείς θα είµαστε ~ σου (γ) αλλάζω πλευρό βλ. λ. αλλάζω 3. 
καθένα από τα τοξοειδή θωρακικά οστά ανθρώπου ή ζώου: έσπασε 
δύο ~ στο ατύχηµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) παίδι. — (υποκ.) πλευράκι (το) (σηµ. 
2, 3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλευρόν, παράλλ. τ. τού ουσ. πλευρά (βλ.λ.), πβ. κ. 
νεϋρον - νευρά]. πλευροκόπηµα (το) {πλευροκοπήµ-ατος | -ατα, -
άτων} η επίθεση µε πυρά στην πλευρά εχθρικής παράταξης ή θέσης 
ΣΥΝ. πλευροκόπηση. πλευροκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} το πλευροκόπηµα. — πλευροκοπικός, -ή, -ό, πλευροκοπικ-ά | 
-ώς επίρρ. πλευροκοπώ ρ. µετβ. {πλευροκοπείς... | πλευροκόπ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} χτυπώ εχθρικό στρατιωτικό σχηµατισµό ή 
οχυρωµατική θέση επιτιθέµενος από τα πλάγια: τους πλευροκόπησαν 
στα στενά, προτιµώντας τον κλεφτοπόλεµο από την κατά µέτωπο σύ-
γκρουση! 
[ΕΤΥΜ < αΡΧ· πλευροκοπώ (-έω) < πλευρά + -κοπώ < κόπτω]. -πλεύρος, 
-η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πλευρών: 
πεντάπλευρο κουτί || τετράπλευρο σχήµα || (το ουδ. ως ουσ.) σχεδιάζω 
ένα τετράπλευρο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τετρά-πλευρον, 
µτγν. τρί-πλευρος), το οποίο προέρχεται από το ουσ. πλευρά]. 
πλευροτοµή (η) ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση διανοίξεως τού υπεζω-
κότος, για να αφαιρεθούν τα πυώδη εκκρίµατα που έχουν συγκε-
ντρωθεί. Επίσης πλευροτοµία [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pleurotomie]. πλευρωδυνία (η) [1879] ΙΑΤΡ. πόνος που εντοπίζεται 
στην επιφάνεια τού θώρακα και στα µεσοπλεύρια διαστήµατα λόγω 
οργανικών παθήσεων ή νευραλγιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < πλευρά + -ωδυνία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οδύνη, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pleuro-dy-nia]. πλεύση 
(η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} ο πλους και η πορεία σκάφους, καθώς και 
η απόσταση που καλύπτει·  ΦΡ. γραµµή πλεύσεως βλ. λ. γραµµή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλεϋσις < αρχ. πλέω (πβ. αόρ. έπλευσα)]. πλεύσιµος, -η, 
-ο [µεσν.] πλωτός, αυτός που µπορεί να τον διαπλεύσει κανείς: - 
ύδατα | στενά ΣΥΝ. πλευστός. πλευστός, -ή, -ό 1. πλωτός (βλ.λ.) 2. 
πλευστόν (το) (α) η ικανότητα ενός σκάφους να πλέει µε ασφάλεια 
ΣΥΝ. πλευστότητα (β) οργανισµός που πλέει υποβρυχίως, λ.χ. οι 
µέδουσες. [ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού πλέω (πβ. αόρ. έπλευσα)]. 
πλευστότητα (η) [1897] [χωρ. πληθ.} 1. ΝΑΥΤ. Ο βαθµός ασφαλούς 
πλεύσεως, που εξασφαλίζεται από την κατασκευή ενός πλοίου ΣΥΝ. 
πλευστόν, πλοϊµότητα 2. το συνολικό βάρος που υποβαστάζει αερο-
πλάνο ή αερόπλοιο ως προς την ανυψωτική του δύναµη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. navigability]. πλεύσω (να/θα) ρ. → πλέω 
πλέχτης (ο) → πλέκτης πλεχτικός, -ή, -ό → πλεκτικός πλεχτός, -ή, -ό 
→ πλεκτός πλέχτρια κ. (καθηµ.) πλέχτρα (η) → πλέκτης πλέω ρ. 
αµετβ. [έπλευσα} 1. (για σκάφη, πλοία κ.λπ.) κινούµαι στην επιφάνεια 
υδάτινου όγκου, ελέγχοντας την πορεία και την ταχύτητα µου, 
ταξιδεύω σε θάλασσα, λίµνη ή ποταµό: το πλοίο έπλευσε για Πειραιά 
κατά µήκος των παραλίων 2. (για ανθρώπους) ταξιδεύω µε πλοίο (για 
συγκεκριµένο προορισµό): πλέουµε προς Πάρο 3. διατηρούµαι στην 
επιφάνεια τού νερού ή άλλου υγρού χωρίς να βυθίζοµαι: τα νούφαρα 
έπλεαν στη λίµνη || µικρά κοµµάτια φελλού έπλεαν στο κρασί ΣΥΝ. 
επιπλέω 4. (µτφ.) (+µέσα | σε κάτι) (α) φαίνοµαι δυσανάλογα µικρός 
µέσα σε κάτι, που µου πέφτει υπερβολικά πολύ ή µεγάλο: αδυνάτισε 
τόσο, που πλέει µέσα στο σακάκι του || η σαλάτα πλέει στο λάδι || TO 
φαγητό πλέει στη σάλτσα ΣΥΝ. (µτφ.) κολυµπώ (β) διαθέτω (κάτι) σε 
αφθονία: δεν ξέρει τι έχει, πλέει στο χρήµα (γ) είµαι ολόκληρος 
βρεγµένος από (κάτι): το πρόσωπο του έπλεε στον ιδρώτα. [ΕΤΥΜ; αρχ. 
< *πλέΕ-ω < I.E. *pleu- «ρέω, πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. piavate (ίδια 
σηµ.), λατ. pluit «βρέχει», pluvia «βροχή» (> γαλλ. pluie, ισπ. lluvia), 
αρχ. γερµ. fluot (> γερµ. Flut «πληµύρα»), αγγλ. flood κ.ά. Οµόρρ. πλύ-
νω (βλ.λ.), πλους (< πλό-ος), πλο-ϊο(ν), πλοϋ-τος, πλω-τός κ.ά.]. 

πλέω - πλους: σύνθετα. Από το ρ. πλέω σχηµατίστηκε στην Αρ-
χαία το πλους (< *πλο-ος, µε συναίρεση). Η πλούσια ναυτική ζωή 
των Ελλήνων δηµιούργησε σειρά συνθέτων των πλέω και πλους µε 
ποικιλία σηµασιών ανάλογα µε τη φορά, τον τρόπο και τον σκοπό 
τού πλου. Σύνθετα: πλέω - πλους, κατα-πλέω - κατά-πλους (άφι-
ξη), απο-πλέω - από-πλους (αναχώρηση), εισ-πλέω - είσ-πλους (εί- 
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σοδος), εκ-πλέω - έκ-πλους (έξοδος), δι-εκ-πλέω - δι-έκ-πλους (έξοδος διά 
µέσου...), δια-πλέω - διά-πλους (τού Ατλαντικού Ωκεανού, η διάσχιση, 
πλεύση διά µέσου), παρα-πλέω - παρά-πλους (πλεύση δίπλα, παράλληλα 
µε...), περι-πλέω - περί-πλους (γύρω από...), ανα-πλέω - ανά-πλους (ειδική 
δήλωση πλεύσεως αντίθετα προς το ρεύµα τού ποταµού, προς τα πίσω). 
Επίσης επι-πλέω, uno-πλέω, συµ-πλέω, υπερ-πλέω, προσ-πλέω. 

πληβείος (ο), πληβεία (η) {πληβειών} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαία Ρώµη) κάθε µέλος 
της κατώτερης κοινωνικής τάξης, κατ' αντιδιαστολή προς 
τους ευγενείς πατρικίους 2. (κατ' επέκτ.-µειωτ.) κάθε άνθρωπος µε φτωχή και 
ταπεινή καταγωγή: δεν καταδέχεται να µιλά µε πληβείους. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. πληβείος < λατ. plebejus «δηµοτικός, κοινός, χυδαίος» < plebs, 
-is «όχλος, πλήθος»]. πληγείς, -είσα, -έν → πλήττω 
πληγή (η) 1. το τραύµα που προκαλείται στο σώµα (κάποιου): ~ στο γόνατο | 

από πέσιµο | από µαχαίρι | σφαίρα || ο γιατρός περιποιήθηκε τον τραυµατία 
καθαρίζοντας και επιδένοντας τις - του || βαθιά | ανοιχτή | επιπόλαιη - 2. 
διάσπαση τού δερµατικού ιστού ή ρήξη βλεννογόνου µεµβράνης (συχνά µε 
σχηµατισµό πύου) λόγω µολύνσεως, ασθένειας κ.λπ. ΣΥΝ. έλκος· ΦΡ. (α) ξύνω | 
σναξέω | ανοίγω (παλιές) πληγές βλ. λ. ανοίγω (β) (παροιµ.) αν δεν 
ξεσαµαρώσεις τον γάιδαρο, δεν βλέπεις τις πληγές του σε περιπτώσεις που 
τα βάσανα κάποιου περνούν απαρατήρητα, όταν αυτός δεν διαµαρτύρεται ή 
δεν κάνει παράπονα, ο πόνος του µένει συχνά άγνωστος, κρυφός 3. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε πλήττει (κάποιον), προξενεί µια νοσηρή ή επώδυνη 
κατάσταση: η ~ των ναρκωτικών/ τής ανεργίας/ τής παραοικονοµίας || αυτός ο 
άνθρωπος είναι ~ για τον κλάδο µας! ΦΡ. οι δέκα πληγές τού Φαραώ | τής 
Αιγύπτου (i) (στην Π.∆.) οι δέκα συµφορές µε τις οποίες ο Θεός τιµώρησε 
τους Αιγυπτίους, εξαναγκάζοντας τον Φαραώ να απελευθερώσει τους 
Εβραίους (ii) (µτφ.) οι συνεχόµενες, διαδοχικές συµφορές 4. (µτφ.) η 
τραυµατική, επώδυνη εµπειρία: οι - τού εµφυλίου πολέµου || ο τελευταίος 
χωρισµός άφησε πολλές ~ και στους δυο τους· ΦΡ. (α) ανοιχτή πληγή η 
οδυνηρή, τραυµατική εµπειρία που δεν έχει ξεπεραστεί, που εξακολουθεί να 
προκαλεί πόνο: ~ τού έγινε αυτή η ιστορία· όσο κι αν προσπαθεί να την ξεπερά-
σει, όλο γυρνά στα ίδια (β) κρυφή πληγή η οδυνηρή εµπειρία που δεν 
µοιράζεται, δεν ανακοινώνει κάποιος, κρατώντας την κρυφή: κάποια - τον 
σιγοτρώει, µα δεν µιλά σ' άνθρωπο. [ΕΤΥΜ αρχ. < *plä-gä, θ. που εµφανίζεται 
και στο ρ. πλήσσω | -ττω (< *plä-q-jö). Βλ. λ. πλήττω]. 

πληγιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλήγιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ 
πληγή σε (κάποιον/κάτι): τα καινούργια παπούτσια τον πλήγιασαν λίγο στη 
φτέρνα || τον πλήγιασαν τα τριαντάφυλλα µε τα αγκάθια τους ΣΥΝ. πληγώνω ♦ 
(αµετβ.) 2. σχηµατίζω, αποκτώ πληγή: πλήγιασαν τα πόδια του απ' το πολύ 
περπάτηµα || θα πληγιάσουν τα χέρια σου απ' τη δουλειά χωρίς γάντια! 3. 
µεταβάλλοµαι σε πληγή: πλήγιασε το σπυρί από το ξύσιµο. — πλήγιασµα (το). 

πλήγµα (το) {πλήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.-σπάν.) ισχυρό, βίαιο 
χτύπηµα: καταφέρω | φέρω - εναντίον κάποιου || - στο κρανίο µε κλοµπ 2. 
(µτφ.) γεγονός µε ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο, καταστροφικές ή επώδυνες 
συνέπειες: η αποχώρηση του ήταν ισχυρό ~ για την αξιοπιστία τής παράταξης || 
το σκάνδαλο αυτό ήταν καταλυτικό -για τη δηµοτικότητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλήγµα < θ. *plâ-g-ma, που εµφανίζεται και στο 
ρ. πλήσσω | -ττω ) < *plä-q-jö). Βλ. κ. πλήττω]. 

πληγώνω ρ. µετβ. {πλήγω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προξενώ πληγή, προκαλώ 
τραυµατισµό (σε κάποιον): τον χτύπησε µε δύναµη και του πλήγωσε το σαγόνι || 
οι πληγωµένοι µεταφέρθηκαν επειγόντως στο νοσοκοµείο ΣΥΝ. τραυµατίζω, 
λαβώνω 2. (µτφ.) προκαλώ ψυχικό πόνο σε (κάποιον): την πλήγωσαν οι άδικες 
κατηγορίες και τα κουτσοµπολιά τού κόσµου || (κ. η µτχ. πληγωµένος, -η, -ο) 
αισθανόταν πληγωµένος από την αδιαφορία των συναθρώπων του ΣΥΝ. 
στενοχωρώ, πικραίνω 3. θίγω, προσβάλλω: ~ τα αισθήµατα | την υπόληψη | την 
υπερηφάνεια κάποιου. — πλήγωµα (το). [ΙΤΥΜ,µεσν. < µτγν. πληγώ (-όω) < 
αρχ. πληγή]. 

πληθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλήθυν-α, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) αυξάνω (κάτι) σε 
αριθµό: οι πολλαπλοί καθρέπτες πληθαίνουν τους αντικα-τοπτρισµούς των 
ειδώλων ΑΝΤ. λιγοστεύω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι περισσότερος ή µεγαλύτερος: 
τελευταία έχουν πληθύνει τα κρούσµατα βίας στα γήπεδα ΣΥΝ. αυξάνω ANT. 
λιγοστεύω· ΦΡ. αυξάνεσθε και πληθύνεσθε βλ. λ. αυξάνω. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
πληθύνω [αρχ.]. — πλήθυνση (η) [1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έ-πλήθ-υνα τού αρχ. πληθύνω (< πλήθος), κατά το 
σχήµα βαθύνω - βαθαίνω, πλατύνω - πλαταίνω]. 

πληθάριθµοςιο) {πληθαρίθµ-ου | -ων, -ους) ΜΑθ. 1. (για πεπερασµένα σύνολα) 
ο αριθµός των στοιχείων που απαρτίζουν ένα σύνολο ΣΥΝ. πληθικός αριθµός, 
απόλυτος αριθµός 2. (για µη πεπερασµένα σύνολα) η ισχύς· αλλιώς 
υπερπεπερασµένος αριθµός. 

πλήθεµα (το) {πληθέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) το να αυξάνει (κάτι) σε 
µέγεθος ή ποσότητα ΣΥΝ. αύξηση. 

πληθικός αριθµός (ο) ο πληθάριθµος (βλ.λ.). 
πληθοπαραγωγή (η) ΟΙΚΟΝ. η µαζική παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων ή η 

παραγωγή τους σε µεγάλες ποσότητες. 
πλήθος (το) {πλήθ-ους | -η, -ών} 1. µεγάλο σύνολο προσώπων, ζώων, 

πραγµάτων, γεγονότων κ.λπ.: -βιβλίων/ αυτοκινήτων/ προβληµάτων | 
κρουσµάτων | παραγόντων | τάσεων || ~ συνεργατών | εχθρών | πα-
ρατρεχάµενων 2. ο µεγάλος αριθµός: λόγω τού - των αιτήσεων δόθηκε 
παράταση για την υποβολή τους 3. (κ. στον πληθ.) πολλοί άνθρω- 

ποι συγκεντρωµένοι: το ~ ξεχύθηκε στους δρόµους, να υποδεχτεί τους νικητές || 
ως χαρισµατικός ηγέτης ήξερε πώς να γοητεύει τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθώρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλήθος < θ. πλη- < I.E. *plê- «πληρώ, γεµίζω» (που µαρ-
τυρείται και στο ρ. πί-µ-πλη-µι «γεµίζω»), πβ. σανσκρ. prâna «πλήρης, 
γεµάτος», λατ. plenus (> γαλλ. plein, ισπ. Ueno), αρµ. li (< *plë-jo-s), αλβ. 
plot, αρχ. γερµ. fol (> γερµ. voll), αγγλ. full κ.ά. Οµόρρ. πλείων | πλέων (< 
*πλή/-ων), πλή-ρης, πληθ-ώρα, πληθ-ύς, πλησ-µονή (βλ.λ.) κ.ά.]. 

πληθυντικός (αριθµός) (ο) ΓΛΩΣΣ. (α) µορφολογική κατηγορία µε ιδιαίτερες 
καταλήξεις στην κλίση ονοµάτων και ρηµάτων, που χρησιµοποιείται στον 
λόγο για αναφορά σε περισσότερα τού ενός πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα: η λέξη 
«βία» δεν έχει ~||η λέξη «χώρα» στη γενική πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα 
(«χωρών») || το ρήµα «ρίχνω» στον ~ κλίνεται ως εξής: ρίχνουµε, ρίχνετε, 
ρίχνουν)ε)· προκειµένου για ρήµατα το α' πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει 
περισσότερα τού ενός πρόσωπα στα οποία συµπεριλαµβάνεται το α' πρόσωπο, 
π.χ. δένουµε (= δένω + δένεις | δένω + δένει | δένω + δένετε | δένω + δένουν)· 
το β' πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει επίσης περισσότερα τού ενός πρόσωπα 
στα οποία συµπεριλαµβάνεται το β' και δεν συµπεριλαµβάνεται το α', π.χ. 
δένετε (= δένεις + δένεις | δένεις + δένει | δένεις + δένετε | δένεις + δένουν) (β) 
(συνεκδ.) κάθε τύπος λέξεως που ανήκει στην παραπάνω µορφολογική 
κατηγορία: ο ~ τού «πόλη» είναι «πόλεις»· ΦΡ. (α) πληθυντικός (ευγενείας) το 
β' πρόσωπο πληθυ-ντικού σε αντωνυµίες και ρήµατα, στις περιπτώσεις που 
απευθύνεται κανείς σε πρόσωπο προς το οποίο θέλει να δείξει σεβασµό ή όταν 
απευθύνεται σε άγνωστο πρόσωπο ή προς κάποιον µε τον οποίο δεν υπάρχει 
οικειότητα, π.χ. τι κάνετε; (αντί τι κάνεις;), πώς είστε; (αντί πώς είσαι;) (β) 
µιλώ στον πληθυντικό µιλώ χρησιµοποιώντας τον πληθυντικό ευγενείας ΣΥΝ. 
(σκωπτ.) µε το «σεις» και µε το «σας» ΑΝΤ. µιλώ στον ενικό (γ) πληθυντικός 
µεγαλοπρέπειας το α' πρόσωπο πληθυντικού σε αντωνυµίες και ρήµατα, στις 
περιπτώσεις που χρησιµοποιείται από πρόσωπα τα οποία κατέχουν πολύ 
υψηλό αξίωµα (π.χ. παλαιότ. από βασιλείς), προκειµένου να αναφερθούν στον 
εαυτό τους (δ) πληθυντικός µετριοφροσύνης το α' πρόσωπο πληθυντικού που 
χρησιµοποιεί ο οµιλητής στη θέση τού α' ενικού, για να δείξει σαν συλλογική 
µια ατοµική ενέργεια, θέση, πράξη κ.λπ.: στο βιβλίο αυτό προτείνουµε (αντί 
προτείνω) την εξής λύση (ε) πληθυντικός συµµετοχής | οικειότητας το ά 
πρόσωπο πληθυντικού αντί για το β' ενικό πρόσωπο, που χρησιµοποιεί ο 
οµιλητής και που τον φέρει να συµµετέχει στην κατάσταση, ενέργεια κ.λπ. τού 
συνοµιλητή: τι γινόµαστε (αντί τι γίνεσαι;) || περάσαµε (αντί πέρασες) τις εξε-
τάσεις; [ΕΤΥΜ. < µτγν. πληθυντικός (αριθµός) < αρχ. πληθύνω]. 

πληθύνω ρ. → πληθαίνω 
πληθύς (η) {πληθύος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) µεγάλος αριθµός ανθρώπων ή 

αφθονία πραγµάτων: η ~ των αγαθών τους έκανε εντύπωση || ο πληθυντικός 
αποτελεί δήλωση τής ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλήθος, πιθ. µε την επίδρ. τού ρ. 
πληθύνω]. 

πληθυσµικός, -ή, -ό κ. πληθυσµιακός αυτός που σχετίζεται µε τον πληθυσµό: ~ 
ανάπτυξη | έκρηξη (η κατακόρυφη αύξηση τού πληθυσµού, η δηµογραφική 
έκρηξη) | έλεγχος (ο έλεγχος τής µεταβολής τού πληθυσµού· πβ. λ. 
µαλθουσιανισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εποχή. 

πληθυσµικός ή πληθυσµιακός; Το σωστό είναι πληθυσµ-ικός, 
αφού είναι παράγωγο τής λ. πληθυσµός (πβ. σεισµός - σεισµικός, 
κόσµος - κοσµικός, θεσµός - θεσµικός, πόλεµος - πολεµικός κ.ά.). 
Παράγωγα σε -ιακός σχηµατίζονται, κατά προφύλαξιν, από πρω- 
τόθετα ονόµατα µε -ι- µπροστά από την κατάληξη -ος | -ο: ήλι-ος > 
ηλιακός, προνόµι-ο > προνοµι-ακός. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να 
προτιµώνται το ερασµ-ικός (ερασµική προφορά, από το Έρασµος) 
αντί τού ερασµ-ιακός επίσης, το εποχ-ικός (< εποχ-ή) αντί τού 
εποχ-ιακός κ.ά. → εποχή 

πληθυοµογράφηµα (το) {πληθυσµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το 
διάγραµµα των µεταβολών τού όγκου τµήµατος τού σώµατος σε συνάρτηση 
µε τις µεταβολές τής αιµατώσεως που δίνει ο πληθυσµο-γράφος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plethysmogram]. 

πληθυσµογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η καταγραφή των διακυµάνσεων τού 
όγκου τµήµατος τού σώµατος µε τη βοήθεια τού πλη-θυσµογράφου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plethysmography]. 

πληθυσµογραφος (ο) ΙΑΤΡ. το ειδικό όργανο, το οποίο καταγράφει τις 
διακυµάνσεις τού όγκου τµήµατος τού σώµατος, που προκαλούνται από τις 
µεταβολές τής αιµατώσεώς του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
Plethysmograph]. 

πληθυσµός (ο) 1. ο συνολικός αριθµός των ανθρώπων που κατοικούν σε 
ορισµένο τόπο: αγροτικός | αστικός | ηµιαστικός - || πυκνότητα | αύξηση | 
µείωση τού πληθυσµού· ΦΡ. (α) ενεργός πληθυσµός το σύνολο των ανθρώπων 
που εργάζονται (β) κίνηση πληθυσµού οι αυξοµειώσεις τού πληθυσµού, που 
οφείλονται στις γεννήσεις, στους θανάτους, στις αποδηµίες και τις 
µεταναστεύσεις (γ) ανταλλαγή πληθυσµών βλ. λ. ανταλλαγή 2. ΒΙΟΛ. Ο 
αριθµός των ζώων ή των φυτών ορισµένου είδους ή ανώτερης ταξινοµικής 
κατηγορίας που υπάρχουν σε µια περιοχή. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «πολλαπλασιασµός», < αρχ. πληθύνω. Η σηµερινή 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. population < λατ. populus «λαός, πλήθος»]. 

Πληθώρα (η) {χωρ. πληθ.) 1. µεγάλος αριθµός, πλήθος: ~ αγαθών/ 
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επιχειρηµάτων ΣΥΝ. αφθονία, υπερεπάρκεια ANT. ανεπάρκεια, έλλει-
ψη · 2. ΙΑΤΡ η αύξηση τού όγκου τού αίµατος πάνω από τα φυσιο-
λογικά όρια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλήθος + παραγ. επίθηµα -ώρα (πβ. θαλπ-ωρή), που ανά-
γεται στο επίθηµα -ωλός (βλ.λ.) µε ανοµοίωση τού -λ-]. 

πληθώρα - πλήθος. Η λ. πληθώρα σηµαίνει ήδη από την Αρχαία (η 
λ. είναι οµηρική) «το µεγάλο πλήθος» µε συνδηλώσεις πλησµονής, 
υπερβολικού πλήθους (πβ. το εκφραστικό νεοελλ. «χαµός»): Πλη-
θώρα κόσµου γέµισε ασφυκτικά την αίθουσα - Στο κείµενο του 
βρίσκει κανείς πληθώρα λαθών. Έναντι τής επιτατικής έννοιας τού 
πληθώρα, η λ. πλήθος αποτελεί την κανονική δήλωση: Πλήθος 
φοιτητών συνωθείται µπροστά από την αίθουσα τού εστιατορίου. 
Ας σηµειωθεί ότι µε τη λ. πληθώρα δεν χρησιµοποιείται αόριστο 
άρθρο (δεν θα πούµε «µια πληθώρα κόσµου...»), αντίθετα προς τη 
χρήση τής λ. πλήθος: Ενα µεγάλο πλήθος παιδιών τού Τρίτου Κό-
σµου ζει σε κατάσταση πείνας. Επίσης µετά τις φράσεις πλήθος | 
πληθώρα (φοιτητών, ανθρώπων, πραγµάτων κ.λπ.) το ρήµα που 
ακολουθεί χρησιµοποιείται κανονικά σε ενικό (γραµµατική συµ-
φωνία) ή και σε πληθυντικό (νοηµατική συµφωνία): Πλήθος φοι-
τητών παρακολούθησε την εκδήλωση - Πλήθος φοιτητών παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση. 

πληθωρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. πλούσιος σε όγκο, µεγάλος σε διαστά-
σεις: το στήθος της ήταν ~· (και ευφηµ.) παχύς: ένας ~ κύριος || µια ~ 
γυναίκα 2. (για ιδιότητα) που υπάρχει σε πολύ µεγάλο βαθµό: το -
ταλέντο ενός ηθοποιού 3. αυτός που τείνει να καλύψει τον χώρο, που 
δείχνει ότι επιβάλλεται στον χώρο: η ~ παρουσία του γεµίζει τη σκη-
νή τού θεάτρου 4. αυτός που κινείται και εκφράζεται µε πολλούς και 
διάφορους τρόπους, που τον χαρακτηρίζει η ποικιλία των ενδιαφερό-
ντων και των ενασχολήσεων: ένας ~ τύπος || ένας πολύπλευρος, ~ 
καλλιτέχνης || ~ έκφραση 5. αυτός που εξωτερικεύει µε τρόπο ζωηρό 
ή και υπερβολικό τα συναισθήµατα του: ~ χαρακτήρας · 6. ΙΑΤΡ. αυ-
τός που πάσχει από πληθώρα (βλ.λ., σηµ. 2). — πληθωρικότητα (η). 

πληθωρισµός (ο) 1. ΟΙΚΟΝ. η αύξηση τού γενικού επιπέδου τιµών, η 
κατάσταση στην οποία ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνει η προσφορά 
χρήµατος είναι ταχύτερος από τον ρυθµό αυξήσεως τής παραγωγής, 
πράγµα που οδηγεί σε σηµαντική µείωση τής πραγµατικής αγορα-
στικής αξίας τού χρήµατος- ΦΡ. (α) καλπάζων πληθωρισµός η κατά-
σταση στην οποία ο ρυθµός τής ανόδου των τιµών συνεχώς εντείνε-
ται και επιταχύνεται ΣΥΝ. υπερπληθωρισµός (β) λανθάνων | κρυφός 
| συγκεκαλυµµένος πληθωρισµός η κατάσταση στην οποία οι τιµές 
συγκρατούνται µε άµεσα κυβερνητικά µέσα (γ) εισαγόµενος πλη-
θωρισµός ο πληθωρισµός που εισάγεται σε µια χώρα µε τα προϊόντα 
που εισάγει, λόγω τού αυξανόµενου κόστους παραγωγής τους 2. (κα-
ταχρ.) η πληθώρα, η αφθονία (αγαθών, ειδών, πραγµάτων): ~ πτυχιού-
χων (πβ. λ. τιµάριθµος, αντιπληθωρισµός). 
[ΕΤΥΜ. < πληθώρα, απόδ. τού αγγλ. inflation (< λατ. in-flatio «φού-
σκωµα - διόγκωση)]. 

πληθωριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πληθωρισµό: ~ 
νόµισµα (που κυκλοφορεί για να καλύψει τη ζήτηση χρήµατος λόγω 
τής γενικής ανόδου τιµών) | τάσεις. — πληθωριστικ-ά | -ώς επίρρ. 

πληκτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί πλήξη, ανία: ~ άτοµο | 
ατµόσφαιρα | παράσταση ΣΥΝ. ανιαρός, βαρετός, κουραστικός ANT. 
ενδιαφέρων, ευχάριστος. — πληκτικά επίρρ., πληκτικότητα (η). 

-πληκτος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. ότι κάποιος/κάτι έχει πληγεί (από κάτι): σεισµό-πλη-
κτος, κεραυνό-πληκτος 2. ότι κάποιος είναι προσκολληµένος σε κά-
τι/κάποιον ή διακατέχεται από κάτι: προγονό-πληκτος, φαντασιό-πλη-
κτος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. θαλασσό-
πληκτος, µτγν. θεό-πληκτος, δαιµονιό-πληκτος), που προέρχεται από 
το ρ. πλήττω]. 

πλήκτρο (το) 1. καθένα από τα κουµπιά γραφοµηχανής, αριθµοµη-
χανής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αντιστοιχεί σε ορισµένο ψη-
φίο ή σύµβολο (το οποίο και γράφει ή αναπαριστά σε οθόνη) ή σε 
ορισµένη λειτουργία, την οποία επιτελεί αφού πατηθεί 2. ΜΟΥΣ. (α) 
καθένα από τα µακρόστενα, συνήθ. από ελεφαντόδοντο, κοµµάτια σε 
µουσικό όργανο (π.χ. στο πιάνο), τα οποία, αφού πατηθούν, θέτουν σε 
παλµική κίνηση αντίστοιχες χορδές, παράγοντας µουσικές νότες (β) 
(λόγ.) καθένα από τα ξύλινα µακρόστενα ραβδιά, µε τα οποία κρού-
ει κανείς κρουστό όργανο (λ.χ. τύµπανο) ΣΥΝ. µπαγκέτα (γ) το µε-
ταλλικό όργανο µε το οποίο χτυπάει κανείς την καµπάνα, για να 
ηχήσει ΣΥΝ. γλωσσίδι 3. το ρόπτρο (βλ.λ.) · 4. ΖΩΟΛ. το µεγάλο οστέι-
νο νύχι στο πίσω δάχτυλο πουλιού, π.χ. τού πετεινού, το οποίο και 
χρησιµοποιείται ως όπλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλήκτρον < πλήσσω | -ττω (< *πλήκ-)ω) + παραγ. επί-
θηµα -τρον. Βλ. λ. πλήττω]. 

πληκτρολόγιο (το) {πληκτρολογί-ου | -ων) 1. ΜΟΥΣ. η σειρά των πλή-
κτρων µουσικού οργάνου 2. (α) το σύνολο των πλήκτρων που είναι 
ενσωµατωµένα στη συσκευή γραφοµηχανής ή αριθµοµηχανής (β) 
(αποσπώµενη) συσκευή µε πλήκτρα, που εισάγει δεδοµένα σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή 3. ΤΥΠΟΓΡ. σειρά πλήκτρων για τη στοιχειοθε-
σία κειµένων των συστηµάτων λινοτυπίας, µονοτυπίας και φωτο-
στοιχειοθεσίας ΣΥΝ. κλαβιέ. [ΕΤΥΜ Απόδ. των αγγλ. keyboard, 
γαλλ. clavier]. 

πληκτρολογώ ρ. µετβ. {πληκτρολογείς... | πληκτρολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} γράφω (κάτι) στο πληκτρολόγιο, κυρ. ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. — πληκτρολόγηση (η). 

πληκτροφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που έχει πλήκτρα 2. ΜΟΥΣ. πλη- 

κτροφόρα όργανα τα µουσικά όργανα στα οποία η παραγωγή τού 
ήχου γίνεται µε την πίεση των δακτύλων πάνω σε πλήκτρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πλήκτρον + -φόρος < φέρω]. 

πλήµη (η) {χωρ. πληθ.} η φάση τής παλίρροιας κατά την οποία τα νε-
ρά φτάνουν στο µεγαλύτερο ύψος τους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλήµη | αρχ. πλήσµη < θ. πλη- τού ρ. πίµ-πλη-µι «γεµί-
ζω, πληρώ» (βλ. λ. πληµύρα, πληµοχόη)]. 

πληµµελειοδικείο (το) [1833] το δικαστήριο στο οποίο δικάζονται 
πληµµελήµατα (βλ.λ.). —πληµµελειοδίκης (ο/η) [1833]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πταίσµα. 

πληµµέληµα (το) {πληµµελήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κάθε αδί-
κηµα που επισύρει ποινή φυλακίσεως από 10 ηµέρες έως 5 χρόνια ή 
ποινή χρηµατική ή, προκειµένου για εφήβους, περιορισµό σε σωφρο-
νιστικό κατάστηµα 2. (γενικά) το παράπτωµα ή το λάθος που δια-
πράττει κανείς και το οποίο δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πληµµελής (βλ.λ.)]. 

Πληµµελής, -ής, -ές {πληµµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πληµµελέστ-ερος, -
ατός} αυτός που δεν έχει γίνει όπως πρέπει, που παρουσιάζει ελλεί-
ψεις, παραλείψεις ή ελαττώµατα: ~ εκτέλεση καθήκοντος ΣΥΝ. ελλι-
πής, ελαττωµατικός ANT. άρτιος, πλήρης, άψογος. — πληµµελώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «παράτονος, παράφωνος» (ως όρος τής µου-
σικής), < πληµ- (< πλην, µε αφοµοίωση) + -µελής < µέλος «ωδή, 
άσµα» (κατ' αντιδιαστολή προς το έµ-µελής). Η σηµ. «ελλιπής, ελατ-
τωµατικός» είναι ήδη αρχ.]. 

πληµµύρα (η) → πληµύρα 
πληµµυρίδα (η) -> πληµυρίδα 
πληµµυρίζω ρ. -> πληµυρίζω 
πλήµνη (η) {πληµνών} (λόγ.) 1. το κέντρο τού τροχού των αυτοκινή-

των: αυτόµατες ~ τροχασµού (αυτοκινήτου) ΣΥΝ. ταµπούρο 2. η κε-
φαλή τού τροχού στο κέντρο του, στην οποία στερεώνονται οι ακτί-
νες και µέσα από την οποία διέρχεται ο άξονας · 3. ΝΑΥΤ. ο δακτύ-
λιος που προσαρµόζεται στο τµήµα τροχαλίας, την οποία προστα-
τεύει από τη φθορά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., πιθ. < θ. πλη- (τού ρ. πίµ-πλη-µι «γεµίζω», βλ. κ. 
πλήθος) + επίθηµα -µν-, πβ. βέλε-µν-ον, κρήδε-µν-ον κ.ά. o Ησύχιος 
ερµηνεύει τη σηµ. τού όρου «άπό τού πληροϋσθαι υπό του άξονος», 
µε την έννοια ότι πρόκειται για το συµπαγές τµήµα τού τροχού, το 
οποίο συνδέεται µε τον άξονα]. 

πληµοχόη (η) {πληµοχοών} ΑΡΧΑΙΟΛ. αρχαίο αγγείο µε πλατύ και 
κυρτό περίγραµµα, που φέρει κάλυµµα και στηρίζεται σε φαρδύ πόδι 
µε δισκοειδή βάση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλήµη (βλ.λ.) + -χόη < χέω]. 

Πληµύρα (η) (σχολ. ορθ. πληµµύρα) {πληµυρών} 1. η υπερχείλιση λί-
µνης ή ποταµού και η έξοδος των υδάτων σε χερσαία περιοχή 2. (συ-
νεκδ.) η ραγδαία βροχή που καλύπτει µε νερό µια έκταση 3. (µτφ.) η 
(ανεπιθύµητη) κάλυψη µιας επιφάνειας, ενός χώρου µε νερό: έσπασε 
ο σωλήνας τού νερού κι έγινε - στην κουζίνα 4. (µτφ.) η πληθώρα 
πραγµάτων η ~ των ξένων όρων που κατακλύζουν τη γλώσσα τής πλη-
ροφορικής || ~ σκανδαλοθηρικών εντύπων ΣΥΝ. πλησµονή, υπεραφθο-
νία ANT. έλλειψη, σπανιότητα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλήµυρα | πληµύρα, παράλλ. τ. τού αρχ. πληµυρίς 
(βλ.λ.). Η ετυµολογία τής λ. δεν δικαιολογεί γρ. µε -µµ-, που µολονότι 
µαρτυρείται στην Αρχαία, είναι προϊόν παρετυµολογίας]. 

πληµυρίδα (η) (σχολ. ορθ. πληµµυρίδα) 1. η φάση τής παλίρροιας που 
χαρακτηρίζεται από την ανύψωση τής στάθµης τής θάλασσας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) φουσκονεριά ΑΝΤ. άµπωτη, (λαϊκ.) φυρονεριά 2. (µτφ.) η 
πληµύρα, το πολύ µεγάλο πλήθος: η ~ βαρβαρικών φυλών που επέ-
δραµαν στη ∆. Ευρώπη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πληµυρίς, -ίδος < *πληµυρός < πλήµη (που, ωστόσο, µαρ-
τυρείται ως µτγν.). Βλ. λ. πλήµη. Η λ. αφανίζεται στα περισσότερα 
χειρόγραφα µε δύο -µµ- (πληµµυρίς) λόγω παρετυµολ. συνδέσεως µε 
τις λ. πλην και µύροµαι «χύνω δάκρυα» (πβ. πληµ-µελής < πλην + µέ-
λος), o σχηµατισµός είναι παρόµοιος µε τού επιθ. αλµυρός (βλ.λ.)]. 

Πληµυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] (σχολ. ορθ. πληµµυρίζω) {πληµύ-
ρισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για ποταµό ή λίµνη) ανεβαίνει η στάθµη 
µου: ο ποταµός πληµύρισε και η γύρω περιοχή µετατράπηκε σε 
βούρκο 2. (για χώρους) κατακλύζοµαι, γεµίζω νερό: πληµύρισαν πολ-
λά υπόγεια από τη νεροποντή 3. (µτφ. για επιφάνεια ή χώρο) καλύ-
πτοµαι από (κάτι): το πρόσωπο της πληµύρισε (από) δάκρυα || πλη-
µύρισε η πλατεία από κόσµο ♦ (µετβ.) 4. γεµίζω (κάτι) µε νερό ή 
(µτφ.) µε κάθε είδους προϊόντα: σκοπεύουν να πληµυρίσουν την αγο-
ρά µε φτηνά προϊόντα από τη ΝΑ. Ασία || ~ την αυλή µε νερά- (ορθότ.) 
κατακλύζω 5. (µτφ.) γεµίζω (κάποιον) µε (κάτι): τον πληµύρισαν συ-
ναισθήµατα χαράς και αγάπης || ένα κύµα ενθουσιασµού πληµύρισε 
τις καρδιές τους. — πληµύρισµα (το). 

πλήµυροπαθής, -ής, -ές (σχολ. ορθ. πληµµυροπαθής) {πληµυροπαθ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει πληγεί από πληµύρες: (κ. ως ουσ.) 
οικονοµική ενίσχυση στους ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
πληµύρα + -παθής < πάσχω, πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον]. 

πλην πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: 1. εξαίρεση: προσήλθαν όλοι - ενός 
|| ~ Λακεδαιµονίων (για κάποιους που εσκεµµένα απουσιάζουν από 
κάποιο µεγάλο έργο, από µια κοινή προσπάθεια κ.λπ.)· ΦΡ. (α) πλην 
(τού) ότι εκτός (από το) ότι...: του ανέφερε τα πάντα ~ είχε κάνει µια 
µικρή παρατυπία (β) πλην όµως αλλά, ωστόσο, όµως: δεν συµφωνώ 
µαζί σου, ~ είµαι υποχρεωµένος να σε βοηθήσω 2. ΜΑΘ. το σύµβολο 
τής αφαίρεσης και πρόσηµο των αρνητικών αριθµών (-): ένα ~ ένα 
ίσον µηδέν ΣΥΝ. µείον 3. πλην (τα) τα µειονεκτήµατα: αυτή η υπόθεση 
έχει και µερικά ~, τα οποία πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ' όψιν 



πλήξη 1426 πληροφοριοδότης 
 

πριν προχωρήσουµε || η απόφαση που πήρες έχει τα συν και τα ~ της ΣΥΝ. κατά 
ΑΝΤ. συν, υπέρ. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αιτ. αµάρτυρου ουσ., < 
*plä, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου I.E. θ. *pel9- | *plâ- (για το οποίο βλ. 
λ. πελάζω, πλησίον). Η πρόθ. πλην είχε αρχικώς τη σηµ. «πλησίον, κοντά σε», 
αργότερα δε προσέλαβε τη σηµ. «εκτός από, χωρίς». Παρόµοια σηµασιολ. 
εξέλιξη παρατηρείται και στην πρόθ. παρά]. 

πλήξη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.Ι το δυσάρεστο συναίσθηµα που 
προκαλείται από την έλλειψη ενδιαφέροντος, τη µονοτονία, όταν δεν έχει 
κανείς κάτι αξιόλογο να κάνει: στη διάλεξη πέθανα από την ~ || δεν αντέχω την 
~ των κοσµικών συγκεντρώσεων ΣΥΝ. ανία, (οικ.) βαρ-γεστηµάρα,βαρεµάρα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλήξις < αρχ. πλήσσω | -ττω (βλ.λ.), όπου σχολιάζεται η 
σηµερινή σηµ. τής λ.]. 

πληρεξούσιος, -α, -ο [1833] 1. (α) αυτός που ενεργεί ως νόµιµος 
(εξουσιοδοτηµένος) αντιπρόσωπος (κάποιου) (β) δικαστικός πληρεξούσιος ο 
δικηγόρος ο οποίος έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί από τον διάδικο/πελάτη του, 
να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο και να ενεργήσει στο όνοµα του (τού 
πελάτη) όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις 2. πληρεξούσιο (το) 
(πληρεξουσ-ίου | -ίων} το έγγραφο µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα για 
αντιπροσώπευση κάποιου σε δικαιοπραξία. 
[ΕΤΥΜ. < πλήρης + -εξούσιος < εξουσία, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
plénipotentiaire], 

πληρεξουσιότητα (η) [1782] (χωρ. πληθ.] δικαιοπραξία τού αντι-
προσωπευοµένου η οποία παρέχει στον αντιπρόσωπο την εξουσία να τον 
αντιπροσωπεύει. 

πλήρης, -ης, -ες [πλήρ-ους | -εις (ουδ. -η)· πληρέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (για 
δοχεία ή χώρους) αυτός που είναι γεµάτος από (κάτι), που δεν χωράει άλλο: η 
φιάλη είναι ~ || το ντεπόζιτο είναι -' δεν χωράει άλλη βενζίνη || το µαγαζί απόψε 
είναι ~, δεν υπάρχει τραπέζι άδειο || (+γεν.) ένα κείµενο πλήρες λαθών || ένα 
δοχείο πλήρες γάλακτος ΣΥΝ. κατάµεστος ΑΝΤ. άδειος 2. (µτφ.) (+γεν.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από συγκεκριµένη ιδιότητα ή 
συναίσθηµα: ψυχή πλήρης ευσέβειας και αρετής- ΦΡ. (µτφ.) πλήρης ηµερών 
(και έτε-λεύτησεν Ίώβ... πλήρης ήµερων, Π.∆. ΊώβΜ, 17) σε πολύ προχωρηµέ-
νη ηλικία, υπέργηρος: απεβίωσε ~ 3. (α) αυτός που δεν του λείπει τίποτα, που 
περιλαµβάνει όλα όσα πρέπει: ~ εργασία | αναφορά || ορχήστρα πλήρης (µε 
όλα τα όργανα | µουσικούς) || ~ τροφή (που περιέχει όλα τα θρεπτικά 
συστατικά) ΑΝΤ. ελλιπής (β) ΟΙΚΟΝ. πλήρης απασχόληση η εργασία µε 
πλήρες ωράριο (οκτάωρο· κατ' αντιδιαστολή προς τη µειωµένη ή µερική 
απασχόληση, πβ. λ. παρτ-τάιµ) 4. (ειδικότ.) αυτός από τον οποίο δεν έχει 
αφαιρεθεί τίποτε: ~ µισθός | αποδοχές ΣΥΝ. ολόκληρος ΑΝΤ. µειωµένος 5. 
αυτός που γίνεται σε απόλυτο βαθµό, ολοκληρωτικός: ~ επιτυχία | αποτυχία | 
καταστροφή | ήττα || αισθάνοµαι πλήρη ικανοποίηση 6. αυτός που αναφέρεται 
σε όλη την έκταση, σε όλα τα στάδια: - ανάπτυξη ενός θέµατος || σε ~ κλίµακα. 
— πλήρως επίρρ. [µτγν.] (βλ.λ.). ·· ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, κάθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πλή-ρος< θ. *πλη- < I.E. *plâ- «πληρώ, γεµίζω», πβ. λατ. 
plerus «πολύς» (συνήθ. πληθ. pleri-que), αρµ. li-r «αφθονία» (< *plë-ri), γοτθ. 
fulls «γεµάτος, πλήρης», αρχ. γερµ. fol (> γερµ. voll), αγγλ. full κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. πίµ-πλη-µι, πλή-θος, πλη-θΰς, πλη-σµ-ονή, πλη-µ-ΰρα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

πληρότητα (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι πλήρες, γεµάτο · 2. η 
απουσία παραλείψεων, ελλείψεων, λαθών κ.λπ.: η ~ µιας επιστηµονικής 
µελέτης 3. η αίσθηση κάποιου ότι οι ανάγκες του, κυρ. οι συναισθηµατικές, 
είναι καλυµµένες, η κατάσταση κατά την οποία δεν αισθάνεται 
συναισθηµατικό κενό: η - που δίνει µια ολοκληρωµένη σχέση. 

πληροφόρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η παροχή και η 
πρόσληψη πληροφοριών (γύρω από πράξεις, ιδέες κ.λπ.): οµάδες | φορείς 
πληροφόρησης τού κοινού || η καθηµερινή | έγκυρη | τακτική | συνεχής ~ || 
υπεύθυνος για την ~ των δηµοσιογράφων || (καταχρ.) έχω επαρκή | 
ολοκληρωµένη | πλήρη | ελλιπή | εσφαλµένη ~ || οι δηµοσιογράφοι πρέπει να 
παρέχουν αντικειµενική - στο κοινό ΣΥΝ. ενηµέρωση. 

πληροφόρηση - πληροφορίες. Πληροφόρηση είναι η πράξη, η ενέργεια 
τού να παρέχει ή να παίρνει κανείς πληροφορίες, να ενηµερώνει ή να 
ενηµερώνεται για ένα θέµα: Θα υπάρχει καθηµερινή πληροφόρηση των 
δηµοσιογράφων για τις εξελίξεις. Πληροφορίες είναι το προϊόν τής 
πληροφόρησης, τα γνωστικά στοιχεία που δίνει ή παίρνει κανείς. ∆εν είναι 
ορθή η χρήση τής λ. πληροφόρηση µε τη σηµ. «πληροφορίες» (Έχετε 
πληροφόρηση γι'αυτό το θέµα αντί Έχετε πληροφορίες γι ' αυτό το θέµα). 

πληροφορητής (ο) [1840], πληροφορήτρια (η) (πληροφορητριών) πρόσωπο 
που δίνει πληροφορίες (γλωσσικές κυρ. ή ειδικού ενδιαφέροντος) στον 
ερευνητή ενός θέµατος: γλωσσικός ~ (πβ. λ. πληροφοριοδότης). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. informant]. 

πληροφορητής - πληροφοριοδότης. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική 
χρήση. Σηµαίνουν µεν και οι δύο «αυτόν που δίνει πληροφορίες», αλλά ο 
µεν πληροφορητής (αποδίδει το ξέν. informant) είναι αυτός που παρέχει 
πληροφορίες (γλωσσικές ιδ. ή άλλες) σε επιστήµονα που ερευνά ένα θέµα 
(π.χ. τη διάλεκτο ή τη γλώσσα ενός τόπου), ενώ πληροφοριοδότης είναι 
αυτός που επ' ανταλ-λάγµατι (συνήθ. χρήµατα, κάλυψη ή προστασία κ.λπ.) 
δίνει πλη- 

ροφορίες σε αστυνοµικούς ή στρατιωτικούς κ.λπ. για την εγκληµατική ή 
παράνοµη συνήθ. δράση υπόπτων ατόµων: Ο γλωσσολόγος Γ. Χατζιδάκις 
στην έρευνα του για το ιδίωµα τής Ικαρίας χρησιµοποίησε πολλούς ντόπιους 
πληροφορητές, αλλά Η αστυνοµία συνέλαβε τον καταζητούµενο εγκληµατία 
από τις πληροφορίες που συνέλεξε από διαφόρους πληροφοριοδότες της. 

πληροφορητικότητα (η) (χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. (ως κειµενική λειτουργία) η 
ιδιότητα κειµένου να έχει µηνύµατα πρωτότυπα, ενδιαφέροντα ή και 
αποκαλυπτικά για τον αποδέκτη τους: χαµηλή ~ έχει ένα κείµενο µε νοήµατα 
αυτονόητα ή τετριµµένα. — πληροφορητι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. informativity]. 

πληροφορία (η) {πληροφοριών} 1. κάθε στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για 
κάποιον, που θα ήθελε κάποιος να το γνωρίζει- ειδικότ. οτιδήποτε ασυνήθιστο, 
µη κοινότοπο ή προσδοκώµενο λέγεται σε κάποιον: Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών || θα ήθελα µια - παρακαλώ || πληροφορίες καταλόγου Αττικής 
(υπηρεσία τού Ο.Τ.Ε. που δίνει πληροφορίες για τηλέφωνα που είναι 
καταχωρισµένα στον τηλεφωνικό κατάλογο Αττικής)· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. συλλογή 
πληροφοριών η συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται µε τη 
στρατιωτική κατάσταση τού εχθρού 2. πληροφορίες (οι) κ. γραφείο 
πληροφοριών η υπηρεσία στην οποία µπορεί να απευθύνεται ο πολίτης, για να 
µάθει πράγµατα που αφορούν σε υπόθεση του: απευθυνθείτε στις πληροφορίες 
| στο γραφείο πληροφοριών 3. (γενικότ.) κάθε στοιχείο που µεταδίδεται από 
µία πηγή (µέσο ενηµέρωσης κ.λπ.) σε δέκτη, κάθε ενηµερωτικό στοιχείο: τα 
σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν ανεξάντλητες πηγές πληροφοριών || 
κάθε είδους ~ || έχω ασφαλείς - για επενδύσεις οµολόγων || χρήσιµη | πρόσφατη 
| ασαφής | αποκλειστική ~|| η κοινωνία µας χαρακτηρίζεται συχνά ως 
«κοινωνία των πληροφοριών» ΣΥΝ. είδηση, νέο 4. το περιεχόµενο των 
σηµάτων που διαβιβάζονται µέσω των διαφόρων µέσων επικοινωνίας και 
ενηµέρωσης (τηλεφώνου, τηλεοράσεως κ.λπ.) · 5. ΒΙΟΛ. κάθε στοιχείο που 
αντιγράφεται από τον γενετικό κώδικα τού D.N.A. (βλ.λ.) και µεταφράζεται 
από το R.N.A. — πληροφοριακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «διαβεβαίωση, πεποίθηση», < πληροφορώ (βλ.λ.). Στην 
Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «πλήρης επιβεβαίωση, πειστικότητα» (πβ. Α' Θεσσ. 
1, 5: το εύαγγέλιον ηµών ουκ εγενήθη εις υµάς εν λόγω µόνον άλλα και εν 
δυνάµει και εν πνεύµατι άγίω και [εν] πληροφορία πολλή). Η σηµερινή σηµ. 
αποδίδει τα γαλλ. information, renseignement]. 

πληροφοριακά επίρρ.· µε σκοπό την πληροφόρηση: αυτό σου το λέω εντελώς ~. 
Επίσης πληροφοριακώς 

πληροφορική (η) (χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε την επεξεργασία 
ψηφιακών δεδοµένων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή την 
αποθήκευση, ταξινόµηση, ανάκληση και µετάδοση δεδοµένων και την 
αξιοποίηση τους σε ποικίλες εφαρµογές ή για την παροχή πληροφοριών η 
επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών: η ~ εισβάλλει σε κάθε τοµέα τής 
ζωής µας || διανύουµε τον αιώνα τής ~ || τα θαύµατα τής ~ || σπουδάζω ~ || 
ειδικεύοµαι στην ~· ΦΡ. λεωφόροι τής πληροφορικής το σύνολο των δικτύων 
που συνδέουν µεταξύ τους διάφορα κέντρα (κόµβους) πληροφορικής και στα 
οποία διακινείται µεγάλη ποσότητα πληροφοριών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. informatics]. 

πληροφορική ή πληροφοριακή; κυκλοφορικός ή κυκλοφοριακός; Το 
ρήµα πληροφορώ δίνει παράγωγο πληροφορητικός και όχι 
πληροφορικός, όπως δείχνουν τα ερευνώ - ερευν-ητικός, συγκινώ - συγκιν-
ητικός, τιµώ - τιµ-ητικός, συµπαθώ - συµπαθ-ητικός, υποχωρώ - υποχωρ-
ητικός, ορµώ - ορµ-ητικός, κολλώ - κολλ-ητι-κός κ.τ.ό. Οµοίως και το ρ. 
κυκλοφορώ θα δώσει παράγωγο κυ-κλοφορητικός και όχι κυκλοφορικός. 
Επίσης τα κανονικά παράγωγα πληροφορία (< πληροφορώ) και 
κυκλοφορία (< κυκλοφορώ) δίνουν αντιστοίχως τα επίθετα 
πληροφοριακός (όχι πληροφορικός) και κυκλοφοριακός (όχι 
κυκλοφορικός), όπως δείχνουν τα: ενορία - ενοριακός, αιτία - αιτιακός, 
πρωτοπορία - πρωτοποριακός, συγκυρία - συγκυριακός, αρτηρία - 
αρτηριακός, παραλία -παραλιακός, εφορία - εφοριακός, επαρχία - 
επαρχιακός, οικία -οικιακός, κοιλία - κοιλιακός, συνοικία - συνοικιακός, 
µανία -µανιακός, αποικία - αποικιακός, συντεχνία - συντεχνιακός κ.τ.ό. 
Επίθετα σε -ικός δίνουν, προκειµένου για το ρ. φέρω, τα παράγωγα σε -
φορά (αναφορά - αναφορικός, προφορά - προφορικός, µεταφορά - 
µεταφορικός, διαφορά - διαφορικός) και σε -φόρος (µισθοφόρος - 
µισθοφορικός, φωσφόρος - φωσφορικός, δορυφόρος -δορυφορικός, 
ανήφορος - ανηφορικός, κατήφορος - κατηφορικός). Άρα το σωστό αντί τού 
πληροφορική θα ήταν είτε πληροφορητική (από το πληροφορώ) είτε 
πληροφοριακή (από το πληροφορία). Οµοίως, το σωστό από το 
κυκλοφορία είναι το κυκλοφοριακός ή από το κυκλοφορώ το 
κυκλοφορητικός. Το κυκλοφορικός, στη συνείδηση των οµιλητών, 
διαχωρίζει την κυκλοφορία τού αίµατος από κάθε άλλη κυκλοφορία 
(οχηµάτων κ.λπ.), αλλά δεν δικαιολογείται ως σχηµατισµός. 

πληροφοριοδότης (ο) (πληροφοριοδοτών), πληροφοριοδότρια (η) 
{πληροφοριοδοτριών} 1. αυτός που δίνει χρήσιµες πληροφορίες (πβ. κ. λ. 
πληροφορητής) 2. (ειδικότ.) ο έµµισθος πράκτορας που συγκεντρώνει 
πληροφορίες για λογαριασµό κρατικής µυστικής υπηρεσίας 3. (κακόσ.) το 
πρόσωπο που δίνει πληροφορίες στην αστυνοµία και στις κρατικές υπηρεσίες 
πληροφοριών για τα φρονήµατα και τη δράση των πολιτών ΣΥΝ. χαφιές, 
καταδότης, ρουφιάνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
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πληροφορητής. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. informateur]. 

πληροφορώ ρ. µετβ. {πληροφορείς... | πληροφόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. παρέχω (απευθείας) ή µεταδίδω (έµµεσα) σε κάποιον πληροφορίες (µε τα 
µέσα πληροφόρησης, διακίνησης πληροφοριών): οι πολίτες πληροφορούνται 
τις εξελίξεις από τα Μ.Μ.Ε. || ~ το κοινό µε συνέπεια και υπευθυνότητα ΣΥΝ. 
ενηµερώνω 2. ανακοινώνω σε (κάποιον) ένα νέο, µια είδηση: µόλις 
πληροφορηθήκαµε τον θάνατο του και είµαστε ανάστατοι || σας ~ ότι υπέβαλα 
ήδη τα χαρτιά µου και η αίτηση µου έγινε δεκτή || σας πληροφορούµε ότι 
ασκήθηκε αγωγή κατά τής εταιρείας ΣΥΝ. καθιστώ ενήµερο (κάποιον), 
γνωστοποιώ 3. (η µτχ. πληροφορηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει ενηµερωθεί 
για (κάτι) ή που είναι γενικά ενηµερωµένος: δεν είστε σωστά πληροφορηµέ-
νος' η αλήθεια είναι διαφορετική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πληροφορώ (-έω), < πλήρης + -φορώ < -φόρος < φέρω. Η 
σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. renseigner. Στη Μτγν. Ελλην. το 
ρήµα είχε τη σηµ. «επιτελώ | εκτελώ στο πλήρες, φέρω εις πέρας», πβ. Κ.∆. Β' 
Τιµόθ. 4, 5: (...) τήν διακονίαν σου πληροφόρησον (= «φέρε σε πέρας, εκτέλεσε 
πλήρως»)]. 

πληρώ ρ. µετβ. {πληροίς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. εκπληρώνω 
(συγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις), ανταποκρίνοµαι σε (κάτι): ~ τους 
όρους τού συµβολαίου || ~ τις προϋποθέσεις για την ανάληψη τής αποστολής 2. 
καλύπτω (κενό σε θέσεις εργασίας, σε ιεραρχία κ.λπ.): για να πληρωθούν οι 
κενές θέσεις, θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού. [ΕΤΎΜ. < αρχ. πληρώ (-όω) 
< πλήρης (βλ.λ.)]. 

πληρώ, -οίς, -οί... - δικαιούµαι, -ούσαι, -ούται . . .  Στη σύγχρονη γλώσσα, 
στον γραπτό κυρ. λόγο και σε πιο λόγιο ύφος, χρησιµοποιούνται ορισµένοι 
τύποι των παλαιών συνηρηµένων ρηµάτων σε -ώ (από -όω): πληρώ, 
πληροίς, πληροί, πληρούµε, πληρούτε, πληρούν - δικαιούµαι, δικαιούσαι, 
δικαιούται, δικαιούµεθα, δικαιούσθε, δικαιούνται. Παραδείγµατα: ∆εν 
µπορεί να πάρει δάνειο, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις τού νόµου - 
∆ικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα, αφού διαθέτει όλα τα απαιτούµενα 
προσόντα. Στην ενεργητική φωνή τέτοια ρήµατα είναι το πληρώ (γιατί το 
πληρώνω έχει αποκτήσει άλλη σηµασία), σπανιότερα το εκπληρώ 
(Εκπληροί τις υποσχέσεις του) και τα αξιώ (Αξιοί να τους προστατεύσουν 
από τις άδικες επιθέσεις) και απαξιώ (Απαξιοί να απαντήσει). Στη 
µεσοπαθητική φωνή τέτοια ρήµατα ή ρήµατα που σχηµατίζουν ορισµένους 
τύπους τους κατ' αυτό τον τρόπο (ιδ. στο γ' ενικό και γ' πληθ.) είναι τα: 
υποχρεούµαι, συµποσούµαι, καρπούµαι και επι-καρπούµαι, ισούµαι και 
εξισούµαι, πυκνούµαι και µεµονωµένοι τύποι όπως υπερυψούται, 
ευοδούται, ογκούται, δι-ογκούται, λυτρούται, κενούται, οξιδούται, 
αφιερούται, ενκολπού-ται, επιδεινούται κ.ά. 

πλήρωµα (το) {πληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το προσωπικό εµπορικού ή 
πολεµικού πλοίου, αεροσκάφους, διαστηµοπλοίου, αγωνιστικού αυτοκινήτου, 
άρµατος µάχης κ.λπ.: µόλις εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις αποθήκες πετρελαίου, το 
~ εγκατέλειψε το σκάφος || τα ~ των αρµάτων µάχης || το - τού αεροσκάφους 
ήταν ευγενικό και εξυπηρετικό · 2. το σύνολο των πιστών τού χριστιανισµού, 
τα µέλη τής Εκκλησίας, κλήρος και λαός: το χριστεπώνυµο ~ · ΦΡ. πλήρωµα 
τού χρόνου (ότε δε ήλθεν το πλήρωµα τού χρόνου, Κ.∆. Γαλ. 4,4) (i) η συ-
ντέλεια τού κόσµου (ii) (καθηµ.) η στιγµή που αναµένεται να συµβεί κάτι 
προκαθορισµένο: έφτασε το ~, αύριο διεξάγονται οι κρίσιµες εκλογές · 3. 
(καταχρ.-σπάν.) η πληρωµή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < πληρώ (-όω). Η σηµερινή 
σηµ. ήδη αρχ.]. 

πληρωµένος, -η, -ο (κακόσ.) 1. αυτός που έχει πληρωθεί, για να κάνει κάτι· 
αυτός που ενεργεί επ' αµοιβή: ~ δολοφόνος 2. αυτός που έχει δωροδοκηθεί: ο 
διαιτητής ήταν ~· ευνοούσε φανερά τη µία οµάδα ΣΥΝ. πουληµένος· ΦΡ. (µτφ.) 
πληρωµένη απάντηση η αποστοµωτική απάντηση. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. πληρωµένη απάντηση αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
réponse payée]. 

πληρωµή [µεσν.] κ. (λαϊκ.) πλερωµή (η) 1. η αµοιβή που δίνεται ή λαµβάνεται 
ως αντάλλαγµα για εργασία, παροχή υπηρεσιών, εξυπηρέτηση κ.λπ.: ~ σε 
χρήµα | σε είδος | µε επιταγές || δουλεύει δίχως ~· ΦΡ. (α) αντί πληρωµής για 
κάτι που δίνεται ως αντάλλαγµα αντί για αµοιβή: ~ τής χάρισε ένα δαχτυλίδι 
(β) επί πληρωµή (επί πληρωµή) µε πληρωµή, µε αµοιβή: συνεργάστηκε στην 
έκδοση ~ 2. (α) η καταβολή ποσού: ηµέρα πληρωµών || σταµατώ τις ~ || ~ κατά 
την παράδοση (δέµατος | πράγµατος) (β) διαταγή πληρωµής βλ. λ. διαταγή (γ) 
παύση πληρωµών η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένας έµπορος όταν 
εµφανίζει µόνιµη ταµειακή δυσχέρεια πληρωµής των χρεών του 3. η 
ανταµοιβή, η ανταπόδοση για κάτι καλό ή κακό: ο άνθρωπος που ευεργετεί 
τους άλλους από αγάπη, δεν ζητάει ~. 

πληρώνω κ. (λαϊκ.) πλερώνω ρ. µετβ. {πλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καταβάλλω 
χρήµατα (για αγορά, µισθοδοσία ή απόσβεση χρέους): ~ τους υπαλλήλους || ~ 
µε κάρτα πιστωτική | τοις µετρητοίς | µε δόσεις || ~ τα χρέη µου προς το 
∆ηµόσιο || ~ µε τόκο || εγώ ~, εγώ αποφασίζω || ποιος πληρώνει τον 
λογαριασµό; || πληρώνοµαι κάθε δεκαπέντε µέρες ΑΝΤ. εισπράττω 2. (µτφ.) 
ανταποδίδω: ο βεός να σ' το πληρώσει το καλό που µου έκαµες || όλα εδώ 
πληρώνονται (κάθε άνθρωπος τιµωρείται κατά τη διάρκεια τού βίου του για 
τις αδικίες και τις αµαρτίες του)· ΦΡ. (α) πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα βλ. λ. 
νόµισµα (β) δεν πληρώνεται για κάτι που λόγω τής ανωτερότητας του δεν 
ανταποδίδεται: το καλό που µου 'κάνες ~ µε τίποτε ΣΥΝ. ξεπληρώνω 3. (µτφ.) 
χρεώνο- 

µαι το κόστος ή υφίσταµαι τις συνέπειες πράξεων (δικών µου ή άλλων): 
πλήρωσε την επιπολαιότητα του ακριβά: έµεινε έναν χρόνο στο νοσοκοµείο || 
«εγώ ~ τα µάτια π' αγαπώ» (λαϊκ. τραγ.) || πλήρωσε την περιέργεια του µε τη 
ζωή του (σκοτώθηκε) || ποιος πληρώνει τον βαρ-κάρη; (ποιος χρεώνεται το 
κόστος;)· ΦΡ. (α) πληρώνω τα σπασµένα βλ. λ. σπάζω (β) πληρώνω τη νύφη 
| το µάρµαρο υφίσταµαι τις συνέπειες από λάθη άλλων: αυτός κατέστρεψε το 
µηχάνηµα, αλλά τη νύφη την πληρώσαµε όλοι! || έχουν γίνει ένα σωρό 
παρατυπίες- να δούµε στο τέλος ποιος θα πληρώσει το µάρµαρο! (γ) θα µου το 
πληρώσεις! θα σε εκδικηθώ: αυτό που µου έκανες, µια µέρα ~! (δ) πληρώνω 
αµαρτίες βλ. λ. αµαρτία Α. (µτφ.) εξαγοράζω (κάποιον) µε χρήµατα: τον 
πλήρωσαν, για να µην τους µαρτυρήσει στην αστυνοµία || ο διαιτητής ήταν 
πληρωµένος ΣΥΝ. δωροδοκώ 5. (η µτχ. πληρωµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. πληρώ. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. πληρώ (-όω) (βλ.λ., η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.) < 
πλήρης. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. θα µου το πληρώσεις! (< γαλλ. 
tu me le paieras!), πληρώνω τα σπασµένα (< γαλλ. payer les pots cassés), το 
πληρώνω ακριβά (< γαλλ. le payer cher) κ.ά.]. 

πλήρως επίρρ. [µτγν.] {πληρέστ-ερα, -ατα} 1. κατά τρόπο πλήρη, χωρίς 
ελλείψεις, χωρίς κενά: ανταποκρίθηκε ~ στις υποχρεώσεις του || η απάντηση 
του µας ικανοποίησε ~ || ένα σκάφος - εξοπλισµένο ΣΥΝ. εντελώς, απολύτως · 
2. ολοκληρωτικά, ολότελα, σε όλη την έκταση: η πόλη καταστράφηκε ~ ΣΥΝ. 
ολοσχερώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς, επι-τατικός. 

πλήρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το γέµισµα, το να γίνεται 
(κάτι) πλήρες (από κάτι): το στόµιο πλήρωσης τού ρεζερβουάρ τού αυτοκινήτου 
2. (µτφ.) η κάλυψη (κενού, έλλειψης): η ~ τού συναισθηµατικού κενού | των 
αναγκών κάποιου. 

πληρωτέος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που πρέπει να πληρωθεί: επιταγές πληρωτέες 
µέχρι τέλους τού µηνός || στα παλαιότερα ελληνικά χαρτονοµίσµατα 
αναγραφόταν «πληρωτέαι επί τη εµφανίσει» ή «πληρωτέες µε την εµφάνιση» 
(προκειµένου για τις δραχµές που αντιστοιχούσαν στην αναγραφόµενη αξία). 

πληρωτής (ο) [αρχ.], πληρώτρια (η) {πληρωτριών} 1. αυτός που πληρώνει για 
αγορά ή απόσβεση χρέους 2. (για γραµµάτια και συναλλαγµατικές) αυτός που 
έχει την υποχρέωση εξοφλήσεως τους· ΦΡ. εγγυητής και πληρωτής ο 
εγγυητής πληρώνει από δικά του χρήµατα για τον οφειλέτη. 

πλησιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλησίασ-α, -τηκα} ♦ (µετβ.) 1. φέρνω (κάτι) 
κοντά σε (κάτι άλλο): ~ την καρέκλα στο παράθυρο ANT. αποµακρύνω 2. 
φθάνω ή πηγαίνω σε (κάποιον/κάτι), προσεγγίζω: Μη µε πλησιάζεις! Μείνε 
µακριά! || η εκφωνήτρια πλησίασε το µικρόφωνο || ο Έλληνας δροµέας 
πλησίασε τον προπορευόµενο αθλητή || σε αυτό το διαγώνισµα πλησίασε το 
άριστα || ~ τα εξήντα ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιµώνω, ζυγώνω ANT. αποµακρύνοµαι 3. 
(αρνητ.) αποφεύγω, κρατώ απόσταση από (κάτι/κάποιον): δεν πλησιάζω γλυκό 
εδώ και µήνες- κάνω δίαιτα || είναι τόσο µονόχνοτος άνθρωπος, ώστε δεν τον 
πλησιάζει κανείς 4. (για πρόσ.) (α) προσεγγίζω µε δόλιο σκοπό, προσπαθώ να 
κερδίσω την εύνοια (κάποιου), συνήθ. µε δωροδοκία: µε πλησίασαν κάποιοι 
και µου ζήτησαν να ευνοήσω φίλο τους στον διαγωνισµό έναντι αδράς αµοιβής 
(β) προσεγγίζω ερωτικά: προσπαθεί από καιρό να την πλησιάσει και να της 
εξοµολογηθεί τον έρωτα του, αλλά δεν τα καταφέρνει ♦ (αµετβ.) 5. πηγαίνω ή 
έρχοµαι κοντά σε (κάποιον/κάτι): πλησίασε προς την πόρτα | προς το παράθυρο 
|| έλα, πλησίασε να σε δω! || η αστυνοµία έχει αποκλείσει την περιοχή και δεν 
επιτρέπει σε κανέναν να πλησιάσει || όπου να 'ναι πλησιάζουµε (φτάνουµε) ANT. 
αποµακρύνοµαι, ξεµακραίνω 6. προσεγγίζω χρονικά, κοντεύω (να): ο 
άρρωστος πλησιάζει στο τέλος του || πλησιάζουν µεσάνυχτα || πλησιάζει το 
Πάσχα σε λίγες µέρες ΣΥΝ. κοντεύω 7. (για χρώµατα ή µορφές) µοιάζω, είµαι 
παραπλήσιος: πλησιάζει στο γαλάζιο, αλλά δεν είναι γαλάζιο ΣΥΝ. 
προσοµοιάζω. — πλησίασµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ; αρχ. < πλησίος (βλ. λ. 
πλησίον)]. 

πλησιέστερος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται πιο κοντά, κοντινότερος, 
γειτονικότερος: σε περίπτωση που ανακαλύψετε κάτι σχετικό µε την υπόθεση, 
αποταθείτε στο ~ αστυνοµικό τµήµα 2. (για συγγένεια ή σχέση) ο κοντινότερος, 
ο στενότερος (συγγενικώς ή φιλικώς): ο - συγγενής | φίλος κάποιου. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., συγκρ. βαθµός τού αρχ. επιθ. πλησίος (βλ. λ. πλησίον)]. 

πλησίον επίρρ. {πλησιέστ-ερα, -ατα} 1. (αρχαιοπρ.) (-(-γεν.) κοντά, σε µικρή 
απόσταση: ~ τού καταστήµατος | τού αστυνοµικού τµήµατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιµά 
ΑΝΤ. µακριά 2. πλησίον (ο) ο συνάνθρωπος: αγάπα τον -σου όπως τον εαυτό 
σου (Π.∆. Λευιτικόν 19, 18: αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν). 
[ΕΤΥΜ αρχ., ουδ. τού επιθ. πλησίος < πλατ-ίος (δωρ.) < θ. *plä-, µετα-πτωτ. 
βαθµ. (µε µηδενισµ. την ά συλλαβή και εκτεταµ. τη β') τού I.E. *peb- «ωθώ, 
προσκρούω - ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. pello «ωθώ, πλήττω» (< *pel-no), 
pulsus «κρούση» (> γαλλ. pouls, ισπ. pulso), πιθ. αρχ. γερµ. falzan 
«προσαρµόζω, τοποθετώ» (> γερµ. falzen) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πέλ-ας, πελ-άζω 
(βλ.λ.), πελά-της, πλή-ν κ.ά.]. 

πλησιόχωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή κατοικεί σε γειτονική χώρα 
ΣΥΝ. γειτονικός, όµορος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλησίος + χώρος]. 

πλησίστιος, -α, -ο (λόγ.) 1. (για πλοία) αυτός που ταξιδεύει µε φουσκωµένα τα 
πανιά 2. (µτφ.) αυτός που κατευθύνεται ολοταχώς (κάπου): ερχόταν ~ κατά 
πάνω µας || πλέει ~ προς τη νίκη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλης)ι)- (< θ. πλησ- τού ρ. 
πίµ-πλη-µι «γεµίζω», πβ. αόρ. ε-πλησ-α, βλ. λ. πλήρης) + -ίστιος< Ίστίον 
(βλ.λ.)]. 

πλησµονή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µεγάλη ποσότητα από (κάτι): ~ αγαθών | 
τροφών ΣΥΝ. αφθονία, πληθώρα ANT. σπανιότητα, έλλειψη · 2. το αίσθηµα 
πληρότητας, κορεσµού: νιώθει πάντα ψυχική ~ ύστερα 
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από το διάβασµα ενός καλού βιβλίου ΣΥΝ. χορτασµός ΑΝΤ. στέρηση. ίΕΓΥΜ. 
αρχ. < θ. πλησ- (τού ρ. πίµ-πλη-µι «γεµίζω», πβ. αόρ. ε-πλησ-α, βλ. κ. πλήρης) + 
παραγ. επίθηµα -µονή, πβ. κ. φλεγ-µονή]. πλήττω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπληξα, 
επλήγην, -ης, -η... (µτχ. πληγείς, -εί-σα, -έν)} ♦ (µετβ.) 1. (λόγ.) καταφέρω 
πλήγµα, χτύπηµα εναντίον (κάποιου): συµµαχικά πυροβόλα έπληξαν εχθρικούς 
στόχους ΣΥΝ. χτυπώ 2. (µτφ.) προκαλώ ψυχική ή υλική βλάβη, ζηµιώνω 
(κάποιον): τα οικονοµικά µέτρα τής κυβέρνησης πλήττουν τους µισθωτούς και 
τους συνταξιούχους ΣΥΝ. βλάπτω 3. (η µτχ. πληγείς, -είσα, -έν) αυτός που έχει 
υποστεί πλήγµα: οι πληγείσες από τις πληµύρες περιοχές || οι πληγέντες από τους 
σεισµούς ♦ 4. (αµετβ.) αισθάνοµαι πλήξη, ανία, δεν βρίσκω ενδιαφέρον σε 
τίποτα: ~ αφόρητα σ' αυτό το µέρος || αυτή η µουσική σε κάνει να πλήττεις ΣΥΝ. 
βαριέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βαριέµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάσσω | -ττω < *plä-q-jö < 
I.E. *plâ-k- «χτυπώ» πβ. αρχ. σλαβ. placo «χτυπώ το στήθος από οδύνη», λατ. 
plaga «πληγή, χτύπηµα» (> ισπ. llaga), γοτθ. fai-flocun «εκόπτοντο», γερµ. 
Fluch «κατάρα», αγγλ. fling «εκσφενδονίζω, ρίχνω» κ.ά. Οµόρρ. πληγ-ή, πλήγ-
µα, πλήξ-ις, πλήκ-τρο(ν) κ.ά. Το θ. *plâ-k- αποτελεί ίσως παρεκτεταµένη µορφή 
τής µεγάλης λεξιλογικής οικογένειας τού I.E. *pela- «ευρύς, επίπεδος 

- απλώνω», µε την έννοια «χτυπώ κάτι, ώστε να πλατυνθεί». Η σηµ. 
4 (αµετβ.) αποτελεί απόδ. τού γαλλ. s'ennuyer]. 

πλιάτσικο (το) (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε αρπάζει κανείς (κυρ. συµµορία ή άτακτος 
στρατός) µετά από επιδροµή: µοιράζονται το ~ ΣΥΝ. λεία 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
µπορεί κανείς να αρπάξει, να επωφεληθεί και να κερδίσει µε παράνοµο τρόπο: 
µυρίστηκαν ~ κι όρµησαν όλοι οι κερδοσκόποι στα έργα τού ∆ηµοσίου 3. η 
αρπαγή, η λεηλασία: άρχισαν από νωρίς το - || έπεσαν όλοι στο ~ µετά την 
παράδοση των πολιορ-κουµένων ΣΥΝ. λαφυραγωγία. [ΕΤΥΜ. < αλβ. plaçkë < 
σλαβ. pljatska], 

πλιατσικολογώ ρ. αµετβ. {πλιατσικολογείς... | πλιατσικολόγησα} αρπάζω ό,τι 
βρίσκω, κάνω πλιάτσικο, λεηλατώ ΣΥΝ. λαφυραγωγώ. — πλιατσικολόγηµα 
(το), πλιατσικολόγος (ο). 

πλιγούρι κ. µπλιγουρι (το) {πλιγουριού | χωρ. πληθ.} 1. χοντραλε-σµένο ή 
χοντροκοπανισµένο σιτάρι 2. (συνεκδ.) κάθε φαγητό (κυρ. σούπα) που έχει ως 
βάση χοντραλεσµένο ή χοντροκοπανισµένο σιτάρι 3. (µτφ.) άνοστο φαγητό 
που µοιάζει µε χυλό. [ΕΤΥΜ < µπλουγούρι | πλουγούρι (µε ανοµοίωση) < 
τουρκ. bulgur], 

πλίθα κ. πλίθρα (η) (λαϊκ.) ο πλίνθος (βλ.λ., σηµ. 2). Επίσης πλιθιά. 
πλιθάρι (το) {πλιθαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο πλίνθος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 

µτγν. πλιθάριον, υποκ. τού αρχ. πλίνθος (βλ.λ.)]. 
πλιθί (το) {πλιθ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο πλίνθος (βλ.λ.). 
πλίθινος, -η, -ο κ. (λόγ.) πλίνθινος [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από 

πλίνθους. 
πλίθος (ο) -> πλίνθος 
πλινθοδοµή (η) 1. το οικοδόµηµα που έχει κατασκευαστεί από πλίνθους (βλ.λ.) 

2. (συνεκδ.) η δόµηση, το κτίσιµο µε πλίνθους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. brickwork]. 

πλινθόκτισµα (το) {πλινθοκτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} κτίσµα κατασκευασµένο 
από πλίνθους. 

πλινθόκτιστος, -η, -ο [1856] αυτός που είναι χτισµένος µε πλίνθους (βλ.λ.). 
πλινθοπερίκλε-ΌΤος, -η, -ο (στη βυζαντινή τοιχοποιία) αυτός που περιβάλλεται 

από τείχος κατασκευασµένο από πλίνθους. 
πλινθοποιείο (το) [1893] ο χώρος (εργαστήριο, βιοτεχνία ή βιοµηχανία) στον 

οποίο κατασκευάζονται πλίνθοι (βλ.λ.). 
πλινθοποίηση (η) [1887] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η 

διαµόρφωση µεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων σε πλίνθους. 
πλινθοποιός (ο) ο κατασκευαστής πλίνθων (βλ.λ.). — πλινθοποιία (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < πλίνθος + -ποιος < ποιώ]. 
πλίνθος (η) κ. πλίθος (ο) (λόγ.) 1. µικρό ορθογώνιο τούβλο κατασκευασµένο 

από αργιλώδες χώµα, που ο πηλός του συµπιέζεται σε καλούπια και ψήνεται 
σε κατάλληλα καµίνια ΣΥΝ. οπτόπλινθος 2. τούβλο που κατασκευάζεται από 
µείγµα ασβεστολιθικού και αµµώδους υλικού και µετά από ειδική 
επεξεργασία (λ.χ. ζύµωση µε άχυρο ή άλλο ινώδες υλικό) συµπιέζεται σε 
ορθογώνια καλούπια ΣΥΝ. πλίθρα, ωµόπλινθος· ΦΡ. λίθοι και πλίνθοι και 
κέραµοι ατάκτως ερριµµε-να βλ. λ. λίθος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλίνθος (ή), τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ή προελ-λην. λ. 
(πβ. κ. κέραµος)]. 

πλιο επίρρ. → πιο 
πλιότερο επίρρ. -> πιότερο 
πλιότερος, -η, -ο → πιότερος 
πλισάρω ρ. µετβ. {πλισάρισα} κάνω πλισέ (βλ.λ.) σε (ύφασµα).   — 

πλισάρισµα (το). [ΕΤΥΜ: Μεταφορά τού γαλλ. plisser, βλ. κ. πλισές]. 
πλισές (ο) {πλισέδες} 1. οι συµµετρικές και συνεχόµενες υφάνσεις υφάσµατος 

ΣΥΝ. πιέτα 2. (συνεκδ.) το ύφασµα που έχει τέτοιες πτυχώσεις: φούστα ~. 
Επίσης πλισέ (το) κ. ως άκλ. επίθ.: ένα ~ φόρεµα. 
— (υποκ.) πλισεδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. plissé «πτυχωµένος» < p. plisser «διπλώνω» < pli «δίπλα, 
πτυχή» < plier < λατ. plicare «διπλώνω»]. 

πλιτς-πλάτς (το) -· πλάτσα-πλούτσα 
πλοήγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χρησιµοποίηση πλοηγού 

(βλ.λ.) από τα πλοία για την ασφαλέστερη είσοδο/έξοδο από λιµάνια ή τη 
διέλευση από επικίνδυνα σηµεία (περάσµατα, διώρυγες), άλλοτε υποχρεωτικά 
και άλλοτε µε την καταβολή πλοηγικών δικαιωµάτων · 2. η διαδικασία τής 
αναζήτησης και ανάκτησης ιστο-σελίδων από τον παγκόσµιο ιστό 
(∆ιαδίκτυο), χρησιµοποιώντας τα ειδικά προγράµµατα των φυλλοµετρητών. 
Επίσης πλοηγεσία κ. πλοηνία 

(σηµ. 1). 
πλοηγίδα (η) [1858] βοηθητικό σκάφος για την εξυπηρέτηση φορτηγών ή 

επιβατηγών πλοίων, µε το οποίο µετακινείται από και προς το πλοίο ο 
πλοηγός (βλ.λ.) ΣΥΝ. πιλοτίνα. 

πλοηγικός, -ή. -ό [1858] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πλοήγηση ή τον πλοηγό 
2. (α) πλοηγικά δικαιώµατα η χρηµατική αποζηµίωση που πληρώνουν τα 
πλοία, όταν χρησιµοποιούν πλοηγό (β) πλοηγική υπηρεσία η δηµόσια 
υπηρεσία που διοικεί το σώµα των πλοηγών και εποπτεύει τις πλοηγήσεις (γ) 
πλοηγικός σταθµός µονάδα τής πλοηγικής υπηρεσίας που διαθέτει πλοηγούς 
και πλοηγίδες (βλ.λ.) για την εκτέλεση πλοηγήσεων σε ορισµένη περιοχή τής 
αρµοδιότητας τους. 

πλοηγός (ο) [1858] πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις για τη θάλασσα (δίπλωµα 
πλοιάρχου, θαλάσσια υπηρεσία) και για συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, 
που προσλαµβάνεται για την εκτέλεση πλοηγήσεων από τις αρµόδιες 
πλοηγικές υπηρεσίες: ~ ανοικτής θαλάσσης | διωρύγων | λιµένων | ποταµών 
ΣΥΝ. πιλότος. 
[ΕΤΥΜ. < πλο- (< αρχ. πλους | πλόος) + -ηγός < άγω, κατά το στρατηγός, οδ-
ηγός, αρχ-ηγός κ.ά.]. 

πλοηγώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλοηγείς... | πλοήγησα} ♦ 1. (µετβ.) οδηγώ (πλοίο) 
κοντά στις ακτές, σε λιµάνι ή µέσα από θαλάσσια περάσµατα, εκτελώ 
πλοήγηση ♦ 2. (αµετβ.) είµαι πλοηγός: ~ στα κανάλια αρκετά χρόνια. 

-πλοΐα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. την πορεία σε υδάτινη επιφάνεια ή στον αέρα: θαλασσο-πλοϊα, 
ποταµο-πλοΐα, αερο-πλοΐα 2. πλεύση µε ορισµένη δύναµη ή µέσο: ατµο-πλοϊα, 
ιστιο-πλοΐα. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ταχυ-πλοΐα, 
λόγ. ναυσι-πλοΐα), που προέρχεται από το αρχ. πλους]. 

πλοιάριο (το) (πλοιαρί-ου | -ων} 1. κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας κάτω 
των δέκα κόρων (βλ. λ. κόρος2): ~ αγώνων | ιστιοπλοΐας | αλιευτικό 2. 
(γενικότ.) κάθε µικρό πλοίο ΣΥΝ. καραβάκι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλοιάριον, υποκ. 
τού ουσ. πλοίον (βλ.λ.)]. 

πλοιαρχία (η) [1836] {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. η διοίκηση τού πλοίου: ανέλαβε την 
~ τού «Αριστοτέλης» στη Γιοκοχάµα. 

πλοίαρχος (ο) [1836] {πλοιάρχ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. 1. το πρόσωπο που διοικεί 
το πλοίο, ασκεί εξουσία σε όσους επιβαίνουν σε αυτό και είναι υπεύθυνο για 
την τάξη, την υγεία, την ασφάλεια (προσώπων και φορτίου) και την καλή 
εκτέλεση τού πλου ΣΥΝ. κυβερνήτης, καπετάνιος 2. ανώτερος αξιωµατικός 
τού Πολεµικού και τού Εµπορικού Ναυτικού και τού Λιµενικού Σώµατος (βλ. 
κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. [ΕΤΥΜ. < πλοίο + -άρχος < άρχω]. 

πλοιαρχώ ρ. αµετβ. [1857] {πλοιαρχείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) ΝΑΥΤ. 
είµαι πλοίαρχος, κυβερνώ πλοίο στο Πολεµικό ή το Εµπορικό Ναυτικό ή στο 
Λιµενικό Σώµα. 

πλοϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πλου· ΦΡ. πλοϊκοί φανοί τα φώτα 
που πρέπει να έχει αναµµένα ένα πλοίο κατά τη διάρκεια τής νυκτερινής του 
πορείας. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. πλους | πλόος (βλ.λ.)]. 

πλόιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι ευνοϊκός για τον πλου 2. (για ποτάµι) 
πλωτός. — πλοϊµότητα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πλόιµος | πλώιµος < πλους | πλόος (βλ.λ.). Η γρ. µε -ω-
(πλώιµος) οφείλεται σε επίδρ. τού ρ. πλώω (βλ. λ. πλωτός)]. 

πλοίο (το) 1. (επίσ.) κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας άνω των δέκα κόρων 
(βλ. λ. κόρος2) µε αυτοδύναµη κίνηση 2. (γενικότ.) κάθε σκάφος προορισµένο 
να µετακινείται στο νερό, που χρησιµοποιείται για ποικίλους σκοπούς 
(µεταφορά προσώπων ή φορτίων, για αναψυχή, ρυµούλκηση, επιστηµονική 
έρευνα κ.ά.): ακτοπλοϊκό | αλιευτικό | εκπαιδευτικό | εµπορικό | επιβατηγό | 
πολεµικό | καταδροµικό | µεταγωγικό | ναυαγοσωστικό | πετρελαιοφόρο | 
φορτηγό ~|| το - τής γραµµής ΣΥΝ. καράβι· ΦΡ. (µτφ.) πλοίο τής ερήµου η 
καµήλα. — (υποκ.) πλοιαράκι κ. (λόγ.) πλοιάριο (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άκατος. [ΕΤΥΜ < αρχ. πλοίον < *πλόF-ιον < πλέω (βλ.λ.). Η λ. 
χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να προσδιορίσει το εµπορικό πλοίο ή το πλοίο 
που εκτελούσε µεταφορές, π.χ. φορτηγικά πλοία, πλοίον άλιευτικόν (Ξενο-
φών), ίππαγωγά πλοία (Ηρόδοτος). Στη φρ. πλοία µακρά η λ. αναφερόταν στα 
πολεµικά πλοία και βαθµηδόν αντικατέστησε το αρχαιότερο (οµηρικό) ουσ. 
ναΰς, το οποίο κατεξοχήν δήλωνε τα πολεµικά πλοία]. 

πλοίο: συνώνυµα. Η γενική λ., που δηλώνει κάθε µεγάλο σκάφος το οποίο 
διαπλέει τη θάλασσα για εµπορικούς ή πολεµικούς σκοπούς, είναι η λ. 
πλοίο. Πλοία είναι τόσο τα εµπορικά όσο και τα πολεµικά (στην 
αρχαιότητα το πλοίο ήταν για εµπορικά ταξίδια, ενώ το ναυς για πολεµικές 
συγκρούσεις, ναυµαχίες). Το καράβι (από καράβιον < αρχ. κάραβος) είναι 
η λ. που χρησιµοποιήθηκε στη λογοτεχνία, στη γλώσσα των ναυτικών και 
των νησιωτών και η λ. που χρησιµοποιείται ευρύτερα και σήµερα στην 
καθηµερινή γλώσσα και στον προφορικό λόγο. Από τις πρώτες δεκαετίες 
τού 19ου αι. χρησιµοποιείται ευρέως και η λ. βαπόρι (< ιταλ. vapore < λατ. 
vapor «ατµός»), η οποία στη λόγια γραφοµένη γλώσσα αποδόθηκε µε τη λ. 
ατµόπλοιο (αρχικά και ατµόπλευοτον και ατµό-πλουν!). Μένοντας στα 
εµπορικά πλοία, πρέπει να αναφέρουµε το παλαιό ιστιοφόρο («πλοίο µε 
πανιά») και το (άχρηστο µετά τη συγκοινωνία µε αεροπλάνο) 
υπερωκεάνειο (< αγγλ. transoceanic), που εκτελούσε µακρινά 
υπερατλαντικά ταξίδια. Η Ελλάδα είναι γνωστή για τον µεγάλο στόλο της 
σε φορτηγά και επιβατηγά ή επιβατικά πλοία, που ανήκουν σε Έλληνες 
εφοπλιστές. Πολλά από αυτά είναι πετρελαιοφόρα (οι ναυτικοί τα λένε και 
γκαζάδικα). Στις µέρες µας και στον τόπο µας, εκτός από τα ακτοπλοϊκά 
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πλοία, είναι πολύ γνωστά και τα πορθµεία, γνωστά (για µεγαλύτερες 
αποστάσεις) και ως οχηµαταγωγά (< αγγλ. ferry-boat), πλοία που 
µεταφέρουν ανθρώπους και οχήµατα παντός είδους (επιβατηγά, 
λεωφορεία, φορτηγά, ψυγεία κ.λπ.). Η λ. που συχνά χρησιµοποιείται για 
κάθε είδους πλοίο, αλλά και για τα µικρά ή µεγάλα ιδιωτικά πλοία και 
πλοιάρια, είναι η λ. σκάφος. 

Πλοιοκτησία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες πλοίου ή πλοίων 
2. (περιληπτ.) το σύνολο των πλοιοκτητών (πβ. λ. εργοδοσία). 

πλοιοκτήτης (ο) [1887] {πλοιοκτητών}, πλοιοκτήτρια (η) {πλοιοκτητριών} ο 
ιδιοκτήτης πλοίου, που έχει και την εκµετάλλευση του: (κ. ως επίθ.) η ~ 
εταιρεία. 
[ΕΤΥΜ. < πλοίο + -κτήτης < αρχ. κτώµαι (-αο-) «κατέχω, είµαι ιδιοκτήτης», 
πβ. ιδιο-κτήτης]. 

πλοιοκτήτης - εφοπλιστής. Στην κοινή αντίληψη οι λέξεις ταυτίζονται. 
Ωστόσο, η σηµασία τους και η έννοια τους (στο ιδιωτικό Ναυτικό ∆ίκαιο) 
διαφέρει: πλοιοκτήτης είναι ο ιδιοκτήτης τού πλοίου (αγγλ. shipowner), 
ενώ εφοπλιστής είναι ο εκµεταλλευόµενος επιχειρηµατικά το πλοίο, χωρίς 
να είναι πάντοτε και ο ιδιοκτήτης τού πλοίου (πλοιοκτήτης). Το γεγονός ότι 
οι περισσότεροι (ιδ. Έλληνες) πλοιοκτήτες είναι και εφοπλιστές, έχει 
οδηγήσει στην αντίληψη ότι οι λέξεις ταυτίζονται σηµασιολογικά. 

Πλοκάµι (το) {πλοκαµ-ιού | -ιών} 1. καθένας από τους βραχίονες (πόδια) τού 
χταποδιού 2. (µτφ.-κακόσ.) πλοκάµια (τα) το δίκτυο ενός µηχανισµού που 
ελέγχει τα πάντα και µπορεί να παγιδεύσει οποιονδήποτε: έπεσε στα ~ τής 
µαφίας || η διεθνής τροµοκρατία έχει απλώσει τα ~ της παντού · 3. καθένα από 
τα νήµατα τού παραγαδιού. [ΕΤΥΜ. < *πλοκάµιον, υποκ. τού αρχ. πλόκαµος 
(βλ.λ.)]. 

πλόκαµος (ο) {πλοκάµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. το πλοκάµι 2. η πλεξούδα 
µαλλιών. 
[ETYM. αρχ. < θ. πλοκ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού πλέκω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-αµος, πβ. ούλ-αµός, ποτ-αµός]. 

πλοκή (η) 1. (σε λογοτεχνικό, κινηµατογραφικό κ.λπ. έργο) ο τρόπος που 
επιλέγει ο δηµιουργός να δοµήσει µια σειρά γεγονότων που συνδέονται 
µεταξύ τους, ώστε να προκύψει µια ενδιαφέρουσα ιστορία: η ~ τού έργου ήταν 
τόσο σύνθετη, ώστε δεν καταλάβαινα τι γινόταν στη σκηνή! || χαλαρή | 
συναρπαστική ~ 2. (συνεκδ.) η ιδιότητα έργου (λογοτεχνικού, 
κινηµατογραφικού κ.λπ.) να έχει υπόθεση, στην οποία τα γεγονότα 
συνδέονται µεταξύ τους επιτυχηµένα και µε τρόπο που επιτείνει το 
ενδιαφέρον: τα αστυνοµικά έργα πρέπει να έχουν ~ || έργο µε ~ 3. (µτφ.) το 
πλέξιµο, ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται µεταξύ τους διάφορα στοιχεία: 
«ένα µεγάλο µωσαϊκό, µια ~ λέξεων και θαυµάσιων εικόνων...» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέκω (βλ.λ.)]. 

πλονζόν (το) {άκλ.} 1. βουτιά 2. (ειδικότ.) η εκτίναξη τού σώµατος (συνήθ. 
επάνω ή εµπρός): µε ένα εκπληκτικό ~ ο τερµατοφύλακας απέκρουσε το φάουλ 
ΣΥΝ. βουτιά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. plongeon «βουτιά (στο νερό), άλµα» < p. plonger «βουτώ» < 
δηµώδ. λατ. plumbicare < µτγν. λατ. plumbio «είδος κολυµβητικού πτηνού, 
που εφορµά µε ταχύτητα στο νερό (σαν µολύβι) για αναζήτηση ψαριών» < 
λατ. plumbum «µόλυβδος»]. 

-πλός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα αριθµητικών επιθέτων που σηµαίνει ότι 
(κάποιος/κάτι) αποτελείται από τόσα µέρη όσα δηλώνει το α' συνθετικό: δι-
πλός, τρι-πλός, τετρα-πλός κ.λπ. Επίσης (λόγ.) -πλους, -ή, -ούν (πβ. άλµα εις 
τριπλούν). 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα αριθµητικών επιθέτων τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(π.χ. ά-πλοϋς, δι-πλοϋς, τρι-πλοϋς κ.τ.ό.), που ανάγεται σε *-pl-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *pel- «διπλώνω, πτυχώνω», πβ. λατ. sim-plus «απλός», µέσ. 
ιρλ. diabul «διπλός» (< *dwei-plo-), αρχ. σκανδ. falda «πτυχή, δίπλα», γερµ. 
Falte κ.ά. Οµόρρ. -πλάσιος (βλ.λ.). o µτγν. τ. -πλός, -ή, -όν οφείλεται στην 
επίδρ. των δευτερόκλιτων επιθέτων, µε τα οποία συνέπιπταν στη γενική 
πτώση (πβ. καλού - καλός, διπλού - διπλός)]. 

πολλαπλασιαστικά - αναλογικά αριθµητικά: -πλός | -πλους - -πλάσιος. Οι 
δύο κατηγορίες των αριθµητικών διαφέρουν µεταξύ τους. Τα αριθµητικά 
σε -πλός (διπλός, τριπλός, δεκαπλός... πολλαπλός), που προήλθαν από τα 
λόγια αριθµητικά σε -πλους (διπλούς, τριπλούς, δεκαπλούς..., πολλαπλούς), 
έχουν πολλαπλασιαστική σηµασία, δηλώνουν δηλ. από πόσα µέρη 
αποτελείται κάτι: διπλή βάρδια, άλµα εις τριπλούν, διπλό ουίσκι, τριπλή 
γκάφα, πολλαπλές επιθέσεις κ.τ.ό. Τα αριθµητικά σε -πλάσιος (διπλάσιος, 
τριπλάσιος, πενταπλάσιος, εκατονταπλάσιος κ.λπ.) δηλώνουν πόσες φορές 
κάτι είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε ένα άλλο (αναλογικά αριθµητικά): Το 
νέο σπίτι τους είναι διπλάσιο από το παλιό - Ο µισθός που παίρνει στη νέα 
του δουλειά είναι σχεδόν τριπλάσιος από ό,τι στην προηγούµενη. 

πλότερ (το) {άκλ.) σειρά οργάνων, µε τα οποία είναι δυνατόν να χαραχθούν 
πάνω σε µια επιφάνεια µε γραφικά ή φωτογραφικά µέσα χαρτογραφικές 
λεπτοµέρειες. [ΕΤΥΜ < αγγλ. plotter < p. plot «σχεδιάζω»]. 

πλουµί (το) {πλουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το στολίδι (κεντητό ή ζωγραφιστό), το 
πλουµίδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. πλουµίον, υποκ. τού λατ. pluma «χνούδι, 
πούπουλο»]. 

Πλουµίδι (το) {πλουµιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κεντητό ή ζωγραφικό διακοσµητικό 
στοιχείο: είχε γεµίσει κεντητά ~ το σαλόνι ΣΥΝ. στολίδι, 

κόσµηµα, ποίκιλµα. 
[ΕΤΥΜ. < πλουµί (βλ.λ.) + -ίδι, πβ. κ. στολ-ίδι]. 

πλουµίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {πλούµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) διακοσµώ µε 
πλουµίδια ΣΥΝ. στολίζω. — πλούµισµα (το) [µεσν.]. 

Πλουµιστός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) διακοσµηµένος µε πλουµίδια ΣΥΝ. 
στολισµένος. 

πλουραλισµός (ο) 1. η αρχή κατά την οποία άνθρωποι διαφορετικών φυλών, 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων κ.λπ. µπορούν να συµβιώνουν 
αρµονικά σε µια κοινωνία, διατηρώντας τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα τους 2. 
(ειδικότ.) η δυνατότητα να εκφράζονται όλες οι απόψεις ελεύθερα σχετικά µε 
ένα ζήτηµα: ~ στα Μ.Μ.Ε. || ο ~ που υπάρχει σε ένα κόµµα µε πολλές τάσεις 
ΣΥΝ. πολυφωνία 3. ΦΙΛΟΣ. θεωρία αντιτιθέµενη στον µονισµό και τον δυϊσµό, 
η οποία κατανοεί και ερµηνεύει τον κόσµο µε αναγωγή σε πολλαπλές και 
ανεξάρτητες οντότητες και αρχές ΣΥΝ. πολυαρχία ΑΝΤ. µονισµός (πβ. λ. 
µονισµός, δυαρχία). — πλουραλιοτής (ο), πλουραλίστρια (η), πλουραλιστικός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pluralisme < λατ. pluralis «πληθυντικός» < 
plus, pluris «πολύς, περισσότερος»]. 

πλους (ο) {πλου | πλόες} (λόγ.) 1. η πλεύση, η πορεία τού πλοίου: κατά τον 
πλου παρουσιάστηκαν µηχανικά προβλήµατα· ΦΡ. (λόγ.) εν πλω (εν πλώ) κατά 
τον πλου, ενώ το σκάφος πλέει 2. (συνεκδ.) το ταξίδι µε πλοίο ΣΥΝ. 
θαλασσοπορία, ρότα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλους | πλόος < 
*πλόΈ-ος < πλέω (βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. piava- «σχεδία, αυτό που 
επιπλέει», ρωσ. ρίον «πλοίο, κανό» κ.ά.]ν 

-πλους, -ή, -ούν → -πλος 
πλουσιοκόριτσο (το) πλούσιο κορίτσι (από πλούσια οικογένεια) ΑΝΤ. 

φτωχοκόριτσο. 
πλουσιόπαιδο (το) πλούσιο παιδί (από πλούσια οικογένεια) ANT. φτωχόπαιδο. 
πλουσιοπάροχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που παρέχει κάτι σε αφθονία, 

γενναιόδωρος: έλαβε ~ ανταλλάγµατα για τη συγκατάθεση του || ~ γεύµα | δώρα 
ΣΥΝ. (λόγ.) δαψιλής ΑΝΤ. πενιχρός, φτωχικός. — πλουσιοπάροχα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδαψιλεύω. 

πλούσιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που διαθέτει µεγάλη περιουσία (κινητή και 
ακίνητη, χρήµα, οικόπεδα κ.λπ.): προέρχεται από ~ οικογένεια || ~ εταιρεία | 
φίλοι | υποψήφιος γαµπρός || είναι ~ σαν τον Κροίσο || ~ χώρες | κράτη (οι 
βιοµηχανικά και τεχνολογικά ανεπτυγµένες χώρες, σε αντίθεση µε τις φτωχές, 
αναπτυσσόµενες χώρες)· ΦΡ. κάνω πλούσιο γάµο (i) παντρεύοµαι πλούσιο 
άτοµο (ii) παντρεύοµαι µε πολυτέλειες (ακριβά ρούχα, πολυτελή δεξίωση 
µετά τον γάµο κ.λπ.) ΣΥΝ. εύπορος, ευκατάστατος ΑΝΤ. φτωχός, άπορος 2. 
πλούσιος (ο), πλούσια (η) πρόσωπο που διαθέτει µεγάλη περιουσία, πολλά 
υλικά αγαθά: πλούσιοι και φτωχοί || πώς περνούν οι ~· ΦΡ. πλούσιοι 
επτώχευσαν και επείνασαν (από εκκλησιαστικό τροπάριο) ως σχόλιο για την 
αστάθεια των ανθρώπινων πραγµάτων 3. (+σε) αυτός που εµπεριέχει σε 
µεγάλο αριθµό | βαθµό ή ποικιλία ορισµένα στοιχεία: τροφή ~ σε πρωτεΐνες || 
σαµπουάν ~ σε ιχνοστοιχεία || άνθρωπος ~ σε χαρίσµατα | αρετές || εποχή ~ σε 
λογοτεχνικά έργα || ~ γλώσσα (σε λεξιλόγιο και εκφραστικά µέσα) | βιβλιοθήκη 
(σε βιβλία) | λεξιλόγιο || ~ συγκοµιδή (σε προϊόντα) | γη (εύφορη) | βλάστηση 
(σε φυτά, δέντρα κ.λπ.) || έδαφος ~ σε µεταλλεύµατα || ~ βιβλιογραφία (πολλά 
κατατοπιστικά επιστηµονικά βιβλία και βοηθήµατα) || ~ µαλλιά | γένια (πυκνά 
και πολλά) ΣΥΝ. άφθονος, δαψιλής ΑΝΤ. ανεπαρκής, λίγος 4. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποσότητα, αφθονία: ~ γεύµα ΑΝΤ. ανεπαρκής· 
ΦΡ. πλούσια τα ελέη (κάποιου) (i) για γενναιοδωρία ή αφθονία πραγµάτων: 
δόξα τω Θεώ, βγάλαµε πολύ λάδι εφέτος- πλούσια τα ελέη σου, Κύριε! (ii) 
(µτφ.) για πρόσωπο (κυρ. γυ-ναίκα) µε πολλά σωµατικά χαρίσµατα: όλοι τη 
θαυµάζουν βλέπεις, είναι πλούσια τα ελέη της! 5. (για πράγµατα) αυτός που 
κοστίζει ακριβά ή/και που χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια: πρόσοψη µε ~ διά-
κοσµο || διαγωνισµός µε ~ δώρα || κάνω ~ ζωή (ζω µέσα στην πολυτέλεια, ζω 
µέσα σε µεγάλες υλικές ανέσεις) 6. για µεγάλο χρηµατικό ποσό: ~ συνδροµή/ 
αµοιβή 7. (για ερεθίσµατα οπτικά, γευστικά κ.λπ.) αυτός που δίνει αίσθηση 
πληρότητας: σοκολάτα µε ~ γεύση (που «γεµίζει» το στόµα) || κρασί µε ~ 
άρωµα || ~ ήχος (που «γεµίζει» το αφτί). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλούσιος < πλούτ-ιος (µε συριστικοποίηση τού -τ-, πβ. δηµότ-
ιος - δηµόσ-ιος) < πλούτος (βλ.λ.)]. 

πλουσιόσπιτο (το) 1. σπίτι στο οποίο διαµένουν πλούσιοι άνθρωποι 2. σπίτι που 
διακρίνεται από πολυτέλεια 3. (µτφ.) πλούσια οικογένεια. 

Πλουταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλούτυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) πλούσιο 
ΣΥΝ. πλουτίζω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι πλούσιος ΑΝΤ. φτωχαίνω. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

Πλούταρχος (ο) {-ου κ. -άρχου} 1. αρχαίος Έλληνας πεζογράφος (45-120 
µ.Χ.), γνωστός κυρ. για τα βιογραφικά του έργα (Βίοι Παράλληλοι) 2. άγιος 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ.µτγν. κύρ. όν. < πλούτος 
+ -άρχος < άρχω]. 

Πλουτίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {πλούτισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) 
γίνοµαι πλούσιος, αποκτώ πολλά υλικά αγαθά, δηµιουργώ περιουσία: πλούτισε 
στο εξωτερικό || ~ γρήγορα | απ' τη µια µέρα στην άλλη || πολλοί πλούτισαν 
πατώντας επί πτωµάτων | εις βάρος άλλων | µε κοµπίνες | παράνοµα || µε την 
άνοδο τού τουρισµού στα νησιά πολλοί ξενοδόχοι και µεγαλοεργολάβοι 
πλούτισαν || άνθρωπος τίµιος δεν πλουτίζει εύκολα ΣΥΝ. θησαυρίζω ΑΝΤ. 
φτωχαίνω ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) αυξάνω, διευρύνω µε πρόσθετα και νέα στοιχεία: 
πλούτισε τη συλλογή του µε νέα και σπάνια εκθέµατα || µε τα ταξίδια πλουτίζει 
κανείς τις γνώσεις του ΣΥΝ. εµπλουτίζω. 



πλουτισµός 1430 πνεύµα 
 

πλουτισµός (ο) [µεσν.] 1.η απόκτηση πλούτου: αθέµιτος | αδικαιολόγητος | 
γρήγορος | εύκολος ~ 2. η επαύξηση µε την προσθήκη νέων στοιχείων: ο ~ τού 
µουσείου µε νέα εκθέµατα ΣΥΝ. εµπλουτισµός. Επίσης πλούτισµα (το). 

πλουτοκράτης (ο) [1887] {πλουτοκρατών}, πλουτοκράτισσα (η) 
{πλουτοκρατισσών} (κακόσ.) πρόσωπο που έχει δύναµη και επηρεάζει τις 
εξελίξεις χάρη στον πλούτο του. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
plutocrat]. 

πλουτοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η συγκέντρωση τής πολιτικής δύναµης στα 
χέρια των πλουσίων 2. (περιληπτ.) η τάξη των πλουσίων, που επικρατεί και 
καθορίζει τις εξελίξεις χάρη στον πλούτο της. — πλουτοκρατικός, -ή, -ό 
[1886], πλουτοκρατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλούτος + -κρατία < κρατώ]. 

πλουτοπαραγωγικός, -ή, -ό [1895] αυτός που παράγει πλούτο: ~ πηγές | πόροι 
ΣΥΝ. πλουτοφόρος. 

πλούτος (ο) {πλούτη κ. λαϊκ. πλούτια (τα), χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σύνολο των 
υλικών αντικειµένων (χρηµάτων, κινητών και ακινήτων αγαθών, οικονοµικών 
πόρων) που έχουν οικονοµική αξία, συνιστούν δηλ. οικονοµικά αγαθά: ο ~ 
µιας χώρας | τού προηγµένου Βορρά || «Ο ~ των εθνών» (The Wealth of 
Nations, τίτλος έργου τού Α. Σµιθ) || η δίκαιη κατανοµή τού ~· ΦΡ. (α) εθνικός 
πλούτος το σύνολο όλων των οικονοµικών αγαθών µιας χώρας, ενός έθνους 
(β) ορυκτός πλούτος τα εκµεταλλεύσιµα ορυκτά µιας χώρας 2. το πλήθος, η 
αφθονία των αγαθών (κ. στον πληθ.) το σύνολο τής κινητής και ακίνητης 
περιουσίας που κατέχει κανείς: τα αµύθητα πλούτη ενός ηγεµόνα || ζεις µες 
στον - 3. (µτφ.) ό,τι πολυτιµότερο έχει κανείς (συνήθ. στον πληθ.): όλα µου τα 
~ είναι η οικογένεια µου || «όλα µας τα ~ η αγάπη ετούτη» (τραγ.) 4. η 
κατάσταση τού πλουσίου, αυτού που κατέχει πολλά αγαθά, η µεγάλη 
οικονοµική άνεση: ο ~ τής Βασιλεύουσας προκαλούσε τον θαυµασµό των 
βαρβάρων || ο ~ χαρακτήριζε κάθε εκδήλωση τους ΣΥΝ. ευµάρεια ΑΝΤ. 
ανέχεια, φτώχια, ένδεια 5. (κατ' επέκτ.) η αφθονία σε ποσότητα ή και ποικιλία: 
ο (λεξιλογικός) ~ τής ελληνικής γλώσσας || ~ γνώσεων | εµπειριών ΣΥΝ. 
πληθώρα ΑΝΤ. έλλειψη, απουσία 6. η µεγάλη ποικιλία: ~ χρωµάτων | γεύσεων 
| φυσικών ήχων || συναισθηµατικός | ψυχικός ~ (µε πολλά αξιόλογα στοιχεία, 
προτερήµατα) || πνευµατικός ~ (πλήθος και ποικιλία ιδεών και σκέψεων). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλούτος < *πλόΕ-τος, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. πλέω (< *πλέΕ-
ω), µε την έννοια των υλικών αγαθών που «έρρεαν» άφθονα. Βλ. λ., πλέω]. 

πλούτος (το) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το σύνολο των ηθικών και 
πνευµατικών αγαθών, τα εσωτερικά χαρίσµατα: «δώρο δεν έχουνε για σε και 
για το µέσα ~» (∆. Σολωµός). 

πλουτοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που αποφέρει πλούτο ΣΥΝ. 
πλουτοπαραγωγικός. [ΕΓΎΜ µτγν. < πλούτος + -φόρος < φέρω]. 

Πλούτων (ο) {Πλούτων-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. άλλη ονοµασία (ευφηµ.) τού θεού 
Αδη: η αρπαγή τής Περσεφόνης από τον ~ · 2. ΑΣΤΡΟΝ. Ο ένατος και πιο 
αποµακρυσµένος πλανήτης τού ηλιακού µας συστήµατος. Επίσης Πλούτωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πλούτος (βλ.λ.)]. 

πλουτώνιο (το) {πλουτωνίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ραδιενεργό στοιχείο 
(σύµβολο Pu), το οποίο χρησιµοποιείται ως καύσιµο στους πυρηνικούς 
σταθµούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή 
πυρηνικών όπλων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. Πλουτώνιον, 
ονοµασία σπηλαίων που οι αρχαίοι θεωρούσαν εισόδους στον Κάτω Κόσµο 
και χαρακτηρίζονταν από αποπνικτικές αναθυµιάσεις, ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
επιθ. Πλουτώνιος < αρχ. Πλούτων. Ο χηµ. όρ. αποτελεί αντιδάν. από νεολατ. 
plutonium]. 

πλουτώνιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πλούτωνα • 2. (α) 
αυτός που συντελείται στα έγκατα τής Γης ΣΥΝ. ενδογήινος (β) πλουτώνιες 
εκρήξεις οι ηφαιστειακές εκρήξεις (γ) πλουτώνια πετρώµατα πυριγενή 
πετρώµατα που σχηµατίζονται από την κρυστάλλωση τού µάγµατος (βλ.λ.) σε 
µεγάλα βάθη κάτω από την επιφάνεια τής Γης · 3. αυτός που αναφέρεται στον 
πλουτωνισµό (βλ.λ.).   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

πλουτωνισµός (ο) παλαιότερη θεωρία σύµφωνα µε την οποία ο σχηµατισµός 
ορισµένων πετρωµάτων συνιστά αποτέλεσµα τής θερµότητας και των 
διεργασιών τήξεως. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. plutonisme]. 

Πλοχµός (ο) (λόγ.) ΑΡΧΑΙΟΛ. µοτίβο που συναντάται στην αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική και ζωγραφική και έχει τη µορφή πλεξίδας. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*πλοκ-σµός, ετεροιωµ. βαθµ. τού πλέκ-ω (βλ.λ.)]. 

πλύθηκα ρ. → πλένω 
πλύµα (το) {πλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το νερό που µένει µετά το πλύσιµο 

ΣΥΝ. απόνερα 2. (µτφ.) άνοστο και νερόβραστο φαγητό. [ΕΤΥΜ 0φΧ· < 
πλύνω], 

πλυµένος, -η, -ο → πλένω 
πλυντήριο (το) {πλυντηρί-ου | -ων) 1. ηλεκτρική συσκευή για την αυτόµατη 

πλύση ρούχων ή πιάτων: ~ ρούχων | πιάτων ΦΡ. (µτφ.) πλυντήριο βρόµικου 
χρήµατος επιχείρηση, ίδρυµα ή τράπεζα που χρησιµοποιείται ως 
προκάλυµµα, προκειµένου να νοµιµοποιηθούν χρήµατα που αποκτήθηκαν 
παράνοµα' (συνεκδ.) 2. η ποσότητα ρούχων ή πιάτων που χωράει ένα 
πλυντήριο: έχω να βάλω δύο - 3. κατάστηµα µε ηλεκτρικές συσκευές 
αυτόµατης πλύσεως, τις οποίες µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει έναντι 
ορισµένου αντιτίµου: πάω τα ρούχα µου σ' ένα ~ δύο δρόµους πιο κάτω 4. 
χώρος εξοπλισµένος µε ειδικές εγκαταστάσεις για το πλύσιµο αυτοκινήτων, 
µεταλλευµάτων κ.λπ. — (υποκ.) πλυντηριάκι (το). [ΕΤΥΜ; Ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού αρχ. επιθ. πλυντήριος < πλύνω + πα- 

ραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. σηµαν-τήριος]. 
πλύντης (ο) [µτγν.] {πλυντών}, πλύντρια (η) [µτγν.] {δύσχρ. πλυντριών} 

πρόσωπο που πλένει (ρούχα, πιάτα κ.λπ.) ΣΥΝ. (για πιάτα) λα-ντζέρης. 
πλυντικος, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χρησιµεύει στο πλύσιµο. 
πλύνω (να/θα) ρ. → πλένω 
Πλύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (γενικά) το καθάρισµα µε νερό 2. 

(ειδικότ.) το καθάρισµα ρούχων µε σαπούνι ή απορρυπαντικό, η µπουγάδα: 
βάζετε µόνο τη µισή ποσότητα απορρυπαντικού σε κάθε ~· ΦΡ. (µτφ.-κακόσ.) 
πλύση εγκεφάλου βλ. λ. εγκέφαλος · 3. (α) (για πληγές) η απολύµανση µε 
αντισηπτικό (β) ΙΑΤΡ. πλύση στοµάχου η απαλλαγή τού στοµάχου από 
δηλητηριώδεις ουσίες µε τη βοήθεια υγρών που προκαλούν εµετό 4. ΧΗΜ. ο 
καθαρισµός µεταλλευµάτων, υφαντικών υλών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλύσις < 
πλύνω]. 

πλύσιµο (το) [µτγν.] {πλυσίµ-ατος | -ατα, -άτων} η διαδικασία καθαρισµού, το 
να πλένει κανείς (κάτι): το ~ των πιάτων | των ρούχων | τού αυτοκινήτου || το 
τραπεζοµάντηλο θέλει ~ (καθάρισµα) || ρούχα που δεν µπαίνουν στο -1| 
τοποθετεί τα ρούχα που είναι για ~ στο καλάθι ΣΥΝ. πλύση, καθάρισµα. 

πλυσταρειό (το) (παλαιότ.) ο χώρος τού σπιτιού (συνήθ. στην ταράτσα ή στο 
υπόγειο), όπου γινόταν το πλύσιµο των ρούχων. [ΕΤΥΜ < *πλυστρ-αρειό (µε 
ανοµοιωτική αποβολή τού -ρ-) < πλύστρα + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. αλητ-
αρειό]. 

πλυστικά (τα) (παλαιότ.) η αµοιβή για το πλύσιµο ρούχων. [ΕΤΥΜ. < 
*πλυστης (< αρχ. πλύνω) + -ικός]. 

πλύστρα (η) {πλυστρών} 1. η γυναίκα που ασχολείται επαγγελµατικά µε το 
πλύσιµο ξένων ρούχων || (µτφ.-κακόσ.) έγινε και κυρία τώρα, η ~! · 2. 
(παλαιότ.) πέτρινη πλάκα ή σανίδα που προσαρµοζόταν στην άκρη τής 
σκάφης και χρησιµοποιόταν για το τρίψιµο των ρούχων κατά το πλύσιµο. 
[ΕΤΥΜ. < πλύση + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. απλώσ-τρα, σκοτώσ-τρα]. 

πλώρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µπροστινό τµήµα τού πλοίου ΣΥΝ. (λόγ.) 
πρώρα ΑΝΤ. πρύµνη· ΦΡ. (α) από την πρύµνη ώς την πλώρη (κ. πρύ-µα-
πλώρα) από τη µια άκρη ώς την άλλη (β) βάζω πλώρη βλ. λ. βάζω. Επίσης 
(λαϊκ.) πλώρα. [ΕΤΥΜ. µτγν., βλ. λ. πρώρα]. 

πλωρίζω ρ. αµετβ. {πλώρισα} (λαϊκ.) βάζω πλώρη, κατευθύνοµαι προς κάποιο 
µέρος ταξιδεύοντας. 

πλωριός, -ιά, -ιό (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται στην πλώρη: ~ κατάρτι ΣΥΝ. (λόγ.) 
πρωραίος ANT. πρυµνήσιος, (λόγ.) πρυµναίος. [ΕΤΥΜ. < πρωραίος (µε 
αφοµοίωση τού -ρ- και συνίζηση) < πρώρα]. 

πλωτάρχης (ο) {κλητ. πλωτάρχα | πλωταρχών} αξιωµατικός τού Πολεµικού 
Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «κυβερνήτης πλοίου», < πλωτός + -άρχης < 
άρχω]. 

πλωτήρας (ο) 1. ΝΑΥΤ. ελαφρό σώµα που επιπλέει στο νερό ή βοηθεί άλλο 
σώµα να επιπλεύσει · 2. λεµβοειδής κατασκευή που χρησιµεύει στη 
συγκράτηση των υδροπλάνων και των πτερύγων τους πάνω στην επιφάνεια 
τής θάλασσας · 3. ωκεανογραφική συσκευή που χρησιµοποείται για τη 
µέτρηση τής κίνησης των ρευµάτων · 4. ΤΕΧΝΟΛ. κοίλος µεταλλικός ή 
πλαστικός κύλινδρος, που ρυθµίζει τη ροή τού νερού ή άλλου υγρού σε 
αποθήκες νερού ή δεξαµενές άλλων υγρών µε δυνατότητα διακοπής τής 
παροχής για αποφυγή υπερχείλισης ΣΥΝ. φλοτέρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πλωτήρ, -ήρος «ναύτης» < θ. πλω- τού ρ. πλώω (βλ. λ. πλωτός) 
+ παραγ. επίθηµα -τήρ (πβ. κρα-τήρ, βα-τήρ). Μερικές νεο-ελλ. τεχνολογικές 
σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. flotteur (βλ. λ. φλοτέρ)]. 

Πλωτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πλου: ~ 
προβλήµατα 2. πλωτική (η) η ικανότητα, η επιδεξιότητα στην πλεύση. 

Πλωτίνος (ο) 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (205-270 µ.Χ.), ο θεµελιωτής τής 
νεοπλατωνικής φιλοσοφίας 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Πλωτίνος < ουµβρ. Plotus (λατ. Plautus > µτγν. Πλαΰτος) < 
επίθ. plotus «πλατύπους» + παραγ. επίθηµα -inus]. 

Πλωτός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να τον διαπλεύσει κανείς: ~ ποταµός 2. 
αυτός που επιπλέει στην επιφάνεια τού νερού: ~ µέσα- ΦΡ. πλωτή γέφυρα 
γέφυρα που κατασκευάζεται σε ποταµούς, κυρ. σε καιρό πολέµου, και 
αποτελείται από κοίλα στεγανά σώµατα. [ΕΤΥΜ· αρχ. < ρ. πλώω «πλέω» 
(ιων.) < *πλώ(Ε)ω < θ. plö(u)-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pleu- 
«πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. plavati (ίδια σηµ.), λατ. pluvia «βροχή» (> 
γαλλ. pluie, ισπ. lluvia, ιταλ. pioggia) κ.ά. Οµόρρ. πλέ-ω (βλ.λ.), πλυ-νω, 
πλους (< πλό-ος), πλο-ϊο(ν), πλοϋ-τος κ.ά.]. 

Π.Μ.Σ. (ο) Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. 
Π.Ν. (το) Πολεµικό Ναυτικό. 
Πνεύµα (το) {πνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το εσωτερικό και άυλο µέρος τής 

ανθρώπινης ύπαρξης, που περιλαµβάνει τις σκέψεις, τις ιδέες, που 
αντιλαµβάνεται και παράγει κρίσεις: θαυµάσιο | οξύ | µεστό | δηµιουργικό ~ || 
ελεύθερο ~, απαλλαγµένο από προλήψεις και δεισιδαιµονίες || µεγάλο | 
επιχειρηµατικό | εφευρετικό | ανήσυχο - ΣΥΝ. σκέψη, µυαλό, νόηση, 
αντίληψη· ΦΡ. µακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµα-τι βλ. λ. πτωχός 2. (συνεκδ.) ο 
άνθρωπος ως προς το πως σκέφτεται ή συµπεριφέρεται: ο συγγραφέας που 
παρουσιάζουµε υπήρξε ένα φιλελεύθερο ~ σε σκοτεινούς καιρούς || ο στοχαστής 
αυτός είναι ένα µεγάλο, σπάνιο ~ τής εποχής µας- ΦΡ. (α) (σκωπτ.-ειρων.) τα 
µεγάλα πνεύµατα συναντώνται σε περίπτωση ταυτίσεως απόψεων µεταξύ 
προσώπων που δεν γνωρίζουν προηγουµένως ο ένας τις θέσεις, τις ιδέες τού 
άλλου: έκανα κι εγώ την ίδια σκέψη µε σένα' είδες, ~! (β( 
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ανήσυχο πνεύµα βλ. λ. ανήσυχος (γ) πνεύµα αντιλογίας βλ. λ. αντι-λογία 3. 
πρόσωπο που ασχολείται µε τον στοχασµό, τα γράµµατα, τον πολιτισµό, την 
έρευνα και τη γνώση: ένα σηµαντικό ~ που άφησε εποχή υπήρξε ο... 4. (α) τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου, έργου, κινήµατος κ.λπ.: το ~ τού 
υπαρξισµού είχε εµποτίσει τα γραπτά πολλών συγγραφέων εκείνης τής περιόδου 
|| το - αυτού τού φιλοσόφου ανιχνεύεται στις θεωρίες αρκετών νεότερων 
δηµιουργών || το ~ τού ροµαντισµού αντανακλάται στους στίχους του- ΦΡ. 
αθλητικό πνεύµα βλ. λ. αθλητικός (β) το σύνολο των αντιλήψεων, των ιδεών 
και των τάσεων: το ~ τής εποχής | των καιρών µας || αποδίδω πιστά το - µιας 
εποχής στα σκηνικά και τα κοστούµια || η πρωτοβουλία αυτή συντάσσεται στο ~ 
τής διµερούς συνεργασίας || το ~ που βασιλεύει στον κυβερνοχώρο || οι αλλαγές 
που θα γίνουν θα είναι στο ίδιο ~ µε τις προηγούµενες· ΦΡ. (α) το πνεύµα των 
προγόνων η πνευµατική παράδοση, ό,τι έχει κληροδοτηθεί από την 
πολιτισµική παραγωγή των προγόνων (β) µπαίνω στο πνεύµα (+γεν.) 
αντιλαµβάνοµαι τι ισχύει (σε δεδοµένο χώρο) και προσαρµόζοµαι: µπήκε 
γρήγορα στο πνεύµα τής οµάδας | τού αγωνίσµατος || δεν έχει µπει ακόµα στο 
πνεύµα τής δουλειάς ΣΥΝ. εγκλιµατίζοµαι 5. κάθε στοιχείο που χαρακτηρίζει 
τον τρόπο συµπεριφοράς, δράσης (κάποιου) ή το σύνολο των χαρακτηριστικών 
ενός χώρου, το κλίµα που επικρατεί: ~ αυτοθυσίας | συνεργασίας | 
ανταγωνισµού | οµοψυχίας || οµαδικό | δηµοκρατικό | ανεκτικό | φιλικό ~ 6. (α) 
η ψυχική, συναισθηµατική και ηθική κατάσταση τού ανθρώπου κατ' 
αντιδιαστολή προς την αντίστοιχη σωµατική ΣΥΝ. ψυχή ΦΡ. το µεν πνεύµα 
πρόθυµον, η δε σαρξ ασθενής βλ. λ. σαρξ (β) πνεύµατα (τα) η ψυχική 
κατάσταση: µε την παρέµβαση του προσπάθησε να ηρεµήσει τα ~ || εξάπτω | 
οξύνω | ανάβω τα ~ · 7. το βαθύτερο νόηµα, το περιεχόµενο, κατ' αντιδιαστολή 
προς τη µορφή, τον τύπο: το ~ τού νόµου | τού κειµένου ΣΥΝ. ουσία ΑΝΤ. 
γράµµα, τύπος · 8. ευφυολόγηµα που λέγεται συνήθ. άκαιρα και ειρωνικά: από 
~ άλλο τίποτα' από πράξεις όµως τίποτα! κυρ. στις ΦΡ. κάνω | πουλάω πνεύµα 
λέω έξυπνα ή αστεία λόγια σε καταστάσεις που απαιτούν σοβαρότητα και 
περίσκεψη, λέω εξυπνάδες, ειρωνεύοµαι: µην πουλάς ~, η υπόθεση είναι πολύ 
σοβαρή || αυτός υποφέρει κι ο άλλος κάνει ~ · 9. η ζωή, η ύπαρξη: παρέδωσε το 
- (του) (πέθανε) 10. (α) κάθε άυλη ύπαρξη, που δεν γίνεται αντιληπτή µε τις 
αισθήσεις (κατά τη λαϊκή φαντασία, δαίµονες, φαντάσµατα κ.λπ.): κακό | 
πονηρό | ακάθαρτο ~ || καλό | αγαθό ~ (άγγελος) || «το ~ τού κακού» (ο ∆ιάβο-
λος) || ο Θεός είναι ~ (β) ΕΚΚΛΗΣ. Άγιο Πνεύµα το τρίτο πρόσωπο τής 
οµοούσιας και αδιαίρετης Αγίας Τριάδας 11. (ειδικότ.) (α) ένα νεκρό πρόσωπο 
για το οποίο πιστεύεται ότι υπάρχει µε διαφορετική, άυλη υπόσταση και 
εµφανίζεται µε διάφορους τρόπους, συχνά προκαλώντας θορύβους, 
τροµάζοντας τους ανθρώπους: θορυβοποιό ~ ΣΥΝ. στοιχειό, φάντασµα (β) το 
µέρος τού ανθρώπου που πιστεύεται ότι επιβιώνει µετά τον θάνατο και για το 
οποίο υπάρχει η λαϊκή πίστη ότι µπορεί κανείς να το καλέσει να δηλώσει την 
παρουσία του (λ.χ. µε τον πνευµατισµό): µαζεύονται σ'ένα περίεργο σπίτι και 
καλούν τα ~ || τους «µίλησε» το ~ ενός προγόνου τους · 12. ΓΛΩΣΣ. σηµείο γρα-
φής, η ψιλή (') και η δασεία (' (, που σηµειώνεται (στο πολυτονικό σύστηµα) 
πάνω από το αρχικό φωνήεν των λέξεων: αέρας, υγεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πνεύµα < πνέω (βλ.λ.). Η αρχική σηµ. τής λ. ήταν «πνοή, 
άνεµος», αλλά στο βιβλικό λεξιλόγιο χρησιµοποιήθηκε επίσης για να δηλώσει 
τόσο το Αγιο Πνεύµα όσο και κακά πνεύµατα. Έτσι, συνδέθηκε µε το 
αντίστοιχο εβρ. rûâh «φύσηµα, πνοή», το οποίο οι Εβδο-µήκοντα µετέφρασαν 
ως πνεύµα. Αργότερα η λ. δήλωσε επίσης τις διανοητικές ικανότητες ενός 
ατόµου, που του επιτρέπουν να κινείται στον κόσµο των ιδεών, την εσωτερική 
του υπόσταση, βούληση και σκέψη. Η φρ. τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται 
αποδίδει τη γαλλ. les grands esprits se rencontrent]. 

πνεύµατα: δασεία - ψιλή. Στο σύστηµα των φθόγγων τής Αρχαίας 
Ελληνικής συµπεριλαµβανόταν και ο δασύς φθόγγος, είτε ως αυτοτελής 
φθόγγος στην αρχή τής λέξης µπροστά από ορισµένα φωνήεντα είτε ως 
συνοδευτικό στοιχείο ορισµένων συµφώνων, των λεγόµενων δασέων. o 
δασύς φθόγγος συνίσταται στην εκβολή ενός ποσού αέρος, µιας άχνας, που 
προηγείται τής εκφώνησης ενός φωνήεντος και δηλώνεται συνήθ. στη 
φωνητική γραφή µε το [h] (πβ. την προφορά των αρχαίων ελληνικών 
λέξεων ελληνικός /hellenikós/, ήρωες /heroes/, ύπόθεσις /hiipóthesis/, 
ορίζων /horizdö n/, υστερία /hüsteria/ κ.ά., που διασώζουν τη δασύτητα 
τους στην προφορά και τη γραφή τους ως ξένων λέξεων σε διάφορες ευρω-
παϊκές γλώσσες· πβ. αγγλ. hellenic, hero, hypothesis, horizon, hysteria). 
Προκειµένου για τα δασέα σύµφωνα τής Αρχαίας, πάλι µια άχνα συνοδεύει 
την εκφώνηση των συµφώνων ρ, t, k, που προφέρονται ως ph (φ), th (θ), kh 
(χ): φιλοσοφία /philosophia/ (πβ. αγγλ. philosophy), φωτο- /photo-/ (πβ. 
αγγλ. photo-), φράσις /phrâsis/ (πβ. αγγλ. phrase), φυσικός /phiisikós/ (πβ. 
αγγλ. physical), θέατρον /théatron | (πβ. αγγλ. theatre), θέµα /théma/ (πβ. 
αγγλ. theme), θεωρία /theöria/ (πβ. αγγλ. theory), χαρακτήρ /kharaktér/ (πβ. 
αγγλ. character), χάος /khâos/ (πβ. αγγλ. chaos), Χριστός /khristós/ (πβ. 
αγγλ. Christ), χρονικός /khronikós/ (πβ. αγγλ. chronicle) κ.ά. Στην Αρχαία 
Ελληνική το δασύ πνεύµα και τα δασέα σύµφωνα προφέρονταν αρχικά σε 
όλες τις διαλέκτους. Στην ιωνική διάλεκτο, το δασύ πνεύµα (και ορισµένα 
δασέα σύµφωνα) έπαψε νωρίς να προφέρεται, σε αντίθεση µε την αττική 
διάλεκτο {«'Αττικοί δασυντικοί, Ίωνες ψιλωτικοί» έλεγαν οι Αρχαίοι 
γραµµατικοί). Στην αττική διάλεκτο το δασύ πνεύµα αρχίζει να σιγάται ήδη 
από τον 3ο αι. π.Χ., η σίγησή του, πάντως, ολοκληρώνεται µόλις τον 3ο αι. 
µ.Χ., τότε που και τα δασέα σύµφωνα αποδασύνονται και γίνονται 

διαρκή σύµφωνα (ph > f, th > θ, kh > χ). Για τη δήλωση τού δασέος 
πνεύµατος στη γραφή χρησιµοποιήθηκε το γράµµα Η. Στην ιωνική 
διάλεκτο, όπου νωρίς σιγήθηκε το δασύ πνεύµα, το Η που περίσσευε 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλωθεί το µακρό ε (µέχρι τότε ε και η 
δηλώνονταν από κοινού µε το γράµµα Ε, ενώ το Η δήλωνε τη δασεία: 
ΗΕΛΛΕΝΙΚΟΣ = ελληνικός), πράγµα που γενικεύτηκε µετά το 400 π.Χ. 
(ευκλείδειο αλφάβητο). Από το 200 π.Χ. µε τον γραµµατικό Αριστοφάνη 
τον Βυζάντιο αρχίζει να δηλώνεται και πάλι στη γραφή το δασύ πνεύµα 
(spiritus asper) και µάλιστα, κατά σχολαστική υπερβολή, και το ψιλό 
πνεύµα (spiritus lenis), δηλ. η έλλειψη δασείας στο φωνήεν µε το οποίο 
αρχίζει µια λέξη! Η χρήση των πνευµάτων βαίνει παράλληλα µε τη χρήση 
των τόνων, µε την οποία από τότε συνδέεται, χωρίς αυτά τα δύο να 
ταυτίζονται. Τον 9ο αι. µ.Χ. µαζί µε τη γενίκευση τής µικρογράµµατης 
γραφής γενικεύεται και η χρήση των πνευµάτων και των τόνων στη γραφή, 
που µέχρι τότε ήταν επιλεκτική (εχρησιµοποιείτο ιδ. σε λογοτεχνικά 
ποιητικά κείµενα). 
Για την παράσταση τής δασείας χρησιµοποιήθηκε -αρχικά στη Μεγάλη 
Ελλάδα- το αριστερό κοµµάτι τού Η (Ι-, -, '), ενώ για την ψιλή το δεξιό 
κοµµάτι τού Η (-1, J, '): ελληνικός - άγων. Η γνώση των δασυνοµένων 
λέξεων (βλ.λ.) διευκολύνει και σήµερα στην κατανόηση τής εµφάνισης 
δασέων σε σύνθετες λέξεις, που έχουν ως β' συνθετικό δασυνόµενη λέξη: 
πενθήµερο, νυχθηµερόν, εφήµερος (εφηµερίδα, εφηµερεύω, εφηµέριος), 
όπου το -θ- ή το -φ- ερµηνεύονται όταν γνωρίζει κανείς ότι το ηµέρα 
δασύνεται (ήµερα). 

→ δασύνω (δασυνόµενες λέξεις) 

πνευµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πνεύµα (βλ.λ.): ~ 
ικανότητα | ελευθερία | διαύγεια | αρετές | ολοκλήρωση | ανάταση | καλλιέργεια | 
καθοδήγηση | οκνηρία | ισορροπία | υγεία | σύγχυση || ισχυρίζεται ότι στην 
εποχή µας υπάρχει ~ ερηµιά ΣΥΝ. (δια)νοητικός· ΦΡ. (α) πνευµατική 
δηµιουργία | παραγωγή το σύνολο των έργων ενός συγγραφέα (β) πνευµατική 
εργασία η σκέψη, η διανόηση, κατ' αντιδιαστολή προς τη χειρωνακτική 
εργασία (γ) πνευµατική ιδιοκτησία το νοµικό δικαίωµα συγγραφέα, εφευρέτη 
κ.λπ. να αναγνωρίζεται ως ιδιοκτήτης των έργων του και να παίρνει ποσοστά 
από την εµπορική τους εκµετάλλευση κ.λπ. (δ) πνευµατικά δικαιώµατα η 
αµοιβή, κυρ. σε ποσοστά, που εισπράττει κανείς από την εµπορική 
εκµετάλλευση από τρίτους έργων για τα οποία αναγνωρίζεται ως δηµιουργός: 
τα - των καλλιτεχνών/ των στιχουργών (ε) πνευµατική κατάρτιση η µόρφωση, 
η πνευµατική καλλιέργεια (στ) πνευµατική τροφή (ι) η γνώση, η µάθηση, 
καθετί που συµβάλλει στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση των πνευµατικών 
ιδιοτήτων (λ.χ. τής αντίληψης, τής κρίσης κ.λπ.) (ii) (συνεκδ.) οτιδήποτε 
προσφέρει γνώση, συµβάλλει στη µόρφωση κ.λπ.: τα βιβλία αποτελούν - (ζ) 
πνευµατικός ορίζοντας η έκταση τής αντιλήψεως και των γνώσεων (κάποιου): 
η εκµάθηση ξένων γλωσσών διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες τού αν-
θρώπου (η) πνευµατική κληρονοµιά | παράδοση το σύνολο των µνηµείων 
λόγου και τέχνης, των παραδόσεων, των ηθών και των εθίµων που έχουν 
κληροδοτήσει οι πρόγονοι ενός λαού ως πολιτισµική παρακαταθήκη και 
συγκροτούν σε σηµαντικό βαθµό την εθνική του φυσιογνωµία: εµείς οι 
Έλληνες έχουµε πλούσια ~ (θ) πνευµατικός πατέρας | πνευµατική µητέρα (i) 
πρόσωπο που έχει επηρεάσει σηµαντικά τη διαµόρφωση τής προσωπικής 
ιδεολογίας, τη συγκρότηση τού ψυχοδιανοητικού κόσµου κάποιου, τη στάση 
του σε διάφορα ζητήµατα (υπαρξιακά, επιστηµονικά, κοινωνικά, πολιτικά 
κ.λπ.): ο φιλόσοφος αυτός υπήρξε πνευµατικός του πατέρας || η Εκκλησία είναι η 
πνευµατική µητέρα των πιστών (ii) ΕΚΚΛΗΣ. το πρόσωπο που έχει βαφτίσει 
κάποιον ΣΥΝ. νοννός | νοννά (iii) (στο αρσ.) ο εξοµολόγος (ι) πνευµατική 
συγγένεια βλ. λ. συγγένεια (ια) πνευµατικό τέκνο (ί) ο διάδοχος κάποιου, από 
τον οποίο έχει επηρεαστεί αποφασιστικά ως προς τις απόψεις τις οποίες και 
ακολουθεί (όχι κατ' ανάγκην πιστά): ο Άντλερ είναι ~ τού Φρόυντ (ii) το 
πρόσωπο που έχει βαφτίσει κάποιος (ως προς τον νοννό του) ΣΥΝ. 
βαφτισιµιός, βαφτιστήρι (ιβ) πνευµατική ηγεσία το σύνολο των πνευµατικών 
ανθρώπων, των διανοουµένων: η - ενός τόπου || Τα προβλήµατα 
πολλαπλασιάζονται. Τι κάνει η σύγχρονη ~; ΣΥΝ. διανόηση, ιντελιγκέντσια (ιγ) 
πνευµατικός ηγέτης (i) ο πνευµατικός άνθρωπος, ο διανοούµενος (ii) ο 
θρησκευτικός ηγέτης: ο ∆αλάι Λάµα είναι ο ~ τού Θιβέτ (ιδ) πνευµατικός άν-
θρωπος ο άνθρωπος που ασχολείται µε τα πνευµατικά ζητήµατα τής εποχής 
του και τα µελετά υπό διάφορες οπτικές γωνίες· ο άνθρωπος των γραµµάτων, 
τής τέχνης και τής επιστήµης (ιε) πνευµατικό ίδρυµα | φυτώριο κάθε 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, κυρ. το σχολείο (ιστ) πνευµατικό κέντρο βλ. λ. κέντρο 2. 
αυτός που βρίσκεται έξω από τον αισθητό κόσµο, άυλος: ~ όντα (ουράνιες 
δυνάµεις, άγγελοι) ΣΥΝ. ασώµατος ΑΝΤ. υλικός, ενσώµατος · 3. ΕΚΚΛΗΣ. 
πνευµατικός (ο) ο εξοµολόγος ιερέας: εµπιστεύεται στον ~ της όλες της τις 
ανησυχίες · 4. αυτός που σχετίζεται µε την πνοή, την κίνηση αέρα: η ύδραυλις 
ήταν ένας ~ τύπος µουσικού οργάνου. — πνευµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πνευµατικότητα (η) [1820] {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη σε κάποιον ή σε κάτι 
στοιχείων που σχετίζονται µε το πνεύµα και που δηλώνουν βαθύ πνευµατικό 
περιεχόµενο: η εµφάνιση και οι τρόποι του απέπνεαν µια ~ || µορφές αγίων 
γεµάτες ~. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spiritualité]. 

πνευµατισµός (ο) [1866] παραψυχολογική θεωρία και πρακτική, σύµφωνα µε 
την οποία οι ψυχές των νεκρών επικοινωνούν µε τους ζωντανούς µέσω 
φυσικών προσώπων (µέντιουµ) ή φαινοµένων («οιωνοί»). — πνευµατιστής 
(ο) [1851], πνευµατίστρια (η), πνευµατκπΊ-κός, -ή, -ό [1865], πνευµατιστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spiritualisme | spiritisme, άσχετο 
µε 
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το µεσν. πνευµατισµός «η χρήση των πνευµάτων (ψιλής και δασείας) ως 
τονικών σηµείων»]. 

πνέυµατοθεραπεία (η) {πνευµατοθεραπειών} ΙΑΤΡ. είδος αεροθε-ραπείας (βλ.λ.) 
που εφαρµόζεται µε εισπνοές αέρα. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pneumatotherapy]. 

πνευµατοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία η 
βαθύτερη ουσία των όντων είναι το πνεύµα και η ύλη αποτελεί την αισθητή 
έκφραση της ΣΥΝ. σπιριτουαλισµός ANT. υλισµός. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
spiritualisme]. 

πνευµατοκτόνος, -ος/-α, -ο [1872] αυτός που καταπιέζει, δεσµεύει την 
ελεύθερη πνευµατική έκφραση, που υποδουλώνει το πνεύµα: ο -νόµος για τα 
λογοτεχνικά σωµατεία. 
[ΕΤΥΜ. < πνεύµα, -ατός + -κτόνος, < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. λ. -κτονίά), 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. geisttötend]. 

πνευµατολατρία (η) {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση λατρευτικού σεβασµού σε άυλα 
όντα, ευεργετικά ή καταστροφικά πνεύµατα. — πνευ-µατολάτρης (ο) [I860]. 

πνευµατολονία (η) [1785] {χωρ. γεν. πληθ.} η µελέτη τού µεσολαβητικού ρόλου 
των άυλων πνευµάτων στην επικοινωνία µεταξύ θεού και ανθρώπων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumatologie]. 

πνευµατώδης, -ης, -ες {πνευµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
χαρακτηρίζεται από εξυπνάδα και χιούµορ, που κάνει εύστοχα και 
διατυπωµένα µε έξυπνο τρόπο σχόλια: - άνθρωπος | αστείο ΣΥΝ. σπιρτόζος, 
εύστροφος, ευφυής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«αυτός που εµφανίζεται σαν φύσηµα, πνοή», < πνεύµα, -ατός + -ώδης (βλ.λ.). 
Η σύγχρονη σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. spirituel]. 

πνευµάτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. παθολογική 
κατάσταση που προκαλείται από τη συγκέντρωση αέρα ή αερίων στις φυσικές 
κοιλότητες, στα όργανα ή στους ιστούς τού σώµατος. 

πνευµοθώρακας (ο) [1879] {πνευµοθωράκων} ΙΑΤΡ. 1. παθολογική κατάσταση 
κατά την οποία εισέρχεται αέρας στην κοιλότητα τού υπεζωκότα, 
προκαλώντας συµπίεση τού πνεύµονα και έντονη δύσπνοια 2. (παλαιότ.) 
θεραπευτική µέθοδος εισαγωγής αέρα στην κοιλότητα τού υπεζωκότος 
(τεχνητός πνευµοθώρακας) για θεραπεία τής φυµατίωσης (έχει καταργηθεί). 
[ΕΤΥΜ. < πνευµο- (< πνεύµα, στη σηµ. «αέρας», µορφολ. σχηµατισµός 
αντίθετος στους κανόνες τής Ελληνικής, που θα απαιτούσε πνευµατο-) + 
θώρακας, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pneumothorax]. 

πνεύµονας (ο) {πνευµόνων} 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο όργανα τής 
θωρακικής κοιλότητας των σπονδυλοζώων, µε τα οποία αναπνέουν: λοίµωξη | 
φυµατίωση | καρκίνος των ~ 2. (µτφ.) πηγή καθαρού αέρα, χώρος αναψυχής 
και επαφής µε τη φύση: το πάρκο αποτελεί ~ πρασίνου || ένας ~ υγείας τής 
Αθήνας καταστράφηκε από την πυρκαγιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πνεύµων | πλεύµων 
(ο τ. πλεύµων είναι αρχαιότ., ενώ ο τ. πνεύµων οφείλεται στην επίδρ. των λ. 
πνέω, πνεύµα) < *pleu-mon-< I.E. *pleu- «πλέω, ρέω, κολυµπώ» (επειδή οι 
πνεύµονες φαίνονται σαν να πλέουν σε νερό), πβ. σανσκρ. klo-mân- «δεξιός 
πνεύµονας» (µε ανοµοίωση p-m > k-m), λατ. pulmo «πνεύµονας» (< *plu-
mon), γαλλ. poumon, αρχ. σλαβ. pluäta (> σερβοκρ. pljuca «ήπαρ») κ.ά. 
Οµόρρ. πλέ-ω (βλ.λ.), πλύ-νω, πλους (< πλό-ος), πλο-ίο(ν), πλοΰ-τος, πλω-τός 
κ.ά.]. 

πνευµόνεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η αφαίρεση πνεύµονα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pneumonectomy]. 

πνευµόνι (το) {πνευµον-ιού | -ιών} ο πνεύµονας (βλ.λ.)· ειδικότερα ο πνεύµονας 
των ζώων που πωλούνται στα κρεοπωλεία: έχει γερά ~ (έχει αντοχή). Επίσης 
(λαϊκ.) πλεµόνι. [ΕΤΥΜ < µτγν. πνευµόνων, υποκ. τού αρχ. πνεύµων (βλ.λ.)]. 

Πνευµονία (η) [µτγν.] {πνευµονιών} ΙΑΤΡ. η οξεία φλεγµονή των πνευµόνων, 
που οφείλεται σε µικρόβια ή ιούς και εκδηλώνεται µε υψηλό πυρετό, 
δύσπνοια, βήχα. 

πνευµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους πνεύµονες: ~ 
αρτηρία | ιστός | φλέβες 2. ΙΑΤΡ. (α) πνευµονικό οίδηµα η κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία υγρού µέσα στις κυψελίδες τού πνεύµονα 
ως αποτέλεσµα συνήθ. καρδιακής ανεπάρκειας (β) πνευµονική εµβολή η 
αιφνίδια εµφύτευση θρόµβου αίµατος ή λίπους σε κλάδο τής πνευµονικής 
αρτηρίας, που εκδηλώνεται µε οξύ πόνο, έντονη δύσπνοια και πτώση τής 
αρτηριακής πίεσης. 

πνευµονιόκοκκος κ. πνευµονόκοκκος (ο) [1894] {πνευµονιο-κόκκ-ου | -ων, -
ους} ΙΑΤΡ. παθογόνο βακτήριο που προκαλεί κυρ. πνευµονία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumocoque]. 

πνευµονογραφηµα (το) {πνευµονογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η γραφική 
παράσταση που δείχνει τις διακυµάνσεις τής αναπνοής. 

ηνευµονογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η λήψη π 
νευµονογραφήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Pneumographie]. 

πνευµονογραφος (ο) [1895] ΙΑΤΡ. η ιατρική συσκευή µε την οποία 
καταγράφονται οι αναπνευστικές κινήσεις και αναπαριστάνονται γραφικά οι 
διακυµάνσεις τής αναπνοής. — πνευµονογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumographe], 

πνευµονόκοκκος (ο) → πνευµονιόκοκκος 
πνευµονοκονίαση κ. πνευµοκονίαση (η) [1879] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -

άσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση των πνευµόνων, την οποία προκαλεί η παρατεταµένη 
εισπνοή διαφόρων τύπων σκόνης, κυρ. σε επαγγελµατικούς χώρους. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pneumoconiosis]. 
πνευµονολογία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται 

µε την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων των πνευµόνων και 
των βρόγχων.   — πνευµονολόγος (ο/η), πνευµονολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumologie]. 

πνευµονοπάθεια (η) {πνευµονοπαθειών} κάθε πάθηση των πνευµόνων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Pneumopathie]. 

πνευµονοπλευρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. πνευµονία µαζί µε πλευρίτιδα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. pleuropneumonia]. 

πνευµονορραγία (η) {πνευµονορραγιών} ΙΑΤΡ. 1.η αιµορραγία από τους 
πνεύµονες ΣΥΝ. αιµόπτυση · 2. η αιµορραγία µέσα στις κυψελίδες των 
πνευµόνων. 
[ΕΤΥΜ. < πνεύµονας + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < αρχ. 
ρήγ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pneumorrhagie]. 

πνευστιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πνευστιάς...· µόνο σε ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) αναπνέω 
µε δυσκολία ΣΥΝ. ασθµαίνω, λαχανιάζω, (λαϊκ.) κοντανα-σαίνω. — 
πνευστίασις (η) [1880]. 

πνευστός, -ή, -ό αυτός που παράγεται ή λειτουργεί µε φύσηµα· ΦΡ. πνευστά 
(όργανα) τα µουσικά όργανα, στα οποία ο ήχος παράγεται από εκπνεόµενο 
αέρα (λ.χ. το κλαρίνο, η φλογέρα, η γκάιντα, το σαξόφωνο κλπ.): µπάντα 
πνευστών (λαϊκή ορχήστρα µε πνευστά όργα-να). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πνέω. Το επίθ. σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς τα 
αρχ. ά-πνευστος, άνα-πνευστός (πβ. κ. µτγν. θεό-πνευστος), αν και θα 
αναµέναµε τη µηδενισµ. βαθµ. τού θ. (πβ. παρακ. πέ-πνυ-µαι). Το -σ- τού 
επιθ. πνευ-σ-τός ίσως οφείλεται σε επίδρ. τού µτγν. ουσ. πνεύσις (πβ. αρχ. 
συνθ. ανά-πνευσις)]. 

πνέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπνευσα} (λόγ.) (για άνεµο) φυσώ: αύριο θα πνεύσουν 
ισχυροί άνεµοι στο Ν. Αιγαίο- ΦΡ. (α) πνέει άνεµος (+γεν. µιας έννοιας) 
επικρατεί πνεύµα | κλίµα αυτού που δηλώνει η έννοια: ~ ελευθερίας | αλλαγής 
| αισιοδοξίας (β) (λόγ.) πνέω τα λοίσθια βλ. λ. λοίσθιος (γ) πνέω (τα) µένεα 
βλ. λ. µένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *πνέ(Ε)ω < I.E. *pneu- 
«ανασαίνω, ασθµαίνω» (εκφρα-στ. ονοµατοπονηµένη ρίζα), πβ. αρχ. σκανδ. 
fnysa «βαριανασαίνω», αρχ. αγγλ. fnêosan «φταρνίζοµαι», µέσ. γερµ. pfnüsen 
«φυσώ (τη µύτη), φταρνίζοµαι» κ.ά. Παράγ. πνεύ-µα, πνο-ή, αρχ. πνο-ιά (πβ. 
άπό-πνοια), πνευ-σ-τός κ.ά. Το ρ. πνέω χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως β' συνθ., 
λ.χ. άνα-πνέω, άπο-πνέω, εΐσ-πνέω, έκ-πνέω, εµ-πνέω κ.ά.]. 

πνιγηρός, -ή, -ό κ. πνιγερός αυτός που δυσκολεύει την αναπνοή, αποπνικτικός: 
~ ατµόσφαιρα ΣΥΝ. ασφυκτικός. — πνιγηρότητα (η) [1889]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πνίγω + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. αίχµ-ηρός, λυπ-ηρός, πον-
ηρός]. 

πνιγµονή (η) ΙΑΤΡ. ασφυξία που προκαλείται από απόφραξη των αναπνευστικών 
οδών εξαιτίας στραγγαλισµού ή άλλης αιτίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. πνιγ- (< 
πνίγω) + παραγ. επίθηµα -µονή (< -µων), πβ. φλέγ-ω - φλεγ-µονή]. 

πνιγµός (ο) → πνίξιµο 
πνίγος (το) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) η αδυναµία ή η δυσκολία να αναπνεύσει 

κανείς, κυρ. λόγω καύσωνα ΣΥΝ. ασφυξία, δύσπνοια, (λαϊκ.) κόµπος, 
αγκούσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πνίγος < πνίγω]. 

Πνίγω ρ. µετβ. {έπνιξα, πνίγ-ηκα (προφορ. -χτηκα), πνιγµένος} 1. προκαλώ τον 
θάνατο (κάποιου), κάνοντας τον να µη µπορεί να αναπνεύσει (να πάθει 
ασφυξία) είτε βυθίζοντας τον και κρατώντας τον µέσα σε νερό ή άλλο υγρό 
είτε χρησιµοποιώντας δηλητηριώδη αέρια ή άλλο µέσο: τον έπνιξε µ ' ένα 
µαξιλάρι | µ ' ένα σχοινί 2. προκαλώ τον πνιγµό (κάποιου) στη θάλασσα 
(συνήθ. πληρώµατος ή/και επιβατών) από αµέλεια ή σκοπιµότητα: αυτοί τους 
έπνιξαν τους έβαλαν να ταξιδέψουν σ' ένα σαπιοκάραβο, ξέροντας ότι θα 
βουλιάξει, για να εισπράξουν την ασφάλεια! 3. προκαλώ δύσπνοια: µας έπνιξε 
το νέφος || µας πνίγουν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων || (µτφ.) µας πνίξανε οι 
πολυκατοικίες 4. στραγγαλίζω: έσφιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιµό της και 
την έπνιξε 5. (µτφ.) στενοχωρώ πολύ: µε πνίγει το παράπονο | η αγανάκτηση 6. 
(µτφ.) εµποδίζω να εκδηλωθεί (κάτι): ~ το χασµουρητό | το γέλιο | τον θυµό | 
τις παρορµήσεις | τα αισθήµατα µου 7. (κατ' επέκτ.) καταστέλλω: -µια εξέγερση 
στο αίµα ΣΥΝ. καταπνίγω 8. (για αγριόχορτα) φυτρώνω γύρω από φυτά, 
εµποδίζοντας τα να αναπτυχθούν και οδηγώντας τα στον µαρασµό: τα 
αγριόχορτα έπνιξαν τα γεράνια 9. (α) γεµίζω από (κάτι που µου προκαλεί 
σοβαρό πρόβληµα): µε πνίγουν τα χρέη (β) (+σε) γεµίζω κάποιον µε (πλήθος 
από κάτι): η θεία της την έπνιξε στα φιλιά- (µεσοπαθ. πνίγοµαι) 10. πεθαίνω 
λόγω βίαιης απόφραξης των αναπνευστικών οδών: πνίγηκε στη θάλασσα || 
πνίγηκε, ενώ κολυµπούσε στα βαθιά- ΦΡ. (α) πν'ι-γοµαι σε µια κουταλιά νερό 
δυσκολεύοµαι πολύ σε µια εύκολη περίπτωση: η άσκηση είναι απλή- µην 
πνίγεσαι σε µια κουταλιά νερό! (β) πνίγοµαι στα ρηχά τα χάνω χωρίς λόγο, µε 
την παραµικρή αιτία (γ) (υβριστ.) άι πνίξου! για να δείξουµε την αγανάκτηση 
ή την αποδοκιµασία µας προς κάποιον: ~, αρκετά σε ανέχτηκα! (δ) να πάει να 
πνιγεί! για να εκφράσουµε αδιαφορία για κάποιον: δεν ξέρω τι θα κάνει- ~! (ε) 
(παροιµ.) όποιου του µέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει βλ. λ. µέλλω 11. 
µε πιάνει βήχας, όταν εισέρχεται αντικανονικά από τις αναπνευστικές οδούς 
φαγητό ή υγρό: µην πίνεις τόσο γρήγορα, γιατί θα πνιγείς 12. (µτφ.) αισθάνοµαι 
ότι δεν µπορώ να αναπνεύσω, ασφυκτιώ: πνίγηκα εδώ µέσα από τη σκόνη 13. 
(µτφ.) καταστέλλοµαι, καταπνίγοµαι: το κίνηµα πνίγηκε στο αίµα 14. (+σε) εί-
µαι γεµάτος από κάτι που µου προκαλεί σοβαρά προβλήµατα: ~ στα 
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χρέη | στα προβλήµατα || θα πνιγούµε στα σκουπίδια 15. (+σε) είµαι πολύ 
απασχοληµένος (µε κάτι), δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο: ~ στη δουλειά | 
στο διάβασµα 16. (η µτχ. πνιγµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει πεθάνει από 
πνιγµό: βρέθηκε ~· ΦΡ. (παροιµ.) ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται βλ. 
λ. πιάνω (β) αυτός που είναι γεµάτος από (κάτι): περιοχή | χωριό | πλαγιά ~ 
στο πράσινο || είναι ~ στα χρέη | στο άγχος (γ) αυτός που είναι πολύ 
απασχοληµένος µε κάτι, ώστε δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο: είµαι ~ αυτή 
την περίοδο, δεν µπορώ να σε συναντήσω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. p., αγν. ετύµου. Το συµφωνικό σύµπλεγµα πν-ίσως 
σχετίζεται µε το ρ. πνέω. ∆εν ευσταθεί η άποψη ότι στο ρ. πνίγω επέδρασαν οι 
λ. φρύγω «ψήνω, φρυγανίζοµαι» και κνίψ «σκνίπα», αφού βρίσκονται σε 
µεγάλη σηµασιολογική και µορφολογική απόσταση]. πνικτίδιο (το) {πνικτιδί-
ου | -ων} ΧΗΜ. καθένα από τα στοιχεία τής πέµπτης οµάδας τού περιοδικού 
συστήµατος (οµάδα τού αζώτου), που περιλαµβάνει τα στοιχεία άζωτο, 
φωσφόρο, αρσενικό, αντιµόνιο και βισµούθιο (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
πνίκτικός, -ή, -ό [µτγν.] πνιγηρός (βλ.λ.). 
πνίξιµο (το) {πνιξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο βίαιος θάνατος που επέρχεται από 
ολική διακοπή τής αναπνοής (ασφυξία) µέσα σε υγρό (συ-νήθ. νερό): - σε 
πηγάδι | θάλασσα- ΦΡ. θέλεις πνίξιµο ως απειλή προς κάποιον που έκανε κάτι 
ανόητο, απαράδεκτο ή ανεπίτρεπτο (πβ. θέλεις σκότωµα, θέλεις κρέµασµά) 2. η 
δυσκολία (κάποιου) να αναπνεύσει (λ.χ. εξαιτίας τού καπνού των τσιγάρων, 
αναθυµιάσεων κ.ά.): νιώθω ένα ~ µέσα σ' αυτή την αίθουσα ΣΥΝ. ασφυξία 3. ο 
στραγγαλισµός. Επίσης πνιγµός (ο) [αρχ.]. πνίχτης (ο) {πνιχτών} το πρόσωπο 
που πνίγει (κάποιον). πνιχτός, -ή, -ό [µτγν.] (για οποιονδήποτε ήχο) αυτός που 
µόλις ακούγεται (πάνω που πάει να εκδηλωθεί, διακόπτεται και ακούγεται ελά-
χιστα ή µε διακοπές): ~ κραυγή | γέλιο ΣΥΝ. συγκρατηµένος. — πνιχτά επίρρ. 
Π.Ν.Ο. (η) Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία. 
πνοή (η) 1. το ρεύµα, η κίνηση τού αέρα: µια ~ βουνήσιου | παγωµένου αέρα 2. 

η αναπνοή, η ανάσα: µέχρι την τελευταία του ~ (µέχρι να πεθάνει) || άφησε την 
τελευταία του ~ στο νοσοκοµείο (πέθανε)' (µτφ.) 3. η ώθηση, η ενίσχυση, η 
συµβολή (προσώπου, θεσµού κ.λπ.) στην πρόοδο: δίνω ~ σε κάποιον (τον 
αναζωογονώ, τον κάνω να ξανανιώσει) || δίνω νέα ~ στην παιδεία | στον 
πολιτισµό || «η σωστή άσκηση τής εξωτερικής πολιτικής είναι ~ ζωής για τη 
χώρα» (εφηµ.) 4. η ζωντάνια: έχει µέσα του ~ αυτός ο άνθρωπος 5. η 
έµπνευση: ποιητική ~ ΣΥΝ. επίνοια, οίστρος 6. η διάρκεια: έργο µακράς - 
(έργο µακρόπνοο, διαχρονικό). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πνέω (βλ.λ.). Η φρ. µακράς πνοής είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. de longue haleine]. Πνοµ Πεν (η) η πρωτεύουσα τής Καµπότζης. 
[ΕΤΥΜ. < καµποτζ. Phnom Penh «βουνό τής αφθονίας»]. Πνύκα (η) µικρός 
πετρώδης λόφος τής Αθήνας κοντά στην Ακρόπολη, όπου γίνονταν οι 
συνελεύσεις τού αθηναϊκού δήµου κατά την αρχαιότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πνύξ (γεν. Πυκνός), αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο. Η 
σύνδεση µε το επίθ. πυκνός, που µαρτυρείται ήδη στους αρχαίους, οφείλεται σε 
παρετυµολογία], πόα (η) {ποών} 1. χαµηλό φυτό τού οποίου ο κορµός δεν 
είναι ξυλώδης, οι βλαστοί είναι µαλακοί και πράσινοι και πεθαίνουν κάθε χρό-
νο 2. (γενικότ.) πρασινάδα, χλόη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ποίΡά (πβ. δωρ. ποία), που συνδ. µε λιθ. pieva «λιβάδι». Οι 
συνδέσεις µε τις λ. πΓαρ «λίπος», ποιµήν και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
ποινά- ποία. Λάκωνες δεν πείθουν]. ποάνθρακας (ο) [1882] {ποανθράκων} 
ΓΕΩΛ. άλλη ονοµασία τής τύρφης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. turf (βλ. λ. τύρφη)]. πογκρόµ (το) {άκλ.} 1. 
αντισηµιτική κίνηση στην τσαρική Ρωσία (τέλη 19ου και αρχές 20ού αι.) 2. 
(κατ' επέκτ.) (α) η επίθεση όχλου, η οποία µε την ανοχή ή την έγκριση των 
αρχών στρέφεται εναντίον εθνικής, θρησκευτικής ή φυλετικής µειονότητας: το 
~ που εξαπέλυσαν οι Τούρκοι κατά των Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης το 
1955 (β) οργανωµένη δίωξη κατά αντιφρονούντων: «~ τού Σαντάµ κατά των 
αντιπάλων του» (εφηµ.) ΣΥΝ. διωγµός. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. pogrom «καταστροφή, ερήµωση» < p. pogromit < πρόθεµα ρο- 
+ gromit «ερηµώνω» (< grom «κεραυνός»)]. ποδάγρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. χρόνια νόσος των ποδιών, που προσβάλλει κυρ. τις αρθρώσεις και 
οφείλεται σε αύξηση τού ουρικού οξέος στο αίµα. 
[EJYM αρχ., αρχική σηµ. «παγίδα για τα πόδια», < ποδ(ο)- (< πους, ποδός) + 
άγρα «κυνήγι, σύλληψη» (βλ.λ.). Η σηµερινή ιατρ. σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 
ποδάρα (η)→ πόδι 

ποδαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό πόδι 2. ποδαράκια (τα) κοµµένα, 
γδαρµένα και καθαρισµένα πόδια προβάτων και γιδιών ή γουρουνιών, που 

χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τού πατσά (βλ. λ. πατσάς) ή για σούπα. 
ποδάρας κ. ποδαράς (ο) {ποδαράδες} αυτός που έχει πολύ µεγάλα 

πόδια. ποδαράτος, -η, -ο αυτός που µετακινείται πεζός: ανεβήκαµε ποδαράτοι 
στην Πάνω Χώρα- ΦΡ. (καθηµ.) το πήραµε | το κόψαµε (στο) ποδαράτο πήραµε 
τον δρόµο µε τα πόδια, διανύσαµε την απόσταση πεζή. — ποδαράτα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < ποδάρι + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. τρεχ-άτος]. ποδάρι (το) 
{ποδαρ-ιού | -ιών} (προφορ.-οικ.) το πόδι: µάζεψε τα ~ σου 

από τη µέση! || είχε απλώσει τα ~ του πάνω στον καναπέ- ΦΡ. δουλειά τού 
ποδαριού (i) η πρόχειρη εκτέλεση εργασίας, χωρίς υπευθυνότητα και 
επιµέλεια: αυτή είναι ~, δεν αξίζει τα λεφτά που έδωσες! (ii) η περιστασιακή 
εργασία, συνήθ. µικροδουλειές: κάνω τώρα στην αρχή καµιά ~, µέχρι να βρω 
κάτι καλύτερο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποδάριον, υποκ. τού ουσ. πους (ποδός)]. 

ποδαρικό (το) {χωρ. πληθ.} ΛΑΟΓΡ. η καλή ή κακή τύχη που, κατά τη λαϊκή 
αντίληψη, µπορεί να φέρει στο σπίτι το άτοµο που θα πατήσει πρώτο σε αυτό 
την πρωτοχρονιά, την πρώτη τού µήνα ή σε άλλες χρονικά σηµαντικές 
στιγµές: κάνω ~ σε κάποιον. 

ποδαρίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυσάρεστη οσµή των ποδιών, όταν είναι άπλυτα ή 
όταν βγάζει κανείς τα παπούτσια του: µυρίζει ~ || στον κλειστό θάλαµο µας 
πνίγει η ~. [ETYM. < ποδάρι + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. ξιν-ίλα, σαπίλα]. 

ποδαρόδροµος (ο) {χωρ. πληθ.} το να διανύει κανείς µια απόσταση µε τα 
πόδια: σήµερα δεν έχουµε αυτοκίνητο- µας περιµένει λοιπόν ~ || πεθάναµε στον 
~ µέχρι να φτάσουµε στην κορυφή τού υψώµατος ΣΥΝ. πεζοπορία. 

Π.Ο.∆.Γ. (η) Παγκόσµια Οργάνωση ∆ηµοκρατικών Γυναικών. 
ποδένω ρ. µετβ. {πόδε-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φορώ σε κάποιον τα 

παπούτσια του: ~ τον µικρό πριν τον πάµε περίπατο 2. αγοράζω παπούτσια για 
κάποιον: δεν είχε λεφτά να ποδέσει τα παιδιά του! ΣΥΝ. παπουτσώνω. — 
πόδεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ύποδέω «φοράω παπούτσια, αφού τα δέσω» (βλ. λ. 
υπόδηµα) < ϋπο- + δέω «δένω»]. 

ποδεσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) τα παπούτσια. [ΕΤΥΜ. < 
ποδένω (βλ.λ.), πβ. κ. δένω - δεσιά]. 

ποδηγετώ ρ. µετβ. {ποδηγετείς... | ποδηγέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
κατευθύνω (κάποιον) προς την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλω· τον ελέγχω 
(πνευµατικά, ηθικά κ.λπ.), τον καθοδηγώ: ο λαός συχνά πο-δηγετείται από 
δηµαγωγούς || σύγχρονοι σωτήρες και µεσσίες προσπαθούν να ποδηγετήσουν τις 
αφελείς και ανασφαλείς µάζες ΣΥΝ. χειραγωγώ. — ποδηγέτης (ο) [µτγν.], 
ποδηγέτηση (η) [1894] κ. πο-δηγεσία (η) [µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποδηγετώ (-έω) < ποδ(ο)- (< πους, ποδός) + -ηγετώ < ηγέτης]. 

ποδηλασία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η µετακίνηση µε ποδήλατο 2. ΑΘΛ. το 
άθληµα στο οποίο οι αθλητές διαγωνίζονται σε αγώνα ταχύτητας οδηγώντας 
ποδήλατο. 

ποδηλατάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βόλτα µε το ποδήλατο. [ΕΤΥΜ < 
ποδήλατο + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

ποδηλατάδικο (το) µαγάζι για ενοικίαση, επισκευή ή πώληση ποδηλάτων. — 
ποδηλατάς (ο). [ΕΤΥΜ. < ποδήλατο + παραγ. επίθηµα -άδικο (βλ.λ.)]. 

ποδηλάτης (ο) [1888] {ποδηλατών}, ποδηλάτισσα (η) {ποδηλατισ-σών} 
πρόσωπο που οδηγεί ποδήλατο. 

ποδηλατικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε το ποδήλατο: ~ αγώνας | 
γύρος τής Ελλάδας. 

ποδηλατιστής (ο) [1889], ποδηλατίστρια (η) {ποδηλατιστριών} ο αθλητής τής 
ποδηλασίας. — ποδηλατιστικός, -ή, -ό [1895]. 

ποδήλατο (το) [1845] {ποδηλάτ-ου | -ων) δίτροχο και µερικές φορές τρίτροχο 
όχηµα, που κινείται καθώς ο αναβάτης περιστρέφει µε τη µυϊκή δύναµη των 
ποδιών του τα πεντάλια, που κινούν µια αλυσίδα, η οποία µεταδίδει την 
κίνηση στους τροχούς: αγωνιστικό | γυναικείο | παιδικό | πτυσσόµενο ~ || ~ για 
την πόλη | για ψώνια || κάνω ~· ΦΡ. (α) κάνω τη ζωή (κάποιου) ποδήλατο τον 
ταλαιπωρώ, του κάνω τη ζωή δύσκολη, δεν τον αφήνω να ησυχάσει (β) 
θαλάσσιο ποδήλατο µικρή πλαστική πλωτή κατασκευή που κινείται µε 
πεντάλια, όπως το κανονικό ποδήλατο, στην επιφάνεια τού νερού (γ) 
ποδήλατο γυµναστικής | στατικό ή σταθερό ποδήλατο όργανο γυµναστικής 
µε πεντάλια αλλά χωρίς ρόδες, που γυµνάζει κυρ. τους µυς των ποδιών µε την 
ίδια κίνηση που κάνει και ο αναβάτης τού παραπάνω οχήµατος. — (υποκ.) 
ποδηλατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < ποδ(ο)- (< αρχ. πους, 
ποδός) + -ήλατο < ελατός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ελαύνω]. 

ποδηλατοδροµία (η) [1887] {ποδηλατοδροµιών} ο αθλητικός αγώνας 
ταχύτητας που διεξάγεται µε αγωνιστικά ποδήλατα. 

ποδηλατοδρόµιο (το) [1889] {ποδηλατοδροµί-ου | -ων} 1. ο ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος (πίστα) για ποδηλατοδροµίες 2. (συνεκδ.) το κτήριο και 
οι εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται ποδηλατοδροµίες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. vélodrome (νόθο συνθ.)]. 

ποδηλατοδρόµος (ο) [1895] αυτός που µετέχει σε αγώνες ποδηλατοδροµίας. 
ποδηλατοδρόµος (ο) {ποδηλατοδρόµ-ου | -ων, -ους} δρόµος ειδικά 

κατασκευασµένος για την κυκλοφορία ποδηλάτων. 
ποδηλατώ ρ. αµετβ. [1889] {ποδηλατείς... | ποδηλάτησα} 1. µετακινούµαι µε 

ποδήλατο 2. ασχολούµαι µε το άθληµα τής ποδηλασίας. 
ποδήρης, -ης, -ες {ποδήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ. για ενδύµατα) αυτός που 

φθάνει µέχρι την άκρη των ποδιών: ~ χιτώνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ποδ(ο)- (< πους, ποδός) + παραγ. επίθηµα -ήρης, πβ. φρεν-
ήρης, κλιν-ήρης]. 

πόδι (το) {ποδ-ιού | -ιών} 1. καθένα από τα δύο κάτω άκρα τού ανθρώπου, που 
πατά στο έδαφος και στηρίζει το σώµα: έσπασε το - του || µου πονούν τα -· ΦΡ. 
(α) δίνω πόδι (παθ. παίρνω πόδι) (i) διώχνω, απολύω: του έδωσαν πόδι από 
τη δουλειά || οι υπάλληλοι που δεν αποδίδουν, γρήγορα θα πάρουν πόδι από την 
επιχείρηση (ii) παίρνω δυσµενή µετάθεση: µε την αλλαγή τής κυβέρνησης 
πολλοί θα πάρουν πόδι από τα πόστα τους (β) πατώ πόδι βλ. λ. πατώ (γ) 
πέφτω στα πόδια (κάποιου) παρακαλώ, ικετεύω (κάποιον): έπεσε στα πόδια 
του, 
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για να µην απολύσει το παιδί της (δ) σε ΦΡ. για να δείξουµε ότι εί-
µαστε πολύ κουρασµένοι, εξαντληµένοι ή ανήµποροι για κάτι, π.χ. 
δεν µε κρατούν | βαστούν (πια) τα πόδια µου δεν αντέχω πια, δεν 
µπορώ να πάρω τα πόδια µου είµαι εξαντληµένος, πολύ κουρασµέ-
νος, σέρνοµαι (ε) σηκώνω στο πόδι αναστατώνω, ξεσηκώνω: σήκωσε 
όλη τη γειτονιά στο πόδι (στ) είµαι | βρίσκοµαι στο πόδι είµαι συνε-
χώς σε έντονη κινητικότητα, δράση, βρίσκοµαι σε µεγάλη αναστάτω-
ση: ~ όλη µέρα | από το πρωί (εργάζοµαι συνεχώς, δεν ξεκουράζοµαι 
καθόλου) (ζ) λειώνω στα | τα πόδια µου εξαντλούµαι, κουράζοµαι 
υπερβολικά (η) στο πόδι πρόχειρα, βιαστικά, αφρόντιστα: γράφω | 
τρώω ~ (θ) αφήνω (κάποιον) στο πόδι µου αφήνω (κάποιον) ως αντι-
καταστάτη µου σε µια θέση: έφυγε στο εξωτερικό και άφησε τον γυιο 
του στο πόδι του (ι) µένω στο πόδι (κάποιου) αντικαθιστώ (κάποιον) 
(ια) µε χέρια και µε πόδια µε κάθε µέσο, µε κάθε τρόπο: προσπάθησε 
να τον κρατήσει ~ ΣΥΝ. µε νύχια και µε δόντια (ιβ) µε τα πόδια περ-
πατώντας, βαδίζοντας: γύρισα στο σπίτι ~ (ιγ) βάζω τα δύο πόδια 
(κάποιου) σ' ένα παπούτσι (επιτιµητικά) βλ. λ. βάζω (ιδ) θα σου κό-
ψω τα πόδια βλ. λ. κόβω (ιε) µε το ένα πόδι στον τάφο | στον λάκκο 
(ως χαρακτηρισµός) για πολύ ηλικιωµένο ή για ετοιµοθάνατο (ιστ) 
πάρε τα πόδια σου! κουνήσου!, µην κάθεσαι, µην αργοπορείς!: ~, δεν 
έχουµε χρόνο για χάσιµο (ιζ) το βάζω στα πόδια | βάζω τα πόδια 
στον ώµο | στην πλάτη τρέποµαι σε φυγή: οι κλέφτες, µόλις είδαν 
την αστυνοµία, το έβαλαν στα πόδια (ιη) µου κόβονται τα πόδια (ί) 
αισθάνοµαι να µε εγκαταλείπουν οι δυνάµεις µου (ii) φοβάµαι υπερ-
βολικά, απογοητεύοµαι: µόλις άκουσε τα άσχηµα νέα, της κόπηκαν τα 
πόδια (ιθ) (παροιµ.) όποιος δεν έχει µυαλό, έχει πόδια όποιος βιά-
ζεται, είναι επιπόλαιος ή δεν προγραµµατίζει τις ενέργειες του ανα-
γκάζεται εκ των υστέρων να υποβληθεί σε ταλαιπωρία- για ανθρώ-
πους µη προνοητικούς (κ) (παροιµ.) µέχρι να σηκώσει το ένα πόδι, 
βροµάει το άλλο για πρόσωπο βραδυκίνητο και τεµπέλικο (κα) βάζω 
πόδι (κάπου) εισέρχοµαι ή εισβάλλω κάπου ή αποκτώ την κατοχή 
εδάφους, θέσης, αξιώµατος: οι εχθροί έβαλαν πόδι στην παραµεθόρια 
επαρχία || µετά την κοµµατική ηγεσία θέλει να βάλει πόδι και στην 
κυβέρνηση (κβ) πατάω το πόδι µου (κάπου) βλ. λ. πατώ (κγ) µες στα 
πόδια (κάποιου) σε θέση που εµποδίζει, που προκαλεί ενόχληση (σε 
κάποιον): µάζεψε τις σακούλες να µην είναι ~ µου || όλη µέρα είναι -ο 
φίλος σου- δεν µας αφήνει να δουλέψουµε (κδ) δοκιµάζω το πόδι | το 
χέρι µου βλ. λ. δοκιµάζω 2. (ειδικότ.) το τµήµα των κάτω άκρων τού 
ανθρώπου µετά τον αστράγαλο: µεγάλο | µικρό ~ 3. (για ζώα) καθένα 
από τα τέσσερα άκρα, µε τα οποία στηρίζονται στο έδαφος και 
περπατούν: το ~ τής κατσίκας | τού αλόγου 4. (για έπιπλα) το τµήµα 
επίπλου που εξέχει από το κυρίως µέρος του, ακουµπά στο πάτωµα 
και το στηρίζει, το στήριγµα επίπλου: ~ καρέκλας | πιάνου · 5. κα-
θένα από τα µακρόστενα τµήµατα ξηράς µιας χερσονήσου, που ει-
σέρχονται στη θάλασσα: τα τρία ~ τής Χαλκιδικής || πήγα διακοπές 
στο πρώτο ~ τής Χαλκιδικής · 6. (ή αγγλικός πους) µονάδα µήκους 
των αγγλοσαξονικών χωρών, ίση µε το 1/3 τής γιάρδας (περίπου 30 
εκατοστά) που υποδιαιρείται σε 12 ίντσες. Επίσης (λόγ.) πους (ο) 
[αρχ.] (βλ.λ.). — (υποκ.) ποδαράκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) ποδάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πόδιον, υποκ. τού ουσ. πους (βλ.λ.)]. 

ποδιά (η) 1. κοµµάτι υφάσµατος που δένεται στη µέση και περιβάλλει 
το µπροστινό µέρος των ρούχων (που το φοράει κανείς για προστασία 
όταν κάνει τεχνικές εργασίες ή δουλειές τού σπιτιού): η µητέρα φό-
ρεσε την ~ της, για να πλύνει τα πιάτα || η ~ τής νοικοκυράς || ο τσα-
γκάρης φορούσε µια λερωµένη ~· ΦΡ. (α) φιλώ κατουρηµένες ποδιές 
βλ. λ. κατουρώ (β) πίσω από την ποδιά | το φουστάνι τής µάννας 
τηςίτου για άτοµο που δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί και ωριµάσει ψυ-
χικά ή πνευµατικά: είναι συνεχώς ~ || τρέχει ακόµη ~ 2. (συνεκδ.) το 
µπροστινό µέρος γυναικείου ενδύµατος, το οποίο φέρει στις τοπικές 
ενδυµασίες κεντητά σχέδια 3. (ειδικότ.) ολόσωµη ρόµπα, στολή που 
φοριέται πάνω από τα ρούχα σε ώρες εργασίας: ιατρική | µαθητική ~ 
(µπλε ποδιά που φορούσαν παλαιότερα οι µαθητές και οι µαθήτριες) 
4. (µτφ.) η πλαγιά και οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. κατωφέρεια, κλιτύς, 
υπώρεια · 5. (συνεκδ.) κατώφλι πόρτας ή παραθύρου · 6. ΝΑΥΤ. το 
τριγωνικό τµήµα ιστίου, που κυρτώνεται προς την πλώρη 7. το µπρο-
στινό προστατευτικό τµήµα δίτροχου οχήµατος, που καλύπτει και 
προστατεύει τα πόδια. — (υποκ.) ποδίτσα (η) (σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ: 
µεσν. < ποδέα (µε συνίζηση) < αρχ. ποδεϊον «ταινία τυλιγµένη γύρω 
από τα σφυρά και τους αστραγάλους» (< πους, ποδός)]. 

ποδίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πόδισ-α, -τηκα, -µένος} ΝΑΥΤ. ♦ (αµετβ.) 1. 
στρέφω το πλοίο αντίθετα από τον άνεµο ΣΥΝ. επιδίδω ΑΝΤ. ορτσάρω, 
(λόγ.) προσάγοµαι 2. (κατ' επέκτ.) σταµατώ την πλεύση ή αράζω σε 
απάνεµο όρµο ♦ 3. (µετβ.) αναγκάζω πλοίο να σταµατήσει την πλεύ-
ση και να αράξει σε απάνεµο µέρος. — πόδισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
πόδι, άσχετο από το αρχ. ποδίζω «δένω τα πόδια (αλόγου)»]. 

ποδικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το πόδι: ~ κα-
µπύλη | καµάρα | µυς. 

ποδίσκος (ο) BOT. Ο µίσχος από τον οποίο κρέµεται άνθος ή καρπός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., υποκ. τού αρχ. πους, ποδός]. 

πόδισµα (το) → ποδίζω 
Π.Ο.∆.Ν. (η) Παγκόσµια Οργάνωση ∆ηµοκρατικών Νέων. 
ποδο- κ. ποδό- κ. ποδ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι έχει σχέση 

µε το πόδι: ποδο-κίνητος, ποδο-πατώ, ποδό-φρενο, ποδ-άγρα, ποδ-
ήλατο κ.ά. (πβ. λ. χειρο-). 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. πους, ποδός]. 

ποδοβόλεϊ (το) {άκλ.} βόλεϊ το οποίο παίζεται µε τα πόδια αντί για 
τα χέρια. [ΕΤΥΜ; Νόθο συνθ., < ποδο- (< πόδι) + βόλεϊ (βλ.λ.)]. 

ποδοβολή (η) [1888] (λαϊκ.) το ποδοβολητό. 

ποδοβολητό (το) ο θόρυβος που προκαλείται από το βάδισµα ή τρέ-
ξιµο ανθρώπων ή ζώων, κυρ. αλόγων. Επίσης ποδοβόληµα. 

ποδοβολώ ρ. αµετβ. {ποδοβολείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (για 
πλήθος ανθρώπων ή ζώων) προκαλώ θόρυβο, βοή µε το βάδισµα ή το 
τρέξιµο. 
[ΕΤΥΜ. < ποδο- + -βολώ < -βόλος (< βάλλω), πβ. λιθο-βολώ, πυρο-βο-
λώ]. 

ποδόγυρος (ο) 1. ο γύρος, το κάτω άκρο των γυναικείων φορεµάτων 
2. (συνεκδ.) το γυναικείο φύλο- ΦΡ. κυνηγώ τον ποδόγυρο | τρέχω 
πίσω από τον ποδόγυρο για άνδρα που του αρέσουν πολύ οι γυναί-
κες, για γυναικοκατακτητή. 

ποδοδέτης (ο) [1887] {ποδοδετών} ΝΑΥΤ. µικρή κολόνα στην οποία 
δένεται το πόδι τού πανιού ή άλλα σχοινιά. [ETYM. < ποδο- + δέτης 
< δένω]. 

ποδοκίνητος, -η, -ο αυτός που λειτουργεί µε την κίνηση των ποδιών: ~ 
µηχανή | τροχός | τόρνος ΑΝΤ. χειροκίνητος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. vélocipède]. 

ποδοκνηµικος, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε το πόδι και την 
κνήµη. 

ποδοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} η περιποίηση των νυχιών των ποδιών το 
πεντικιούρ. [ΕΤΥΜ. < ποδο- + -κοµία (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. pèdi-cure]. 

ποδοκροτώ ρ. αµετβ. {ποδοκροτείς... | ποδοκρότησα} χτυπώ ρυθµικά 
τα πόδια στο δάπεδο, για να εκδηλώσω την αποδοκιµασία µου για 
κάτι. — ποδοκρότηµα (το) [1819] κ. ποδοκρουσία (η). 

ποδοκυλώ ρ. µετβ. {ποδοκυλάς... | ποδοκύλησα} 1. κυλώ (κάποιον/κά-
τι) µε τα πόδια ΣΥΝ. σέρνω, κλοτσώ 2. (µτφ.) µειώνω ηθικά, εξευτελί-
ζω: ποδοκύλησε το όνοµα τής οικογένειας του. — ποδοκύληµα κ. πο-
δοκύλισµα (το). 

ποδόλουτρο (το) [1867] το λουτρό των ποδιών για λόγους θεραπευ-
τικούς ή καθαριότητας. 

ποδόµακτρο(ν) (το) (ποδοµάκτρ-ου | -ων} (λόγ.) 1. η πετσέτα για το 
σκούπισµα των ποδιών 2. το µικρό χαλάκι για το σκούπισµα των πα-
πουτσιών στην είσοδο τού σπιτιού ΣΥΝ. πατάκι, χαλάκι. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ποδόµακτρον < ποδο- + µάκτρον (βλ.λ.)]. 

ποδοπατώ ρ. µετβ. {ποδοπατ-άς κ. -είς... | ποδοπάτ-ησα, -ούµαι κ. -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. πατώ µε τα πόδια µου (κάτι) µε τρόπο βίαιο: 
το έξαλλο πλήθος ποδοπατούσε τα εµβλήµατα και τα ιερά σύµβολα 2. 
(µτφ.) εξευτελίζω, προκαλώ ηθική µείωση: ~ την τιµή | την αξιο-
πρέπεια κάποιου. — ποδοπάτηση (η) [1886] κ. ποδοπάτηµα (το) 
[1896]. 

ποδοπεδη (η) {ποδοπεδών} (λόγ.) το ποδόφρενο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ποδο- + πέδη (βλ.λ.)]. 

ποδόπληκτρο (το) {ποδοπλήκτρ-ου | -ων} 1. το πέδιλο τού πιάνου 
ΣΥΝ. πεντάλ · 2. το πετάλι οχήµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
pédale (βλ. κ. πεντάλ)]. 

-ποδός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό ποδιών: 
τρίποδο σκαµνί || τετράποδα ζώα. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από 
το αρχ. πους, ποδός και αποτελεί µτγν. τ. των συνθέτων σε -πους (λ.χ. 
αρχ. τετρά-πους > µτγν. τετρά-ποδος)]. 

ποδόσταµα κ. ποδόστηµα (το) {ποδοστάµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΑΥΤ. 
κοµµάτι από ξύλο ή χάλυβα, που αποτελεί την κατακόρυφη συνέχιση 
τής καρίνας τού πλοίου στην πρύµνη του, το «κοράκι τής πρύµνης». 
Επίσης ποδόσταµο. [ΕΤΥΜ. < ποδο- + -στηµα < αρχ. ΐ-στη-µι 
«στήνω»]. 

ποδοσφαιράκι (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. επιτραπέζιο παιχνίδι κατά το 
οποίο ο παίκτης, κινώντας ξύλινα ή πλαστικά οµοιώµατα ποδοσφαι-
ριστών, επιδιώκει να ωθήσει το µπαλάκι στο τέρµα τού αντιπάλου 
του 2. ποδοσφαιράκια (τα) λέσχη στην οποία πληρώνει κανείς ανά-
λογα µε το παιχνίδι ή µε την ώρα, για να παίξει ποδοσφαιράκι (σηµ. 
1) ή άλλο επιτραπέζιο ή ηλεκτρονικό παιχνίδι: χαλάει όλα του τα λε-
φτά στα ~. 

ποδοσφαιρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο: ~ 
αγώνας | συνάντηση | αναµέτρηση | οµάδα | σύλλογος | πρωτάθληµα | 
γήπεδο | οµοσπονδία 2. (µειωτ.) αυτός που έχει τον χαρακτήρα και 
την ατµόσφαιρα γηπέδου κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα 
(µε βίαιες και απρεπείς εκδηλώσεις, έξαρση των παθών, φανατισµό 
κ.λπ.). 

ποδοσφαιριστής (ο) [1896], ποδοσφαιρίστρια (η) {ποδοσφαιρι-
στριών} παίκτης | παίκτρια ποδοσφαίρου. 

ποδόσφαιρο (το) [1895] {ποδοσφαίρου | χωρ. πληθ.) οµαδικό αθλητι-
κό παιχνίδι, που παίζεται από δύο αντίπαλες οµάδες 11 παικτών, οι 
οποίοι, µε διαδοχικές εναλλαγές τής µπάλας µε τα πόδια ή µε το κε-
φάλι και χωρίς να χρησιµοποιούν τα χέρια τους, προσπαθούν να επι-
τύχουν γκολ (βλ.λ.) ΣΥΝ. (καθηµ.) µπάλα. [ΕΤΥΜ. < ποδο- + -
σφαιρο < σφαίρα, απόδ. τού αγγλ. football]. 

ποδοσφαιροποιω ρ. µετβ. {ποδοσφαιροποιείς... | ποδοσφαιροποί-ησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (µειωτ.) προσδίδω (σε µια κατάσταση) τον 
χαρακτήρα και την ατµόσφαιρα που έχει ένα γήπεδο κατά τη 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα: µερικοί πολιτικοί ποδοσφαιροποι-
ούν την πολιτική ζωή τής χώρας (περιορίζουν το ενδιαφέρον στο ποιο 
κόµµα θα υπερισχύσει ή καλλιεργούν κλίµα φανατισµού µεταξύ των 
αντιπάλων παρατάξεων). — ποδοσφαιροποίηση (η). 

ποδοσφαιρόφιλος, -η, -ο αυτός στον οποίο αρέσει το ποδόσφαιρο. 
ποδόφρενο (το) {ποδοφρέν-ου | -ων} φρένο που λειτουργεί µε το πό-

δι' (ειδικότ.) το φρένο τού αυτοκινήτου ΣΥΝ. ποδοπεδη (πβ. λ. χειρό-
φρενο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. foot-brake]. 

Π.Ο.Ε. 1. (ο) Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 2. (η) Πολιτικών και 
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Οικονοµικών Επιστηµών (ενν. Σχολή). 
Π.Ο.Ε.Β. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών. 
Π.Ο.Ε.∆Η.Ν. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµό-
σια Νοσοκοµεία. 

ποετάστρος (ο) (µειωτ.) κακότεχνος και ατάλαντος στιχουργός, ποι-
ητής. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. poetastro, υποκ. τού poeta (< λατ. poeta < αρχ. 
ποιητής)]. 

πόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φροντισµένη ή επιτηδευµένη στάση τού 
σώµατος που παίρνει κανείς µπροστά στον φωτογραφικό φακό ή 
µπροστά σε ζωγράφο ή γλύπτη, για να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο 
για το έργο του: παίρνω ~ 2. η φωτογραφία: τραβήξαµε και µερικές 
πόζες µπροστά στα Προπύλαια 3. (οικ.) στάση προσποιητής σοβαρό-
τητας ή επιτηδευµένα ακατάδεκτου ύφους: µετά τον καβγά µας µου 
κρατούσε ~ για πολύ καιρό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. posa < λατ. 
pausa < µτγν. παϋσις]. 

ποζάρω ρ. αµετβ. {πόζαρα κ. ποζάρισα} 1. παίρνω κατάλληλη στάση 
µε το σώµα µου, για να φωτογραφηθώ ή για να χρησιµοποιηθώ ως 
µοντέλο από καλλιτέχνη: ~ για το πορτρέτο µου | για έναν ζωγράφο || 
ποζάρισε γυµνή για ανδρικό περιοδικό 2. (γενικότ.) παίρνω επιτη-
δευµένα προσποιητή στάση, για να προκαλέσω εντύπωση: ποζάρει, 
λες και είναι µεγάλος και τρανός. — ποζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
posare < posa, βλ. κ. πόζα]. 

ποζάτος, -η, -ο αυτός που έχει επιτηδευµένη στάση και ύφος, προ-
σπαθώντας να προκαλέσει εντύπωση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. posato < 
posare, βλ. κ. ποζάρω]. 

ποζιτιβισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, Ο θετικισµός (βλ.λ.). — ποζιτιβιστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. positivisme < positif «θεϊκός» < µτγν. 
λατ. positivus (< λατ. positio «θέση»)]. 

ποζιτρόνιο (το) {ποζιτρονί-ου | -ων} ΧΗΜ. το αντισωµατίδιο τού ηλε-
κτρονίου, στοιχειώδες σωµατίδιο αντιύλης θετικά φορτισµένο και µε 
πολλές ιδιότητες αντίστοιχες προς αυτές τού ηλεκτρονίου, µε το 
οποίο όταν έρθει σε επαφή αντιδρά, µε αποτέλεσµα να εξαϋλωθούν 
και τα δύο. 
[ΕΤΥΜ.  Μεταφορά τού αγγλ. positron, από συµφυρµό τού όρου 
posi(tive) (elec)tron «θετικό ηλεκτρόνιο»]. 

Π.Ο.Θ.Α. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος-Ακροάµατος. 
ποθεινός, -ή, -ό (λογοτ.) ποθητός (βλ.λ.): «ποθεινή πατρίς, χαίρε» (Αδ. 

Κοραής). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ποθώ (-έω), κατ' αναλογίαν προς τα επίθ. σε -εινός (πβ. 
άλγ-εινός, φωτ-εινός)]. 

πόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από πού, από ποιο µέρος· συνήθ. στη ΦΡ. πό-
θεν έσχες (το) (i) φορολογική διάταξη που προβλέπει την ακριβή δή-
λωση τού τρόπου µε τον οποίο έχουν αποκτηθεί τα χρήµατα για αγο-
ρές κινητής ή ακίνητης περιουσίας: θα ελεγχθεί το ~ των πολιτικών 
(ii) (γενικότ.) σε περιπτώσεις που ζητούµε να πληροφορηθούµε από 
που κατέχει κάποιος κάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ερωτηµ. θ. πο- (βλ. λ. ποιος) + -θεν (βλ.λ.)]. 

ποθερός, -ή, -ό (λογοτ.) ποθητός (βλ.λ.). 
Ποθητή (η) γυναικείο όνοµα. 
ποθητός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο σφοδρής 

επιθυµίας: ~ γυναίκα | ταίρι | στιγµή ΣΥΝ. επιθυµητός, ποθηµένος, πο-
θεινός. 

ποθοπλαντάζω ρ. αµετβ. {ποθοπλάντα-ξα, -γµένος} (εκφραστ.) 1. 
(λαϊκ.) κλαίω και οδύροµαι από ανεκπλήρωτο ερωτικό πόθο, ανα-
στατώνοµαι σωµατικά και ψυχικά από έξαψη τού ερωτικού πάθους: 
ποθοπλαντάζει η κόρη για τον νιο που δεν τη θέλει 2. (συνήθ. η µτχ. 
ποθοπλανταγµένος, -η, -ο) αυτός που διακατέχεται από ανεκπλήρω-
το ερωτικό πόθο, που έχει ξεχειλίσει από έρωτα. — ποθοπλάνταγµα 
(το). 

ποθοπλάνταχτος, -η, -ο (λογοτ.) ποθοπλανταγµένος (βλ. λ. ποθο-
πλαντάζω): «κι η βάρκα η ποθοπλάνταχτη πάει στων νερών τα βάθη 
µε τού έρωτα τα πάθη» (Β. Ρώτας). 

πόθος (ο) 1. ζωηρή επιθυµία, λαχτάρα: ~ για ζωή | εξουσία | πλούτη || 
σαρκικός | σφοδρός | διακαής | µύχιος | ανοµολόγητος ~ || (ειρων.) 
ευσεβείς ~ (βλ. λ. ευσεβής) ΣΥΝ. δίψα 2. (ειδικότ.) η έντονη ερωτική 
επιθυµία, η έξαψη τού ερωτικού πάθους: µατιά γεµάτη ~ || σβήνω τον 
~ µου 3. (συνεκδ.) το αντικείµενο ζωηρής επιθυµίας, λαχτάρας: ο ~ 
µου ήταν να κάνω ένα µακρινό ταξίδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *φόθ-ος (µε προληπτ. ανοµοίωση) < *ghwodh-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *ghwedh- «παρακαλώ, ποθώ, λαχταρώ» (όπως µαρτυ-ρείται 
στον αόρ. θεσσάσθαι «ικετεύω» < *θεθ-σάσ-θαι), πβ. αρχ. ιρλ. guidiu 
«ποθώ», λιθ. gedâu-ju «θέλω, απαιτώ», αρχ. σλαβ. zçzdo «ποθώ, διψώ», 
πολ. zaaza «ευχή - λαιµαργία, πλεονεξία» κ.ά.]. 

ποθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ποθείς... | πόθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αισθάνοµαι πόθο για (κάτι), επιζητώ µε όλη τη δύναµη τής ψυχής 
µου: είχε ό,τι µπορούσε να ποθήσει µια γυναίκα στη ζωή της || ~ λίγη 
στοργή | να δω την πατρίδα µου λεύτερη ΣΥΝ. λαχταρώ 2. ro πο-
θούµενο(ν) το αντικείµενο έντονης επιθυµίας· ΦΡ. κατά το ποθού-
µενο κατά τον επιθυµητό τρόπο: τα πράγµατα εξελίχθηκαν ~ 3. (ειδι-
κότ.) επιθυµώ ερωτικά: ~ κάποιον | κάποια. 

-ποιείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών 
που δηλώνουν τον χώρο όπου κατασκευάζεται ή/και το κατάστηµα 
όπου πωλείται κάτι: επιπλο-ποιείο, οπλο-ποιείο, αρτο-ποιείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ήνιο-ποι-
εϊον), που προέρχεται από το ρ. ποιώ. Πβ. κ. -ποιία, -ποιος]. 

ποίηµα (το) {ποιήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. λογοτεχνική σύνθεση σε στί-
χους (σπανιότ. σε συνεχές κείµενο) µε ρυθµό, µε ιδιαίτερα προσεγµέ-
νη και επεξεργασµένη γλωσσική έκφραση που αποτελείται από επι-
λογές (φωνητικές, γραµµατικές, συντακτικές, λεξιλογικές) µέσα από 
τη συµβατική γλώσσα ή και από αποκλίσεις, νεολογισµούς στο επί- 

πεδο τής λέξης ή, κυρίως, στο επίπεδο τής φράσης («στέγνωσε η αγά-
πη στις τρύπιες ψυχές µας») και µε έντονη χρήση τής βιωµατικής | 
συναισθηµατικής πλευράς τής γλώσσας (κατ' αντίθεση προς την αυ-
στηρώς λογική πλευρά της): επικό | λυρικό | ερωτικό ~ || ο «Λάµπρος» 
είναι - τού ∆. Σολωµού || η πρώτη στροφή τού ~ || συµφωνικό ~ (βλ.λ.) 
|| γράφω | µαθαίνω απέξω | απαγγέλλω ένα ~ ΑΝΤ. πεζό· (µτφ.) 2. (εκ-
φραστ.) οτιδήποτε εξαιρετικά ωραίο: είναι (ένα) ~! ΣΥΝ. θαύµα, αρι-
στούργηµα 3. (ειρων.) οτιδήποτε επαναλαµβάνει κανείς µηχανικά, εν-
δεχοµένως επειδή του το έχουν επιβάλει ή επειδή πρέπει να το πει: 
έµαθε καλά το ~ του! || λέω το ~ µου· ΦΡ. (ως επίρρ.) λέω (κάτι) (σαν) 
ποίηµα λέω (κάτι) µηχανικά ή/και µε µεγάλη ταχύτητα: ο µαθητής 
είπε το πρώτο κεφάλαιο τής ιστορίας (σαν) ποίηµα. — (υποκ.) ποιη-
µατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατασκεύασµα», < ποιώ (βλ.λ.). Η λογοτε-
χνική σηµ. ήδη αρχ.]. 

ποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τής δηµιουργίας 
ποιηµάτων η παραγωγή ποιητικού λόγου (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
πεζό λόγο)· η τέχνη και η τεχνική τής δηµιουργίας τού κόσµου τού 
ποιητικού κειµένου, κάθε µορφή έντεχνου λόγου που διαθέτει το 
στοιχείο τής ποιητικότητας, µιας διαφορετικής σύλληψης και έκφρα-
σης τής πραγµατικότητας: διαβάζω | γράφω ~ ΑΝΤ. πεζογραφία· (συ-
νεκδ.) 2. το σύνολο των ποιητικών έργων, τής ποιητικής παραγωγής 
(ενός καλλιτέχνη, µιας εποχής, ενός κινήµατος): η ~ τού 20ού αιώνα 
| τού Κάλβου || ροµαντική | συµβολιστική | υπερρεαλιστική | επική | 
λυρική | δραµατική | ελεγειακή | µοντέρνα ~||η οµοιοκαταληξία και το 
µέτρο είναι χαρακτηριστικά τής παραδοσιακής ~ 3. (µτφ.-εκφραστ.) 
οτιδήποτε φέρει αρετές που συχνά αποδίδονται στην ποίηση (σηµ. 
1), όπως η αρµονία, η οµορφιά, η φαντασία: το σχέδιο τού πλοίου είναι 
~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποίησις < ποιώ (-έω). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «κατα-
σκευή, δηµιουργία» (αντιδιαστέλλεται προς τη λ. πράξις), καθώς και 
η σηµ. που σχετίζεται µε την καλλιτεχνική δηµιουργία]. 

-ποίηση β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση διαδικασίας: τελειο-
ποίηση, βιοµηχανο-ποίηση, ανεξαρτητο-ποίηση, πολτο-ποίηση, περι-
θωριο-ποίηση, αποστρατιωτικο-ποίηση, αµερικανο-ποίηση. [ΕΤΥΜ Β' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα σύνθετα σε 
-ποιώ και είτε έχει κληρονοµηθεί από την Αρχαία (λ.χ. έκ-ποίησις < 
εκ-ποιώ, παρα-ποίησις < παρα-ποιώ) είτε οφείλεται σε µετάφρ. 
δάνεια (λ.χ. γαλλ. stabilisation «σταθεροποίηση»)]. 

ποιητάκος (ο) (µειωτ.) ο άσηµος ποιητής. 
ποιητάρης (ο) {ποιητάρηδες} (λαϊκ.) 1. ο ποιητής 2. λαϊκός δηµιουρ-

γός που διακρίνεται για την ικανότητα του να συνθέτει στίχους πάνω 
σε επίκαιρα θέµατα, τους οποίους και απαγγέλλει τραγουδιστά 
µπροστά σε κοινό κατά τη διάρκεια εορτών κ.λπ. έναντι αµοιβής. 
[ΕΤΥΜ. < ποιητής + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. λυρ-άρης]. 

ποιητής (ο), ποιήτρια (η) [µτγν.] {ποιητριών} 1. πρόσωπο που γράφει 
ποιήµατα: ο ∆. Σολωµός και ο Κ. Καβάφης είναι από τους µεγαλύτε-
ρους Νεοέλληνες ~ || οι τραγικοί ~ τής αρχαιότητας || λυρικός | επικός | 
µελικός | εθνικός ~ ΑΝΤ. πεζογράφος 2. (µτφ.-εκφραστ.) το πρόσωπο 
που έχει χαρακτηριστικά τα οποία συχνά αποδίδονται σε ποιητές, 
όπως ο ροµαντισµός, η ευαισθησία, η ικανότητα να χρησιµοποιεί τον 
λόγο µε τρόπο που συγκινεί · 3. (ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός 
που έχει δηµιουργήσει το σύµπαν, ο πλάστης: ο ~ ουρανού και γης 
ΣΥΝ. δηµιουργός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατασκευαστής, δηµιουργός», < ποιώ 
(βλ.λ.). Η λογοτεχνική σηµ. ήδη αρχ.]. 

ποιητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αχνίζεται µε την ποίηση ή τον 
ποιητή: ~ λόγος | έργο | συλλογή | γλώσσα | έκφραση | σύλληψη | 
έµπνευση | οίστρος- ΦΡ. ποιητική αδεία βλ. λ. άδεια 2. αυτός που ξε-
φεύγει από την πεζή πραγµατικότητα, από την καθηµερινότητα: ~ 
σκέψεις | διάθεση || (κ. ειρων.) όλα αυτά περί παγκόσµιας συναδέλ-
φωσης και αγάπης ακούγονται πολύ -, πρέπει όµως να είµαστε ρεα-
λιστές ΣΥΝ. ροµαντικός· ΦΡ. ποιητικός κινηµατογράφος η κινηµατο-
γραφική τέχνη που χρησιµοποιεί στοιχεία φαντασίας και λυρισµού, 
εικόνες και σκηνές που αποκλίνουν από την πραγµατικότητα: ο ~ τού 
Αντρέι Ταρκόφσκι 3. ποιητική (η) (α) (στη θεωρία τής λογοτεχνίας) η 
µελέτη τής φύσης και των νόµων που διέπουν την ποίηση και, γενι-
κότ., την παραγωγή λογοτεχνικού έργου (β) το προσωπικό ύφος, η ιδι-
αίτερη τεχνική ενός ποιητή για τη σύνθεση τού ποιητικού του έργου 
• 4. ΓΛΩΣΣ. ποιητικό αίτιο βλ. λ. αίτιο(ν). — ποιητικ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ., ποιητικότητα (η) [1877]. 

-ποιητικός, -ή, -ό λεξικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν ότι το 
προσδιοριζόµενο από αυτά είναι ικανό να παράγει αυτό που σηµαί-
νει το α' συνθετικό: ουρο-ποιητικός, οινο-ποιητικός, παγο-ποιητικός. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από σύνθετα σε -ποιώ, -ποίηση και είτε έχει κληρονοµηθεί (λ.χ. αρχ. 
τεκνο-ποιητικός, προσ-ποιητικός) είτε ανάγεται σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους (λ.χ. γαλλ. uréo-poiétique)]. 

-ποίητος, -η, -ο λεξικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν ότι το προσ-
διοριζόµενο ουσιαστικό έχει γίνει µε το µέσο, τον τρόπο ή το όργανο 
που δηλώνεται από το α' συνθετικό: χειρο-ποίητος, µηχανο-ποίητος, 
ηχο-ποίητος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από ρ. σε -ποιώ µε το επίθηµα -τος των ρηµατικών επιθέτων (λ.χ. αρχ. 
προσ-ποιητός)]. 

-noiία λεξικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. την 
παραγωγή ή παρασκευή (από βιοµηχανία, βιοτεχνία κ.λπ.) ορισµένου 
προϊόντος: αρτο-ποιία, οινο-ποιία 2. την ίδια τη βιοτεχνική ή βιοµη-
χανική µονάδα που παράγει ένα προϊόν: σαπωνο-ποιία, ζυθο-ποιία 3. 
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το σύνολο γνώσεων και τεχνικής που είναι απαραίτητες για την πα-
ραγωγή ή κατασκευή αυτού που δηλώνει το α' συνθετικό: αγαλµατο-
ποιία, γεφυρο-ποιία, δραµατο-ποιία 4. (γενικότ.) τη δηµιουργία: µυθο-
ποιία, επο-ποιία, στιχο-ποιία, τεκνο-ποιία. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από σύνθετα σε -ποιος/ -ποιώ (λ.χ. µτγν. όπλο-ποιία, όνοµατο-ποιία, 
αρχ. τεκνο-ποιία)]. ποίκιλα ρ. → ποικίλλω 
ποικιλία (η) {ποικιλιών) 1. η έλλειψη οµοιοµορφίας ανάµεσα στα επι-
µέρους στοιχεία συνόλου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαφόρων 
επιλογών: - χρωµάτων | µεγεθών | τιµών || ζωή | δουλειά χωρίς ~ || 
στη διατροφή του πρέπει να έχει κανείς ~ || χάριν ποικιλίας (για αλ-
λαγή, για την αποφυγή τής µονοτονίας) ΣΥΝ. ανοµοιοµορφία 2. (για 
ζώα κ. για φυτά) καθεµία από τις διαφορετικές κατηγορίες στις οποίες 
χωρίζεται ένα είδος: τα σαββατιανά είναι µια ~ σταφυλιού || -µήλων/ 
αιγοπροβάτων/ καπνού ΣΥΝ. παραλλαγή · 3. πιάτο, συνήθ. κρύο, που 
σερβίρεται σε ταβέρνες, ουζερί κ.λπ. ως συνοδευτικό αλκοολούχου 
ποτού και περιέχει διάφορους µεζέδες: ~ τυριών | αλλαντικών || πιάσε 
τρία ούζα και µια ~! [ΕΤΥΜ. αρχ. < *ποικίλ-jω < ποικίλος (βλ.λ.)]. 
ποικίλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αόρ. ποίκιλ-α, -µένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
στολίζω (µε επιπλέον στολίδια ή καλολογικά στοιχεία): ~ τον λόγο 
µου | το ύφος µου ΣΥΝ. στολίζω, διανθίζω, διακοσµώ ♦ 2. (αµετβ.) πα-
ρουσιάζω ποικιλία, δεν είµαι οµοιόµορφος: οι τιµές ποικίλλουν ανά-
λογα µε την εποχή || οι γνώµες ποικίλλουν σ' αυτό το θέµα || ο χαρα-
κτήρας και η συµπεριφορά των ανθρώπων ποικίλλουν από τόπο σε 
τόπο ΣΥΝ. διαφοροποιούµαι, κυµαίνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αειθαλής, µε-
τοχή, ποικίλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ποικίλος (βλ.λ.)]. ποίκιλµα (το) [αρχ.] {ποικίλµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως στολίδι, ως 
διακοσµητικό στοιχείο ΣΥΝ. κόσµηµα, πλουµίδι 2. ΜΟΥΣ. (α) οι νότες 
που παρεµβάλλονται σε ένα µουσικό έργο για να το στολίσουν, να 
εµπλουτίσουν τον ήχο και να επιδείξουν τη δεξιοτεχνία τού εκτελεστή 
ΣΥΝ. φιοριτούρα (β) (ειδικότ.) στην αρµονία τής µουσικής, ο ξένος 
φθόγγος που αποµακρύνεται από έναν φθόγγο συγχορδίας κατά ένα 
διάστηµα δευτέρας και επιστρέφει σε αυτόν. ποικιλόγραµµος, -η, -ο 
[αρχ.] αυτός που παρουσιάζει ποικίλες, διαφόρων ειδών γραµµές. 
ποικιλόθερµος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (για τα κατώτερα ζώα) αυτός τού οποίου η 
εσωτερική θερµοκρασία µεταβάλλεται ανάλογα µε τις µεταβολές τής 
θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος: τα ερπετά ανήκουν στα ~ ζώα ΣΥΝ. 
ετερόθερµος ΑΝΤ. οµοιόθερµος. — ποικιλοθερµία (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. poikilotherm]. ποικιλόµορφος, -η, -ο [αρχ.] 
1. αυτός που έχει ή µπορεί να λάβει ποικίλες µορφές ΣΥΝ. 
πολύµορφος 2. ΒΙΟΛ. αυτός που έχει φαινοτύπους µε παραλλαγές, οι 
οποίες οφείλονται σε µεταβολή τού γονότυπου στα σωµατικά κύτταρα 
κατά την ανάπτυξη. — ποικιλόµορφα | ποικιλοµορφίας επίρρ., 
ποικιλοµορφία (η) [µτγν.]. ποικίλος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται 
σε πολλά και διαφορετικά είδη, τύπους ή µορφές: υπάρχουν ~ γνώµες 
γι'αυτό το θέµα || ακούστηκαν ~ σχόλια για την εµφάνιση του ΣΥΝ. 
πολυειδής, πολύµορφος • 2. (λόγ.) αυτός που παρουσιάζει µεγάλη 
ποικιλία χρωµάτων ή άλλων διακοσµητικών στοιχείων ΣΥΝ. 
πλουµιστός, πεποικιλµένος.   — ποικίλως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αειθαλής. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο po-ki-ro-qo = Ποικίλοψ) < 
*ποϊκ-ος + παραγ. επίθηµα -ίλος (πβ. όργ-ίλος, ναυτ-ίλος). Το αµάρτυρο 
*ποϊκ-ος ανάγεται σε θ. *poik-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *peik-
«χαράσσω, στίζω - κεντώ, ερεθίζω», πβ. σανσκρ. pésa- «χρώµα», λατ. 
pingere «ζωγραφίζω», (> γαλλ. peindre, ισπ. pintar, ιταλ. pingere), αρχ. 
σλαβ. pisati «γράφω», αρχ. γερµ. fêh «ποικίλος» κ.ά. Οµόρρ. πικ-ρός 
(βλ.λ.). Παράγ. ποικιλ-ία, ποικίλ-λω, ποίκιλ-µα κ.ά.]. 

ποικίλος - ποικίλλω: ορθογραφία. Το θέµα και των δύο λέξεων εί-
ναι ποικίλ-. Από αυτό, µε την κατάληξη -ος (και κανονικώς µε ένα -
λ-) σχηµατίζεται το επίθ. ποικίλ-ος και το παράγωγο ποικιλ-ία 
Αντιθέτως, το ρήµα σχηµατίζεται µε το επίθηµα -_/ω- και, κατόπιν 
αφοµοιώσεως τού -j- προς το -λ-, γράφεται µε δύο -λ-: *ποικίλ^ω > 
ποικίλλω- πβ. και θαλ-ερός, αλλά θάλλω (< *θάλ-}ώ). 

ποικιλόσχηµος, -η, -ο [1819] αυτός που εµφανίζεται ή λαµβάνει 
ποικίλα σχήµατα ή µορφές ΑΝΤ. οµοιόσχηµος. — ποικιλοσχήµως 
επίρρ. 

πθικΐλότητα (η) [1728] {ποικιλοτήτων} 1. η ιδιότητα τού ποικίλου 2. 
ΒίΟΛ.η ύπαρξη παραλλαγών στον πληθυσµό ενός είδους. 

ποικιλότροπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εκδηλώνεται ή υπάρχει µε 
ποικίλους τρόπους. — ποικιλοτρόπως επίρρ. [µεσν.]. 

ποικιλόχρωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εµφανίζεται σε πολλά και 
διαφορετικά χρώµατα ΣΥΝ παρδαλός, πολύχρωµος ΑΝΤ. µονόχρωµος, 
οµοιόχρωµος. — ποί'κ.'λοχρωµία (η). 

ποίκιλση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίλσεως | -ίλσεις, -ίλσεων} (λόγ.) η διακό-
σµηση, συνήθ. υφάσµατος, µε διαφόρων ειδών κεντητά στολίδια, ποι-
κίλµατα ΣΥΝ. πλούµισµα. 

ποικιλτής (ο) [αρχ.] τεχνίτης ειδικός στη διακόσµηση υφασµάτων µε 
ποικίλµατα. 

ποικιλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ποικιλτή ή 
την τέχνη του, τη διακόσµηση µε ποικίλµατα 2. ποικιλτική (η) η τέχνη 
τής διακόσµησης υφασµάτων µε ποικίλµατα ΣΥΝ. κεντητική. 

ποικιλώνυµος, -η, -ο [1888] αυτός που παρουσιάζεται µε πολλά δια-
φορετικά ονόµατα και κατ' επέκτ. µε πολλές διαφορετικές µορφές: ~ 

οργανώσεις | ηγεσίες (κρατικές, κοµµατικές, παρακρατικές κ.λπ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

[ΕΤΥΜ < ποικίλος + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. ποψαίνω ρ. µετβ. 
{ποίµαν-α, -θηκα} 1. (λόγ.) (για βοσκό) οδηγώ (κοπάδι) στη βοσκή, 
βόσκω (κοπάδι) 2. ΕΚΚΛΗΣ. καθοδηγώ (τους πιστούς), τους φέρνω 
στον δρόµο τής αρετής, τής προσευχής και τής πίστης· φροντίζω τις 
πνευµατικές τους ανάγκες µε διδασκαλία και συµβουλές. —ποίµανση 
(η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρλ· < *ποι-µάν-jω < ποι-µήν (βλ.λ.), τού οποίου το επίθηµα -
µήν εµφανίζεται στη συνεσταλµ. βαθµ. -µαν-]. ποιµαντική (η) 
ΕΚΚΛΗΣ. κλάδος τής θεολογίας που έχει ως αντικείµενο τα καθήκοντα 
των κληρικών και τα σχετικά µε την καθοδήγηση των πιστών. 
ποιµαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον ποι-
µένα, τον βοσκό ΣΥΝ. βουκολικός, ποιµενικός 2. αυτός που ανήκει, που 
σχετίζεται µε θρησκευτικό ηγέτη και την αποστολή του: ~ έργο | ρά-
βδος ΣΥΝ. ποιµαντορικός 3. ποιµαντική (η) (βλ.λ.). ποιµαντορία (η) 
{χωρ. πληθ.} η καθοδήγηση των πιστών από τον πνευµατικό ή 
θρησκευτικό τους ηγέτη. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *ποιµάν-τωρ < αρχ. ποιµαίνω + παραγ. επίθηµα -τωρ, 
πβ. κτή-τωρ, διδάκ-τωρ, ρή-τωρ]. ποιµαντορικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός 
που σχετίζεται µε εκκλησιαστικό ηγέτη και την αποστολή του: ~ 
καθήκοντα | έργο | εγκύκλιος | ράβδος (ράβδος από ξύλο ή µέταλλο µε 
λαβή σε σχήµα Τ και τη µορφή δύο φιδιών µε έναν σταυρό στη µέση, 
την οποία κρατούν αρχιε-ρείς και ηγούµενοι µονών κατά τις ιερές 
ακολουθίες ως σύµβολο τής εξουσίας τους). ποιµενάρχης (ο) 
{ποιµεναρχών} ΕΚΚΛΗΣ. Ο ιεράρχης που αποτελεί τον πνευµατικό 
οδηγό τού εκκλησιαστικού του ποιµνίου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ποιµήν, -
ένος + -άρχης < άρχω]. ποιµεναρχία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. το 
έργο και το αξίωµα τού 
ποιµενάρχη 2. το χρονικό διάστηµα τής θητείας ποιµενάρχη. 
ποιµεναρχώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {ποιµεναρχείς...} εκτελώ τα καθοδηγη-
τικά ^χρέη ποιµενάρχη, είµαι ποιµενάρχης. ποιµένας (ο) 1. 
(αρχαιοπρ.) ο βοσκός προβάτων ΣΥΝ. (καθηµ.) τσο-µπάνης, 
(µ)πιστικός 2. (µτ<ρ.) ο θρησκευτικός ηγέτης ως καθοδηγητής και 
σύµβουλος τού ποιµνίου του 3. ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τού Ιησού 
Χριστού και κατ' επέκτ. κάθε ιερέα που κηρύσσει τον λόγο και το έργο 
τού Ιησού: ο καλός ποιµήν (ο Χριστός ως βοσκός τού ποιµνίου του 
σύµφωνα µε παλαιοχριστιανική συµβολική παράσταση). Επίσης (αρ-
χαιοπρ.) ποιµήν {ποιµένος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποιµήν, -ένος (ήδη µυκ. po-me), που εµφανίζει επίθηµα -
µήν)πβ. κ. λι-µήν). Το θ. ποι- (µε βράχυνση) < I.E. *pö(i)- «βόσκω ζώα, 
ποιµαίνω - προστατεύω, προφυλάσσω», πβ. σανσκρ. päyu- «ποίµνιο», 
γοτθ. födr «θήκη», αρχ. γερµ. fotar (> γερµ. Futter «φόδρα») κ.ά. 
Οµόρρ. πώ-µα (βλ.λ.). Παράγ. ποιµαίνω (< *ποι-µάν-}ω), ποί-µν-η, ποί-
µν-ιο(ν) κ.ά.]. ποιµενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
ποιµένα, τον βοσκό, µε τη ζωή και τις συνήθειες του: ~ ποίηση | 
ειδύλλιο | ζωή ΣΥΝ. βουκολικός 2. ΖΩΟΛ. ποιµενικός (σκύλος) 
µεγαλόσωµος σκύλος ράτσας µε παχύ τρίχωµα και µυτερά αφτιά και 
µουσούδι, που χρησιµοποιείται από την αστυνοµία και τον στρατό 3. 
ΜΟΥΣ. ποιµενικό (το) µουσική σύνθεση που αναφέρεται στη 
βουκολική ζωή. ποιµήν (ο) → ποιµένας ποίµνη (η) {ποιµνών} το 
ποίµνιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ· < θ. ποι- (βλ. λ. ποιµένας) + -µν- µηδενισµ. 
βαθµ. τού επιθήµατος -µην]. ποίµνιο (το) {ποιµνί-ου | -ων} 1. 
(αρχαιοπρ.) πλήθος ζώων, κυρ. αιγοπροβάτων ΣΥΝ. κοπάδι 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο των πιστών χριστιανικής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ποίµνιον, υποκ. τού ουσ. ποίµνη (βλ.λ.)]. ποίµνιοβοσκή 
(η) [1833] (λόγ.) 1. η βοσκή ποιµνίων, κοπαδιών 2. τόπος κατάλληλος 
για βοσκή κοπαδιών ΣΥΝ. βοσκοτόπι. ποιµνιοστάσιο (το) [1851] 
{ποιµνιοστασί-ου | -ων} (λόγ.) περίφρα-κτος χώρος, όπου 
φυλάσσονται και εκτρέφονται τα ποίµνια ΣΥΝ. στάνη, µαντρί, µάντρα. 
[ΕΤΥΜ < ποίµνιο + -στάσιο < -στάτης (< αρχ. Γ-στη-µι)]. ποινή (η) 1. 
κάθε είδους τιµωρία που επιβάλλεται για κολάσιµη πράξη: 
παιδαγωγική ~ (από τον δάσκαλο στον µαθητή ή από τον γονέα στο 
παιδί) || πειθαρχική ~ (σε υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.ά.) 2. ΝΟΜ. η 
τιµωρία που επιβάλλεται (σε κάποιον) κατόπιν δικαστικής 
αποφάσεως και έγκειται στη στέρηση τής προσωπικής του ελευθερίας 
ή στην καταβολή χρηµάτων: βαριά | ελαφρά | χρηµατική | σωµατική | 
πειθαρχική | θανατική | παραδειγµατική | εξαγοράσιµη | µη 
εξαγοράσιµηΙ εξατοµικευµένη ~||η εσχάτη των~)η θανατική καταδίκη) 
|| ~ καθείρξεως | φυλακίσεως | κρατήσεως || επιβάλλω | θεσπίζω | 
υπόκειµαι σε | συνεπάγοµαι | εκτίω ~· ΦΡ. επί ποινή (επί ποινή) (+γεν.) 
για παράβαση που αντιστοιχεί σε ορισµένη ποινή: απαγορεύεται ~ 
θανάτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τιµή αίµατος, εκδίκηση (για διαπραχθέν 
έγκληµα)», < *kwoi-nä, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *kwei- «τιµωρώ, κατα-
βάλλω το τίµηµα», πβ. αβεστ. kaenä «εκδίκηση», µέσ. ιρλ. ein «χρέος, 
αµάρτηµα», αρχ. σλαβ. cena «τιµή» κ.ά. Οµόρρ. τί-νω «πληρώνω, απο-
δίδω» (πβ. άπο-τίνω). Το λατ. poena (> γαλλ. peine, ισπ. pena) είναι 
δάνειο από την Ελληνική]. ποινικολόγος (ο/η) [1863] 1. νοµικός που 
έχει ειδικευθεί στο Ποινικό ∆ίκαιο και στην εγκληµατολογία 2. 
δικηγόρος που αναλαµβάνει συνήθ. ποινικές υποθέσεις. — 
ποινικολογία (η) [1891]. ποινικοποιώ ρ. µετβ. {ποινικοποιείς... | 
ποινικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη- 
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κα, -ηµένος} καθιστώ αξιόποινη µια µορφή ανθρώπινης συµπεριφοράς: ~ τη 
χρήση ναρκωτικών || (µτφ.) µε την παραποµπή στελεχών τής κυβέρνησης στο 
Ειδικό ∆ικαστήριο ποινικοποιήθηκε η δηµόσια ζωή τής χώρας ΑΝΤ. 
αποποινικοποιώ. — ποινικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. criminaliser], 

ποινικός, -ή, -ό [1833] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε την ποινή, που έχει 
σχέση µε την επιβαλλόµενη (συνήθ. από δικαστήρια) σε περίπτωση τιµωρίας 
ποινή: ~ σύστηµα | πρακτική | µηχανισµός | κυρώσεις | θέµατα 2. (α) ποινικό 
µητρώο βλ. λ. µητρώο (β) ποινική ρήτρα βλ. λ. ρήτρα 3. (α) αυτός που 
υπόκειται σε ποινή ή επιφέρει ποινή: ~ αδίκηµα | υπόθεση (β) ποινική ευθύνη 
η υποχρέωση που έχει παραβάτης ποινικής νοµικής διατάξεως να υποβληθεί 
σε ανάκριση και δίκη ενώπιον ποινικού δικαστηρίου (γ) ποινική δίωξη η 
δίωξη που ασκείται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή τον δηµόσιο 
κατήγορο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εγκλήσεως για κάθε αξιόποινη παράβαση 
ΣΥΝ. ποινική αγωγή 4. αυτός που ορίζει και προκαθορίζει το είδος και το 
µέγεθος τής επιβαλλόµενης στον ένοχο ποινής 5. (α) Ποινικός Νόµος | 
Κώδικας το σύνολο των νοµικών διατάξεων που ορίζουν τις αξιόποινες 
πράξεις και τις αντίστοιχες προς αυτές ποινές (β) ποινική δικονοµία το 
σύνολο των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους διεξάγεται η ποινική 
διαδικασία και εκτελείται η ποινή (γ) Ποινικό ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ικαίου που 
ρυθµίζει την εξουσία τής πολιτείας στον καθορισµό και στην τιµωρία των 
αξιόποινων πράξεων: κοινό ~ (τού οποίου οι διατάξεις εφαρµόζονται και 
περιλαµβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που υπάγονται στην ποινική 
εξουσία τής πολιτείας) || ιδιαίτερο ~ (που αφορά σε ορισµένες κατηγορίες 
προσώπων ανάλογα µε την ιδιότητα που κατέχουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες 
στις οποίες βρίσκονται, όπως λ.χ. στον Στρατό, στην Εκκλησία κ.ο.κ.) (δ) τού 
κοινού Ποινικού ∆ικαίου (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) για πρόσωπο που 
βρίσκεται συχνά κατηγορούµενο στο δικαστήριο για παραβάσεις που 
προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα, κατ' αντιδιαστολή προς τις 
παραβάσεις τού Ειδικού Ποινικού ∆ικαίου. — ποινικά | -ώς [1889] επίρρ., 
ποινικότητα (η). 

ποινολόγιο (το) [1887] {ποινολογί-ου | -ων} βιβλίο που τηρείται από κάθε 
µονάδα των Ενόπλων ∆υνάµεων, από σχολεία, πλοία ή οργανισµό ο οποίος 
απαιτεί πειθαρχία από τα µέλη του, για την καταχώριση των παραπτωµάτων 
και των ποινών που επιβάλλονται. 

ποϊνσέτια (η) καλλωπιστικό φυτό για κήπους και εσωτερικούς χώρους. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. poinsettia, από το όν. τού Αµερικανού πρέσβεως J.R. 
Poinsett (1799-1851), ο οποίος ανακάλυψε το φυτό στο Μεξικό όπου 
υπηρετούσε]. 

πόιντερ (το) {άκλ.} µεγαλόσωµος κυνηγετικός σκύλος ράτσας µε κοντό 
τρίχωµα, συνήθ. λευκού χρώµατος, µε µαύρες ή ερυθροκάστανες κηλίδες και 
µυτερή ουρά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pointer < point «υποδεικνύω (την παρουσία και την ακριβή 
θέση θηράµατος)»]. 

πόιντ συστεµ (το) {άκλ.} σύστηµα επιβολής κυρώσεων κατά των οδηγών 
τροχοφόρων, σύµφωνα µε το οποίο ο οδηγός χρεώνεται ορισµένους πόντους 
για κάθε παράβαση ανάλογα µε τη σοβαρότητα της και, όταν υπερβεί 
ορισµένο όριο, του αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. point 
system]. 

ποιόν (το) {χωρ. πληθ.) 1. (σπάν.) η ποιότητα (βλ.λ.) 2. (για πρόσ.) το ηθικό 
ανάστηµα, η εσωτερική αξία που καθορίζει το ήθος, τον χαρακτήρα 
(κάποιου): άτοµο µε ύποπτο ~ || υπάρχουν ερωτηµατικά γύρω από το ~ του || 
από τη συµπεριφορά του καταλαβαίνεις και το ~ του • 3. ΓΛΩΣΣ. ποιόν 
ενεργείας ο χαρακτήρας τής ενέργειας που περιγράφει ένας ρηµατικός τύπος, 
κατά πόσον δηλ. αυτή είναι (προκειµένου για την Ελληνική) διαρκής, 
επαναλαµβανόµενη («ατελής») ή συνοπτική, στιγµιαία («τέλεια») ή και 
συντελεσµένη ή µη συντελεσµένη: το ~ τού «έριχνα» είναι συνεχές (ή ατελές), 
ενώ τού «έριξα» στιγµιαίο (ή τέλειο) || το ~ τού «έχω ρίξει» είναι συντελεσµένο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. τού αοριστολογικού ποιος, -ά, -όν < ερωτηµ. 
αντων. ποίος -α -ον (βλ. λ. ποιος). Ο γλωσσ. όρ. ποιόν ενεργείας αποδίδει τον 
γερµ. Aktionsart]. 

ποιόν ενεργείας. Τα ρήµατα τής Ελληνικής δηλώνουν δύο βασικές 
σηµασίες (πληροφορίες), τον χρόνο και το ποιόν ενεργείας. Το τρέχει 
δηλώνει ότι η ενέργεια (το τρέξιµο) γίνεται στον παρόντα χρόνο, το έτρεξε 
σε παρελθόντα χρόνο και το θα τρέξει σε µέλλοντα χρόνο. Ωστόσο, η 
διαφορά ανάµεσα στο έτρεχε και το έτρεξε ή στο θα τρέχει και θα τρέξει δεν 
είναι διαφορά χρόνου αλλά διαφορά ποιου ενεργείας: τα έτρεχε και θα 
τρέχει δηλώνουν επανάληψη ή διάρκεια τής πράξης, ενώ τα έτρεξε και θα 
τρέξει δηλώνουν τον συνοπτικό χαρακτήρα τής πράξης, την έλλειψη 
επανάληψης ή διάρκειας. Ορισµένων µάλιστα εγκλίσεων η διαφορά, τής 
υποτακτικής (να τρέχω - να τρέξω) και τής προστακτικής (τρέχε -τρέξε), 
είναι αποκλειστικά διαφορά ποιου ενεργείας και δεν έχει καµία σχέση µε 
τη δήλωση τού χρόνου, έστω και αν (εσφαλµένα) µιλάµε για υποτακτική 
αορίστου ή προστακτική αορίστου! Πολλές φορές η δήλωση τού ποιου 
ενεργείας συνδέεται µε την ίδια την υφή τής σηµασίας τού ρήµατος· 
υπάρχει εγγενώς στη λέξη, πέρα από τις γραµµατικές διαφοροποιήσεις 
(παρατατικού - αορίστου, µέλλοντα διαρκείας - µέλλοντα στιγµιαίου). Έτσι 
λ.χ. το τρέχω εγγενώς, από τη φύση δηλ. τής σηµασίας του, δηλώνει µια 
πράξη που έχει ανάπτυξη, διάρκεια· το ίδιο και το ψάχνω, ενώ το βρίσκω ή 
το χάνω έχουν εγγενώς στιγµιαίο, συνοπτικό χαρακτήρα ως προς τη 
σηµασία που δηλώνουν. Άρα υπάρχει και διάκριση ανάµεσα σε λεξικό 
ποιόν ενεργείας (τρέχω, ψάχνω, βρίσκω, χάνω) 

και γραµµατικό ποιόν ενεργείας (έτρεχα - έτρεξα, να τρέχω - να τρέξω, 
τρέχε - τρέξε, θα τρέχω - θα τρέξω). 
Ως προς την ορολογία οι όροι ποιόν ενεργείας (γερµ. Aktionsart) και 
τρόπος είναι γενικότεροι όροι, που δηλώνουν τόσο το λεξικό όσο και το 
γραµµατικό ποιόν ενεργείας, ενώ τελευταία χρησιµοποιούνται και οι όροι 
άποψη (aspect) και όψη (view), για να δηλώσουν κυρ. το γραµµατικό 
ποιόν ενεργείας. 

ποιος, -α, -ο αντων. (γεν. ποιου κ. ποιανού | ποιων κ. ποιανών} 1. (χωρ. 
ουσιαστικό) σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις, όπου ζητείται να δηλωθεί η 
ταυτότητα ενός προσώπου: ~ είναι; || µε ποιον ήταν; || ποιον είδες; || (στο 
τηλέφωνο) ~ τον ζητεί, παρακαλώ; || ποιανού είναι αυτό το σηµειωµατάριο; 2. 
(προσδιορίζοντας ουσιαστικό) σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις για αναφορά σε 
ένα ή περισσότερα µέλη προσδιορισµένου συνόλου: σε ~ συµπέρασµα 
οδηγούµαστε από τις παραπάνω διαπιστώσεις; || ~ βιβλία προτιµάς να 
διαβάζεις; || σε ~ ταξίδι σου γνωριστήκατε; ΣΥΝ. (ουδ.) τι 3. σε ερωτηµατικές | 
επιφωνηµατικές φράσεις, που δηλώνουν απορία, άγνοια, έκπληξη ή ευχή 
χωρίς αναφορά σε συγκεκριµένο πρόσωπο- ΦΡ. (α) ποιος να µου το 'λέγε | 
ποιος το περίµενε | το φανταζόταν! για την έκφραση έκπληξης, για να 
τονιστεί ότι κάτι ήταν απρόσµενο (β) ποιος µε (σε, τον...) πιάνει για κάποιον 
που έχει ξεπεράσει πολύ σηµαντικό εµπόδιο, που απέκτησε τη δυνατότητα να 
προοδεύσει: ποιος τον πιάνει τώρα που κέρδισε το λαχείο! (γ) ποιος στραβός 
δεν θέλει το φως του; βλ. λ. φως (δ) ποιος ξέρει; για να δηλωθεί άγνοια: -Λες 
να µην έρθει; — (δεν ξέρω) (βλ. κ. λ. τις'). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποίος (µε συνίζηση) 
< ερωτηµ. θ. πο- (για το οποίο βλ. λ. πό-σος) + επίθηµα -οίος, που 
εµφανίζεται και στις αντων. οίος, τοϊος (βλ. λ. τοι-οϋτος)]. 

-ποιος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. 
αυτόν που πράττει ή προκαλεί ό,τι δηλώνεται από το θέµα: κακο-ποιός, 
αγαθο-ποιός, θαυµατο-ποιός, γελωτο-ποιός 2. τον κατασκευαστή: αρτο-ποιός, 
επιπλο-ποιός, ωρολογο-ποιός, φαρµακο-ποιός 3. αυτόν που επιφέρει αυτό που 
δηλώνει το ά συνθετικό: ειρηνο-ποι-ός. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. ποιώ (βλ.λ.)]. 

ποιότητα (η) {ποιοτήτων} 1. το σύνολο των χαρακτηριστικών πράγµατος, ό,τι 
το χαρακτηρίζει και το διαφοροποιεί από τα όµοια του: η ~ του ήχου είναι 
καλή | κακή | εξαιρετική || υλικά άριστης | εκλεκτής ~ || σηµασία δεν έχει η 
ποσότητα, αλλά η ~ τού έργου του (µπορεί το έργο του να είναι µικρό, είναι 
όµως σηµαντικό) 2. (ειδικότ.) το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων: αν θέλεις 
µηχανήµατα ποιότητας, θα πρέπει να πληρώσεις πολλά! || ~ ζωής || (καταχρ. κ. 
για πρόσ.) άλλης ~ άνθρωπος ο Χάρης! (ο Χάρης είναι αξιόλογος άνθρωπος) || 
κινηµατογραφική ταινία ποιότητας 3. εµπόρευµα που διαφοροποιείται βάσει 
των ιδιοτήτων του από τα οµοειδή του: το κατάστηµα µας δεν έχει τέτοια ~ || 
πρώτη ~ 4. ΦΙΛΟΣ, (α) (στον Αριστοτέλη) µία από τις δέκα κατηγορίες που 
εκφράζει τον τρόπο ύπαρξης ενός όντος (β) (στον Κα-ντ) µία από τις 
κατηγορίες τής νόησης (γ) ποιότητες δεύτερες (για ορισµένους νεότερους 
φιλοσόφους) τα χρώµατα, οι οσµές, οι ήχοι, που παράγονται από τις «πρώτες 
ποιότητες» (ή «ουσίες»), την έκταση, το σχήµα, τη µάζα· αλλιώς ουσίες 
δεύτερες (δ) (στη Λογική) ο χαρακτήρας προτάσεως συλλογισµού ως 
καταφατικής ή αρνητικής 5. ΓΛΩΣΣ. (α) η χροιά, ο ιδιαίτερος χρωµατισµός 
ενός φθόγγου, π.χ. τού γερµ. ü (β) (για τη φωνή) το ύψος, η ένταση, η χροιά 
της. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποιότης, -ητος < αοριστολ. ποιος (βλ. λ. ποιόν)]. 

ποιοτικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ποιότητα, τα 
χαρακτηριστικά πράγµατος που το διακρίνουν από τα όµοια του: ~ ανάλυση | 
αναβάθµιση | έλεγχος προϊόντος | διαφορά || η ~ υπεροχή ενός αυτοκινήτου 
έναντι άλλων 2. (ειδικότ.) αυτός που διακρίνεται για την καλή του ποιότητα: ~ 
µουσική | τραγούδι (συχνά κατ' αντιδιαστολή προς την εµπορική µουσική, το 
εµπορικό τραγούδι, πβ. ποιοτικός κινηµατογράφος - εµπορικός 
κινηµατογράφος) 3. ποιοτικό άλµα η αλλαγή σε είδος (ποιότητα) σε µια 
διαδικασία εξέλιξης, όταν σηµειώνεται µια απότοµη µεταβολή προς κάτι πολύ 
καλύτερο. — ποιοπκ-ά | -ώς [1886] επίρρ. 

ποίσος (ο) (λαϊκ.) µόνο στη ΦΡ. Ο ποίσος (και) ο δείξος πρόσωπο για το οποίο 
δεν θέλουµε να κάνουµε περαιτέρω (συνήθ. αρνητική) αναφορά. [ΕΤΥΜ. < 
(θα) ποίσω < ποιήσω, µέλλοντας τού αρχ. ρ. ποιώ]. 

ποιώ ρ. µετβ. {ποιείς... | (ε)ποί-ησα, ποι-ούµαι, -ήθηκα, πεποιηµένος} (λόγ.-
σπάν.) 1. δηµιουργώ· ΦΡ. (α) πάντα εν σοφία εποίησας (πάντα εν σοφία 
έποίησας, Π.∆. Ψαλµ. 103, 24) όλα τα δηµιούργησες (κύριε) µε σοφία (β) 
ποιώ | ποιούµαι την νήσσαν βλ. λ. νήσσα 2. εποίει (σε υπογραφές 
καλλιτεχνικών έργων κυρ. γλυπτών): ∆ρόσης ~ (το γλυπτό αυτό είναι έργο τού 
Λ. ∆ρόση). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποιώ < ποιΡέω < *ποι-Εό-ς (πβ. -ποιος) < *kwoi-, ετεροι-ωµ. 
βαθµ. τού I.E. *kwei- «συγκεντρώνω, τακτοποιώ, στοιβάζω», πβ. σανσκρ. 
cinöti (ίδια σηµ.), αρχ. σλαβ. cinü «τάξη»,6ίηίό «τακτοποιώ, τοποθετώ στη 
σειρά» κ.ά. Παράγ. ποιη-τής, ποίη-µα, ποίη-σις (-η), ποιη-τός κ.ά.]. 

-ποιώ β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν «κάνω 
(κάποιον/κάτι) να είναι ή να φαίνεται αυτό που δηλώνει το ά συνθετικό»: 
γελοιο-ποιώ, αξιο-ποιώ, µεγαλο-ποιώ, δραµατο-ποιώ, τραγι-κο-ποιώ, χρησιµο-
ποιώ. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. ποιώ 
(-έω)]. 

πόκα (η) {χωρ. πληθ.} παιχνίδι µε χαρτιά που µοιάζει µε το πόκερ, µε τη µόνη 
διαφορά ότι δίνεται µόνο το πρώτο φύλλο κλειστό και τα υπόλοιπα ανοιχτά. 
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[ETYM. < αγγλ. poker, βλ. λ. πόκερ]. ποκάρι (το) {ποκαρ-ιού | -ιών} το µαλλί 
που προέρχεται από το κούρεµα προβάτου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ποκάριον, υποκ. τού αρχ. πόκος (βλ.λ.)]. πόκερ (το) {άκλ.} 
παιχνίδι µε χαρτιά που παίζεται συνήθ. από 4 παίκτες µε 32 φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. poker, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µέσ. κάτω γερµ. poken «παίζω - 
κοµπαζω» ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, συνδ. µε γερµ. Poch «χτύπηµα»]. πόκος 
(ο) ακατέργαστο µαλλί προβάτου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πέκω «κουρεύω, χτενίζω» < 
I.E. *pek- «µαδώ, κουρεύω (κυρ. για µαλλί ζώων)», πβ. λατ. pecto «χτενίζω», 
pecten «χτένα» (> γαλλ. peigne, ισπ. peine), αρµ. asr «µαλλί προβάτου», αλβ. 
pile «εργαλείο κουρέµατος», ολλ. vacht «µαλλί, κούρεµα» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
κτείς, -ενός «χτένα» (βλ. λ. χτένα)]. 
ΠΟΑ.ΑΝ. (η) Πολιτική Άνοιξη· πολιτικό κόµµα που ιδρύθηκε το 1993 από τον 

Αντώνη Σαµαρά. 
πολαρόιντ (η/το) {άκλ.} φωτογραφική µηχανή που παράγει απευθείας τη 

φωτογραφία, χωρίς αρνητική πλάκα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Polaroid (εµπορική ονοµασία) < p. polar(ise) «πολώνω, 
προσδίδω ηλεκτροµαγνητική πόλωση», + παραγ. επίθηµα -oid (< αρχ. -οειδής 
< συνδ. φωνήεν -ο- + -ειδής < είδος). Τη φερώνυµη φωτογραφική µηχανή 
εφεύρε το 1948 ο Αµερικανός επιχειρηµατίας E. Land (1909-91)]. 

πολέµαρχος (ο) {πολεµάρχ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που έχει τη γενική εποπτεία 
και ευθύνη τού στρατεύµατος σε περίοδο πολέµου: γενναίος | µεγάλος ~ 2. ο 
γενναίος πολεµιστής 3. (στην αρχ. Αθήνα) ένας από τους εννέα άρχοντες µε 
ετήσια θητεία και πολεµικές αρµοδιότητες 4. (επί Τουρκοκρατίας) ο ανώτερος 
οπλαρχηγός µε την απόλυτη εξουσία και ευθύνη των αποφάσεων και 
ενεργειών: ο Λ. Τζαβέλας υπήρξε ~ τού Σουλίου. [ETYM. αρχ. < πόλεµος + -
άρχος < άρχω}. 

πολεµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που αχνίζεται µε τον πόλεµο: ~ 
επιχειρήσεις | δύναµη | ναυτικό | αεροπορία | στόλος | πλοία | σάλπισµα | 
κραυγή | ανταποκριτής | χορός | αποζηµιώσεις (βλ.λ.) | περίοδος | αναµέτρηση | 
βιοµηχανία | µηχανή (β) πολεµικές τέχνες τεχνικές αυτοάµυνας και 
εξουδετέρωσης τού αντιπάλου, που προέρχονται από την Άπω Ανατολή (τάε-
κβο-ντο, τζούντο κ.λπ.) 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από φιλικά αισθήµατα 
για τον πόλεµο ή που προοιωνίζεται πόλεµο: ~ προετοιµασίες | ατµόσφαιρα | 
διάθεση | πυρετός | οργασµός ΣΥΝ. φιλοπόλεµος 3. πολεµική (η) (α) η τέχνη 
τού πολέµου, η επιστήµη ή τεχνική τού σχεδιασµού και τής διεξαγωγής 
πολεµικών αναµετρήσεων µε τις µικρότερες κατά το δυνατόν απώλειες (β) 
οξεία λεκτική επίθεση: η αντιπολίτευση συνεχίζει µε αµείωτο σθένος την ~ της 
εναντίον τής κυβέρνησης 4. πολεµικό (το) το πλοίο που διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό για τη διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων: στόλος µε 
δέκα ~. — πολεµικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµιακός. 

πολεµικότητα (η) (χωρ. πληθ.} αυξηµένη διάθεση για πόλεµο και επίλυση 
διαφορών µε χρήση βίαιων µέσων. 

πολέµιος (ο) [αρχ.] {πολεµί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που διάκειται εχθρικά 
απέναντι σε πρόσωπο ή κατάσταση, που µάχεται µε πάθος (κάποιον/κάτι), ο 
αντίπαλος: οι ~ τού καθεστώτος/ τής τεχνολογίας/ τού αναλφαβητισµού ΣΥΝ. 
εχθρός, αντίπαλος. 

πολεµιστήριος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον πόλεµο ή µε όσους 
εµπλέκονται σε αυτόν: - σάλπισµα | ιαχή | σάλπιγγες ΣΥΝ. πολεµικός. 

πολεµιστής (ο), πολεµίστρια (η) [αρχ.] (πολεµιστριών} πρόσωπο που 
συµµετέχει σε πόλεµο, που πολεµά: γενναίος | ατρόµητος | ανίκητος - (πβ. λ. 
στρατιώτης) ΣΥΝ. µαχητής. [ΕΤΥΜ; αρχ. < πολεµίζω < πόλεµος]. 

πολεµίστρα (η) [µεσν.] {δύσχρ. πολεµίστρων} άνοιγµα σε τείχος οχυρού, από 
όπου ο πολεµιστής µπορεί προστατευµένος να βάλλει εναντίον των 
αντιπάλων του. 

πόλεµο- κ. πολεµά- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν ότι το προσδιοριζόµενο 
ουσιαστικό έχει ως προς τον πόλεµο τη σχέση που προσδιορίζεται από το β' 
συνθετικό: πολεµο-χαρής, πολεµο-κάπηλος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. πόλεµος]. 

πολεµοκάπηλος, -η, -ο αυτός που προκαλεί ή/και καπηλεύεται την πολεµική 
ατµόσφαιρα για προσωπικό όφελος: ~ κραυγές || ~ δηµοσιογράφοι 
εκµεταλλεύθηκαν την εθνική κρίση, για να πουλήσουν πατριωτισµό. — 
πολεµοκαπηλία (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. warmonger]. 

πολεµοπαθής, -ής, -ές {πολεµοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που ζηµιώνεται 
υλικά από έναν πόλεµο, χωρίς να έχει συµµετάσχει ενεργά σε αυτόν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ; < πόλεµος + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω, πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-
ον]. 

πόλεµος (ο) (πολέµ-ου | -ων, -ους} 1. η ένοπλη σύρραξη ανάµεσα σε κράτη ή 
µεταξύ οµάδων εντός τού ίδιου κράτους: επιθετικός | αµυντικός | κατακτητικός 
| εθνικοαπελευθερωτικός | θρησκευτικός | ιερός (βλ.λ.) | παγκόσµιος | τοπικός | 
εµφύλιος | κατά ξηρά | κατά θάλασσα | από αέρος | αστραπιαίος (µε ταχύτητα 
και συνδυασµένη δράση αρµάτων, πυροβολικού και αεροπορίας) | χηµικός (µε 
χηµικά όπλα) | βιολογικός (µε βιολογικά όπλα) | ατοµικός | πυρηνικός | ολο-
κληρωτικός (για την ολοκληρωτική εξόντωση τού αντιπάλου) ~ || µια χώρα 
βρίσκεται σε ~ µε άλλη χώρα || ανάπηρος πολέµου || τα ορφανά τού -1| 
κηρύσσεται | γίνεται | διεξάγεται | ξεσπά ~||~µέχρις εσχάτων | χαρακωµάτων || 
χάνω | κερδίζω τον ~ || ο ~ τής Ανεξαρτησίας | τού 

Οπίου (στην Κίνα τον 19ο αι.) | των Εξι Ηµερών (Ισραηλινοαραβικός το 1967) 
|| ο Τρωικός | Πελοποννησιακός | Εκατονταετής ~ ANT. ειρήνη- ΦΡ. (α) αιτία 
πολέµου βλ. λ. αιτία (β) ακήρυκτος πόλεµος βλ. λ. ακήρυκτος (γ) έγκληµα 
πολέµου κάθε πράξη που αντιβαίνει προς το ∆ίκαιο τού Πολέµου· (ειδικότ.) 
κάθε παραβίαση των κανόνων µεταχειρίσεως των αιχµαλώτων πολέµου, 
καθώς και οι δολοφονίες, κακοποιήσεις, εκτοπίσεις ή διώξεις (πολιτικές, 
φυλετικές, θρησκευτικές) τού άµαχου πληθυσµού είτε κατά την έναρξη είτε 
κατά τη διάρκεια τού πολέµου: καταδικάζοµαι για | διαπράττω ~ (δ) 
εγκληµατίας πολέµου πρόσωπο που έχει διαπράξει εγκλήµατα πολέµου: ο 
Κλάους Μπάρµπι καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο το 1987 ως - (ε) 
Ψυχρός Πόλεµος βλ. λ. ψυχρός (στ) το θέατρο του πολέµου το σύνολο τής 
γεωγραφικής έκτασης όπου διεξάγεται ο πόλεµος (ζ) πόλεµος πάντων πατήρ 
(Ηράκλειτος, απόσπασµα 53) για να δηλωθεί ότι κάθε εξέλιξη οφείλεται στη 
σύγκρουση, στον αγώνα για την επικράτηση (η) αόρατος πόλεµος ο αγώνας 
κατά τής αµαρτίας στην προσπάθεια τού ανθρώπου για θέωση 2. η ιδιαίτερη 
µορφή αγώνα εναντίον τού εχθρού, ο οποίος διεξάγεται κάποτε και παράλληλα 
προς την ένοπλη σύγκρουση: ψυχολογικός ~||~ φθοράς· ΦΡ. πόλεµος νεύρων 
βλ. λ. νεύρο- (µτφ.) 3. ο έντονος ανταγωνισµός για την επικράτηση: «ο - των 
αεροπορικών εταιρειών θεωρείται αιτία ατυχηµάτων» (εφηµ.) || ο ~ των 
πολιτισµών στο ∆ιαδίκτυο || ~ τιµών (εµπορικός ανταγωνισµός µε όπλο τις 
διακυµάνσεις των τιµών των προϊόντων) 4. ο έντονος αγώνας (εναντίον 
κάποιου): ο Τύπος εξαπέλυσε ~ εναντίον τής κυβέρνησης || ο ~ κατά τής 
τροµοκρατίας | κατά τού αναλφαβητισµού και τής αµάθειας | κατά των 
ναρκωτικών || διεξάγει - εναντίον των οργανωµένων συµφερόντων 5. η συνεχής 
ανταλλαγή (λεκτικών σχηµάτων) ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες στο 
πλαίσιο οξείας αντιπαράθεσης: ~ θέσεων | λέξεων | ανακοινώσεων | δη-
µοσιευµάτων | διαψεύσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµιακός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πόλεµος | πτόλεµος (επικ. τ., πβ. ανθρωπωνύµια Νεοπτόλεµος, Πτολεµαίος, 
µυκ. po-to-re-ma-ta = Πτολεµάτας) < ρ. πελε-µίζω, αρχική σηµ. «πάλλω (το 
δόρυ) - αγωνίζοµαι, κοπιάζω». Ερµηνευτικά προβλήµατα εγείρει η εναλλαγή 
των π- | πτ- στην αρχή τής λ. (πβ. κ. πόλις | πτόλις). Ως προς την ετυµ., το ρ. 
πελεµίζω ανάγεται πιθ. σε ουδ. *πέλεµα και συνδ. µε αρχ. γερµ. felm «φόβος», 
γοτθ. us-fil-ma «τροµαγµένος», αρχ. σκανδ. felms-fullr «τροµακτικός, φοβε-
ρός», πιθ. κ. αρµ. alm-uk «ταραχή». Η άποψη αυτή οδηγεί σε σύνδεση µε την 
ευρεία λεξιλογική οικογένεια των λ. πάλλω, παλµός, πλησίον, πέλας (βλ.λ.)]. 

-πόλεµος β' συνθετικό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. σύγκρουση που γίνεται 
µε ορισµένο τρόπο: ανταρτο-πόλεµος, κλεφτο-πόλεµος, πετρο-πόλεµος 2. 
πόλεµο σε παιγνιώδη µορφή µε συγκεκριµένο όργανο: χαρτο-πόλεµος, 
µαξιλαρο-πόλεµος, χιονο-πόλεµος. 

πολεµοφόδια (τα) [1889] (πολεµοφοδίων) τα εφόδια τού πολέµου, το σύνολο 
τού υλικού εξοπλισµού, που χρησιµοποιείται σε ένοπλη σύρραξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. < πολεµεφόδια (µε προληπτική αφοµοίωση) < πόλεµος + εφόδια]. 

πολεµοχαρής, -ής, -ές {πολεµοχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που χαίρεται µε 
τις πολεµικές συγκρούσεις, που του αρέσει ο πόλεµος ΣΥΝ. φιλοπόλεµος ANT. 
ειρηνόφιλος. Επίσης (λογοτ.) πολεµόχαρος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πόλεµος + -χαρής < χαίρω (παθ. αόρ. β' έ-χάρ-ην)]. 

πολεµώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (πολεµάς... | πολέµ-ησα, -ού-µαι 
(καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα} ♦ (αµετβ.) 1. διεξάγω πόλεµο, ένοπλο αγώνα: οι 
Έλληνες πολέµησαν για την ελευθερία τους 2. (µτφ.) κάνω σκληρό αγώνα, 
καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια: το πλοίο πολεµούσε µε τα κύµατα ώρες 
ολόκληρες ΣΥΝ. µάχοµαι, αγωνίζοµαι ♦ (µετβ.) 3. εκδηλώνω έντονη αντίθεση 
(προς κάποιον/κάτι): ~ το νοµοσχέδιο | την κυβέρνηση | τις προλήψεις | την 
αδικία | τη φτώχια | την πείνα | την άγνοια | το κακό | τον φασισµό ΣΥΝ. 
αντιµάχοµαι, αγωνίζοµαι εναντίον 4. (+να) προσπαθώ έντονα: πολεµάει να 
φανεί νέα, αλλά οι ρυτίδες δεν κρύβονται! ΣΥΝ. µοχθώ, πασχίζω. 

πολεοδοµία (η) (χωρ. πληθ.} 1. σύνθετος επιστηµονικός και τεχνικός κλάδος, 
που αποβλέπει στη σχεδίαση και την αρµονική οργάνωση στον χώρο 
µικρότερων ή µεγαλύτερων τµηµάτων πόλης ή οικισµού, για τη διατήρηση 
υψηλής αισθητικής και την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης 2. 
το σύνολο των τεχνικών, διοικητικών, οικονοµικών και κοινωνικών µέτρων, 
µε τα οποία επιδιώκεται η αρµονική και ανθρώπινη οργάνωση των οικισµών 
3. (συνεκδ.) κρατική υπηρεσία, αρµόδια για τα παραπάνω ζητήµατα: ~ Σύρου 
| Αθηνών. 

πολεοδοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πολεοδοµία και τα µέτρα που 
λαµβάνονται για την αρµονική ανάπτυξη των οικισµών: ~ συγκρότηµα | 
προγραµµατισµός | µέτρα | σχεδιασµός | σχέδιο (βλ.λ.) | ανασυγκρότηση | 
υπηρεσία. — πολεοδοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

πολεοδόµος (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην πολεοδοµία. — 
πολεοδόµηση (η), πολεοδοµώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < θ. πολε- (< αρχ. πόλις, -
εως) + συνδ. φωνήεν -ο- + -δό-µος < δέµω (βλ. κ. δοµή)]. 

πόλη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (επίσ.) ο οικισµός µε πληθυσµό άνω των 
10.000 κατοίκων, ο οποίος είναι µεγαλύτερος από το χωριό και την κωµόπολη 
(βλ.λ.) 2. (γενικά) το σύνολο µεγάλου αριθµού οικηµάτων, κτηρίων µε 
πληθυσµό σαφώς µεγαλύτερο από αυτόν τού χωριού, ο οποίος αναπτύσσει 
ποικίλες εµπορικές, βιοµηχανικές, διοικητικές κ.λπ. δραστηριότητες: 
πυκνοκατοικηµένη | αραιοκατοικηµένη | πολυάνθρωπη | επαρχιακή ~ || το 
κέντρο τής - ΣΥΝ. πολιτεία· ΦΡ. (α) σχέδιο πόλεως βλ. λ. σχέδιο (β) από την 
πόλη έρχοµαι (και στην κορφή καννέλα) βλ. λ. καννέλα (γ) ανοχύρωτη πόλη 
βλ. λ. ανοχύρωτος (δ) αιώνια πόλη (ιταλ. la città eterna) η Ρώµη (ε) πόλη του 
φωτός 
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(γαλλ. la ville lumière) το Παρίσι· (συνεκδ.) 3. οι συνθήκες διαβίωσης που 
επικρατούν σε αστικό κέντρο: προτιµώ την - από το χωριό || η ~ έχει αρχίσει 
να γίνεται εφιαλτική για τους κατοίκους της 4. το σύνολο των κατοίκων µιας 
πόλης (σηµ. 1), οι πολίτες: όλη η ~ τροµοκρατήθηκε από το χτύπηµα τού 
Εγκέλαδου 5. το κέντρο τής πόλης (σηµ. 1) κατ' αντιδιαστολή προς τα 
προάστια, τα περίχωρα: πάω | κατεβαίνω στην ~ για ψώνια · 6. Πόλη (η) η 
Κωνσταντινούπολη: τα µνηµεία τής Πόλης · 7. ΙΣΤ. πόλη-κράτος 
κοινωνικοπολιτική δοµή στην αρχαία Ελλάδα, όπου κάθε πόλη, µε το άστυ 
και τη χώρα της, λειτουργούσε ως αυτόνοµη κρατική οντότητα µε ιδιαίτερη 
κοινωνική, οικονοµική, στρατιωτική και διοικητική οργάνωση. Επίσης (λόγ.) 
πόλις {πόλεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πόλις | πτόλις (πβ. µυκ. ανθρώπων, po-to-ri-jo = Πτο-λίων), 
αρχική σηµ. «φρούριο, κάστρο», < θ. πολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pel- 
«πύργος, φρούριο», πβ. σανσκρ. pur «φρούριο, πόλη», λετ. pile «πύργος, 
κάστρο» κ.ά. Παράγ. πολί-της, πολι-τεία, πολιτ-ισµός, πολιτ-εύοµαι κ.ά. Η λ. 
πόλις δήλωνε εξαρχής την οχυρή ακρόπολη, όπου βρίσκονταν οι ιεροί χώροι 
των κατοίκων, καθώς και την κοινωνική συγκρότηση της ως αποτέλεσµα τής 
δράσης των πολιτών]. 

ΣΧΟΛΙΟ Από οικιστικής πλευράς, σε σχέση µε τον αριθµό των κατοίκων 
και, λιγότερο, µε το είδος τής επαγγελµατικής απασχόλησης, διακρίνονται 
οι εξής κατηγορίες οικιστικών συνόλων: οικί1-σµός: η µικρότερη σε 
αριθµό κατοίκων οικιστική περιοχή· µικρή περιοχή µε µικρό αριθµό 
κατοικιών συνοικισµός: µεγαλύτερο από τον οικισµό οικιστικό σύνολο, 
προερχόµενο από περισσότερους οικισµούς· χωριό: πολύ µεγαλύτερο 
οικιστικό σύνολο, απαρτιζόµενο κυρ. από κατοίκους που ασχολούνται µε 
τη γεωργία· κωµόπολη: οικιστικό σύνολο, µεγαλύτερο από το χωριό και 
µικρότερο από την πόλη· µικρότερη πόλη, συνδεόµενη περισσότερο µε 
αγροτικό πληθυσµό' πόλη: το µεγαλύτερο από όλα τα άλλα οικιστικά 
σύνολα, αποτελούµενο από κατοίκους που δεν είναι αγρότες. Μεταξύ των 
πόλεων η «τα πρώτα φέρουσα», η πρώτη από όλες τις πόλεις µιας χώρας, 
όπου εδρεύει η ∆ιοίκηση (κυβέρνηση, υπουργεία, Βουλή κ.τ.ό.) ονοµάζεται 
πρωτεύουσα (ενν. πόλη), µε συµπρωτεύουσα τη δεύτερη µεγαλύτερη σε 
σπουδαιότητα (ιστορία, δράση, πολιτισµό, οικονοµική δύναµη κ.λπ.) πόλη. 
Η πιο λαµπρή και ένδοξη πόλη, που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για µια χώρα, λέγεται και άστυ. Έτσι η Αθήνα υπήρξε το 
«κλεινόν άστυ» τής Ελλάδος. Μικρότερη πόλη µε έντονα τα αστικά χαρα-
κτηριστικά είναι η πολίχνη, ενώ αν υπερισχύουν τα αγροτικά χα-
ρακτηριστικά της είναι κωµόπολη. Μια µεγαλύτερη, συγκριτικά µε τις 
γειτονικές, πόλη χαρακτηρίζεται συχνά ως µεγαλόπολη (λέγεται και 
µεγαλούπολη). Ως κατεξοχήν πόλη, Πόλη µε κεφαλαίο Π, είναι η 
Κωνσταντινούπολη, o συνοικισµός διαφέρει από τη συνοικία, η οποία είναι 
µία από τις επιµέρους περιοχές στο κέντρο µιας πόλης (πβ. Παγκράτι, 
Κολωνός, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι κ.λπ., που είναι γνωστές συνοικίες 
των Αθηνών). Συνοικισµός είναι µια πιο αποµακρυσµένη από το κέντρο τής 
πόλης περιοχή, που συχνά στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει ως προσφυγικός 
συνοικισµός (πβ. λ.χ. Κοκκινιά, Περιστέρι, Αιγάλεω στην Αθήνα) ή ως 
ειδικής οµάδας κατοίκων συνοίκηση (π.χ. συνοικισµός Παπάγου: 
συνοικισµός αξιωµατικών). Μικρότερης εκτάσεως χωριό είναι το 
χωριουδάκι, ενώ κάθε µεγαλύτερο χωριό χαρακτηρίζεται ως κεφαλοχώρι, 
που σε µερικές περιοχές (ιδ. σε νησιά) αποτελεί τη χώρα, το χωριό ή την 
περιοχή που χρησιµεύει ως έδρα. 

πολικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους πόλους τής γήινης 
σφαίρας: ~ παγετώνες | περιοχές | ζώνη | µέρα | νύχτα | θερµοκρασία || ~ φως | 
σέλας (διαλείπον οπτικό φαινόµενο, που εµφανίζεται σε περιοχές µε µεγάλα 
γεωγραφικά πλάτη) 2. (α) πολικός αστέρας βλ. λ. αστέρας (β) πολική 
αρκούδα η λευκή αρκούδα που ζει στις αρκτικές περιοχές (γ) πολικός κύκλος 
ο αρκτικός κύκλος (βλ. λ. αρκτικός) 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε το 
εξαιρετικά ψυχρό κλίµα, το οποίο επικρατεί στους γήινους πόλους: ~ κλίµα | 
ψύχος • 4. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τους πόλους µαγνήτη ή ηλεκτρικής 
στήλης και τα πλησίον τους αναπτυσσόµενα φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polaire]. 

πολικότητα (η) [1821] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. 1. ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που 
παράγει διαφορετικά φυσικά αποτελέσµατα στα διαφορετικά σηµεία σώµατος 
ή συστήµατος, όπως ένας µαγνήτης ή µια ηλεκτρική στήλη, επιτρέποντας τη 
διάκριση των δύο πόλων 2. η ιδιότητα µαγνήτη, ηλεκτροµαγνήτη ή 
µαγνητισµένου σώµατος να προσανατολίζεται σύµφωνα µε καθορισµένη 
διεύθυνση στο εσωτερικό µαγνητικού πεδίου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. polarité]. 

πολιοεγκεφαλίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση χαρακτηριζόµενη από 
φλεγµονώδη προσβολή τής φαιάς ουσίας τού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ. < πολιό- (< 
πολιός «φαιός, υπόλευκος», βλ.λ.) + εγκεφαλίτιδα, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. polioencephalitis]. 

πολιοµυελίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ιογενής ασθένεια των κινητικών 
κέντρων τού νωτιαίου µυελού, που µπορεί να καταλήξει στις σοβαρότερες 
περιπτώσεις σε µυϊκή ατροφία και σκελετική δυσµορφία. — πολιοµυελιτικός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < πολιό- (< πολιός «φαιός, υπόλευκος», βλ.λ.) + µυελίτιδα (< 
µυελός), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. poliomyelitis]. 

πολιορκητής (ο) [µτγν.] αυτός που πολιορκεί πόλη ή φρούριο. 
πολιορκητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχέση µε πολιορκία ή χρησιµεύει 

στη διεξαγωγή της: -µηχανές (µηχανικές διατάξεις, όπως οι κριοί, οι 
καταπέλτες, οι λιθοβόλοι, που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα για την πολιορκία και την κατάληψη 
φρουρίων). 

πολιορκία (η) [αρχ.] {πολιορκιών} 1.ο αποκλεισµός οχυρωµένης θέσεως από 
πολεµικές δυνάµεις που την περιστοιχίζουν, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
κάµψουν την αντίσταση των υπερασπιστών της και να την κατακτήσουν: 
στενή ~ || λύω | σπάω την ~ || η ~ τού Μεσολογγίου 2. (µτφ.) συνωστισµός 
πλήθους υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης γύρω από συγκεκριµένο σηµείο: ~ 
τής πρωθυπουργικής κατοικίας από τα δηµοσιογραφικά συνεργεία || ~ των 
λίγων αρτοπωλεί-ων που δεν συµµετείχαν στην απεργία 3. (µτφ.) φορτική 
ενόχληση: ερωτική ~ · 4. ΝΟΜ. κατάσταση πολιορκίας κήρυξη καθεστώτος 
εκτάκτου ανάγκης µε προσωρινή αναστολή ορισµένων συνταγµατικά 
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τού πολίτη και λήψη ειδικών µέτρων 
ασφαλείας, που εφαρµόζεται σε περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου για µια 
χώρα. 

πολιορκώ ρ. µετβ. {πολιορκείς... | πολιόρκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
προσπαθώ να κυριεύσω (οχυρωµένη θέση) µε πολιορκία: οι Αχαιοί 
πολιορκούσαν δέκα χρόνια την Τροία 2. (µτφ.) περιτριγυρίζω (κάποιον/κάτι) 
µε τρόπο επίµονο (συχνά και ενοχλητικό), για να επιτύχω τον σκοπό µου: -µια 
γυναίκα (για να την κατακτήσω ερωτικά) || οι πειρασµοί που πολιορκούν τους 
νέους είναι πολλοί || πολλές φορές πολιορκήθηκε η εστία τής Α.Ε.Κ. κατά τη 
διάρκεια τού αγώνα (οι επιθετικοί τής αντίπαλης οµάδας απείλησαν µε 
επίτευξη τέρµατος την εστία τής Α.Ε.Κ.) 3. (µτφ.) συνωστίζοµαι φορτικά 
γύρω από (κάποιον/κάτι): οι εργαζόµενοι πολιορκούν το Υπουργείο Εργασίας || 
οι δηµοσιογράφοι πολιορκούν µε ερωτήσεις τον πρωθυπουργό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πολιορκώ (-έω) < *πολί-ορκος < πολι- (< πόλις, βλ.λ.), + -όρκος, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού ουσ. ερκος «φραγµός, εµπόδιο», βλ. λ. ερκος (οδόντων)]. 

πολιός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ψαρόλευκα µαλλιά. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη 
µυκ. ανθρώπων, po-ri-wo = Πολίων) < *πολ-ιΕός < θ. πολ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *pel- «ωχρός, φαιός», πβ. σανσκρ. pâlikni- «γκρίζος», αρµ. ali-k' 
(πληθ.) «άσπρα µαλλιά - αφρισµένα κύµατα», περσ. pur «γκρίζος», πιθ. κ. 
λατ. palleo «γίνοµαι ωχρός, χλοµιάζω». Οµόρρ. πελι-δνός (βλ.λ.), πελ-αργός 
(βλ.λ.), ίσως κ. πηλ-ός (βλ.λ.)]. 

πολιούχος (ο/η) προστάτης άγιος ή προστάτιδα αγία (πόλεως ή χωριού) προς 
τιµήν τού οποίου ή τής οποίας γίνονται πανηγυρικές εκδηλώσεις την ηµέρα 
τής γιορτής του/της: ~ τής Πάτρας είναι ο Άγιος Ανδρέας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πολιούχος < πολι- (< πόλις) + -οϋχος < έχω]. 

πόλις (η) → πόλη 
πόλισµα (το) {πολίσµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρή πόλη, πολίχνη. [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < πολίζω «ιδρύω πόλη» < πόλις]. 
πόλισµαν κ. πόλιτσµαν (ο) {άκλ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο αστυνοµικός, ο 

αστυφύλακας. Επίσης πολισµάνος κ. πολισµάνος. [ΕΤΥΜ < αγγλ. policeman]. 
πολιοµός (ο) η ίδρυση µιας πόλης. [ΕΤΥΜ. 

µτγν. < αρχ. πολίζω < πόλις]. 
πολίοτας (ο), πολίστρια (η) {πολιστριών} αθλητής τού πόλο (βλ.λ., σηµ. 2) 

ΣΥΝ. υδατοσφαιριστής. [ΕΤΥΜ. < πόλο + -ίστας (βλ.λ.)]. 
πολιτάρχης (ο) {πολιταρχών} ΙΣΤ. 1. (την εποχή τού Καποδίστρια) αξίωµα 

αντίστοιχο προς αυτό τού διευθυντή τής αστυνοµίας 2. δηµογέροντας στα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. [ΕΤΥΜ. ιιτγν. < πολίτης + -άρχης < άρχω]. 

πολιτεία (η) {πολιτειών} 1. το κράτος (ως υπέρτατη θεσµική οντότητα και ως 
οργανωµένη και αντιπροσωπευτική έκφραση των πολιτών της): η ελληνική ~|| 
η Βουλή τον εξέλεξε στο ύπατο αξίωµα τής ~ || τα όργανα | οι θεσµοί | η 
βούληση τής ~ || το Σύνταγµα αποτελεί τον θεµελιώδη νόµο τής ~ 2. (ειδικότ.) η 
κυβέρνηση: η ~ τίµησε τους ανθρώπους των γραµµάτων || η ~ λαµβάνει µέτρα 
για την προστασία των καταναλωτών από την αισχροκέρδεια || η ~ µεριµνά για 
τους απόρους 3. (στην αρχαιότητα) ο τύπος πολιτεύµατος: δηµοκρατική ~ || ~ 
των ολίγων · 4. αυτόνοµη διοικητική µονάδα µε κρατική υπόσταση, που 
αποτελεί µαζί µε άλλες οµόσπονδο κράτος: οι Ηνωµένες Πολιτείες τής 
Αµερικής · 5. χώρα, τόπος: ταξίδεψε σε µακρινές ~ 6. (συ-νήθ. λογοτ.) η πόλη: 
πολιτείες και χωριά || µεγάλες και πολύβουες ~ || ταξίδι στις ~ τού Νότου · 7. ο 
τρόπος συµπεριφοράς και δράσης: η ~ του κατά την Κατοχή είναι άκρως 
αµφιλεγόµενη (πιστεύεται ότι η δράση του στην Κατοχή ήταν προδοτική)· ΦΡ. 
(κ. ειρων.) βίος και πολιτεία βλ. λ. βίος. — (υποκ.) πολιτειούλα (η) (σηµ. 6). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πολιτεύω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 4 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
state]. 

πολιτειακός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πολίτευµα και γενικότ. 
µε τον τρόπο ασκήσεως των εξουσιών από την πολιτεία: ~ κρίση | καθεστώς | 
παράγοντας | αξίωµα | θεσµός 2. πολιτειακό (το) (ενν. ζήτηµα) το ζήτηµα 
σχετικά µε το τι είδους πολίτευµα πρέπει να έχει µια χώρα (προκειµένου για 
την Ελλάδα, βασιλευοµέ-νη ή αβασίλευτη δηµοκρατία): το ~ λύθηκε οριστικά 
µε το δηµοψήφισµα τού 1974. 

πολιτειοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} διοικητικό σύστηµα κατά το οποίο η Εκκλησία 
είναι υποταγµένη στην πολιτεία, στο κράτος, και δεν υφίσταται ως 
αυθύπαρκτη οντότητα ΣΥΝ. λαϊκό κράτος. — πολιτει-οκρατικός, -ή, -ό. 

πολιτειολονία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} κοινωνική επιστήµη που έχει ως 
αντικείµενο την έρευνα για τη φύση τής πολιτείας, τον τρόπο τής εξέλιξης και 
τής διοικητικής της οργάνωσης. — πολιτειολόγος (ο/η) [1888]. 

πολίτευµα (το) {πολιτεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σύστηµα κανόνων 



πολιτεύοµαι 1440 πολιτικός 
 

δικαίου στο οποίο ορίζεται ο ανώτατος φορέας τής κρατικής εξουσίας ή 
κυρίαρχος (ή «η πηγή των εξουσιών») και τα βασικά στοιχεία σχηµατισµού, 
οργανικής συγκρότησης και λειτουργίας των εξουσιών τού κράτους, όπως 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, µοναρχία, ολο-γαρχία κ.λπ. ΣΥΝ. πολιτικό 
σύστηµα, πολιτικό καθεστώς, σύστηµα διακυβέρνησης, µορφή κράτους 2. 
µορφή πολιτεύµατος το σύστηµα κανόνων δικαίου που καθορίζουν τον 
ανώτατο φορέα εξουσίας (ή «πηγή των εξουσιών») και τις οργανωτικές 
βάσεις (ή αρχές) τού πολιτεύµατος, όπως κοινοβουλευτική δηµοκρατία, 
προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία, βασιλευόµενη δηµοκρατία, 
συνταγµατική µοναρχία κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολιτεύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πολιτεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {πολιτεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 1. έχω ενεργό 
συµµετοχή στην πολιτική ζωή ενός τόπου, θέτοντας υποψηφιότητα για την 
εκλογή µου σε δηµόσιο αξίωµα: ~ στη Β' Αθηνών 2. (γενικά) συµπεριφέροµαι 
κατά ορισµένο τρόπο, προβαίνω σε συγκεκριµένες ενέργειες: δεν πολιτεύθηκε 
καλά στο θέµα των παιδιών του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µεσοπαθ. τ. τού ρ. πολιτεύω «είµαι (ελεύθερος) πολίτης» < 
πολίτης. Η σηµ. «ασχολούµαι µε την πολιτική» είναι ήδη αρχ., ενώ η σηµ. 
«συµπεριφέροµαι» πρωτοαπαντά στην Κ.∆. (Εφεσ. 1, 27: ...άξίως του 
ευαγγελίουτοῦΧριστού πολιτεύεσθε)]. 

πολιτευόµενος, -η, -ο αυτός που πολιτεύεται σε συγκεκριµένη κοµµατική 
παράταξη ή ως ανεξάρτητος και έχει θέσει υποψηφιότητα για βουλευτικό 
αξίωµα. [ETYM. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πολιτεύοµαι (βλ.λ.)]. 

πολιτευτής (ο) [µτγν.] το πρόσωπο που έχει ενεργό συµµετοχή στην πολιτική 
ζωή ενός τόπου, επιδιώκοντας την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωµα. 

Πολίτης (ο) {Πολιτών}, Πολίτισσα (η) {Πολιτισσών} (καθηµ.) ο Κων-
σταντινουπολίτης. — πολιτικός, -η, -ο (βλ.λ.). 

πολίτης (ο) (πολιτών), πολίτις (η) {πολίτιδ-ος, -α | -ίδων} 1. κάθε ιθαγενές ή 
πολιτογραφηµένο µέλος κράτους, που δικαιούται όλα τα προνόµια και έχει 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριµένη ιθαγένεια: είναι 
Έλληνας | Αµερικανός | Βρετανός ~|| ~ τού κόσµου ΣΥΝ. υπήκοος 2. κάθε 
µέλος πολιτείας µε τα δικαιώµατα τού εκλέγειν και τού εκλέγεσθαι: νοµοταγής 
~ || αγωγή τού ~ (µάθηµα που διδάσκεται στα σχολεία για τα δικαιώµατα και 
τις υποχρώσεις των πολιτών)- ΦΡ. (α) κοινωνία των πολιτών η κοινωνία στην 
οποία ένα σύνολο από θεσµούς, οµάδες και οργανώσεις συµβάλλουν στη 
µείωση τού αυταρχισµού (κρατικού, οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτισµικού) 
και στην ενίσχυση τής αυτονοµίας όλων των µελών της (π.χ. αυτό συµβαίνει 
µε τον θεσµό τού συνηγόρου τού πολίτη) (β) συνήγορος τού πολίτη βλ. λ. 
συνήγορος (γ) πολίτης δεύτερης (β' - βήτα) κατηγορίας πολίτης τού οποίου 
τα δικαιώµατα δεν γίνονται σεβαστά ή αντιµετωπίζεται µε περιφρόνηση από 
τους κρατικούς λειτουργούς · 3. ο ιδιώτης, κατ' αντιδιαστολή προς αυτούς που 
υπηρετούν στον στρατό: καλός ~! (ως ευχή σε στρατιώτη που πρόκειται να 
απολυθεί) || οµάδες πολιτών και στρατιωτών βοηθούν στην κατάσβεση τής 
φωτιάς · ΦΡ. ακαδηµαϊκός πολίτης βλ. λ. ακαδηµαϊκός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πόλις (βλ.λ.)]. 

πολιΤικά (τα) 1. (καθηµ.) ό,τι έχει σχέση µε την πολιτική (κυρ. µε τα κόµµατα): 
ασχολούµαι µε τα ~ || καβγάς για τα ~ · 2. η µη στρατιωτική ενδυµασία: οι 
στρατιώτες υποχρεούνταν να κυκλοφορούν µε στολή εξόδου και όχι µε ~. 

πολιτικάντης (ο) {κ. πολιτικάντηδες) (µειωτ.) ο πολιτικός που χρησιµοποιεί 
ευτελή µέσα για να αναδειχθεί (π.χ. δηµαγωγία, δηµόσιες σχέσεις, ρουσφέτια 
κ.λπ.). — πολιτικαντισµός (ο), πολιτικάντικος, -η, -ο, πολιτικάντικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ETYM. Αντιδάν., < ιταλ. politicante < γαλλ. 
politiquant, µτχ. τ. τού ρ. politiquer (απηρχ.) < politique (< αρχ. πολιτικός)]. 

πολιτική (η) 1. το σύνολο των θεµάτων που έχουν σχέση µε τα κοινά, τη ζωή 
ενός κοινωνικού συνόλου, το σύνολο των πρακτικών διακυβέρνησης ενός 
κράτους και των σχέσεων µεταξύ κρατών: ασχολούµαι (ενεργά) µε την ~ || 
(δεν) µ ' ενδιαφέρει η ~ || εσωτερική | εξωτερική | οικονοµική | δηµοσιονοµική | 
συναλλαγµατική | αγροτική | φορολογική | νοµισµατική | αµυντική | κοινωνική - 
2. (α) ο τρόπος δράσης στο πλαίσιο τού πολιτικού συστήµατος: συντηρητική | 
φιλελεύθερη | αριστερή | ριζοσπαστική | λαϊκίστικη | δηµαγωγική | προοδευτική | 
ριψοκίνδυνη | ήπια | σκληρή ~ || η ~ τής κυβέρνησης | τής αντιπολίτευσης | ενός 
κόµµατος | µιας εφηµερίδας || υιοθετώ | ακολουθώ | ασκώ ορισµένη ~ || (κ. 
στον πληθ.) οι ~ των κοµµάτων | τής κυβέρνησης (β) (ειδικότ.) ο τρόπος 
άσκησης τής κρατικής εξουσίας: δηµοσιονοµική! αντιπληθωριστική | 
φιλολαϊκή/ αντεργατική/ αυταρχική | αναχρονιστική | επαµφοτερίζουσα | 
φοροεισπρακτική | µονεταριστική ~ || η ~ τού δήµου | τού Ελ. Βενιζέλου | τής 
κυβέρνησης || ~ λιτότητας | παροχών | φορολόγησης των ακινήτων 3. ο τρόπος 
µε τον οποίο ένα κράτος συµπεριφέρεται στις σχέσεις του µε άλλα κράτη: η ~ 
τής Ελλάδας στη βαλκανική κρίση || ~ αντιποίνων || επεκτατική | ιµπεριαλιστική 
~ · 4. ο τρόπος δράσεως (οργανισµού): η ~ τής εταιρείας είναι επιθετική || ~ 
τής επιχείρησης αποτελεί η συνεργασία µε µόνιµους συνεργάτες · 5. οι επιτήδειοι 
χειρισµοί (µε πλάγια µέσα, διπλωµατικότητα κ.λπ.) για την επίτευξη 
επιθυµητού στόχου: µε λίγη ~ θα καταφέρω ν' αλλάξω τη γνώµη τού πατέρα 
µου || Άσε την ~! ∆εν πιάνουν αυτά σε µένα! 
[ETYM. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. πολιτικός, το οποίο αρχικώς αποτελούσε 
µέρος διαφόρων συνεκφορών, λ.χ. πολιτική τέχνη/ επιστήµη | επιµέλεια. Ήδη 
τον 3ο αι. µ.Χ. η λ. απέκτησε τη σηµ. «εταίρα, παλλακίδα» (βλ. λ. πολιτικιά)]. 

πολιτικές: πληθυντικός αφηρηµένων ουσιαστικών. Τα τελευταία χρόνια 
ορισµένες λέξεις, που δηλώνουν αφηρηµένες έννοιες (πο-λιτική, λογική 
κ.ά.) και που από τη σηµασία τους δεν χρησιµοποιούνται σε πληθυντικό, 
έχουν αρχίσει να εµφανίζονται στον πολιτικό, δηµοσιογραφικό κ.λπ. λόγο 
κατά πληθυντικό: Οι πολιτικές που εφαρµόζουν τα συντηρητικά κόµµατα, 
έχουν αλλάξει τελευταία - ∆εν µπορούµε να παρακολουθήσουµε ούτε να 
αποδεχθούµε τέτοιες λογικές - ∆εν υιοθετούµε τις πρακτικές των κοµµάτων 
τής αντιπολίτευσης - Αυτή η νοοτροπία έχει οδηγήσει σε συµπεριφορές 
άγνωστες µέχρι σήµερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενικός αριθµός είναι ο 
συνήθης τρόπος έκφρασης: Η πολιτική που εφαρµόζουν... - ... ούτε να 
αποδεχθούµε τέτοια λογική - ∆εν υιοθετούµε την πρακτική... - ... έχει 
οδηγήσει σε συµπεριφορά άγνωστη... Η έννοια τού πλήθους προκειµένου 
για αφηρηµένες έννοιες µπορεί να εκφραστεί, όταν χρειάζεται, µε 
διάφορους τρόπους: Οι µορφές πολιτικής... - τους τρόπους πρακτικής - τους 
τρόπους λογικής... - τις µορφές συµπεριφοράς... Ωστόσο, η δυναµική 
αξιοποίηση τής γλώσσας επιτρέπει και τέτοιες χρήσεις, όταν µια αφηρη-
µένη έννοια (η λογική λ.χ.) θεωρείται σε περισσότερες συγκεκριµένες 
µορφές εφαρµογής της. 
Ας σηµειωθεί ότι πολιτικές στα βυζαντινά χρόνια ήταν οι «κοινές 
γυναίκες», οι εκδιδόµενες για χρήµατα. 

πολίτίκιά (η) (διαλεκτ.) η πόρνη. Επίσης πολιτική 
πολιτικό- οι συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την 

πολιτική: πολιτικο-λογία, πολιτικο-µανής, πολιτικο-ποιώ. 
πολιτικοθρησκευτικός, -ή, -ό [1878] πολιτικός και θρησκευτικός ταυτόχρονα, 

αυτός που σχετίζεται µε την πολιτική και τη θρησκεία: ~ έριδες. 
πολιτικοκοινωνικός, -ή, -ό [1825] πολιτικός και κοινωνικός ταυτόχρονα: ~ 

σύστηµα. 
πολιτικολογία (η) [1888] {πολιτικολογιών} (µειωτ.) η συνεχής συζήτηση για 

πολιτικά θέµατα: δεν µου αρέσει η παρέα τους, όταν αρχίζουν την ~. — 
πολιτικολόγος (ο/η) [1851]. 

πολιτικολογώ ρ. αµετβ. [1862] {πολιτικολογείς... | πολιτικολόγησα} µιλώ 
διαρκώς για την πολιτική. 

πολιτικοµανής, -ής, -ές [1889] {πολιτικοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
µανία µε την πολιτική, που ασχολείται συνεχώς µε την πολιτική. —
πολιτικοµανία (η) [1865]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης,-ης,-ες. [ΕΤΥΜ. < πολιτικός + -
µανής < µαίνοµαι (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

πολιτικοοικονοµικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε την πολιτική και 
την οικονοµία: το ~ καθεστώς µιας χώρας. 

πολιτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η διαµόρφωση πολιτικής 
συνείδησης και η ενεργός συµµετοχή στη δηµόσια ζωή, στα πολιτικά 
πράγµατα: η ~ τής νεολαίας δεν συνεπάγεται και την κοµµατικοποίηση της 2. η 
απόδοση πολιτικού χαρακτήρα και διαστάσεων σε γεγονός, το οποίο δεν έχει 
κατ' ανάγκην πολιτικό περιεχόµενο: η ~ τής θρησκευτικής διαµάχης || «η ~ τού 
γάµου τού γυιου τού τέως βασιλιά αύξησε τις κοµµατικές αντιπαραθέσεις στο 
εσωτερικό τής χώρας» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτικοποιώ. 

πολιτικοποιώ ρ. µετβ. {πολιτικοποιείς... | πολιτικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. αποδίδω πολιτικό χαρακτήρα (σε κάτι): ~ τη συζήτηση 2. 
(µεσοπαθ. πολιτικοποιούµαι) αποκτώ πολιτικά ενδιαφέροντα ή αναπτύσσω 
πολιτική δράση: πολιτικοποιήθηκα στα φοιτητικά µου χρόνια || είναι 
πολιτικοποιηµένο άτοµο. 

πολιτικοποιώ - κοµµατικοποιώ. Τα πολιτικοποιώ και πολιτικοποιούµαι, 
πολιτικοποίηση, πολιτικοποιηµένος σηµαίνουν γενικότερα την ενασχόληση 
µε την πολιτική, την ανάπτυξη πολιτικών ενδιαφερόντων, την πολιτική 
δραστηριοποίηση και προσλαµβάνονται από τον ακροατή | αναγνώστη µε 
θετικό περιεχόµενο. Αντίθετα, τα κοµµατικοποιώ και κοµµατικοποιούµαι, 
κοµµατικοποίηση, κοµµατικοποιηµένος χρησιµοποιούνται µε αρνητική 
χροιά, δηλώνοντας αυτόν που δρα σύµφωνα µε κοµµατικές εντολές ή κατά 
τις κοµµατικές πεποιθήσεις του, αυτόν που είναι, τρόπον τινά, άµεσα 
εξαρτηµένος από συγκεκριµένο κόµµα και ενεργεί ως κοµµατικό όργανο 
και όχι ως ελεύθερο, πολιτικά σκεπτόµενο άτοµο. Το πολί1-τικοποιώ και τα 
οµόρριζά του είναι εύσηµα, το κοµµατικοποιώ και τα οµόρριζά του είναι 
κακόσηµα: Το να είναι κανείς πολιτικοποιηµένος είναι υποχρέωση τού 
πολίτη και ιδίως των νέων ανθρώπων το να είναι κοµµατικοποιηµένος 
βλάπτει, στον βαθµό που οδηγεί σε άκριτες εξαρτήσεις. 

πολιτικός (ο/η) [αρχ.] το πρόσωπο που συµµετέχει ενεργά στην πολιτική και 
ειδικότ. ο βουλευτής, ο εκπρόσωπος τού λαού σε οποιαδήποτε πολιτική θέση: 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεωρείται ο µεγαλύτερος ~ τής νεότερης Ελλάδας || τα 
µέσα ενηµέρωσης συχνά αποδίδουν την ευθύνη για όλα τα δεινά τής κοινωνίας 
στους ~. 

πολιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πολίτη: ~ δικαιώµατα | 
ελευθερίες (τα βασικά δικαιώµατα, ελευθερίες που παρέχονται στον πολίτη 
από τους νόµους τού κράτους)· ΦΡ. (α) πολιτική άµυνα βλ. λ. άµυνα (β) ΝΟΜ. 
πολιτική αγωγή η αγωγή από τον ίδιο τον παθόντα εναντίον τού 
κατηγορουµένου σε ποινικό δικαστήριο για την αξίωση αποζηµιώσεως, 
χρηµατικής ή ηθικής ικανοποίησης και αποκατάστασης από την ψυχική οδύνη 
που προκάλεσε το διαπραχθέν έγκληµα (γ) ΝΟΜ. πολιτική δικονοµία το 
σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
όσων συµµετέχουν σε δίκη και γε-νικότ. το πώς διεξάγεται η δίκη (δ) πολιτική 
ορθότητα κίνηµα τής δεκαετίας τού '90, στις Η.Π.Α., που αρχικώς 
αποσκοπούσε στην εξάλει- 
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ψη κοινωνικών προκαταλήψεων και στοιχείων που δήλωναν µειωτική 
διάθεση απέναντι σε µεµονωµένα άτοµα ή κοινωνικές οµάδες (ξέ-
νους, µαύρους, γυναίκες, οµοφυλόφιλους κ.ά.), στη χρήση γλώσσας 
«πολιτικής ευπρέπειας» και στην αντικατάσταση τους µε εκφράσεις 
ουδέτερες [µη «στιγµατισµένες κοινωνικά», π.χ. αντί τού µειωτ. νέ-
γρος (niger) το ουδέτερο σηµασιολογικά έγχρωµος (coloured) κ.ά.]· το 
κίνηµα αυτό σύντοµα κατέληξε σε ακρότητες και σήµερα κατηγορείται 
για αδιαλλαξία, φανατισµό, ακόµη και γλωσσικό φασισµό (βλ. κ. λ. 
σεξισµός) 2. (α) αυτός που δεν υπάγεται στη στρατιωτική εξουσία: το 
~ προσωπικό | οι ~ υπάλληλοι τού Υπουργείου Εθνικής Αµύνης (οι 
υπάλληλοι που δεν ανήκουν στο στράτευµα) || ~ αεροπορία || ~ δι-
καστήριο (κατ' αντιδιαστολή προς το στρατοδικείο)· ΦΡ. πολιτική ε-
πιστράτευση η επιστράτευση προσωπικού (µη στρατιωτικού) και η ε-
πίταξη των µέσων µεταφοράς για τη διευκόλυνση τής γενικής επι-
στράτευσης (β) αυτός που δεν υπάγεται στην Εκκλησία, στην εκκλη-
σιαστική εξουσία- ΦΡ. πολιτικός γάµος ο γάµος που δεν τελείται µε 
θρησκευτική τελετή, αλλά από δηµόσιο λειτουργό (λ.χ. δήµαρχο) · 3. 
(α) αυτός που σχετίζεται µε την πολιτική: ~ σύστηµα | κόµµα | αντί-
παλος | στίβος | απόψεις | ευθύνη | εξουσία | συνέπειες | προσκήνιο | 
συντάκτης | επιρροή | λόγος | κρίση | σάτιρα | ταγός | σύµβουλος | ρε-
πορτάζ | σκέψη | αγώνας | λύση | παιχνίδι | επιδιώξεις | δίληµµα | α-
στάθεια | εφηµερίδα | βούληση | κόσµος | δυνάµεις | µήνυµα | γίγνεσθαι 
| πρωτοβουλία | οµαλότητα | εξελίξεις || ~ ζωή (ο δηµόσιος βίος) || 
σύσσωµη η - ηγεσία τής χώρας καταδίκασε την τροµοκρατική ενέργεια 
|| ~ διαθήκη || οι ~ αρχηγοί (οι αρχηγοί των κοµµάτων) || ~ πα-
ρατηρητές επισηµαίνουν τον κίνδυνο πραξικοπήµατος (β) πολιτικός 
µεσσιανισµός η πίστη στη δυνατότητα ολοσχερούς και σωτήριου πο-
λιτικού µετασχηµατισµού µέσα από τη µοναδική, χαρισµατική ηγεσία 
ενός πολιτικού «µεσσία» ή λαϊκού «σωτήρα» (γ) πολιτικός σχε-
διασµός οποιαδήποτε προγραµµατική προσπάθεια πολιτικού κόµµα-
τος ή κυβέρνησης να θέσει στόχους και να προγραµµατίσει δράση 
στο πλαίσιο συγκεκριµένης στρατηγικής (δ) πολιτική επανάσταση 
µια επανάσταση που αλλάζει άρδην την πολιτική κατάσταση, µε νό-
µιµα ή µε παράνοµα µέσα (ε) πολιτική εσωστρέφεια η ενασχόληση 
των µελών και οπαδών ενός κόµµατος ή µιας παράταξης µε θέµατα 
που ενδιαφέρουν µόνο τα ίδια και η άρνηση να προσαρµοστούν στο 
ευρύτερο περιβάλλον (στ) πολιτικές ελευθερίες οι ελευθερίες που 
σχετίζονται µε τα δικαιώµατα τού εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα κατε-
ξοχήν πολιτικά δικαιώµατα (ζ) πολιτικός κρατούµενος | πρόσφυγας 
το πρόσωπο που κρατείται στη φυλακή ή που είναι πρόσφυγας για 
πολιτικούς λόγους (επειδή αντιτίθεται στο πολιτικό σύστηµα τής χώ-
ρας του) (η) πολιτικές επιστήµες (πολιτική επιστήµη, Πλάτ. Πολιτεία 
259c) η συστηµατική και µεθοδική σπουδή των φαινοµένων που έχουν 
σχέση µε την πολιτική (θ) πολιτική οικονοµία (i) σύνολο πρακτικών 
κανόνων σχετικά µε τη συσσώρευση πλούτου από µια χώρα (ii) η κοι-
νωνική επιστήµη που µελετά τις σχέσεις των οικονοµικών φαινοµέ-
νων (που αφορούν στην παραγωγή, τη διανοµή και την κατανάλωση 
τού πλούτου, των υλικών αγαθών) µε τα κοινωνικά και πολιτικά φαι-
νόµενα (βλ. κ. οικονοµική επιστήµη, λ. οικονοµικός) (ι) πολιτική γεω-
γραφία η γεωγραφία που µελετά την πολιτική οργάνωση των κρατών 
(ια) πολιτικός χάρτης (ι) ο χάρτης που απεικονίζει τα κυριότερα πο-
λιτικά χαρακτηριστικά (πόλεις, χωριά, σύνορα κ.λπ.) τής χαρτογρα-
φούµενης περιοχής, κατ' αντιδιαστολή προς τον γεωφυσικό χάρτη (ii) 
το σύστηµα των κοµµάτων και γενικότ. των δυνάµεων που συνυπάρ-
χουν στο πολιτικό σύστηµα µιας χώρας: νέο κόµµα προστέθηκε στον 
~ τής χώρας (ιβ) πολιτική ανθρωπολογία βλ. λ. ανθρωπολογία (ιγ) πο-
λιτικό άσυλο βλ. λ. άσυλο (ιδ) πολιτικό γραφείο (i) το ιδιαίτερο γρα-
φείο πολιτικού ή πολιτευόµενου (ii) ανώτερο εκτελεστικό όργανο 
(κυρ. αριστερών) πολιτικών κοµµάτων (ιε) πολιτική γραµµατεία εκτε-
λεστικό όργανο κόµµατος (ιστ) πολιτικό κόστος βλ. λ. κόστος 4. πο-
λιτικά (τα) βλ.λ. 5. πολιτική (η) βλ.λ. 6. πολιτικός (ο/η) βλ.λ. · 7. (στον 
υπερθετικό βαθµό) αυτός που συµπεριφέρεται σαν πολιτικός, µε δε-
ξιότητα και ευελιξία: πολιτικότατος χειρισµός || πολιτικότατη κίνηση 
• 8. ΦΙΛΟΛ. πολιτικός στίχος ο ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος 
• 9. πολιτικός µηχανικός ο επιστήµονας που ασχολείται µε τον σχε-
διασµό και την κατασκευή κτηρίων, δηµοσίων έργων, όπως γεφυρών, 
φραγµάτων κ.λπ. — πολιτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώ-
νυµο, κακόσηµος, επίρρηµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολίτης (βλ.λ.). Ορισµένοι όροι αποτελούν µετάφρ. δά-
νεια, λ.χ. πολιτική ορθότητα (< αγγλ. political correctness), πολιτικός 
γάµος (< γαλλ. mariage civil), πολιτικός µηχανικός (< αγγλ. civil 
engineer) κ.ά.]. 

πολιτικό λεξιλόγιο. Το αδιαπραγµάτευτος σε φράσεις όπως «η Μα-
κεδονία είναι αδιαπραγµάτευτη», «η Κύπρος είναι αδιαπραγµά-
τευτη» κ.τ.ό., ανήκει σε µια σειρά στερητικών συνθέτων, που 
έχουν περάσει στο πολιτικό λεξιλόγιο. Τέτοιο είναι το ανένδοτος 
(αγώνας) της ΙΟετίας τού '60 (έµβληµα τού Γ. Παπανδρέου) και 
σύνθετα όπως αδιαπραγµάτευτος, αταλάντευτος, ανυποχώρητος, 
αµετακίνητος κ.ά. τής ΙΟετίας τού '80. ∆εν πρόκειται δε για νεό-
πλαστες λέξεις, αλλά για αρχαίας (ανένδοτος, αταλάντευτος) ή 
λόγιας (αδιαπραγµάτευτος, ανυποχώρητος, αµετακίνητος) προε-
λεύσεως λέξεις, που ενεργοποιήθηκαν στον πολιτικό λόγο. 

πολιτικός, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που σχετίζεται µε την Κωνσταντι-
νούπολη (Πόλη): ~ κουζίνα | µεζέδες | εκκλησιές || χαλβάς ~ ΣΥΝ. κων-
σταντινουπολίτικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

πολιτικοστρατιωτικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την 
πολιτική και τον στρατό, πολιτικός και στρατιωτικός συγχρόνως: το 
~ κατεστηµένο || ~ συµφέροντα. 

πολιΤΙσµένα επίρρ.· µε καλούς τρόπους, που µαρτυρούν πνευµατική 
και ψυχική καλλιέργεια, µε ηπιότητα, χωρίς βίαιες αντιδράσεις: 
µιλώ | συµπεριφέροµαι - || ας λύσουµε τη διαφορά µας ~! 

πολιτισµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ανεπτυγµένο πολιτισµό: -χώρες 
ANT. βάρβαρος, απολίτιστος 2. αυτός που τηρεί όσα επιτάσσει ο 
κυρίαρχος πολιτισµός, που δεν είναι άξεστος, αγροίκος: οι ~ άνθρω-
ποι φροντίζουν την ατοµική τους καθαριότητα 3. (ειδικότ.) αυτός που 
έχει εκλεπτυσµένη συµπεριφορά, που δεν αντιδρά βίαια: ας λύσουµε 
τη διαφορά µας σαν ~ άνθρωποι! [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
civilisé]. 

πολιτισµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πολιτισµό (βλ.λ.): ο 
θεσµός τής προίκας είναι ~ στοιχείο τής πατριαρχικής κοινωνίας || ~ 
ανάπτυξη | πρόοδος | αξίες | κληρονοµιά | διαφορές | ταυτότητα | ιδι-
αιτερότητες | ρίζες. — πολιτισµικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτι-
στικός. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cultural]. 

πολΐτισµολογία (η) η συστηµατική µελέτη των πολιτισµών. — πο-
λιτισµολόγος (ο/η), πολιτισµολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. culturology (νόθο συνθ.)]. 

πολιτισµός (ο) [1804] 1. το σύνολο των υλικών και πνευµατικών επι-
τευγµάτων κοινωνικού συνόλου: ανακαλύφθηκαν αποµεινάρια ενός 
πρωτόγονου - 2. το σύνολο των υλικών και πνευµατικών προϊόντων 
τής δράσης ενός συνόλου ανθρώπων (κοινωνικού, εθνικού, θρησκευ-
τικού κ.λπ.) σε ορισµένη ή µη εποχή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του 
όπως εκφράζεται µέσα από αυτά: η εµµονή στην ανεξαρτησία τού 
ατόµου είναι στοιχείο τού δυτικού ~ || η ανάπτυξη τού ∆ικαίου ήταν η 
ρωµαϊκή συµβολή στον παγκόσµιο ~ || έθνος µε - αιώνων || βυζα-
ντινός | λαϊκός | κυρίαρχος ~ ΣΥΝ. κουλτούρα· ΦΡ. σύγκρουση των 
πολιτισµών [1993] όρος που αναφέρεται στο περιεχόµενο τής θεωρίας 
τού Σάµουελ Χάντινγκτον για την παγκόσµια πολιτική µετά το τέλος 
τού Ψυχρού Πολέµου· σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, τα κύρια αίτια 
των συγκρούσεων δεν θα είναι πλέον ιδεολογικά ή οικονοµικά αλλά 
πολιτισµικά 3. (συνεκδ.) σύνολο ανθρώπων οι οποίοι νοούνται ως φο-
ρέας συγκεκριµένου πολιτισµού (σηµ. 2): έρχοµαι σε επαφή µε ξέ-
νους | άγνωστους - || ένα έθιµο που επιβιώνει ακόµη σε αγροτικούς - 
4. ο βαθµός στον οποίο είναι ανεπτυγµένες οι πνευµατικές και υλικές 
συνθήκες ζωής κοινωνικού συνόλου: προηγµένος ~ 5. (ειδικότ.) το 
υψηλό επίπεδο ανάπτυξης κυρ. των υλικών και των πνευµατικών 
συνθηκών ζωής ενός κοινωνικού συνόλου: χώρα µε ~ || έφεραν τον ~ 
στους αγρίους | στους υπανάπτυκτους λαούς 6. ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής ως χώρος στον οποίο κυριαρχούν οι δυνατότητες και οι ανέσεις 
τής σύγχρονης εποχής· (ειδικότ.) η σύγχρονη πόλη: ζούµε µέσα στον 
~· πώς είναι δυνατόν να πιστεύουµε ακόµη σε δεισιδαιµονίες; || (κ. ει-
ρων.) περάσαµε δύο εβδοµάδες στην εξοχή, αλλά τώρα επιστροφή 
στον ~! · 7. τα εκλεπτυσµένα ήθη και η πνευµατική ανάπτυξη στη 
συµπεριφορά, στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, στην αισθητική 
έκφραση, στον τρόπο ζωής ενός κοινωνικού συνόλου: ο αλληλοσεβα-
σµός των πολιτών είναι ένδειξη (υψηλού) ~ 8. το σύνολο των πνευµα-
τικών δραστηριοτήτων (διανόηση, Καλές Τέχνες κ.λπ.) ενός κοινωνι-
κού συνόλου ή µιας χώρας: πρέπει να αυξηθεί η οικονοµική ενίσχυση 
τού κράτους στον - || Υπουργείο Πολιτισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δηµόσια διοίκηση», < αρχ. πολίτης (κατά 
τα ρ. σε -ίζω). Στους εκκλησ. συγγραφείς η λ. περιέγραψε επίσης την 
ευγένεια και την κοµψότητα των τρόπων ενός ανθρώπου τής πόλης 
(βλ. κ. αστείο). Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. civilisation. Με 
τη νεότ. σηµ. η λ. πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Αδάµ. Κοραή]. 

πολιτιστικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πολιτισµό 
(βλ.λ.): ~ έκφραση | στοιχείο | εκφάνσεις | επίπεδο | ανάπτυξη | κλη-
ρονοµιά | πλουραλισµός- ΦΡ. πολιτιστικός ιµπεριαλισµός η τάση ηγε-
µονικής επέκτασης µιας χώρας µε την επιβολή σε άλλες χώρες τής 
γλώσσας της ή/και των συνηθειών, των προτιµήσεων της 2. αυτός 
που προάγει την πνευµατική ανάπτυξη: ~ δραστηριότητες | ενίσχυση 
| κέντρο | σύλλογος | εκδηλώσεις | δηµιουργία | αναβάθµιση | δρώµενα 
| αγαθά | φορέας· ΦΡ. (α) πολιτιστικές ανταλλαγές βλ. λ. ανταλλαγή 
(β) πολιτιστική πρωτεύουσα βλ. λ. πρωτεύουσα. — πολιτιστικά/-ώς 
[1888] επίρρ. 

πολιτιστικός - πολιτισµικός. Στη σύγχρονη γλωσσική επικοινωνία 
παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη να γίνει διαφοροποίηση (α) ανά-
µεσα στον τεχνικό πολιτισµό και την πνευµατική καλλιέργεια, 
αντίθεση που δηλώνεται σε άλλες γλώσσες από το ζεύγος 
civilisation και culture, λ.χ. τής Αγγλικής, και (β) αναφορά στη λε-
πτή διαφορά που χωρίζει τον πολιτισµό ως πνευµατικό µέγεθος, 
ως εθνική ιδιοπροσωπία, ως αφηρηµένη έννοια, από τον πολιτισµό 
ως σύνολο εκφάνσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο 
να ικανοποιήσουν πνευµατικές ή καλλιτεχνικές αναζητήσεις, να 
αναπτύξουν ανάλογα ενδιαφέροντα, να προσφέρουν πολιτισµό ως 
πράξη. Για να επιτευχθεί αυτή η διαφοροποίηση, υπάρχει η τάση 
να γίνεται διάκριση ανάµεσα στα επίθετα πολιτιστικός και πολι-
τισµικός. Το πολιτιστικός χρησιµοποιείται περισσότερο για τον πο-
λιτισµό ως σύνολο δραστηριοτήτων, καθώς και για τη δήλωση τού 
τεχνικού πολιτισµού, ενώ το πολιτισµικός τείνει να δηλώσει πε-
ρισσότερο την αφηρηµένη πλευρά τού πολιτισµού, καθώς και τον 
πολιτισµό ως πνευµατική καλλιέργεια. Έτσι γίνεται λόγος για τα 
πολιτισµικά γνωρίσµατα ενός έθνους και για την πολιτιστική του 
δράση- για την πολιτισµική αξία ορισµένων παραδόσεων και για 
το πολιτιστικό δυναµικό ενός λαού- για το πολιτισµικό επίπεδο 
διαφόρων εκδηλώσεων και για την πολιτιστική αποτελεσµατικό-
τητα που µπορούν να έχουν. Γενικά θα µπορούσε, µε γλωσσολογι- 
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κούς όρους, να λεχθεί ότι ο χαρακτηρισµός πολιτισµικός είναι πε-
ρισσότερο στατικός, ενώ ο χαρακτηρισµός πολιτιστικός είναι πε-
ρισσότερο δυναµικός. 

πολιτογράφηση (η) [1782] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εγγρα-
φή (αλλοδαπού) στα µητρώα των πολιτών κράτους, η παροχή ιθαγέ-
νειας. 

πολιτογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πολιτογραφείς... | πολιτογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δίνω υπηκοότητα, εγγράφω (αλλοδαπό) 
στα µητρώα πολιτών ενός κράτους: µετά από τόσα χρόνια στην Ελ-
λάδα πολιτογραφήθηκε Έλληνας 2. (µεσοπαθ. πολιτογραφούµαι) (για 
λέξεις ή όρους) γίνοµαι αποδεκτός σε συγκεκριµένο γλωσσικό σύ-
στηµα: τα τελευταία χρόνια πολλές αγγλικές λέξεις πολιτογραφήθηκαν 
στη γλώσσα µας. 

πολιτολογία (η) {πολιτολογιών} η πολιτική επιστήµη. — πολιτολό-
γος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. politologie]. 

πολιτοφύλακας (ο) [αρχ.] {πολιτοφυλάκων} µέλος τής πολιτοφυλα-
κής. 

πολιτοφυλακή (η) [1835] {χωρ. πληθ.} ένοπλο σώµα που συγκροτεί-
ται από πολίτες για τη διατήρηση τής τάξης, κυρ. σε καταστάσεις 
ανάγκης ΣΥΝ. εθνοφυλακή. 

πόλιτσµαν (ο) → πόλισµαν 
πολιτσµάνος (ο) → πόλισµαν 
πολίχνη (η) {πολιχνών} (λόγ.) η µικρή πόλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., υποκ. τού ουσ. πόλις]. 
πόλκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εθνικός χορός τής Βοηµίας, που χορεύ-

εται από ζευγάρια κυκλικά, σε έντονο ρυθµό- διαδόθηκε γρήγορα 
στην έντεχνη µουσική τής Ευρώπης κατά τη διάρκεια τού 19ου αι. · 
2. γυναικείο ένδυµα που κουµπώνει στο στήθος και σκεπάζει το πά-
νω µέρος τής φούστας 3. (ως επίρρ.) µαλλιά πόλκα κόµµωση κατά 
την οποία τα µαλλιά φθάνουν µέχρι τον λαιµό µε οριζόντιο κόψιµο. 
[ΕΤΥΜ < τσεχ. pülka «µισό (βήµα)» < pül «µισός» ή, κατ' άλλη άποψη, 
< πολ. polka, θηλ. τού polak «Πολωνός»]. 

πολλά επίρρ. (διαλεκτ.) πολύ: ~ βαρύς και όχι (πικρός καφές). 
πολλά επίθ. → πολύς 
πολλάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολλές φορές, επανειληµµένως ΑΝΤ. 

σπανίως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πολλά- (< πολύς, βλ.λ.), + επιρρ. επίθηµα -κις. Το 
επίρρ. πολλάκις συνδ. µε σανσκρ. purü-cid «συχνά», µε αντιστοιχία 
των επιθηµάτων -κι)ς) | σανσκρ. -cid]. 

πολλαπλασιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {πολλαπλασίασ-α, -τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} 1. αυξάνω (κάτι) κατά µέγεθος, ποσότητα ή αριθµό, το 
κάνω µεγαλύτερο ή περισσότερο: πολλαπλασίασε την περιουσία του 
µέσα σε πέντε χρόνια || µε τις νέες µεθόδους πολλαπλασιάζονται οι 
τρόποι αντιµετωπίσεως τού καρκίνου 2. (ειδικότ.) εντείνω, επαυξά-
νω: ~ τις προσπάθειες µου | τις επισκέψεις µου ΑΝΤ. ελαττώνω, πε-
ριορίζω 3. ΜΑθ. κάνω πολλαπλασιασµό (µε συγκεκριµένους αριθµούς 
ή αλγεβρικές παραστάσεις): ~ το 5 µε | επί το 3 (5 x 3) 4. (µεσοπαθ. 
πολλαπλασιάζοµαι) αναπαράγοµαι: τα κουνέλια πολλαπλασιάζονται 
ταχύτατα || τα προσβεβληµένα από καρκίνο κύτταρα πολλαπλασιά-
ζονται γρήγορα. 

πολλαπλασιασµός (ο) [µτγν.] 1. η αύξηση κατά ποσότητα, µέγεθος, 
αριθµό ή ένταση: ~ των κρουσµάτων κερδοσκοπίας | των πυρηνικών 
όπλων ΣΥΝ. πλήθυνση ΑΝΤ. ελάττωση, µείωση 2. η διαιώνιση τού εί-
δους, η αναπαραγωγή: ~ των θηλαστικών 3. ΜΑθ. µία από τις δύο βα-
σικές πράξεις µεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου στο οποίο έχουµε 
ορίσει και πράξεις (δηλ. έχει τη δοµή άλγεβρας) (β) µία από τις τέσ-
σερεις πράξεις τής αριθµητικής, κατά την οποία ένας αριθµός «επα-
ναλαµβάνεται» τόσες φορές όσο ο αριθµός µε τον οποίο πολλαπλα-
σιάζεται: ο - τού 5 µε | επί το 3 δίνει γινόµενο 15 (5 x 3 = 15) || ο~ τού 
20 µε | επί το 0,4 δίνει γινόµενο 8 (20 χ 0,4 - 8). 

πολλαπλασιαστέος, -α, -ο [1843] 1. αυτός που πρέπει να πολλα-
πλασιαστεί 2. ΜΑΘ. πολλαπλασιαστέος (ο) ο αριθµός που πολλαπλα-
σιάζεται επί άλλον αριθµό: στο 3x5- είναι ο 3. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. multiplicande]. 

πολλαπλασιαστής (ο) [1766] 1. αυτός που πολλαπλασιάζει (κάτι) (ως 
προς το µέγεθος ή την ποσότητα): ~ δύναµης- ΤΕΧΝΟΛ. 2. επαγωγικό 
πηνίο που αποτελεί µέρος τού συστήµατος αναφλέξεως βενζι-
νοκινητήρα, όταν αυτή γίνεται µε τη βοήθεια µπαταρίας 3. µηχανι-
σµός µε τον οποίον µεταδίδεται η κίνηση περιστρεφόµενου άξονα σε 
άλλον, έτσι ώστε ο δεύτερος να περιστρέφεται ταχύτερα από τον 
πρώτο: ~ ταχύτητας 4. ΜΑΘ. Ο ένας από τους δύο παράγοντες γινοµέ-
νου, που δηλώνει κατά πόσες φορές πολλαπλασιάζεται ο πολλαπλα-
σιαστέος: στο 3x5- είναι ο 5 5. ΟΙΚΟΝ. αριθµός που δείχνει πόσες 
φορές µεγαλύτερο είναι το αποτέλεσµα τής επένδυσης στο εθνικό ει-
σόδηµα από την ίδια την επένδυση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
multiplicateur]. 

πολλαπλασιαστικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που χρησιµεύει ή είναι 
κατάλληλος στο να πολλαπλασιάζει (κάτι) 2. ΓΛΩΣΣ. πολλαπλασια-
στικό αριθµητικό αριθµητικό που δηλώνει από πόσα µέρη αποτελεί-
ται κάτι: τριπλός, τετραπλός, δεκαπλός. — πολλαπλασιαστικά επίρρ. 

πολλαπλάσιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι κατά πολλές φορές µεγα-
λύτερος ή περισσότερος από άλλον: στις εκλογές τού 1981 το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε - ποσοστό εκείνου που είχε λάβει το 1974 2. πολλα-
πλάσιο (το) {πολλαπλασί-ου | -ων} (α) ΜΑθ. Ο αριθµός που προκύπτει 
µε πολλαπλασιασµό από άλλον: το 16 είναι - τού 8- ΦΡ. (α) στο πολ-
λαπλάσιο πολλές φορές περισσότερο: οι κόποι µου ανταµείφθηκαν -
(β) ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) βλ. λ. ελάχιστος. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < πολλά- (< πολύς, βλ.λ.) + -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

πολλαπλός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται, σχηµατίζεται ή προκύπτει 
από πολλά επιµέρους τµήµατα: ~ ηχώ | µεταβίβαση | καλλιέργεια | 
βοήθεια || κάρτα ~ διαδροµών (π.χ. µε λεωφορείο) ■ ΦΡ. (τεστ | ερωτή-
σεις) πολλαπλών επιλογών τύπος γραπτής δοκιµασίας, κατά την 
οποία ο εξεταζόµενος πρέπει να διαλέξει τη σωστή από µια σειρά 
προσφεροµένων απαντήσεων. — πολλαπλ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-πλός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολλαπλούς < πολλά- (< πολύς) + -πλους (βλ. λ. -πλός). 
Η φρ. τεστ/ ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. multiple choice test | questions]. 

πολλαπλότητα (η) [1886] {χωρ. πληθ.) (συνήθ. +γεν.) το να υπάρχει 
ποικιλία ή µεγάλος αριθµός (από κάτι): ~ επιλογών/ ενεργειών/ επι-
διώξεων || η ~ των χρωµάτων τού πίνακα. 

πολλαχόθεν επίρρ. (λόγ.) από πολλά µέρη: ο άνθρωπος πρέπει - να 
συλλέγει τα χρήσιµα γι ' αυτόν στοιχεία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πολλ(ο)- (< πολύς) + πρόσφυµα -αχ- + επιρρ. επίθη-
µα -ό-θεν (πβ. άλλ-αχ-όθεν, όλιγ-αχ-όθεν)]. 

πολλαχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε πολλά µέρη ή σηµεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πολλαχοϋ < θ. πολλ(ο)- (< πολύς) + πρόσφυµα -αχ- + επιρρ. επίθηµα -
ου, πβ. κ. άλλ-αχ-οΰ, έκαστ-αχ-ού]. 

πολλαχώς επίρρ. (λόγ.) µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: η λέξη 
αυτή ερµηνεύεται - ΣΥΝ. ποικιλοτρόπως. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πολλαχώς < θ. πολλ(ο)- (< πολύς) + πρόσφυµα -αχ- + 
επιρρ. επίθηµα -ώς (πβ. παντ-αχ-ώς)]. 

πολλή επίθ. → πολύς 
πολλοί επίθ. → πολύς 
πολλοστηµόριο (το) {πολλοστηµορί-ου | -ων) το ελάχιστο, το µι-

κρότατο κοµµάτι ενός όλου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. πολλοστηµόριος < πολλοστός 
+ -µόριος< µόριον, πβ. κ. δεκατη-µόριον, τεταρτη-µόριον]. 

πολλοστός, -ή, -ό αυτός που έχει συµβεί πολλές φορές ώς τώρα· κυρ. 
στη ΦΡ. για πολλοστή φορά: «για - φορά το τελευταίο διάστηµα, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι επίκειται ανασχηµατισµός» 
(εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολλο- (< πολύς) + παραγ. επίθηµα -στός, κατ' αναλο-
γίαν προς τα τακτικά αριθµητ. είκο-στός, τριακο-στός κ.ά.]. 

πολλώ µάλλον → µάλλον 
πόλο (το) {άκλ.} 1. αθλητικό παιχνίδι που παίζεται από δύο οµάδες µε 

τέσσερεις έφιππους παίκτες η καθεµία, οι οποίοι προσπαθούν µε µα-
κριές ράβδους να στείλουν µια ξύλινη µπάλα στην εστία τής αντί-
παλης οµάδας 2. το γουότερ-πόλο, η υδατοσφαίριση (βλ.λ.) · 3. βαµ-
βακερή µπλούζα µε γιακά. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. polo, λ. τής γλώσσας Μπάλτι (θιβετιανή διάλεκτος τού 
Κασµίρ), που έχει τη σηµ. «µπάλα»]. 

πόλος (ο) 1. καθένα από τα δύο άκρα τού νοητού άξονα, γύρω από 
τον οποίο περιστρέφεται η Γη ή οποιουδήποτε άξονα γύρω από τον 
οποίο περιστρέφεται κάθε άλλο σφαιρικό σώµα: (µε κεφ.) Βόρειος | 
Νότιος - (δηλ. το βόρειο ή το νότιο άκρο, στο οποίο ο νοητός άξονας 
τής Γης τέµνει την επιφάνεια της) 2. καθεµία από τις δύο περιοχές 
ηλεκτρικής µπαταρίας, στήλης, γεννήτριας ή µαγνήτη, που παρου-
σιάζουν αντίθετο ηλεκτρικό ή µαγνητικό φορτίο: θετικός/ αρνητικός 
- 3. (µτφ.) οτιδήποτε εµφανίζεται εκ διαµέτρου αντίθετο µε κάτι άλ-
λο · ΦΡ. (µτφ.) πόλος έλξεως σηµείο στο οποίο συγκεντρώνεται το 
ενδιαφέρον, η προσοχή: τα νησιά τού Αιγαίου αποτελούν πόλο έλξε-
ως για εκατοµµύρια τουρίστες κάθε χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γελαδάρης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ρ. πέλω | -οµαι «κινούµαι, περιστρέφοµαι - υπάρχω» < 
I.E. *kwel- «γυρίζω, στρέφω, κινούµαι», πβ. σανσκρ. carati «κινούµαι, 
περιπλανώµαι», λατ. colo «καλλιεργώ, επιµελούµαι», agri-cola «γε-
ωργός», cultura «καλλιέργεια», collum «λαιµός», αλβ. sjell «περιστρέ-
φω», γοτθ. hals «λαιµός», γερµ. Hals, αρχ. αγγλ. hveol «τροχός» (> αγ-
γλ. wheel) κ.ά. Οµόρρ. κύ-κλ-ος (βλ.λ.), κύλ-ινδρος, κυλ-ίω, πάλ-ι(ν), 
ίσως κ. τέλ-ος (βλ.λ.) κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως β' συνθ. σε 
αρχαιότατα ουσ., για να προσδιορίσει κυρ. υπηρέτες, ιερείς, φρου-
ρούς, οι οποίοι ασχολούνταν µε τα καθήκοντα τους (πβ. άµφί-πολος, 
περί-πολος). Βλ. κ. πυρ-πολώ, βου-κόλος. Η φρ. πόλος έλξεως αποδίδει 
τη γαλλ. pôle d'attraction]. 

πολτοειδής, -ής, -ές {πολτοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει τη 
µορφή πολτού ΣΥΝ. πολτώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολτοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πολτοποιείς... | πολτοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} µετατρέπω σε πολτό: - έντυπο υλικό. —πολτοποί-
ηση (η) [1894]. 

πολτός (ο) ουσία ή µάζα µαλακή και παχύρρευστη, χυλός· ΦΡ. βασι-
λικός πολτός βλ. λ. βασιλικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολτός, σχηµατισµός κατά τα χόρ-τος, φόρ-τος, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. πάλη «αλεύρι ψιλό» και µε λατ. pollen 
(ίδια σηµ.), pulvis «σκόνη». Το λατ. puls, -tis «πολτός» είναι δάνειο 
από την Ελληνική, πιθ. µέσω τής ετρουσκικής]. 

πολτώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πολτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ο πολτο-
ειδής (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολύ επίρρ. 1. (ως ποσοτικό) σε µεγάλο βαθµό: µου αρέσει | τον θαυ-
µάζω | την αγαπώ | διασκεδάζω | κοιµάµαι -■ ΦΡ. (α) (ειρων.) πολύ 
που... (µε αρνητική σηµ.) καθόλου δεν: -Ήρθε ο Θανάσης; — ήρθε! || 
~ τηλεφώνησε | ενδιαφέρεται | σκοτίζοµαι! (β) λίγο-πολύ κατά προ-
σέγγιση, περίπου: είπαν - τα ίδια πράγµατα (γ) δεν το έχω σε πολύ 
βλ. λ. πολύς (δ) το πολύ | το πολύ-πολύ βλ. λ. πολύς (ε) ούτε λίγο ούτε 
πολύ για να δηλωθεί ενόχληση ή έκπληξη για το µέγεθος αυτού που 
θα ειπωθεί: µας ζήτησε - ένα ολόκληρο εκατοµµύριο για µιας 
εβδοµάδας δουλειά! || ~ πρέπει να πουλήσω ό,τι έχω και δεν έχω, για 
να βρω τα λεφτά που απαιτούνται για την εγχείρηση 2. (+ επίθ. ή 
επίρρ. θετικού βαθµού) εξαίρει ή τονίζει τις ιδιότητες προσώπου, 
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πράγµατος ή κατάστασης: είναι ~ έξυπνος | καλός | άσχηµος || ήρθε ~ γρήγορα 
|| µιλάει ~ σιγά | αργά | καθαρά 3. (+ επίθ. ή επίρρ. συγκριτικού βαθµού) 
επιτείνει τη σηµασία τής σύγκρισης- σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό: είναι ~ 
καλύτερος | πιο έξυπνος | πιο υπάκουος || ο δρόµος είναι ~ πιο σύντοµος από 
εδώ 4. σε περίφραση για τον σχηµατισµό τού απόλυτου υπερθετικού βαθµού 
επιθέτων, µετοχών και επιρρηµάτων: ~ σοφός | νωρίς | ενοχληµένος 5. για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα: περιµένω ~ || δεν θα µείνω ~ || πόσο ~ µίλησε µαζί 
σου; Επίσης (διαλεκτ.) πολλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρκετά, υπερβολικά. [ΕΤΥΜ. 
Επιρρ. χρήση (ήδη αρχ.) τού ουδ. πολύ τού αρχ. επιθ. πολύς (βλ.λ.)]. 

πολύ επίθ. → πολύς 
πολύ- κ. πολύ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. µεγάλη ποσότητα, ένταση ή 

έκταση: πολυ-άνθρωπος, πολύ-µορφος, πολυ-άσχολος, πολύ-ση-µος 2. επίταση 
τής σηµασίας τού β' συνθετικού: πολυ-µιλώ, πολυ-δια-βάζω, πολυ-τραβάω, 
πολυ-δυστυχισµένος 3. (ειδικότ. για τον σχηµατισµό ρηµάτων που 
χρησιµοποιούνται µε άρνηση) µετριασµό αυτού που δηλώνει το β' συνθετικό 
τού ρήµατος: δεν πολυ-κατάλαβα || δεν πολυ-ασχολούµαι µ' αυτά 4. µεγάλη 
συχνότητα: πολυ-τραγουδισµέ-νος, πολυ-διαβασµένος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
πολύς (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. αγγλ. polyester) 
και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. multi-national «πολυεθνικός»)]. 

πολυαγάπητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που τον αγαπούν πολύ, πολύ αγαπητός 
ΣΥΝ. πολυφίλητος. 

πολυαγαπώ ρ. µετβ. {πολυαγαπάς... | πολυαγάπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. αγαπώ πάρα πολύ ΣΥΝ. λατρεύω, υπεραγαπώ 2. (κυρ. η µτχ. 
πολυαγαπηµένος, -η, -ο) αυτός που τον αγαπούν πάρα πολύ: η ~ µου µητέρα | 
κόρη ΣΥΝ. πολυαγάπητος. 

πολυάγκιστρο (το) [αρχ.] αλιευτικό όργανο µε πολλά αγκίστρια για ψάρεµα µε 
πετονιά ή καθετή. 

πολυαδενια (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή των λεµφαδένων σε πολλά σηµεία τού σώµατος. 
Επίσης πολυαδενίτιδα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyadenitis]. 

πολυαιθυλένιο (το) {πολυαιθυλενίου} ΧΗΜ. πολυµερές παράγωγο τού 
αιθυλενίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyethylene]. 

πολυαίµακτος, -η, -ο αυτός κατά τον οποίο έτρεξε πολύ αίµα, ο αιµατηρός: ~ 
σύγκρουση των αντιπάλων ΑΝΤ. αναίµακτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -
αίµακτος (πβ. αίµα - αίµάσσω < *αίµάκ-,/ω), κατ' επίδρ. τού αρχ. αναίµακτος]. 

πολυαίµατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολύ αίµα ANT. ολνγοαί-µατος. 
πολυαιµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη µεγάλης ποσότητας αίµατος, η 

υπερσυγκέντρωση αίµατος σε έναν οργανισµό. — πολύαι-µος, -η, -ο [αρ^.]. 
πολυαισθησια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η νευρολογική διαταραχή τής 

αισθητικότητας, κατά την οποία µόνο ένα ερέθισµα προκαλεί πολλαπλά 
αισθήµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyaesthesia]. 

πολυακόρεστος, -η, -ο ΧΗΜ. πολυακόρεστα (λίπη) τα λίπη που προέρχονται από 
τροφές και είναι πλούσια σε διπλούς και τριπλούς χηµικούς δεσµούς, 
περιλαµβάνονται δε σε αυτά τα περισσότερα φυτικά και όλα τα θαλάσσια 
έλαια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. polyunsaturated (νόθο συνθ.)]. 

πολυανδρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη σε µια χώρα περισσότερων 
ανδρών σε σύγκριση µε τις γυναίκες ΑΝΤ. λειψανδρία · 2. ΕθΝΟΛ. θεσµός 
κατά τον οποίο επιτρέπεται σε ορισµένες κοινωνίες µία γυναίκα να έχει 
συγχρόνως περισσότερους από έναν νόµιµους συζύγους ΑΝΤ. πολυγυνία 3. 
(στα θηλυκά ζώα) η συνήθεια ή η πρακτική να ζευγαρώνουν ταυτόχρονα ή 
διαδοχικά µε δύο ή περισσότερα αρσενικά · 4. BOT. η ύπαρξη µεγάλου 
αριθµού στηµόνων στο άνθος ενός φυτού. — πολυανδρικός, -ή, -ό. 

πολύανδρος, -η, -ο [αρχ.] 1. (αρχαιοπρ. για τόπο) αυτός που κατοικείται από 
πολλούς ανθρώπους ΣΥΝ. πολυάνθρωπος · 2. (λόγ. για γυναίκες) αυτή που 
έχει πολλούς συζύγους ή εραστές ταυτοχρόνως · 3. BOT. (φυτό) που έχει 
πολλούς στήµονες. 

πολύανθος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει πολλά άνθη 2. αυτός που έχει 
πλούσια και πυκνή βλάστηση. Επίσης πολυανθής, -ής, -ές [αρχ.]. 

πολυανθρωπία (η) [αρχ.] µεγάλο πλήθος ανθρώπων, συνωστισµός ανθρώπων 
σε µια περιοχή ANT. ολιγανθρωπία. 

πολυάνθρωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που κατοικείται ή αποτελείται από πολλούς 
ανθρώπους: ~ οµάδα | συγκέντρωση | πόλεις ΣΥΝ. πολυπληθής. 

πολυαρθρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση που προσβάλλει 
συγχρόνως ή διαδοχικά πολλές αρθρώσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. polyarthritis]. 

πολυάριθµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εµφανίζεται σε µεγάλο αριθµό: ~ 
παραδείγµατα ANT. ολιγάριθµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευάριθµος. 

πολυαρχία (η) {σπάν. πολυαρχιών} 1. καθεστώς στο οποίο η εξουσία ασκείται 
από πολλά άτοµα ΑΝΤ. µοναρχία, ολιγαρχία 2. ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική θεωρία, 
κατά την οποία ο κόσµος αποτελείται από πολλά αυτοτελή στοιχεία ΣΥΝ. 
πλουραλισµός. — πολυαρχικός, -ή, -ό [1836]. [ΕΤΥΜ αρχ. < πολύ- + -αρχία < 
άρχω]. 

πολυάσχολος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλές ασχολίες, που κάνει 
ταυτόχρονα πολλά και διάφορα πράγµατα ANT. αργόσχολος. 

πολυβασανισµένος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί πολλά βάσανα και 
ταλαιπωρίες: ~ ζωή ΣΥΝ. πολύπαθος. 

Πολύβιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. αρχαίος Έλληνας ιστορικός (200-120 π.Χ.), το 
έργο τού οποίου αποτελεί σηµαντική πηγή για τη ρωµαϊκή ιστορία 2. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. «αυτός που ζει πολλά χρόνια, που µακροη-µερεύει» < 
πολύ- + βίος]. 

πολυβιταµίνες (οι) {πολυβιταµινών} φαρµακευτικό παρασκεύασµα που 
περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικές βιταµίνες για ενίσχυση τού 
οργανισµού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multivitamins], 

πολυβιταµινούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει πολλές και διάφορες βιταµίνες: ~ 
ρόφηµα | συµπλήρωµα διατροφής | εκχύλισµα φρούτων | σκεύασµα. [ΕΤΥΜ. < 
πολυβιταµίνες + -ούχος (< έχω)]. 

πολύ βλαστός, -η, -ο [1889] 1. (φυτό) που έχει πολλούς βλαστούς 2. (τόπος) 
που έχει πλούσια και πυκνή βλάστηση. 

πολυβολαρχία (η) {πολυβολαρχιών} ΣΤΡΑΤ. ενισχυµένη δύναµη πυροβολικού, 
που αποτελείται συνήθ. από τέσσερεις διµοιρίες πολυβόλων. [ΕΤΥΜ < 
πολυβόλο + -αρχία < άρχω]. 

πολυβολείο (το) όρυγµα ή οχυρή κατασκευή για την εγκατάσταση ενός ή 
περισσοτέρων πολυβόλων. 

πολυβολητής (ο) στρατιώτης ειδικευµένος στον χειρισµό πολυβόλου. 
πολυβολισµός (ο) 1. η ριπή πολυβόλου 2. (µτφ.) διαδοχικά καταιγιστικά 

χτυπήµατα. 
πολυβόλο (το) 1. φορητό αυτόµατο όπλο που εκτελεί πολλές διαδοχικές βολές: 

περιστρεφόµενο ~ 2. (µτφ.) για κάποιον που µιλά ακατάσχετα, µε πολύ 
γρήγορους ρυθµούς: ~ πάει η γλώσσα της | το στόµα της! — πολυβολώ ρ. {-
είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
πολυβόλος < πολύ- + -βόλος < βάλλω]. 

πολύβουλος, -η, -ο αυτός που έχει πολλές βουλές, σκέψεις, γνώµες και ιδέες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -βουλος < βουλή]. 

πολύβουος, -η, -ο κ. πολύβοος αυτός που εκπέµπει µεγάλο θόρυβο, βοή: ~ 
δρόµοι; | πόλη. 

πολυβραβευµένος, -η, -ο αυτός που έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία: ~ ταινία | 
συγγραφέας. 

πολυγαµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. ο γάµος µε περισσότερα από ένα άτοµα 
στο ίδιο χρονικό διάστηµα, ο θεσµός τής πολυγυνίας για τον άνδρα και τής 
πολυανδρίας για τη γυναίκα ΑΝΤ. µονογαµία 2. η διατήρηση σχέσεων ενός 
άνδρα µε περισσότερες από µία γυναίκες κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ΑΝΤ. 
µονογαµία. 

πολυγαµικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πολυγαµία 2. αυτός 
που υποστηρίζει τις αρχές τής πολυγαµίας 3. αυτός που επιθυµεί να έχει 
πολλές ερωτικές σχέσεις, που δεν αρκείται σε µία µόνο σχέση. 

πολύγαµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει ταυτόχρονα πολλές συζύγους ή 
ερωτικές συντρόφους 2. αυτός που έχει παντρευτεί πολλές φορές. 

πολυγένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. θεωρία που δέχεται 
την ύπαρξη περισσότερων τού ενός αρχικών τύπων, από 

 

πολύ- α' συνθετικό (συνήθ. + δεν | µην) 
πολυ-ακούω ρ. πολυ-δυσκολεύω ρ. πολυ-κουράζω ρ. πολυ-σκέφτοµαι ρ. 
πολυ-αλευρώνω ρ. πολυ-ενδιαφέροµαι ρ. πολυ-κρατώ ρ. πολυ-σκοτίζω ρ. 
πολυ-ανακατεύοµαι ρ. πολυ-έρχοµαι ρ. πολυ-κρυώνω ρ. πολυ-στένακτος, -η, -ο 
πολυ-αντέχω ρ. πολυ-ζεσταίνω ρ. πολυ-κυκλοφορώ ρ. πολυ-στολίζω ρ. 
πολυ-αργώ ρ. πολυ-ησυχάζω ρ. πολυ-µαλώνω ρ. πολυ-στόχαοτος, -η, -ο 
πολυ-βγαίνω ρ. πολυ-θαυµάζω ρ. ττολυ-µιλώ ρ. πολυ-συµπαθώ ρ. 
πολυ-βλέπω ρ. πολυ-θέλω ρ. πολυ-µοιάζω ρ. πολυ-συχνάζω ρ. 
πολυ-βράζω ρ. πολυ-θρηνώ ρ. πολυ-νοιάζοµαι ρ. πολυ-σφίγγω ρ. 
πολυ-βροµίζω ρ. πολυ-ϊκανοποιώ ρ. πολυ-νυστάζω ρ. πολυ-τοιριάζω ρ. 
πολυ-γελώ ρ. πολυ-ϊσιώνω ρ. πολυ-παίζω ρ. πολυ-ταξιδεύω ρ. 
πολυ-γκρινιάζω ρ. πολυ-κάθοµαι ρ. πολυ-παινεύω ρ. πολυ-τεντώνω ρ. 
πολυ-γλεντώ ρ. πολυ-κάνω ρ. πολυ-πεινάω ρ. πολυ-τηγανίζω ρ. 
πολυ-γράφω ρ. πολυ-καπνίζω ρ. πολυ-πιέζω ρ. πολυ-τρίβω ρ. 
πολυ-δακρύζω ρ. πολυ-κλαδεύω ρ. πολυ-πικραίνω ρ. πολυ-τροµάζω ρ. 
πολυ-διαβάζω ρ. πολυ-κλαίω ρ. πολυ-πιοτεύω ρ. πολυ-τρώω ρ. 
πολυ-διασκεδάζω ρ. πολυ-κοιµάµαι ρ. πολυ-πλένω ρ. πολυ-τσαλοκώνω ρ. 
πολυ-δίνω ρ. πολυ-κολλώ ρ. πολυ-προσέχω ρ. πολυ-φορτώνω ρ. 
πολυ-δουλεύω ρ. πολυ-κουνώ ρ. πολυ-σαλεύω ρ. πολυ-φωνάζω ρ. 

πολύ-φωτος ρ. πολυ-
χαζεύω ρ. πολυ-
χαϊδεύω ρ. πολυ-
χαλάω ρ. πολυ-
χορεύω ρ. πολυ-
χορταίνω ρ. πολυ-
χρήµατος, -η, -ο πολυ-
χρησιµοποιώ ρ. πολύ-
χρηοτος, -η, -ο πολυ-
χρονίζω ρ. πολυ-
χωνεύω ρ. 
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τους οποίους προέρχονται οι διάφορες ανθρώπινες φυλές. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polygenesis]. 

πολυγλωσσία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη, η χρήση ή η γνώση πολλών 
γλωσσών 2. η έκφραση πολλών, συνήθ. αλληλοσυγκρουόµενων, απόψεων 
συγχρόνως ή διαδοχικά από ένα άτοµο ή τα µέλη µιας οµάδας: η ~ των µελών 
τής κυβέρνησης | στελεχών τής αντιπολίτευσης. 

πολύγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που γνωρίζει πολλές γλώσσες 2. αυτός που 
έχει γραφτεί σε πολλές γλώσσες ή αποδίδει µια λέξη σε πολλές γλώσσες: ~ 
επιγραφή | λεξικό. — πολυγλωσσικός, -ή, -ό. 

πολύ γ νώµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλές διαφορετικές γνώµες για 
ένα θέµα 2. αυτός που αλλάζει εύκολα γνώµη, που δεν µπορεί να καταλήξει 
σε µία απόφαση ΣΥΝ. αναποφάσιστος. 

πολυγνωρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που γνωρίζει πολλά ΣΥΝ. πολύξε-ρος, 
πολυµαθής. [ΕΤΥΜ. < πολύ- + -γνωρος < γνωρίζω (υποχωρητ.), πβ. 
πρωτόγνωρος]. 

ΠΟΛυγνωσία (η) [1890] η κατοχή πολλών γνώσεων. 
Πολύγνωτος (ο) {-ου κ. -ώτου} αρχαίος Έλληνας ζωγράφος (5ος αι. π.Χ.), ο 

οποίος ζωγράφισε την «Ποικίλη Στοά» στην Αγορά των Αθηνών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πολύ- + -γνωτος < θ. γνω- τού ρ. γι-γνώ-σκω (βλ. κ. 
γνωστός)]. 

πολυγονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η δηµιουργία πολλών απογόνων λόγω 
αυξηµένης γονιµότητας ΣΥΝ. πολυτοκία. 

πολύγονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γεννά πολλά (τέκνα), πολύ καρπερός ΣΥΝ. 
πολύτοκος. 

πολύγραµµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελείται από πολλές γραµµές. 
πολυγράφος (ο/η) [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πλούσιο συγγραφικό έργο· 

συνήθ. στον υπερθ. πολυγραφότατος, -η, -ο: ~ συγγραφέας. — πολυγραφία 
(η) [µτγν.]. 

πολύγραφος (ο) {πολυγράφ-ου | -ων, -ους} συσκευή παραγωγής αντιγράφων, 
που λειτουργεί µε τη χρήση ειδικής µεµβράνης, πάνω στην οποία γράφεται το 
προς αναπαραγωγή κείµενο είτε µε το χέρι είτε µε γραφοµηχανή· σήµερα έχει 
αντικατασταθεί από τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. Επίσης πολυγράφος. 
— πολυγραφικός, -ή, -ό [1892], πολυγραφικ-ά /-ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Polygraph]. 

πολυγράφος - πολύγραφος. Το πολυγράφος είναι ρηµατικό σύνθετο µε 
ενεργητική σηµασία: πολυγράφος — αυτός που γράφει πολύ | πολλά. 
Ανάλογη σηµασία (ενεργητική) έχουν και σύνθετα όπως: ταχυγράφος — 
αυτός που γράφει ταχέως, µε ταχυγραφική µέθοδο· στενογράφος = αυτός 
που γράφει µε τη στενογραφική µέθοδο· πεζογράφος, βιογράφος, 
αγιογράφος (γράφω = ζωγραφίζω), ορθογράφος, αρθρογράφος, 
γελοιογράφος, σεναριογράφος, δηµοσιογράφος, λεξικογράφος, 
πρακτικογράφος, επιστολογράφος, δακτυλογράφος, χρονογράφος, 
σκηνογράφος, υµνογράφος, τοπογράφος, τυπογράφος, σκιτσογράφος, 
δραµατογράφος, χαρτογράφος, φωτογράφος, γεωγράφος, λαογράφος κ.ά. Το 
πολύγραφος είναι ρηµατικό σύνθετο µε οιονεί «παθητική» σηµασία (πβ. 
χειρόγραφος), που δηλώνει το µηχάνηµα «µε το οποίο γράφονται πολλά 
(αντίτυπα | αντίγραφα)». Πβ. και τηλέγραφος αλλά καρδιογράφος, σει-
σµογράφος, παλαιογράφος κ.ά. Κατά το τηλέγραφος και πολυγράφος 
τονίστηκαν και φωνόγραφος, κινηµατόγραφος αντί φωνογρά-φος, 
κινηµατογράφος. 

πολυγραφώ ρ. αµετβ. {πολυγραφείς... | πολυγράφ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} αναπαράγω ένα γραπτό στον πολύγραφο: πολυγραφηµέ-νες 
σηµειώσεις. — πολυγράφηση (η). 

πολυγυνία (η) {χωρ. πληθ.} 1. θεσµός που επιτρέπει σε έναν άνδρα να έχει 
συγχρόνως περισσότερες από µία συζύγους ANT. πολυανδρία 2. (γενικότ.) το 
να έχει ένας άνδρας σχέση µε περισσότερες από µία γυναίκες. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. polygyny < µτγν. πολυγύνης < πολύ- + -γΰνης < 
γυνή]. 

πολυγυρισµένος, -η, -ο αυτός που έχει γυρίσει, ταξιδέψει σε πολλά µέρη, σε 
πολλούς τόπους. 

Πολύγυρος (ο) {-ου κ. -ύρου} πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού 
νοµού Χαλκιδικής. — Πολυγυριώτης (ο), Πολυγυριώτισσα (η), 
πολυγυριώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο, πιθ. (άποψη Α. Τσοπανάκη) < πολύ(γ)ιρος (µε 
παρετυµολ. προς το γύρος), < *πολύερος (µε τροπή α > ε λόγω τού υγρού) < 
µτγν. Πολύαρος, όνοµα κτηµατία τής περιοχής κατά τον 2ο ή Ιο αι. π.Χ.(< 
πολύ- + άράοµαι < αρά «ευχή - κατάρα»)]. 

πολυγωνικός, -ή, -ό [1812] αυτός που έχει τη µορφή ή τα χαρακτηριστικά 
πολυγώνου: - σχήµα | γραµµή | τραπέζι. 

πολύγωνο (το) [αρχ.] {πολυγών-ου | -ων} ΓΕΩΜ. το επίπεδο ευθύγραµµο 
σχήµα, που έχει περισσότερες από τέσσερεις πλευρές µε τις αντίστοιχες 
γωνίες τους: κανονικό ~ (αυτό που έχει όλες τις πλευρές ίσες και τις γωνίες 
του ίσες). 

πολύγωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλές γωνίες: ~ σχήµατα 2. 
πολύγωνο (το) βλ.λ. 

πολυδαίδαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει τη µορφή λαβυρίνθου, που είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκος στην κατασκευή του: ~ αίθουσα | οικοδόµηµα ΣΥΝ. 
δαιδαλώδης 2. (µτφ.) αυτός που είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και δύσκολα 
καταλήγει σε αποτέλεσµα: ~ διαδικασία/ επιχειρηµατολογία/ υπόθεση ΣΥΝ. 
περίπλοκος, αδιέξοδος, πολυσύνθετος. 

πολόδακρυς (ο/η) [αρχ.] {πολυδάκρ-υος | -ύων} (αρχαιοπρ.) πολυδά-κρυτος 
(βλ.λ.). 

πολυδάκρυτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συνοδεύεται από πολλά δάκρυα, για τον 
οποίο αξίζει να χυθούν πολλά δάκρυα: ~ ζωή || ο ~ φίλος µας (για νεκρό) ΣΥΝ. 
πολύκλαυ)σ)τος. 

πολυδακτυλία (η) [1889] ΑΝΑΤ. ανωµαλία κατά την οποία τα άνω ή κάτω άκρα 
έχουν περισσότερα από πέντε δάκτυλα.  — πολυδάκτυ-λος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polydactylie]. 

πολυδάπανος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που απαιτεί ή που έγινε/γίνεται µε µεγάλες 
δαπάνες: ~ κρουαζιέρα | ζωή | επιχείρηση | γούστα | συνήθειες | έρευνες ΣΥΝ. 
πολυέξοδος, ακριβός ANT. ολιγοδάπανος. 

πολύδενδρος, -η, -ο [αρχ.] (τόπος) που έχει πολλά δέντρα, είναι γεµάτος από 
δέντρα. 

Πολυδεύκης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Ο ένας από τους ∆ιόσκουρους, γυιος τού ∆ία και 
τής Λήδας, δίδυµος αδελφός τού Κάστορα (βλ. κ. λ. Κάστωρ, ∆ιόσκουροι, 
δίδυµος) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η 
σηµ. και η ετυµ. τού β' συνθ. -δευκης, το οποίο µαρτυρείται και στο οµηρικό 
επίθ. ά-δευκής (ως συνοδευτικό των ουσ. όλεθρος, πότµος, φήµις, άτη, αϊσα). 
Φαίνεται ότι η πιθανότερη σηµ. τού επιθ. άδευκής είναι «αφρόντιστος, 
απροσδόκητος», πράγµα που θα καθιστούσε λογική τη σύνδεση µε τις 
«γλώσσες» δεύκω- βλέπω (Etymologicum Magnum) και δεύκεν φροντίζει 
(Ησύχιος). Έχει προταθεί επίσης η σύνδεση µε το οµηρικό επίρρ. ενδυκέως 
«επιµελώς, µε φροντίδα», η οποία θα προϋπέθετε για το άδευκτής τη σηµ. 
«αµελής, ανοικοκύρευ-τος»]. 

πολυδιαβασµένος, -η, -ο 1. (παθητ.) αυτός που έχει διαβαστεί ή διαβάζεται από 
πολλούς: ~ βιβλίο 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει διαβάσει πολλά, µορφωµένος: 
άνθρωπος ~ ΣΥΝ. καλλιεργηµένος. 

πολυδιάσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η διάσπαση ενός συνόλου 
σε πολλά µέρη: ενδεχόµενη ήττα στις εκλογές θα οδηγήσει στην ~ τής 
παράταξης ΣΥΝ. κατακερµατισµός. — πολυδιασπώ ρ. {-άς...}._ 

πολυδιάστατος, -η, -ο αυτός που έχει πολλές διαστάσεις· (συνήθ. µτφ.) που 
διεξάγεται προς πολλές κατευθύνσεις, ο πολύπλευρος, αυτός που δεν 
χαρακτηρίζεται από µονοµέρεια: ~ εξωτερική πολιτική ANT. µονοδιάστατος. — 
πολυδιάστατα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multi-dimensional]. 

πολυδιαφηµισµένος, -η, -ο αυτός που έχει διαφηµιστεί ή διαφηµίζεται πολλές 
φορές: ~ προϊόν | παράσταση. 

Πολυδιήγητος, -η, -ο [1782] (ιστορία, γεγονός, πρόσωπο κ.λπ.) που η διήγηση 
του είναι πολύ διαδεδοµένη. 

πολυδιψία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση κατά την 
οποία εµφανίζεται αυξηµένη επιθυµία για λήψη υγρών, συνήθ. σε ασθενείς 
που πάσχουν από (σακχαρώδη) διαβήτη ή ορισµένες παθήσεις των ουροδόχων 
οδών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polydipsie]. 

πολυδόξαστος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ δοξασµένος: ~ µάχη ΣΥΝ. ένδοξος. 
Επίσης πολύδοξος [µτγν.]. 

πολυδουλεµενος, -η, -ο αυτός που έχει δουλευτεί µε κάθε λεπτοµέρεια, που τον 
έχουν επεξεργαστεί πολύ καλά: ~ έργο | πίνακας | κόσµηµα. 

πολύδροσος, -η, -ο [µτγν.] γεµάτος δροσιά: ~ πηγή. 
πολυδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µεγάλες δυνάµεις ή δυνατότητες: 

~ εκπαιδευτικός οργανισµός 2. πολυδύναµο αστυνοµικό τµήµα το αστυνοµικό 
τµήµα που περιλαµβάνει στα όρια τής δικαιοδοσίας του πολλούς δήµους · 3. 
ΦΑΡΜ. (εµβόλιο ή ορός) που έχει παρασκευαστεί από περισσότερα τού ενός 
στελέχη τού ίδιου βακτηρίου ή ιού, όπως είναι το αντιγριπικό εµβόλιο. — 
πολυδυναµία (η). 

Πολύδωρος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (λαϊκ.) Πολύδωρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., < πολύ- + δώρον]. 

πολύδωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι γενναιόδωρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
πολύ- + -δωρος (< δώρον), πβ. µεγαλό-δωρος]. 

πολυεδρικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τη µορφή ή τα χαρακτηριστικά 
πολυέδρου: ~ κρύσταλλος | επιφάνεια 2. (εκλογική περιφέρεια) που έχει 
περισσότερες από µία βουλευτικές έδρες. — πολυεδρικό-τητα (η). 

πολύεδρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολλές έδρες: ~ σχήµα 2. πολύεδρο (το) 
(πολυέδρ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. στερεό σώµα (σχήµα) που περικλείεται από 
επίπεδα πολύγωνα, τα οποία ονοµάζονται έδρες: κανονικό - (τού οποίου οι 
έδρες είναι κανονικά πολύγωνα και οι στερεές γωνίες ίσες) 3. (λόγ.) αυτός που 
έχει πολλά καθίσµατα: ~ αίθουσα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polyèdre]. 

πολυεθνικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από πολλά έθνη, στον οποίο 
περιλαµβάνονται πολλές εθνότητες: ~ κράτος 2. αυτός που αφορά σε πολλά 
έθνη ή που γίνεται µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από πολλά έθνη: - διάσκεψη 
| εκστρατευτικό σώµα || ~ κολοσσός | συµφέροντα 3. πολυεθνική (η) (ενν. 
επιχείρηση, εταιρεία) οικονοµική µονάδα µεγάλων δυνατοτήτων, που 
δραστηριοποιείται σε παγκόσµια κλίµακα µε υποκαταστήµατα, παραρτήµατα 
και θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές 
τής µητρικής επιχείρησης, π.χ. µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες 
ειδών που καταναλώνονται παγκοσµίως κ.λπ. — πολυεθνικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multinational]. 

πολυειδής, -ής, -ές {πολυειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εµφανίζεται σε 
πολλά είδη, µε πολλές διαφορετικές µορφές ΣΥΝ. πολύµορφος, ποικίλος. — 
πολυειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -
ειδής < είδος]. 

πολυεκατοµµυριούχος (ο/η) πρόσωπο που έχει περιουσία πολλών 
εκατοµµυρίων δραχµών, δολαρίων κ.ά. 



πολυέλαιος 1445 ττολύκλαυτος 
 

[ΕΤΥΜ. < πολυ- + εκατοµµύριο + -ούχος (< έχω), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
multimillionaire]. 

πολυέλαιος (ο) {πολυελαί-ου | -ων, -ους} το µεγάλων διαστάσεων κρεµαστό 
πολύφωτο, το οποίο αναρτάται στην οροφή σαλονιών, αιθουσών δηµόσιων ή 
ιδιωτικών χώρων ή σε εκκλησίες: µπρούντζινος | σκαλιστός | αναµµένος -· ΦΡ. 
(ειρων.) σιγά τον πολυέλαιο για κάτι/κάποιον για το/τον οποίο δεν αξίζει να 
γίνεται λόγος: Κι αν δεν έρθει τι έγινε; ~! ΣΥΝ. σιγά!, σιγά τα λάχανα! [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πολυ- + -έλαιος < έλαια, ελαιον]. 

πολυ έλεος, -η, -ο [µτγν.] 1. (ως προσωνυµία τού Θεού) γεµάτος έλε-ος, 
εξαιρετικά φιλεύσπλαγχνος ΣΥΝ. οικτίρµων, πονετικός ANT. ανελέητος 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. Πολυέλεος (ο) το τµήµα τού όρθρου κατά το οποίο διαβάζεται ο 
135ος ψαλµός, στον οποίο κάθε εδάφιο τελειώνει µε τη λέξη έλεος. 

πολυέξοδος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που απαιτεί ή για τον οποίο γίνονται πολλά 
έξοδα: ~ εκδηλώσεις | έρευνες | διαµονή | εγχείρηση ΣΥΝ. πολυδάπανος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που ξοδεύει πολλά: ~ οικογένεια | νοικοκυριό ΣΥΝ. σπάταλος. 

πολυεπίπεδος, -η, -ο αυτός που αποτελείται από πολλά επίπεδα: ~ αίθουσα 
δεξιώσεων || (µτφ.) ~ κριτική | ανάλυση.  — πολυεπίπεδα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multilevel ή multilevelled]. 

πολυ εργαλείο (το) εργαλείο µε πολλά εξαρτήµατα για ποικίλες εργασίες. 
πολυεστέρας (ο) υφάνσιµο υλικό, δοµική µονάδα τού οποίου είναι µία 

πολυεστερική ένωση. Επίσης πολυέστερ (το) {άκλ.} (βλ. λ. πολυεστέρες). 
πολυεστέρες (οι) ΧΗΜ. πολυµερείς ενώσεις, των οποίων οι µακρο-µοριακές 

αλυσίδες έχουν σχηµατιστεί µε τη δηµιουργία εστερικών οµάδων (βλ. λ. 
εστέρες) και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή καλλυντικών, στιλβωτικών 
υλικών, για την κατασκευή πλαστικών, στην ηλεκτροτεχνία, τη βιοµηχανία 
υφασµάτων κ.α.: κορεσµένοι | ακόρεστοι | αρωµατικοί ~. — πολυεστερικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. polyester (νόθο συνθ.). Βλ. κ. εστέρας]. 

πολυετής, -ής, -ές [αρχ.] {πολυετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (φυτό) που ζει 
περισσότερο από έναν χρόνο, κατ' αντιδιαστολή προς το µονοετές 2. αυτός 
που διαρκεί πολλά χρόνια: ~ σπουδές | υπηρεσία | θεραπεία | πείρα (που 
αποκτήθηκε µετά από πολλά χρόνια) ΣΥΝ. πολύχρονος, µακροχρόνιος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολυετία (η) [µτγν.] {πολυετιών} µακροχρόνια περίοδος, διάστηµα πολλών 
ετών: επίδοµα πολυετίας. 

πολύευκτος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που ευχόµαστε πάρα πολύ να συµβεί: η ~ 
επιτυχία. [ΕΤΥΜ αρχ. < πολυ- + -ευκτος < εύχοµαι]. 

πολυεύσπλαγχνος, -η, -ο [µτγν.] (συνήθ. ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός που 
δείχνει µεγάλη ευσπλαγχνία ΑΝΤ. άσπλαχνος. — πολυευ-σπλαγχνία (η) 
[µτγν.]. 

πολυζηλεµένος, -η, -ο αυτός τον οποίο ζηλεύουν πολύ ή και πολλοί: ~ θέση 
ΣΥΝ. αξιοζήλευτος. Επίσης πολυζήλευτος [1890]. 

πολύζηλος, -η, -ο αυτός που δείχνει πολύ µεγάλο ζήλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< πολυ- + ζήλος]. 

πολυζήτητος, -η, -ο [µεσν.] περιζήτητος (βλ.λ.). 
πολύζυγο (το) {πολυζύγ-ου | -ων} όργανο τής ενόργανης γυµναστικής, το οποίο 

αποτελείται από δύο κατακόρυφες παραστάδες ύψους τριών µέτρων, που 
συνδέονται µε είκοσι οριζόντιους ζυγούς (ράβδους) και το οποίο 
χρησιµοποιείται για την άσκηση των κοιλιακών µυών και για υπερεκτάσεις 
τού σώµατος (πβ. λ. µονόζυγο). [ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. πολύζυγος < πολυ- 
+ ζυγός]. 

Πολυζώης (ο) ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ζώης. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµ. τ. τού 
µεσν. επιθ. πολυζώητος, που αποτελούσε ευχή να ζήσει κάποιος πολλά 
χρόνια]. 

πολυζωητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ζήσει ή ζει πολλά χρόνια ΑΝΤ. 
λιγόζωος. — πολυζωία (η) [1766]. 

πολυήµερος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει διάρκεια πολλών ηµερών: ~ ταξίδι 
ΑΝΤ. ολιγοήµερος. 

πολύ ήχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που παράγει ποικιλία ήχων. 
πολυθεαµα (το) [1885] {πολυθεάµ-ατος | -ατα, -άτων} το υπερθέαµα (βλ.λ.). 
πολυθεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η πίστη σε πολλούς θεούς, η 

λατρεία πολλών θεών ΑΝΤ. µονοθεΐα, µονοθεϊσµός. Επίσης πολυθε-ϊσµός (ο) 
[1888]. 

πολυθεϊκός, -ή, -ό [1854] αυτός που περιλαµβάνει πολλούς θεούς: ~ θρησκεία. 
πολυθεϊστής (ο) [1871],πολυθεΪστρια (η) {πολυθεϊστριών} ο οπαδός τού 

πολυθεϊσµού ΑΝΤ. µονοθεϊστής.   — πολυθεϊσπκός, -ή, -ό [1863]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polythéiste]. 

πολυθέλγητρος, -η, -ο [1872] (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει πολλά θέλγητρα,που 
ασκεί µεγάλη γοητεία: ~ κόρη. 

πολυθεσία (η) {χωρ. πληθ.} η κατοχή περισσότερων τής µιας έµµισθων θέσεων 
στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα από το ίδιο άτοµο: για την καταπολέµηση 
τής ανεργίας συνιστάται και ο περιορισµός τής ~. 

πολυθεσιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει πολλές θέσεις: ~ γκαράζ/ όχηµα 2. (για 
σχολείο) αυτό που έχει πολλές θέσεις διδασκόντων: - δηµοτικό σχολείο. 
[ΕΤΥΜ < πολυ- + -θέσιος < θέση, πβ. κ. µονο-θέσιος, δι-θέσιος]. 

πολυθεσίτης (ο) {πολυθεσιτών}, πολυθεσίτισσα (η) {πολυθεσι-τισσών} ο 
υπάλληλος που κατέχει περισσότερες τής µιας έµµισθες θέσεις στον δηµόσιο 
ή τον ιδιωτικό τοµέα. 

πολυθόρυβος, -η, -ο [1836] αυτός που έχει ή προκαλεί πολύ θόρυβο: ~ µηχανή | 
δρόµος ΣΥΝ. πολύβουος ΑΝΤ. ήσυχος. 

πολυθρήνητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει θρηνηθεί ή αξίζει να 
θρηνηθεί από πολλούς ή πολύ ΣΥΝ. πολυδάκρυτος, πολύκλαυ)σ)τος. 

πολυθρόνα (η) {χωρ. γεν πληθ.} αναπαυτικό κάθισµα µε στηρίγµατα για την 
πλάτη (και συχνά και για τα χέρια), το οποίο προορίζεται 

για ένα άτοµο (σε αντίθεση µε τον καναπέ): κάθοµαι | βουλιάζω στην ~ || 
βαθιά | κλασική | µοντέρνα ~ || κουνιστή | περιστρεφόµενη ~ || ~ γραφείου | 
σαλονιού | καθιστικού || αναπηρική ~ (το αναπηρικό καροτσάκι) || πολυθρόνα-
κρεβάτι (που µπορεί να ανοίξει και να χρησιµοποιηθεί ως κρεβάτι). — (υποκ.) 
πολυθρονίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. poltrona < poltro «κρεβάτι» < λατ. 
*pulliter < pullus «πώλος, πουλάρι», µέσω τής σηµ. «κάθισµα, σαµάρι». Στην 
Ελληνική η λ. συνδέθηκε παρετυµολογικά µε τις λ. πολύς και θρόνος, πράγµα 
που εξηγεί και τη γραφή της], 

πολυθρύλητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός για τον οποίο έχουν δηµιουργηθεί πολλοί 
θρύλοι: ~ ήρωας ΣΥΝ. ξακουστός, ονοµαστός, περιλάλητος, θρυλικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 

πολυϊατρείο (το) ιατρείο στο οποίο υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων, 
ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν ασθενείς µε διάφορες ασθένειες και 
προβλήµατα υγείας: τα ~ τού 1.Κ.Α. 

πολυίστωρ (ο/η) {πολυΐστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.) 1. πρόσωπο 
που έχει πολλές γνώσεις 2. (συγγραφέας) που γράφει για ποικίλα θέµατα, που 
ασχολείται µε διάφορα είδη τού λόγου: ~ δοκιµιογράφος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
πολυ- + ϊστωρ, για το οποίο βλ. λ. ιστορία]. 

πολυκαιρία (η) [µεσν] {χωρ. πληθ.} η πάροδος µεγάλου χρονικού διαστήµατος 
(κυρ. ως αιτία φθοράς): χαρτιά κιτρινισµένα από την ~. 

πολυκαιρίζω ρ. αµετβ. {πολυκαίρισ-α, -µένος} 1. διαρκώ για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (και υφίσταµαι τις ανάλογες συνέπειες): έχει πο-λυκαιρίσει αυτή η 
διαµάχη 2. (συνήθ. η µτχ. πολυκαιρισµένος, -η, -ο) αυτός που υπάρχει από 
πολύ καιρό, που δεν είναι καινούργιος ή φρέσκος: ~ τρόφιµα || - αιτήµατα. 

πολυκαιρινος, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει από πολύ καιρό 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που έχει µείνει σε αχρηστία επί µεγάλο χρονικό διάστηµα και έχει παλιώσει 
ΣΥΝ. απηρχαιωµένος. Επίσης (λαϊκ.) πολυ-καιρίτικος, -η, -ο. 

πολυκαλλιέργεια (η) {πολυκαλλιεργειών} ΓΕΩΠ. γεωργικό σύστηµα 
ταυτόχρονης καλλιέργειας περισσοτέρων τού ενός ειδών παραγωγής σε µια 
έκταση γης. 

πολυκάναλος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. (για συσκευή) αυτός που έχει πολλά κανάλια: ~ 
ραδιοενισχυτής | ψηφιακός αποκωδικοποιητής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. multichannel]. 

Πολυκανδριώτης (ο), Πολυκανδριώτισσα (η) (λαϊκ.) αυτός που κατοικεί στη 
Φολέγανδρο ή κατάγεται από αυτήν ΣΥΝ. Φολεγάνδριος. — 
πολυκανδριώτικος, -η, -ο. 

πολυκάντηλο (το) [µεσν] (λαϊκ.) ΕΚΚΛΗΣ. πολύφωτο αποτελούµενο από πολλά 
καντήλια, το οποίο χρησιµοποιείται στις εκκλησίες. 

Πολύκαρπος (ο) [αρχ.] 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας: ο Όσιος ~ 2. ανδρικό όνοµα. 

πολύκαρπος, -η, -ο [αρχ.] (για τόπους κ. µτφ. για πρόσ.) αυτός που παράγει 
πολλούς καρπούς, εξαιρετικά γόνιµος ΣΥΝ. καρπερός ΑΝΤ. άκαρπος, άγονος^ 
— πολυκαρπία (η) [αρχ.]. 

πολυκαταλαβαίνω ρ. µετβ. {πολυκατάλαβα} (µε άρνηση) καταλαβαίνω σε 
ικανοποιητικό βαθµό: δεν πολυκατάλαβε το έργο | τι είπε || δεν ~ από αυτά, µη 
µε µπλέκεις. 

πολυκατάστηµα (το) {πολυκαταστήµ-ατος | -ατα, -άτων} µεγάλο κατάστηµα, 
που αποτελείται από επιµέρους τµήµατα, στα οποία πωλούνται ποικίλα είδη, 
λ.χ. ένδυσης, οικιακού εξοπλισµού, ηλεκτρονικών κ.λπ. (πβ. λ. σούπερ 
µάρκετ). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multistore]. 

πολυκάτεχος, -η, -ο (λαϊκ.-ειρων.) αυτός που κατέχει πολλές γνώσεις, 
πολυµαθής. 

πολυκατοικία (η) {πολυκατοικιών} 1. πολυώροφο οικοδόµηµα (µε πε-
ρισσότερους από δύο ορόφους) που διαχωρίζεται σε αυτοτελή διαµερίσµατα: 
ανέγερση πολυκατοικίας || πενταώροφη ~|| ο θυρωρός | ο διαχειριστής | τα 
κοινόχρηστα τής ~ || µένουµε στην ίδια - σε διαφορετικούς ορόφους 2. (συνεκδ.) 
οι ένοικοι τού παραπάνω οικοδοµήµατος: µε τις φωνές του σήκωσε όλη την ~ 
στο πόδι. 

πολυκέλαδος, -η, -ο (λόγ.) 1. (πουλί) που κελαηδά πολύ 2. (ειρων. για πρόσ.) 
αυτός που µιλάει πολύ ΣΥΝ. φλύαρος, πολυλογάς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πολυ- + 
κέλαδος «θόρυβος, ήχος» (βλ. κ. κελαηδώ)]. 

πολυκερδής, -ής, -ές [αρχ.] {πολυκερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αποφέρει 
µεγάλο κέρδος: ~ επιχείρηση ΣΥΝ. κερδοφόρος. — πολυ-κερδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολυκέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλά κεφάλια: ~ τέρας 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει πολλούς αρχηγούς: ~ κόµµα | ηγεσία. 

πολυκινηµατογράφος (ο) σύµπλεγµα πολλών κινηµατογραφικών αιθουσών. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. multiplex]. 

πολυκλαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που διαχωρίζεται σε πολλούς επιµέρους κλάδους, 
τοµείς 2. πολυκλαδικό (λύκειο) το λύκειο που παρέχει στον µαθητή τη 
δυνατότητα να επιλέγει µέσα από διάφορους κλάδους µαθηµάτων αυτά που 
θα τον οδηγήσουν σε στοιχειώδη τεχνική | επαγγελµατική κατάρτιση (όπως το 
τεχνικό λύκειο, βλ. λ. τεχνικός) ή θα προετοιµάσουν την εισαγωγή του σε 
Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές (όπως το γενικό λύκειο, βλ. λ. γενικός). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπαίδευση. 

πολύκλαδος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πολλά κλαδιά. 
πολύκλαυτος, -η, -ο κ. πολύκλαυστος [αρχ.] (λόγ.) (για νεκρό) αυτός που έχει 

θρηνηθεί πολύ ή από πολλούς ΣΥΝ. πολυθρήνητος, πο- 
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λυδάκρυτος. 
Πολύκλειτος (ο) {-ου κ. -είτου} ένας από τους σηµαντικότερους αρχαίους 

Έλληνες ανδριαντοποιούς (5ος αι. π.Χ.): κανόνας τού - (σύγγραµµα τού 
καλλιτέχνη όπου όριζε τις σωστές αναλογίες τού ανθρώπινου σώµατος· 
επίσης το άγαλµα «∆ορυφόρος», το οποίο ακολουθεί τις αναλογίες αυτές). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + κλειτός «ένδοξος, ονοµαστός» < *κλεΕ-ετ-ός (µε 
σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -Ε- και συναίρεση) < κλέος «δόξα» (βλ.λ.)]. 

πολυκλινική (η) [1845] νοσηλευτικό ίδρυµα (κλινική) όπου µπορούν να 
νοσηλευθούν ασθενείς διαφορετικών παθήσεων, στο οποίο παρέχεται ιατρική 
φροντίδα από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. polyclinique]. 

πολύκλωνος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λαϊκ.) πολύκλαδος (βλ.λ.) · 2. (καλώδιο) που 
αποτελείται από πολλά σύρµατα. 

πολυκοιτάζω ρ. µετβ. {πολυκοίτα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. κοιτάζω 
(κάτι/κάποιον) συχνά: αυτός µπροστά σαν να σε πολυκοιτάζει 2. αποδίδω 
σηµασία σε (κάτι), το κοιτάζω προσεκτικά: δεν πολυκοιτάζει τους τύπους, είναι 
απλός σ'αυτά || το πήρα βιαστικά, χωρίς να το πολυκοιτάζω. 

πολυκοµµατικός, -ή, -ό αυτός στον οποίο υπάρχουν ή συµµετέχουν πολλά 
κόµµατα: ~ κυβέρνηση | σύστηµα ANT. µονοκοµµατικός. 

πολυκοµµατισµός (ο) [1896] η ύπαρξη και λειτουργία πολλών κοµµάτων: ο ~ 
αποτελεί θεµέλιο λίθο τής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας ΑΝΤ. 
µονοκοµµατισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. multipartisme]. 

πολυκοσµία (η) [1766] {χωρ. πληθ.} ο συνωστισµός που δηµιουργείται από τη 
συγκέντρωση πολλών ανθρώπων στον ίδιο χώρο: αποφεύγω την - || αυτές τις 
µέρες υπάρχει ~ στα µαγαζιά λόγω των εκπτώσεων ΣΥΝ. κοσµοσυρροή. 

πολυκοτυλήδονος, -η, -ο BOT. αυτός που έχει περισσότερες από δύο 
κοτυληδόνες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polycotelydon]. 

πολυκουζινάκι (το) {χωρ. γεν.} σύνθετη οικιακή συσκευή που αποτελείται από 
δύο ηλεκτρικές εστίες, νεροχύτη και µικρό ψυγείο. 

Πολυκράτης (ο) {-η κ. -άτους} 1. τύραννος τής Σάµου (6ος αι. π.Χ.), γνωστός 
για τα έργα του στο νησί (λιµενικές εγκαταστάσεις, υδραγωγείο, ανάκτορο, 
ναός τής Ήρας) 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. πολυκρατής 
«πανίσχυρος, πολύ δυνατός» < πολύ- + -κρατής < κρατώ]. 

πολύκροτος, -η, -ο [αρχ.] (µτφ.) αυτός που έχει προκαλέσει αίσθηση στην κοινή 
γνώµη, που έχει συζητηθεί πολύ: ~ δίκη | υπόθεση | σίριαλ ΣΥΝ. περιβόητος, 
διαβόητος. 

πολυκύµαντος, -η, -ο 1. (θάλασσα) που έχει πολλά κύµατα 2. (συ-νήθ. µτφ.) 
αυτός που έχει περάσει από πολλές διακυµάνσεις και περιπέτειες: ~ βίος | 
ιστορία ΣΥΝ. ταραχώδης, περιπετειώδης ΑΝΤ. ακύµαντος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
πολύ- + -κύµαντος < κυµαίνω (< αρχ. κύµα)]. 

πολυκυστικός, -ή, -ό αυτός που έχει πολλές κύστεις: ~ ωοθήκες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polycystic]. 

πολυκύτταρος, -η, -ο [1891] ΒΙΟΛ. αυτός που αποτελείται από πολλά κύτταρα: ~ 
φυτά | οργανισµοί ΑΝΤ. µονοκύτταρος. Επίσης πολυ-κυτταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. multicellulaire], 

πολύκωπος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πολλά κουπιά: ~ λέµβος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πολύ- + -κωπος < κώπη «κουπί» (βλ. κ. κουπΟ]. 

πολυλειτουργικός, -ή, -ό αυτός που επιτελεί πολλές λειτουργίες. [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multifunctional]. 

πολυλογάς (ο) {πολυλογάδες}, πολυλογού (η) {πολυλογούδες} 1. πρόσωπο που 
λέει πολλά λόγια περιττά ή ασήµαντα, που φλυαρεί ΣΥΝ. φλύαρος, 
φαφλατάς, γλωσσάς ΑΝΤ. λιγοµίλητος, λιγόλογος 2. (ως ουσ.) φλύαρος 
άνθρωπος: δεν µπορώ τους ~. — πολυλονάδικος, -η, -ο. 

πολυλογία (η) [αρχ.] {δύσχρ. πολυλογιών} 1. το να µιλάει κανείς πολύ, χωρίς 
να λέει κάτι ουσιαστικό: δεν µπορώ την ~ του· αν αρχίσει, δεν σταµατά µε 
τίποτα ΣΥΝ. φλυαρία ΑΝΤ. ολιγολογία 2. (συνεκδ., συ-νήθ. στον πληθ.) ό,τι 
λέει κανείς φλυαρώντας: αυτά είναι πολυλογίες! — πολύλογος, -η, -ο [αρχ.]. 

πολυλογώ ρ. αµετβ. {-είς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φλυαρώ, µιλώ 
ακατάπαυστα· ΦΡ. (για) να µη α' τα πολυλογώ για να µη φλυαρώ, για να µπω 
κατευθείαν στο θέµα: ~, έψαξα παντού, ρώτησα, αλλά αυτός είχε εξαφανιστεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πολυλογώ (-έω) < πολύ- + -λογώ (< λόγος)]. 

πολυµαθής, -ής, -ές {πολυµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πολυµαθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που έχει µάθει πολλά, που κατέχει πολλές γνώσεις (πβ. λ. αµαθής, 
ηµιµαθής). — πολυµάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πολύ- + -µαθής < µανθάνω, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον]. 

πολυµαστία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσπλασία που συνίσταται στην ύπαρξη ή 
εµφάνιση συµπληρωµατικών µαστών στο στήθος και σπα-νιότ. στην πλάγια 
κοιλιακή ή βουβωνική χώρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Polymastie]. 

πολυµελής, -ής, -ές [αρχ.] {πολυµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αποτελείται 
από πολλά µέλη: ~ δικαστήριο | οικογένεια | επιτροπή | αντιπροσωπία | 
κυβερνητικό σχήµα ΑΝΤ. ολιγοµελής. — πολυµέλεια (η) [1887]. 

πολυµερής, -ής, -ές {πολυµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που αποτελείται 
από πολλά µέρη ή έχει πολλές διαφορετικές πλευρές: ~ ανάλυση | ερµηνεία 
ΣΥΝ. πολυσύνθετος, πολύπλευρος, πολυσχιδής ΑΝΤ. µονοµερής 2. αυτός που 
διεξάγεται ανάµεσα σε πολλά µέρη: ~ συµ- 

φωνία | ανταλλαγές (πβ. λ. µονοµερής, διµερής) 3. αυτός που δεν µένει 
προσκολληµένος σε ένα, αλλά επεκτείνεται σε πολλά σηµεία: ~ ενδιαφέρον | 
µόρφωση · 4. ΧΗΜ. αυτός που έχει προκύψει από πολυµερισµό: ~ ένωση/ 
υλικό. — πολυµέρεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες 
[ETYM. αρχ. < πολύ- + -µερής < µέρος]. 

πολυµεριζω ρ. µετβ. {πολυµέρισ-α, -τηκα, -µένος} ΧΗΜ. παράγω (κάτι) µε 
πολυµερισµό. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polymériser]. 

πολυµέριµνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολλές µέριµνες, πολλές φροντίδες. 
πολυµερισµός (ο) [1895] 1. ΧΗΜ. σειρά χηµικών αντιδράσεων κατά τις οποίες 

σχηµατίζονται χηµικές ενώσεις µε µεγάλο πλήθος ατόµων και µεγάλο 
µοριακό βάρος από τη συνένωση µεγάλου αριθµού απλούστερων όµοιων ή 
παρόµοιων µορίων 2. (στην πολιτική) η συλλογική εκτέλεση συλλογικά 
ειληµµένων διεθνών αποφάσεων από οµάδες κυβερνήσεων ή κρατών (κατά 
κανόνα, υπό την αιγίδα τού Ο.Η.Ε.) ΑΝΤ. µονοµερισµός. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polymérisation. Στην πολιτική σηµ. η 
λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. multilateralism (αντώνυ-µο τού 
bilatéralisme. 

πολυµέσα (τα) ΤΕΧΝΟΛ. Ο συνδυασµός οπτικών και ακουστικών µέσων, κυρ. 
µέσω Η/Υ, για εκπαιδευτικούς, διαφηµιστικούς, ψυχαγωγικούς ή άλλους 
σκοπούς. — πολυµεσικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
multimedia]. 

πολυµεταγγιζόµενος, -η, -ο αυτός που υποβάλλεται σε αλλεπάλληλη, περιοδικά 
επαναλαµβανόµενες µεταγγίσεις αίµατος εξαιτίας παθήσεως (λ.χ. αιµοφιλίας, 
µεσογειακής αναιµίας): ~ άτοµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
polytransfused (νόθο συνθ.)]. 

πολυµεταλλισµός (ο) [χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. το νοµισµατικό σύστηµα κατά το 
οποίο κυκλοφορούν νοµίσµατα από διάφορα µέταλλα (χρυσά, αργυρά, 
χάλκινα κ.λπ.) ΑΝΤ. µονοµεταλλισµός. 

πολυµετοχικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από πολλούς µετόχους: ~ εταιρεία. 
πολυµετρο (το) (πολυµέτρ-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που περιλαµβάνει 

συνδυασµό οργάνων (αµπερόµετρο, βολτόµετρο και ωµόµετρο) µε ευρεία 
χρήση σε διάφορες ηλεκτρικές µετρήσεις (τάσης, έντασης, αντίστασης κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polymeter]. 

πολυµέτωπος, -η, -ο αυτός που εµφανίζεται ή διεξάγεται σε πολλά µέτωπα: ~ 
εκστρατεία || η κυβέρνηση δέχεται - επίθεση από συνδικάτα, εφηµερίδες και 
εσωκοµµατικούς αντιπάλους. 

πολυµηνόρροια (η) [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση έµµηνης ρύσης ανά 
διαστήµατα µικρότερα των 24 ηµερών. 
[ΕΤΎΜ, < πολύ- + µηνο- (< µήνας) + -ρροια (< ρέω, µε διπλασιασµό τού -ρ- 
εν συνθέσει), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polymenorrhea]. 

πολύµηνος, -η, -ο [1841] αυτός που έχει διάρκεια πολλών µηνών: ~ ταξίδι | 
θεραπεία. 

πολυµηχανηµα (το) µηχάνηµα κατάλληλο για πολλές εργασίες. 
πολυµήχανος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µηχανεύεται, επινοεί συνεχώς 

τεχνάσµατα, για να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες: ο ~ Οδυσσέας ΣΥΝ. 
εφευρετικός, δαιµόνιος, ευφυής, επινοητικός. 

πολύ µιλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {πολυµιλάς... | πολυµίλησα} µιλάω πολύ, συνήθ. 
λέγοντας πράγµατα που δεν θα έπρεπε να µαθευτούν ή για να φανεί ότι τα 
γνωρίζω: µην ~, γιατί θα βρεις τον µπελά σου. 

Πολυµνία (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις 
εννέα Μούσες, προστάτιδα τής θεατρικής τέχνης 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν. < πολύ- + -ύµνια < ύµνος]. 

πολυµορφία (η) [µτγν.] {πολυµορφιών} 1. το να είναι κανείς πολύµορφος, το 
να παρουσιάζει ποικιλία στη µορφή του: γλωσσική ~ || η ~ των ακτών | των 
αντιδράσεων κάποιου ΑΝΤ. οµοιοµορφία 2. ΒΙΟΛ. (παλαιότ.) ο πολυµορφισµός 
(βλ.λ.). 

πολυµορφικός, -ή, -ό 1. ΒΙΟΛ. (για οργανισµούς) αυτός που εµφανίζει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά στη δοµή ή λειτουργία του λόγω γενετικών 
διαφορών ή διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης: «οι άνθρωποι είναι ~, γι' 
αυτό είναι αδύνατο να βρεθεί ένα φάρµακο κατάλληλο για όλους» (εφηµ.) 2. 
(στη βιοµηχανία) (α) προϊόν που το χαρακτηρίζει η δυνατότητα να λαµβάνει 
πολλές λειτουργικές µορφές και να εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες: ~ γραφείο 
| καναπές µε µοντέρνο ντιζάιν που «µεταµορφώνεται» µε λίγες κινήσεις (β) 
πολυµορφικό (το) επιβατικό όχηµα που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής 
αξιοποίησης τού εσωτερικού χώρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
polymorphic]. 

πολυµορφισµός (ο) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. γενετική παραλλαγή που 
δηµιουργεί διαφορετικά χαρακτηριστικά στα άτοµα τής ίδιας πληθυσµικής 
οµάδας ή τού ίδιου είδους, λ.χ. στους ανθρώπους τις διαφορετικές οµάδες 
αίµατος, στις ανεµώνες το διαφορετικό χρώµα των λουλουδιών κ.λπ. ΣΥΝ. 
πολυµορφία 2. ΧΗΜ. η εµφάνιση χηµικής ένωσης σε περισσότερες από µία 
διαφορετικές κρυσταλλικές µορφές. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polymorphisme]. 

πολυµορφοπύρηνο (το) {πολυµορφοπύρηνων} ΒΙΟΛ. (λευκό αιµο-σφαίριο) που 
φαίνεται να έχει πολλούς πυρήνες µε διαφορές στη µορφή και στο µέγεθος, 
ενώ πρόκειται για έναν πυρήνα µε πολλούς λοβούς, οι οποίοι συνδέονται µε 
λεπτότατους µίσχους. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. polymorphonuclear 
(νόθο συνθ.)]. 

πολύµορφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ή παρουσιάζει διάφορες µορφές ΣΥΝ. 
ποικιλόµορφος ΑΝΤ. οµοιόµορφος. — πολύµορφα | πο-λυµόρφως [µτγν.] 
επίρρ. 

πολύµοχθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που απαιτεί πολύ µόχθο ή γίνεται 
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εφικτός µετά από πολύ µόχθο: ~ προσπάθεια | έργο | επάγγελµα ΣΥΝ. 
επίπονος, κοπιαστικός, επίµοχθος. 

πολύµπριζο (το) → πολύπριζο 
Πολυνείκης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Οιδίποδα και τής Ιοκάστης, αδελφός τού 

Ετεοκλή, τής Αντιγόνης και τής Ισµήνης- σε µονοµαχία για τον θρόνο τής 
Θήβας οι δύο αδελφοί αλληλοσκοτώθηκαν και η Αντιγόνη, παραβαίνοντας τη 
διαταγή που απαγόρευε την ταφή τού Πολυνείκη ως προδότη, έθαψε τον 
αδελφό της. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -νείκης < νείκος «φιλονικία - µάχη»]. 

πολύνεκρος, -η, -ο αυτός που έχει ως συνέπεια πολλούς νεκρούς: ~ δυστύχηµα^ 
| ναυάγιο | επιθέσεις. 

πολύ νευρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. παθολογική αλλοίωση τού περιφερειακού νευρικού 
συστήµατος. — πολυνευριτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
polyneuritis]. 

πολύνευρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλά νεύρα ή νευρώσεις: - φύλλο. 
Πολυνησία (η) [1819] 1. σύνολο νησιών και νησιωτικών συστάδων τού ΚΑ. 

Ειρηνικού Ωκεανού, που καταλαµβάνει µια τεράστια τριγωνική έκταση, η 
οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζεται από τα νησιά τής Ν. Ζηλανδίας, τα 
νησιά τού Πάσχα και τής Χαβάης 2. Γαλλική Πολυνησία (γαλλ. Polynésie 
Française) γαλλική υπερπόντια κτήση στον Ν. Ειρηνικό Ωκεανό, στην οποία 
ανήκει το νησί τής Ταϊτής µε πρωτεύουσα την Παπεέτε. — Πολυνήσιος (ο) 
[1890], Πολυνησία (η), πολυνησιακός, -ή, -ό [1898]. [ΕΤΥΜ,Ελληνογενές 
ξέν. τοπωνύµιο, < αγγλ. Polynesia]. 

πολυνίκης (ο) [µτγν.] {πολυνικών} (σπάν.) πρόσωπο που έχει νικήσει πολλές 
φορές: (ως επίθ.) ~ προπονητής (που έχει οδηγήσει την οµάδα του πολλές 
φορές σε νίκη). 

πολυνοµία (η) [1833] {πολυνοµιών} η έλλειψη κωδικοποιηµένης νοµοθεσίας 
µε την ύπαρξη πολλών, συχνά αντικρουόµενων νόµων για το ίδιο θέµα. 

πολυνοµοσχέδιο (το) {πολυνοµοσχεδί-ου | -ων} χαρακτηρισµός νοµοσχεδίου το 
οποίο είτε περιέχει διατάξεις που επιφέρουν αλλαγές σε πολλούς τοµείς τής 
έννοµης τάξης είτε για την ψήφιση του απαιτείται η υπογραφή περισσοτέρων 
τού ενός υπουργών είτε ρυθµίζει µεν ένα µόνο αντικείµενο, αλλά οι αλλαγές 
που επιφέρει είναι δραστικές και πολύ σηµαντικές: «~ για τη ∆ικαιοσύνη 
καταθέτει το υπουργείο αµέσως µετά τις γιορτές: τι αλλάζει στα ναρκωτικά, τις 
εξώσεις και τα δικαστήρια» (εφηµ.) || «µε το ~ τού υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
ρυθµίζονται θέµατα των αξιωµατικών, τού πολιτικού προσωπικού και των 
αποστράτων, το θέµα τής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς και ο 
τρόπος νέων προσλήψεων στο υπουργείο» (εφηµ.). 

πολυξάκουστος, -η, -ο αυτός που έχει πολύ µεγάλη φήµη, πολύ ξακουστός 
ΣΥΝ. περίφηµος, ονοµαστός, φηµισµένος. Επίσης πολυξα-κουσµένος. 

Πολυξένη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η µικρότερη κόρη τού Πριάµου και τής Εκάβης 2. 
αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πολύξενος «αυτός που προσκαλεί πολλούς ξένους, 
που είναι φιλόξενος» < πολύ- + ξένος]. 

πολύξερος, -η, -ο [µεσν.] (συνήθ. ειρων.) αυτός που ξέρει πολλά: µας κάνει τον 
- ΣΥΝ. έξυπνος. 

πολυξοδιάζω ρ. αµετβ. (διαλεκτ.) ξοδεύω πολλά, κάνω σπατάλες. 
πολυοµβρία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) οι άφθονες και συνεχείς βροχοπτώσεις ANT. 

ανοµβρία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πολύοµβρος < πολύ- + δµβρος «βροχή» (βλ.λ.)]. 
πολυόµµατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πολλά µάτια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 

πολύ- + -όµµατος < όµµα «µάτι, βλέµµα» (βλ.λ.)]. 
πολύοσµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που αναδίδει πολλές και διαφορετικές 

οσµές. — πολυοσµία (η) [µτγν.]. 
πολυουρεθάνη (η) πλαστική ύλη που χρησιµοποιείται κυρ. ως στε-γανωτικό και 

µονωτικό υλικό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. polyurethane < poly- (< ελ-λην. 
πολύ-) + ur- (< αρχ. ουρον, -α) + -ethane, παραγ. τού ethyl (βλ. λ. αιθύλιο)]. 

πολυουρία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού όγκου των ούρων που 
αποβάλλονται από τον οργανισµό µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο σε 2 λίτρα και 
η οποία είναι από τα πρώτα συµπτώµατα τού σακχαρώδους διαβήτη. — 
πολυουρικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyuria]. 

πολυπαθαίνω ρ. µετβ. {πολύπαθα} παθαίνω (κάτι) κατ'επανάληψη. 
πολυπάθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ποικιλία ψυχικών και σωµατικών παθών, 

στα οποία υπόκειται κάποιος. 
πολύπαθος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί πολλά βάσανα, που έχει πάθει πολλά 

ΣΥΝ. πολυβασανισµένος. Επίσης (λόγ.) πολύπαθης, -ής, -ές [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολύπαθης < πολύ- + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. παθ. 
αόο. β' ε-παθ-ον)]. 

πολυπαινµένος, -η, -ο (για θεατρικό, κινηµατογραφικό ή τηλεοπτικό έργο) 
αυτός που έχει παιχθεί πολλές φορές: ~ σίριαλ | ταινία | ντοκιµαντέρ. 

πολυπάω ρ. → πολυπηγαίνω 
πολύπειρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που διαθέτει µεγάλη πείρα: ~ πολιτικός | 

προπονητής ANT. άπειρος. — πολυπειρία (η) [αρχ.]. 
πολυπέταλος, -η, -ο [1809] (άνθος) που έχει πολλά ελεύθερα πέταλα στη 

στεφάνη (πβ. λ. µονοπέταλος). 
πολυπηγαίνω κ. πολυπάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (µε άρνηση) ♦ 1. (αµετβ.) (α) 

πηγαίνω συχνά κάπου: δεν ~ σινεµά (β) ταιριάζω αρκετά: αυτό το παντελόνι 
δεν πολυπηγαίνει µε το σακάκι σου ♦ 2. (µετβ.) 

συµπαθώ, εκτιµώ (κάποιον) (κυρ. στον τ. πολυπάω): αυτό τον τύπο δεν τον ~. 
πολυπλάνητος, -η, -ο αυτός που έχει περιπλανηθεί πολύ ή σε πολλά µ,έρη. 
πολύπλευρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλές πλευρές: ~ σχήµα 2. 

(µτφ.) (α) αυτός που εµφανίζει διαφορετικές όψεις ή δεξιότητες: ~ ταλέντο | 
ιδιοφυΐα | υπόθεση ANT. µονόπλευρος (β) αυτός που γίνεται από πολλές 
πλευρές: ~ µελέτη | αντίδραση. — πολύπλευρα | πολυπλεύρως επίρρ. 

πολυπληθής, -ής, -ές [µτγν.] {πολυπληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πολυπληθέστερος, -
ατός} αυτός που αποτελείται από µεγάλο πλήθος: ~ συγκέντρωση | εξόρµηση 
ΣΥΝ. πολυάριθµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολυπλοειδής, -ής, -ές ΒΙΟΛ. (για πυρήνα, κύτταρο, οργανισµό) αυτός που 
περιέχει περισσότερα χρωµοσώµατα, συνήθως πολλαπλάσια, από κάθε ζεύγος 
(πβ. λ. διπλοειδής, απλοειδής). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
polyploid (κατά το diploid)]. 

πολυπλόκαµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλά πλοκάµια 2. (µτφ.) αυτός 
που έχει ποικίλες και ύποπτες διασυνδέσεις και επεκτείνεται σε πολλά, 
διαφορετικά σηµεία: η - επέκταση τής µαφίας ανά την υφήλιο. 

πολύπλοκος, -η, -ο αυτός που είναι υπερβολικά σύνθετος και έχει πολλά, 
διαφορετικά στοιχεία ή παραµέτρους, µε αποτέλεσµα να µη γίνεται εύκολα 
κατανοητός, να µπερδεύει: ~ µηχανισµός λειτουργίας | υπόθεση | θεωρία | θέµα 
| πρόβληµα ΣΥΝ. περίπλοκος, µπερδεµένος, συγκεχυµένος ΑΝΤ. απλός. — 
πολύπλοκα επίρρ., πολυπλοκότητα (η) [1894]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -
πλοκός < πλέκω (πβ. κ. πλοκή)]. 

πολύποδας (ο) {πολυπόδων} 1. ΖΩΟΛ. (α) κάθε θαλάσσιο ασπόνδυλο µε 
κυλινδρική µορφή (όπως η θαλάσσια ανεµώνη), που φέρει αγκαθωτούς 
πλοκάµους γύρω από το στόµα και έχει συνήθ. την ανάποδη πλευρά του 
προσκολληµένη σε επιφάνεια (β) το χταπόδι · 2. ΙΑΤΡ. µαλακό σαρκώδες ή 
ινώδες µόρφωµα που αναπτύσσεται πάνω σε βλεννώδη επιφάνεια, όπως η 
µύτη, η µήτρα, το έντερο ή ο λάρυγγας και αποτελεί είτε καλοήθη όγκο είτε 
υπερτροφία τού βλεννογόνου. Επίσης (λόγ.) πολύπους [αρχ.] {πολύποδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολύπους < πολύ- + πους, ποδός (βλ. κ. πόδι)]. 

πολύποδος, -η, -ο αυτός που έχει πολλά πόδια. 
πολυπόθητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο µεγάλου πόθου ή 

τού πόθου πολλών: ~ µέρα | στιγµή ΣΥΝ. περιπόθητος. 
πολυποίκιλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που εµφανίζει εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία: - 

προβλήµατα | ενδιαφέροντα | γνώσεις | καθήκοντα. — πολυποίκιλα επίρρ. 
πολυποίκιλτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει πλούσια διακόσµηση, που είναι 

ωραία στολισµένος: ~ κόσµηµα. 
πολυπολιτισµικός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη 

διαφόρων και διακρινόµενων µεταξύ τους πολιτισµών: - κράτη | κοινωνίες. — 
πολυπολιτισµικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multicultural]. 

πολύπορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που παρέχει πολλά περάσµατα, πολλές 
διαβάσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + πόρος (βλ.λ.)]. 

πολυποσία (η) {χωρ. πληθ.} η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών 
ποτών. [ΕΤΥΜ αρχ. < πολύ- + -ποσία < πόσις (βλ.λ.)]. 

πολύπους (ο) → πολύποδας 
πολυπράγµονα) ρ. αµετβ. [αρχ.] {πολυπραγµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 

(κακόσ.) 1. ασχολούµαι µε πολλά πράγµατα (χωρίς να είµαι ο πλέον 
κατάλληλος για όλα) 2. ανακατεύοµαι σε ξένες υποθέσεις από περιέργεια. — 
πολυπραγµοσύνη (η) [αρχ.]. 

πολυπραγµων, -ων, -ον {πολυπράγµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (κα-κόσ.) 1. 
αυτός που έχει πολλές ασχολίες, χωρίς να µπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες µε 
επιτυχία ΣΥΝ. πολυάσχολος ΑΝΤ. απράγµων 2. αυτός που ανακατεύεται σε 
ξένες υποθέσεις, σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν ΣΥΝ. ανακατωσούρης. 
Επίσης (καθηµ.) πολυπράγµονος (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, απράγµων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + πράγµων < πράγµα]. 

πολύπραγος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που ασχολείται ή έχει ασχοληθεί µε πολλά 
ΣΥΝ. πολυπραγµων ΑΝΤ. άπραγος 2. αυτός που µηχανεύεται πολλά ΣΥΝ. 
επινοητικός, πολυµήχανος. 
[ΕΤΥΜ. < πολύ- + -πραγος < θ. πραγ- τού ρ. πράττω (πβ. αρχ. πράγµα). Βλ. κ. 
άπραγος]. 

πολύπριζο κ. (προφορ.) πολύµπριζο (το) εξάρτηµα µε ή χωρίς καλώδιο που 
συνδέεται µε πρίζα και που επιτρέπει την παροχή ρεύµατος σε δύο ή 
περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα. 

πολυπρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συγκεντρώνει ή αποτελείται από 
πολλά πρόσωπα, πολλούς ανθρώπους: σε ύστερες φάσεις τής βυζαντινής 
εικονογραφίας οι παραστάσεις είναι πιο ~|| ~ οµάδα | επιτροπή ΑΝΤ. 
ολιγοπρόσωπος 2. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει πολλά διαφορετικά 
πρόσωπα, που αλλάζει πρόσωπα και συµπεριφορά ANT υποκριτής. — 
πολυπροσώπως επίρρ. [µτγν.], πολυπροσωπία (η). 

πολύπτυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλές πτυχές: ~ χιτώνας 2. (µτφ. 
για θέµατα, υποθέσεις κ.λπ.) αυτός που παρουσιάζει πολλές όψεις, πολλές 
πλευρές: ~ υπόθεση · 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. πολύπτυχο(ν) (το) {πολυπτύχ-ου | -ων} 
(στη βυζαντινή αγιογραφία) περισσότερες από τρεις πινακίδα σωµένες, οι 
οποίες έχουν στις όψεις τους ζωγραφισµένες εικόνες τού Χριστού, τής 
Παναγίας, αγίων κ.λπ. · 4. έντυπο που οι σελίδες του είναι σωµένες οριζόντια 
και διπλώνουν για να έχει µικρό σχήµα 5. ΦΙΛΟΛ. πολύπτυχα (τα) (στην 
παλαιογραφία) σύνολο τεσσάρων έως δέκα συνενωµένων πινακίδων (βλ.λ.), 
που αποτελούσαν έναν κώδικα (βλ.λ.) (βλ. κ. λ. δίπτυχο, τρίπτυχο).   * 



πολύπτωτος 1448 πολυτέλεια 
 

ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. πολύπτωτος, -η, -ο 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει ή 
συντάσσεται µε πολλές πτώσεις: ~ σύστηµα | ρήµατα ANT. µονόπτωτος 
2. ΦΙΛΟΛ. πολύ-πτωτο(ν) (το) ρητορικό σχήµα κατά το οποίο µία λέξη 
επαναλαµβάνεται σε µία περίοδο σε πολλές πτώσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άπτωτος. [ΕΤΥΜ. ιιτγν. < πολύ- + -πτωτος < πίπτω (πβ. κ. πτώ-σις, 
βλ.λ.)]. πολυπυρηνος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που έχει πολλούς 
πυρήνες, κουκούτσια: ~ καρπός 2. ΒΙΟΛ.-ΦΥΣ. αυτός που έχει 
περισσότερους από έναν πυρήνες: ~ κύτταρο ΑΝΤ. µονοπύρηνος. 
πολυρριζος, -η, -ο [µτγν.] (φυτό) που έχει πολλές ρίζες. πολύς, πολλή, 
πολύ {τού πολ-ύ (λόγ. πολλού) | πολλ-οί (ουδ. -ά)· (λόγ. υπερθ.) 
πλείστος} 1. αυτός που υπάρχει σε µεγάλη ποσότητα: έβαλες ~ αλάτι 
στο φαγητό || βγάζει ~ χρήµα από την καινούργια του δουλειά || ~ 
ζάχαρη | γάλα | κρασί || - χώρος µένει ανεκµετάλλευτος || πάει ~ καιρός 
από τότε || µαζεύτηκε - κόσµος ΑΝΤ. λίγος· ΦΡ. ουκ εν τω πολλώ το ευ 
βλ. λ. ουκ 2. αυτός που υπάρχει ή εµφανίζεται σε µεγάλο βαθµό, µε 
µεγάλη ένταση: ~ κακό για το τίποτα (αγγλ. Much ado about nothing, 
έργο τού Σαίξπηρ) || (παροιµ.) «η ~ δουλειά τρώει τον αφέντη» || 
χρειάζεται ~ προσπάθεια ακόµη || θα έχει φουρτούνα σήµερα- έχει - 
αέρα || έχει ~ ζέστη | παγωνιά | θάλασσα || κάνει ~ φασαρία | ησυχία || ~ 
φως | πόνος | γέλιο | θάρρος ΣΥΝ. µεγάλος, έντονος, ισχυρός ΑΝΤ. λίγος 
3. (για χρόνο) µεγάλο διάστηµα, µακρά διάρκεια: έµεινε ~ χρόνο 
µακριά µας || περιµένω ~ ώρα 4. (στον πληθ. πολλοί, -ές, -ά) αυτοί που 
υπάρχουν σε µεγάλο αριθµό: έχω ~ γνωστούς, αλλά λίγοι είναι φίλοι || 
πήρε κακό βαθµό, γιατί έκανε ~ λάθη || - φορές (συχνά) || ~ άνθρωποι | 
αυτοκίνητα | ευκαιρίες | δυνατότητες | προβλήµατα ΑΝΤ. λίγοι- ΦΡ. (α) 
πολλές φορές συχνά: ~ οι νέοι αψηφούν τους κινδύνους και ενεργούν 
παρορµητικά (β) (λόγ.) εν πολλοίς (έν πολλοίς) όσον αφορά σε πολλά 
πράγµατα, κατά πολύ, σε σηµαντικό βαθµό: αυτά που ανακοίνωσε ο 
υπουργός ~ δίνουν ελπίδες για ριζικές αλλαγές 5. (ο τ. πολλά) πράγµατα 
σε µεγάλο αριθµό- η ειδικότερη σηµασία του καθορίζεται από τα 
συµφραζόµενα: έκανες - για µένα και δεν το ξεχνώ (µε βοήθησες πολύ) 
|| ζητάω ~; || το µυαλό του κατεβάζει ~ (έχει πολλές ιδέες) || ξέρω ~ || ~ 
και διάφορα (ποικίλα και διαφορετικά πράγµατα- ΦΡ. (α) (παροιµ.) 
όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα βλ. λ. λίγος (β) (µε άρνηση) 
πολλά-πολλά η οικειότητα και οι συχνές επαφές: δεν θέλω ~ µε τους 
γείτονες! || δεν έχω ~ µαζί του (γ) τα πολλά-πολλά το µεγαλύτερο 
µέρος: πλύνε το τώρα µε νερό, να φύγουν ~, και µετά θα το 
καθαρίσουµε καλύτερα! (δ) σαν πολλά (δεν) µας τα λες! ως έκφραση 
αγανάκτησης για όσα λέει κάποιος: Σαν πολλά δεν µας τα λες; Για 
µάζεψε λίγο τη γλώσσα σου! 6. πολλοί (οι) (α) οι περισσότεροι 
άνθρωποι, η πλειοψηφία: τα κανάλια κανονίζουν το πρόγραµµα τους 
ανάλογα µε το τι θέλουν ~ (β) ο λαός, το πλήθος: πεινάνε ~, για να 
περνούν καλά οι λίγοι 7. ο πολύς (+ κύριο όνοµα) για πολύ σηµαντικό 
και γνωστό πρόσωπο (δηλώνει αποδοχή τής σπουδαιότητας τού 
προσώπου από πλευράς οµιλητή): «γράφει ο ~ Γεώργιος Χατζιδάκις 
στα Ακαδηµεικά Αναγνώσµατα... » || ο φιλόσοφος τής γλώσσας, ο ~ 
Βίτγκενσταϊν · ΦΡ. (α) ΓΟ πολύ | το πο-λύ-πολύ (ι) στη χειρότερη 
περίπτωση (για συνέπειες χωρίς ιδιαίτερη σηµασία): ~ να µην 
ξανατραγουδήσει | να χάσει το σπίτι του (ii) το αργότερο, το 
µεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστηµα: θα λείψω ~ µία µέρα (iii) το 
ανώτατο δυνατό όριο: ~ να έχει πατήσει τα πενήντα (β) δεν το έχω σε 
πολύ (+να) είµαι ικανός (όσο και αν δεν το περιµένει κανείς): τους 
προειδοποίησα να µη µε πιέζουν, γιατί - να τους παρατήσω και να φύγω 
ΣΥΝ. δεν το έχω σε τίποτε. — πολύ επίρρ. (βλ.λ.). [EJYM αρχ. < *polw-
s, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pela- | *plä- «πληρώ, γεµίζω», πβ. σανσκρ. 
punì- «πολύς», αρχ. γερµ. filu (> γερµ. viel), λατ. plus (> ιταλ. più) κ.ά. 
Οµόρρ. πλή-θος, πλή-ρης, πλείων | πλέων (< *πλή/-ων), πληθ-ύς, 
πλησµ-ονή κ.ά. Η εναλλαγή των αρχ. θ. πολύ-1 πολλο-1 πολλά-, και 
ειδικά η παρουσία τού διπλού -λλ-, παραµένει δυσερµήνευτη- ίσως 
οφείλεται σε συλλαβική ανοµοίωση από αµάρτυρους τ. *πολυ-λο-1 λα 
(πβ. κ. µεγάλο-1 λα), οι οποίοι εµφανίζουν συλλαβική παρέκταση]. 
πολυσακχαρίτης (ο) {πολυσακχαριτών} ΧΗΜ. πολυµερές σάκχαρο, 

όπως το άµυλο ή η κυτταρίνη, που αποτελείται από πολλά µόρια 
απλών σακχάρων και κατά τον µεταβολισµό διασπάται σε απλά σάκ-
χαρα, τα οποία καίγονται για να προµηθεύσουν τον οργανισµό µε 
ενέργεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polysaccharide]. 

πολύ σαρκός, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που είναι πάρα πολύ 
παχύς, εξαιρετικά ευτραφής ΣΥΝ. παχύσαρκος ΑΝΤ. λιπόσαρκος. — 
πολυσαρκία (η) [αρχ.]. 

πολυσέλιδος, -η, -ο [1803] αυτός που αποτελείται από πολλές σελί-
δες: ~ επιστολή | βιβλίο | έκδοση | περιγραφή | αναφορά | κατάθεση 
ΑΝΤ. (ο)λιγοσέλιδος. 

πολυσέπαλος, -η, -ο [1873] BOT. (άνθος) που έχει πολλά σέπαλα ΑΝΤ. 
µονοσέπαλος. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polysepalous]. 

πολυσήµαντος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολλές σηµασίες, που µπορεί 
να ερµηνευθεί µε ποικίλους τρόπους ΣΥΝ. πολύσηµος ΑΝΤ. µονο-
σήµαντος 2. αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία, βαρυσήµαντος: ~ 
ενέργεια | οµιλία ΑΝΤ. ασήµαντος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < πολύ- + -
σήµαντος < σηµαίνω]. 

πολυσηµία (η) {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη πολλών σηµασιών σε µια λέξη 
ή φράση ΑΝΤ. µονοσηµία. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polysémie]. 

πολύσηµος, -η, -ο αυτός που έχει πολλές σηµασίες, που µπορεί να 
εκληφθεί µε διαφορετικούς τρόπους: ~ διατύπωση | λέξη (βλ. κ. λ. αµ-
φίσηµος) ΣΥΝ. πολυσήµαντος ΑΝΤ. µονόσηµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
πολύ- + -σηµος < σήµα]. 

πολυσθενής, -ής, -ές {πολυσθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΧΗΜ. αυτός που 
έχει σθένος µεγαλύτερο από 1. — πολυσθένεια (η). [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «σθεναρός», < πολύ- + -σθενής < σθένος. o χηµ. όρ. είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. polyvalent]. 

πολύσπαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έλκεται ή σύρεται µε πολλά 
σχοινιά 2. πολύσπαστο (το) {πολυσπάστ-ου | -ων} ΜΗΧΑΝ. σύ-
µπλεγµα τροχαλιών χρησιµοποιούµενο για την ανύψωση ή την έλξη 
µεγάλων βαρών. 

πολυσπερµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η είσοδος πολλών σπερµατο-
ζωαρίων στο ωάριο κατά τη γονιµοποίηση. 

πολυσπερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που περιλαµβάνει πολλά 
σπέρµατα. 

πολυσπορος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλούς σπόρους 2. πο-
λύσπορο (το) µαύρο ψωµί, στη ζύµη τού οποίου προστίθενται και 
σπόροι από διάφορα δηµητριακά ή άλλα φυτά. 

πολυσταυρία (η) {χωρ. πληθ.} στοιχείο εκλογικού συστήµατος, κατά 
το οποίο ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίµηση του σε περισσότε-
ρους τού ενός υποψηφίους στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θέτοντας σταυρό δί-
πλα στο όνοµα τους- κατ' αντιδιαστολή προς τη µονοσταυρία. 

πολύστηλος, -η, -ο 1. (σε έντυπο και κείµενο) αυτό που καταλαµβάνει 
πολλές στήλες: ~ άρθρο ΑΝΤ. µονόστηλος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
έχει µεγάλη έκταση, πάρα πολύ εκτενής: ~ αναφορά ΣΥΝ. µακρο-
σκελής, εκτεταµένος. 

πολύστικτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πολλά στίγµατα 
ΣΥΝ. κατάστικτος. 

πολύστιχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από πολλούς στί-
χους: ~ ποίηµα ΑΝΤ. (ο)λιγόστιχος, µονόστιχος. 

πολύστροφος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για µηχανές) αυτός που παίρνει πολλές 
στροφές: ~ κινητήρας · 2. (ποίηµα) που απαρτίζεται από πολλές 
στροφές · 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός τού οποίου το µυαλό παίρνει 
στροφές, κατεβάζει ιδέες και τεχνάσµατα ΣΥΝ. επινοητικός, έξυπνος, 
ευφυής. 

πολύστυλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλούς στύλους: ~ οικο-
δόµηµα/ ναός. 

πολυσυζητώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {πολυσυζήτη-σα, -θηκα, -µένος} 1. συ-
ζητώ για πολύ χρόνο ή/και σε βάθος (για κάποιον/κάτι) 2. (κυρ. η µτχ. 
πολυσυζητηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συζητηθεί πολύ: ~ θέµα | βι-
βλίο | ταινία | πρόσωπο | συνέντευξη ΣΥΝ. πολύκροτος. 

πολυσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από πολλές 
συλλαβές: ~ λέξη ΑΝΤ. µονοσύλλαβος, ολιγοσύλλαβος. 

πολυσυλλεκτικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά 
πρόσωπα ή πράγµατα: - κόµµα (δηλ. κοµµατικός σχηµατισµός µε 
µέλη και οπαδούς διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ιδεο-
λογίας) | κίνηµα || ~ τάσεις. — πολυσυλλεκπκότητα (η). 

πολυσύνδετος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει συνδεθεί µε πολλούς 
τρόπους 2. ΦΙΛΟΛ. πολυσύνδετο (το) σχήµα λόγου κατά το οποίο δύο 
ή περισσότερες προτάσεις ή όροι προτάσεως που επιτελούν την ίδια 
συντακτική λειτουργία, συνδέονται µεταξύ τους µε συµπλεκτικούς ή 
διαζευκτικούς συνδέσµους. 

πολυσύνθετος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που απαρτίζεται από πολλά 
στοιχεία, που δεν είναι απλός στη σύνθεση του: ~ πρόβληµα | υπόθε-
ση | φρασεολογία ΑΝΤ. απλός 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν πε-
ριορίζεται σε έναν µόνο τοµέα, αλλά έχει πολλά χαρίσµατα και δυ-
νατότητες: ~ προσωπικότητα | ταλέντο ΣΥΝ. πολυτάλαντος 3. ΓΛΩΣΣ. 
(λέξη) που σχηµατίζεται µε περισσότερα από δύο συνθετικά, π.χ. πα-
ρα-κατα-θήκη. 

πολυσύχναστος, -η, -ο [1844] τόπος στον οποίο συχνάζει πλήθος 
ανθρώπων: ~ δρόµος | πλατεία | κέντρο | παραλία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. fréquenté]. 

πολυσχιδής, -ής, -ές {πολυσχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.) αυτός 
που έχει διαιρεθεί σε πολλά µέρη, που έχει πολλές διακλαδώσεις 2. 
(µτφ.) αυτός που εκτείνεται σε πολλά πεδία, που καλύπτει πολλούς 
τοµείς: ~ δράση | δραστηριότητα | καθήκοντα ΣΥΝ. πολύπλευρος. — 
πολυσχιδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ,αρχ. < 
πολύ- + -σχιδής < σχίζω]. 

πολυτάλαντος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει πολλά χαρίσµατα, 
πολλά ταλέντα ΣΥΝ. προικισµένος. 

πολυταξιδεµένος, -η, -ο αυτός που έχει κάνει πολλά ταξίδια, που έχει 
γνωρίσει ξένους τόπους και ξένους πολιτισµούς κ.λπ. 

πολυτάραχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµφανίζει µεγάλη ταραχή 
και αναστάτωση: ~ συγκέντρωση | εποχή 2. (θάλασσα) που είναι τρι-
κυµιώδης 3. (µτφ.) αυτός που περνά | έχει περάσει από πολλές διακυ-
µάνσεις και περιπέτειες: ~ βίος | ζωή | σχέση ΣΥΝ. περιπετειώδης. 

πολύτεκνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλά παιδιά: ~ οικογένεια 
2. πολύτεκνος (ο) {πολυτέκν-ου | -ων, -ους} γονέας που έχει πε-
ρισσότερα από τρία παιδιά, τέκνα: επίδοµα | σύλλογος πολυτέκνων. 
— πολυτεκνία (η) [αρχ.]. 

πολυτέλεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | (σπάν.) πολυτελειών} 1. η 
κατάσταση πλούτου και άνεσης, που χαρακτηρίζεται από τη δαπάνη 
µεγάλων χρηµατικών ποσών και τη χρήση αντικειµένων που υπερ-
βαίνουν τις συνήθεις ανάγκες τού ανθρώπου: ζω µέσα στην ~ || συν-
θήκες πολυτέλειας ΣΥΝ. χλιδή, λούσο 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προσφέ-
ρει ευχαρίστηση και απαιτεί έξοδα, χωρίς να είναι βασικό αγαθό: ο 
µισθός µου δεν µου επιτρέπει τέτοιες ~ || είναι ~ για µας να φάµε έξω- 
ΦΡ. έχω την πολυτέλεια να... έχω τη δυνατότητα (συνήθ. για κάτι που 
άλλοι δεν έχουν ή για κάτι που µου λείπει): ευτυχώς εµείς, σε 
αντίθεση µε τους γονείς µας, έχουµε την πολυτέλεια να µπορούµε να 
βγαίνουµε και να διασκεδάζουµε συχνά || δεν - να χάνω τον χρόνο 
µου σε τηλεοπτικές ανοησίες! 3. το αγαθό που δεν είναι προσιτό 
(επειδή βρίσκεται σε έλλειψη ή πωλείται σε υπερβολικά υψηλή τιµή): 
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το βούτυρο | το κρέας άρχισε να είναι ~ 4. (η γεν. πολυτελείας ως χα-
ρακτηρισµός) (α) για οτιδήποτε αποτελεί αγαθό που βρίσκεται πέρα 
από τα στοιχειώδη, τα απαραίτητα: είδη ~ είναι τα καλλυντικά, τα 
κοσµήµατα, τα χαλιά κ.ά. ' ΦΡ. φόρος πολυτελείας ο φόρος που επι-
βάλλεται στα είδη πολυτελείας, αφού η αγορά τους θεωρείται ένδειξη 
υψηλού εισοδήµατος και εποµένως µεγάλης φοροδοτικής ικανότητας 
(β) σε ΦΡ. όπως (ξενοδοχείο, εστιατόριο, κατάστηµα κ.λπ.) πο-
λυτελείας ξενοδοχείο, εστιατόριο, κατάστηµα κ.λπ., το οποίο έχει κα-
ταταχθεί πιο πάνω και από την Α κατηγορία και η τιµή του είναι 
ανάλογα υψηλή ΣΥΝ. λουξ (πβ. λ. υπερπολυτέλεια) (γ) ψωµί πολυτε-
λείας το αφράτο λευκό ψωµί. 

πολυτελής, -ής, -ές {πολυτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πολυτελέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που απαιτεί τη δαπάνη µεγάλων χρηµατικών ποσών, 
προσφέροντας µεγαλύτερη ευχαρίστηση, άνεση: ~ γούστα | ζωή | κέ-
ντρα ΣΥΝ. πολυέξοδος, δαπανηρός 2. αυτός που παρουσιάζει εξαιρε-
τικό πλούτο (ως προς την εµφάνιση, τον εξοπλισµό του κ.λπ.), υπερ-
βαίνοντας κατά πολύ την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών ~ δια-
µέρισµα | κατοικία | µέγαρο | εµφάνιση | αυτοκίνητο | σκάφος ΣΥΝ. 
λουσάτος. — πολυτελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ακριβός» (ως αντώνυµο τού εύ-τελής), < 
πολύ- + -τελής< τέλος]. 

πολυτεντώνω ρ. µετβ. {πολυτέντω-σα, -θηκα, -µένος} τεντώνω πάρα 
πολύ ή περισσότερο από όσο πρέπει ή είναι επιτρεπτό: (µτφ.) µην πο-
λυτεντώνεις το σκοινί, γιατί θα σπάσει ΣΥΝ. παρατεντώνω. 

πολυτεχνείο (το) [1849] 1. το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα όπου 
διδάσκονται εφαρµοσµένες θετικές επιστήµες (π.χ. ηλεκτρολογία, 
πληροφορική, µηχανολογία, αρχιτεκτονική κ.ά.) και καλές τέχνες· (µε 
κεφ.) Εθνικό Μετσόβιο ~ (συντοµ. Ε.Μ.Π.)· ΦΡ. (ως χαρακτηρισµός για 
πρόσ.) τού Πολυτεχνείου απόφοιτος τού αντίστοιχου εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος (και όχι άλλων κατώτερων ή συναφών σχολών): µηχανο-
λόγος - 2. (συνεκδ.) η φοιτητική εξέγερση που έλαβε χώρα τον Νοέµ-
βριο τού 1973 κατά τής δικτατορίας µε επίκεντρο το κτήριο στο οποίο 
στεγάζονταν οι σχολές τού παραπάνω ιδρύµατος στην Αθήνα: τιµού-
µε τους αγωνιστές τού -■ ΦΡ. γενιά τού Πολυτεχνείου το σύνολο των 
ανθρώπων που µετείχαν στην εξέγερση αυτή και (κατ' επέκτ.) η γενιά 
η οποία ανδρώθηκε κατά τα χρόνια τής δικτατορίας και τα πρώτα 
µεταπολιτευτικά χρόνια: ανήκει στους εκπροσώπους τής γενιάς τού 
Πολυτεχνείου. — πολυτεχνικός, -ή, -ό [1812]. 
[ΕΤΥΜ < πολυτεχνική (σχολή), µε επίθηµα -είο κατά το σχολείο, ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. (école) polytechnique]. 

πολυτεχνειούπολη κ. (ορθότ.) πολυτεχνειόπολη (η) {-ης κ. -πό-λεως | 
-πόλεις, -πόλεων} συγκρότηµα κτηρίων και εγκαταστάσεων, στο 
οποίο στεγάζονται οι σχολές τού πολυτεχνείου, οι σχετικές υπηρεσίες 
(γραµµατείες, σπουδαστήρια κ.λπ.) και οι φοιτητικές εστίες: ~ 
Ζωγράφου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιούπολη. 

πολυτεχνίτης (ο) {πολυτεχνιτών}, πολυτεχνιτισσα (η) {δύσχρ. 
πολυτεχνιτισσών} αυτός που γνωρίζει και τα βγάζει πέρα σε πολλές 
τέχνες, επαγγέλµατα- συνήθ. στη ΦΡ. πολυτεχνίτης κι ερηµοσπίτης 
για κάποιον που καταπιάνεται µε πολλά πράγµατα, αλλά αποτυγχά-
νει σχεδόν παντού. Επίσης πολυτεχνίτρα (η). 

πολύτεχνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που καταπιάνεται µε πολλές τέχνες, 
ο πολυτεχνίτης. — πολυτεχνία (η) [αρχ.]. 

Πολύτιµη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
Θηλ. τού αρχ. επιθ. πολύτιµος]. 

πολυτίµητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός στον οποίο αποδίδονται ή έχουν 
αποδοθεί µεγάλες τιµές 2. (λαϊκ.) αυτός που έχει µεγάλη αξία, πολύ-
τιµος: ~ αγαθό. 

πολύτιµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολύ µεγάλη αξία: ~ λίθοι | µέ-
ταλλα | έγγραφα | νοµίσµατα | είδη || (κ. για πρόσ.) η οικογένεια είναι 
ό,τι πιο πολύτιµο έχει κανείς στον κόσµο || ~ φίλος | συµπαραστάτης 
ΣΥΝ. ανεκτίµητος, βαρύτιµος (για αντικείµενα) 2. αυτός που ωφελεί 
πολύ: ~ βοήθεια | συµβουλή | εµπειρία | συνεισφορά || ψηφίστηκε ως ο 
πολυτιµότερος παίκτης τού αγώνα ΣΥΝ. ωφέλιµος, ευεργετικός. — 
πολυτιµότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -τιµος < τιµή]. 

πολύτοκος, -η, -ο (λόγ.) 1. (γυναίκα) που έχει γεννήσει πολλά παιδιά 
2. (κ. για θηλυκό ζώο) αυτή που γεννά πολλές φορές ή πολλά µικρά: 
~ κουνέλα 3. (µτφ.) αυτός που είναι εξαιρετικά γόνιµος, που αποφέ-
ρει πολλούς καρπούς ΣΥΝ. εύφορος, καρπερός. Επίσης (ορθότ.) πολύ-
τοκος, -ος, -ο. — πολυτοκία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. πολύτοκος < 
πολύ- + -τόκος < τίκτω (βλ. λ. τόκος)]. 

πολύτοµος, -η, -ο [1887] (έκδοση) που απαρτίζεται από πολλούς τό-
µους: ~ εγκυκλοπαίδεια ΑΝΤ. επίτοµος, µονότοµος. 

πολυτονικός, -ή, -ό (σύστηµα γραφής) στο οποίο χρησιµοποιούνται 
περισσότεροι τού ενός τόνοι· κυρ. στη ΦΡ. πολυτονικό (σύστηµα) το 
σύστηµα γραφής τής ελληνικής γλώσσας στο οποίο γράφεται και η 
περισπωµένη (ενδεχοµένως και η βαρεία), καθώς και τα πνεύµατα: 
ακολουθώ | εφαρµόζω το ~ || γράφω σε ~ ΑΝΤ. µονοτονικό (σύστηµα)· 
(κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε το παραπάνω σύστηµα γραφής: 
~ γραµµατοσειρές ΑΝΤ. µονοτονικός. 

πολυτονικοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. η ταυτόχρονη εµφάνιση δύο 
ή περισσότερων διαφορετικών τονικοτήτων σε ένα έργο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polytonalité]. 

πολυτραβω (κ. -άω) ρ. µετβ. {πολυτράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτηκα, -ηγµέ-
νος} τραβώ υπερβολικά: (συνήθ. µτφ.) µην το πολυτραβάς το σκοινί, 
γιατί θα είναι εις βάρος σου ΣΥΝ. παρατραβώ. 

πολυτραυµατίας (ο/η) {πολυτραυµατιών} πρόσωπο που έχει υποστεί 
πολλά τραύµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polytraumatisé]. 

πολυτρίχι (το) {χωρ. γεν.} φυτό µε φύλλα πολύ λεπτά και µακριά, 

που µοιάζουν µε τρίχες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πολυτρίχιον, υποκ. τού επιθ. πολύτριχος]. 

πολύτρίχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αυξηµένη τριχοφυΐα ΣΥΝ. 
δασύτριχος. — πολυτριχία (η). 

πολύτροπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µηχανεύεται πολλούς τρόπους, 
τεχνάσµατα, για να αντιµετωπίσει δυσκολίες: (ως προσωνυµία τού 
Οδυσσέα στα οµηρικά έπη) «τον άντρα τον ~ πες µου, θεά» (µετά-
φραση Ζ. Σίδερη). 

πολυτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική λήψη τροφής ΣΥΝ. 
υπερσιτισµός. 

πολυτυπία (η) [1859] {πολυτυπιών} η ύπαρξη πολλών τύπων (π.χ. 
µιας λέξης στη γλωσσολογία ή ενός είδους στη βιολογία). 

πολύυδρος, -η, -ο αυτός που έχει νερό σε µεγάλες ποσότητες, άφθονο 
ΑΝΤ. ξερικός, άνυδρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -υδρος < ύδωρ (βλ. κ. 
υδρία)]. 

πολυύµνητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει υµνηθεί πολύ: ~ κατόρ-
θωµα | ήρωας ΣΥΝ. ονοµαστός, ξακουστός. 

πολυφαγία (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού πολυφάγου 2. η 
κατανάλωση υπερβολικά µεγάλης ποσότητας τροφής. 

πολυφάγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που καταναλώνει µεγάλες πο-
σότητες τροφής χωρίς να τις χρειάζεται ΣΥΝ. αδηφάγος. — πολυφα-
γός (ο) κ. πολυφάγου (η). 

πολυφαρµακία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 1. η κατανάλωση πολλών, συ-
νήθ. όχι απαραίτητων, φαρµάκων · 2. η ύπαρξη στην αγορά πολλών 
φαρµάκων για την ίδια ασθένεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. polypharmacie]. 

πολυφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που παρουσιάζει διαφορά στις 
φάσεις του: ~ ρεύµα (βλ. κ. λ. τριφασικός). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. polyphasic]. 

πολύφερνος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) (συνήθ. ως χαρακτηρισµός γυναικών) 
αυτή που έχει µεγάλη προίκα και είναι περιζήτητη νύφη. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πολύ- + -φερνος < φερνή «προίκα». Το αρχ. φερνή < *bher-nä 
(< I.E. *bher- «φέρω») συνδ. µε αρµ. befn «φορτίο», λιθ. bérnas 
«αγώρι», αλβ. barre «φορτίο» κ.ά. Η λ. αναφερόταν αρχικώς στις 
υποχρεωτικές προσφορές θρησκευτικού χαρακτήρα σε τελετές και 
γάµους, όπου όµως γρήγορα αντικαταστάθηκε από τη λ. προίξ 
(βλ.λ.). Βλ. κ. παρά-φερνα (τα)]. 

πολύφηµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει µεγάλη φήµη ΣΥΝ. πε-
ρίφηµος, διαβόητος. Επίσης πολυφηµισµένος — πολυφηµία (η) 
[µτγν.]. 

πολυφίλητος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) πολύ αγαπητός: ~ τέκνο. 
πολυφυής, -ής, -ές {πολυφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που πα-

ρουσιάζει πολλαπλή φύση, πολλά διαφορετικά είδη ΣΥΝ. πολυειδής, 
πολυποίκιλος, πολύµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< πολύ- + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πολυφυλετικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει πολλές φυλές: οι 
Η.Π.Α. είναι - κράτος. — πολυφυλετισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. polyphyìetic]. 

πολύφυλλος, -η, -ο [µτγν.] (συνήθ. για φυτά) που έχει πολλά φύλλα: ~ 
δέντρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 

πολυφωνία (η) [µτγν.] {πολυφωνιών} 1. ΜΟΥΣ. η τέχνη τής οργάνω-
σης τής µουσικής σε έναν αριθµό ανεξάρτητων µεταξύ τους και ως 
επί το πλείστον ισότιµων φωνών (µελωδικών γραµµών ή µερών), οι 
οποίες εκτελούνται από µουσικά όργανα ή ανθρώπινες φωνές, προ-
κειµένου να ακουστούν ταυτόχρονα, κατά απολύτως ελεγχόµενο τρό-
πο- αναφέρεται ειδικότερα στη δυτικοευρωπαϊκή µουσική από τον 
13ο ώς τον 17ο αι. και η ανάπτυξη της συνδέεται µε την ειδική τε-
χνική τής αντίστιξης (βλ.λ.)· αντιπαρατίθεται προς τη µονοφωνία, 
όπου η µουσική οργάνωση εξαντλείται σε µια κυρίως µουσική γραµ-
µή και προς την οµοφωνία, όπου η µουσική οργάνωση περιλαµβάνει 
µια µουσική γραµµή και τη συνοδία της: η ~ τής Αναγέννησης || η 
µουσική αυτή αντιπροσωπεύει µια πρώιµη µορφή ~ 2. (συνεκδ.) µου-
σική σύνθεση ή µέρος µουσικής σύνθεσης µε πολυφωνική γραφή: η ~ 
τής χορωδίας | τής ορχήστρας ΣΥΝ. αντίστιξη · 3. (µτφ.) η ύπαρξη 
και έκφραση πολλών διαφορετικών απόψεων: πρέπει να υπάρχει ~ 
στα Μ.Μ.Ε. ΣΥΝ. πλουραλισµός ΑΝΤ. µονοφωνία. — πολυφωνικός, -
ή,-ρ [1891]. 

πολύφωνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που βγάζει πολλές διαφορετικές φω-
νές,ήχους. 

πολύφωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλά φώτα 2. πολύφωτο 
(το) φωτιστικό που αποτελείται από πολλούς λαµπτήρες και συνήθ. 
κρεµιέται από το ταβάνι. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
πολύφωτος]. 

πολύχορδος, -η, -ο [αρχ.] 1. (µουσικό όργανο) που έχει πολλές χορδές 
ΑΝΤ. µονόχορδος 2. (µουσικό κοµµάτι) που έχει γραφτεί, για να 
εκτελείται από όργανα µε πολλές χορδές. 

πολυχρησία (η) {χωρ. πληθ.} η συχνή και για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα χρήση ή και η χρήση από πολλούς: οι καναπέδες έχουν φθα-
ρεί από την ~. 

[ΕΤΥΜ < πολύ- + χρησία < χρήση]. πολυχρονεµένος, -η, -ο (λαϊκ.) 
(ως ευχετ. προσωνυµία ισχυρού προσώπου από τους υποτελείς του) 
αυτός για τον οποίο εύχονται να ζήσει πολλά χρόνια: ο - µας πασάς | 
σουλτάνος. 
πολυχρονίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πολυχρόν-ισα, -ισµένος κ. -εµένος} 
(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) εύχοµαι σε (κάποιον) να ζήσει πολλά χρόνια: η 
Παναγία να σε πολυχρονίζει για το καλό που έκανες ♦ 2. (αµετβ.) 
διαρκώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα: πολυχρόνισε η υπόθεση αυτή 
στα δικαστήρια και λύση δεν βρέθηκε ακόµα. Πολυχρόνιος (ο) 
{Πολυχρονίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Πολύχρονης. 
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[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. πολυχρόνιος «αυτός που διαρκεί πολύ, 
που ζει πολλά χρόνια» (< πολύ- + -χρόνιος < χρόνος)]. 

πολυχρόνιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί, υφίσταται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα: ~ ασθένεια 2. ΕΚΚΛΗΣ. πολυχρόνιο(ν) (το) {πολυχρονίου} 
δέηση που ψάλλεται στις εκκλησίες για τη µακροηµέρευση εκκλησιαστικών ή 
πολιτικών αρχόντων. 

πολυχρονισµός (ο) (λόγ.) ΕΚΚΛΗΣ. η απαγγελία τού πολυχρονίου. Επίσης 
πολυχρόνισµα (το). 

πολύχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαρκεί πολλά χρόνια: ~ απουσία | 
πόλεµος | περιπέτεια | διδασκαλία 2. (ευχετ.) σε κάποιον που γιορτάζει τα 
γενέθλια του ή την ονοµαστική του γιορτή, για να ζήσει πολλά χρόνια: ~! Να 
τα εκατοστήσεις! 

πολύχρυσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολύ χρυσάφι, που είναι γεµάτος 
χρυσάφι: οι ~ Μυκήνες (χαρακτηρισµός των Μυκηνών, γνωστός από τον 
Όµηρο). 

πολυχρωµία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. τυπογραφική ή λιθογραφική µέθοδος 
για την εκτύπωση εικόνων µε συνδυασµό πολλών χρωµάτων (πβ. λ. διχρωµία, 
τετραχρωµία) 2. η συνύπαρξη στο ίδιο αντικείµενο πολλών χρωµάτων 
ταυτόχρονα ΑΝΤ. µονοχρωµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polychromie]. 

πολυχρωµισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ιδιότητα των χρωµογόνων µικροβίων να 
σχηµατίζουν χρωστικές ουσίες διαφόρων χρωµάτων. [ETYM. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. polychromisme]. 

πολύχρωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει ποκιλία χρωµάτων: ~ ρούχα ΣΥΝ. 
(µειωτ.) παρδαλός ΑΝΤ. µονόχρωµος. 

πολύχυµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλούς χυµούς ΣΥΝ. ζουµερός, 
χυµώδης. 

πολυψηφιος, -α, -ο [1879] (για αριθµούς) αυτός που αποτελείται από πολλά 
ψηφία. 

πολύψηφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από πολλές ψηφίδες. 
πολυώδυνος, -η, -ο αυτός που προκαλεί µεγάλο πόνο: ~ ασθένεια ΣΥΝ. 

επώδυνος, οδυνηρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ETYM. µτγν. < πολύ- + -ώδυνος 
(µε έκταση τού αρχικού ο- εν συνθέσει) < οδύνη]. 

πολυώνυµος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που φέρει πολλά ονόµατα 2. πολυώνυµο 
(το) {πολυωνύµ-ου | -ων} η αλγεβρική παράσταση που αποτελεί το αλγεβρικό 
άθροισµα µονωνύµων. — πολυωνυµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα, 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < πολύ- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού ό- εν συνθέσει) < 
ονυµα, αιολ. τ. τής λ. άνοµα. Η σηµ. 2 είναι απόδ. τού γαλλ. polynôme]. 

πολυωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οφθαλµική πάθηση που οφείλεται σε βλάβη 
τού κερατοειδούς ή τού κρυσταλλοειδούς φακού, κατά την οποία το µάτι 
αντιλαµβάνεται πολλαπλές εµφανίσεις (είδωλα) τού ιδίου αντικεµένου. 
[ΕΤΥΜ. < πολύ- + -ωπία < θ. ωπ- (πβ. αρχ. παρακ. δπ-ωπ-α τού ρ. ορώ, βλ. 
λ. όψη), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyopia]. 

πολύωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει διάρκεια πολλών ωρών: ~ ταξίδι | 
αναµονή. 

πολυώροφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλούς ορόφους: ~ πολυκατοικία 
ΑΝΤ. µονώροφος. 

πολφεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η αφαίρεση τού πολφού (βλ.λ.) ΣΥΝ. απονεύρωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pulpectomy (νόθο συνθ.)]. 

πολφίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού πολφού, που εκδηλώνεται µε έντονους 
πόνους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pulpitis]. 

πολφός (ο) ΑΝΑΤ. µαλακή και ιδιαίτερα ευαίσθητη ουσία, λόγω των νεύρων που 
περιέχει, που υπάρχει στην κοιλότητα τού δοντιού, συνδέοντας το εσωτερικό 
µε την επιφάνεια του. — πολφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., µε εκφραστ. 
αναδιπλασιασµό, αγν. ετύµου. Η συσχέτιση µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
πλεφίς- σησαµίς παραµένει αβέβαιη, ενώ άγνωστη είναι η ετυµ. τού 
αντίστοιχου λατ. pulpa «σάρκα»]. 

πολωνέζα (η) {χωρ. πληθ.} 1. εθνικός χορός των Πολωνών µε µέτριο ρυθµό και 
µέτρο 3/4: οι φηµισµένες ~ τού Σοπέν 2. (συνεκδ.) η µουσική τού παραπάνω 
χορού. Επίσης πολωνέζ {άκλ.}. [ΕΤΥΜ < γαλλ. polonaise, θηλ. τού επιθ. 
polonais «πολωνικός»]. 

Πολωνία (η) (πολ. Rzeczpospolita Polska = ∆ηµοκρατία τής Πολωνίας) κράτος 
τής Α. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βαρσοβία, επίσηµη γλώσσα την 
Πολωνική και νόµισµα το ζλότι. — Πολωνός κ. (καθηµ.) Πολωνέζος (ο), 
Πολωνή κ. (καθηµ.) Πολωνέζα (η), πολωνικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) 
πολωνέζικος, -η, -ο, Πολωνικά κ. (καθηµ.) Πολωνέζικα (τα). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
λατ. Polonia < πολ. Polska, από το επωνύµιο Pole < pole «πεδιάδα, κοιλάδα», 
λόγω τού ότι οι Πολωνοί ήταν κυρ. κάτοικοι πεδιάδων]. 

πολώνιο (το) {πολωνίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ραδιενεργό µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Po) που συνοδεύει συχνά το ράδιο και προκύπτει κατά τη διεργασία 
τής διάσπασης τού ουρανίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. polonium < µεσν. λατ. Polonia «Πολωνία», 
επειδή η χηµικός Marie Curie, η οποία το ανακάλυψε, ήταν πολωνικής 
καταγωγής]. πολώνω ρ. µετβ. [1883] {πόλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΦΥΣ. 
δηµιουργώ πόλωση 2. (µτφ.) (σε αντιπαραθέσεις ατόµων, οµάδων κ.λπ.) 
δηµιουργώ δύο πόλους µε αντίθετες και συγκρουόµενες απόψεις: αυτά τα δι-
λήµµατα έχουν σκοπό να πολώσουν τους ψηφοφόρους συσπειρώνοντας τους 
γύρω από τα δύο µεγάλα κόµµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polariser]. 

πόλωση (η) [1854] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΦΥΣ. (α) η δηµιουργία 
διαφοράς δυναµικού µεταξύ δύο αγωγών (β) (για το φως) η εξασθένιση τής 
έντασης τού φωτός µετά από ανάκλαση ή διάθλαση υπό ορισµένες συνθήκες: 
~ τού φωτός 2. (µτφ.) η δηµιουργία δύο πόλων µε αντίθετο πολιτικοϊδεολογικό 
περιεχόµενο, γύρω από τους οποίους συσπειρώνονται άτοµα µε όχι απόλυτα 
ταυτόσηµες ιδέες και απόψεις: η ~ τής πολιτικής ζωής οδηγεί στη συρρίκνωση 
των µικρότερων κοµµατικών σχηµατισµών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. polarisation]. 

πολωτής (ο) ΦΥΣ. ειδική συσκευή η οποία προκαλεί πόλωση τού φωτός· όµοια 
συσκευή χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν το φως είναι πολωµένο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polariseur]. 

πολωτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που προκαλεί πόλωση: ~ φίλτρο | µικροσκόπιο || 
(κ. µτφ.) ~ ενέργειες | αποφάσεις | οµιλίες των αρχηγών των δύο µεγάλων 
κοµµάτων. 

ποµάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αρωµατική αλοιφή µε ιδιαίτερα λιπαρή σύνθεση, 
που χρησιµοποιείται ως καλλυντικό τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ. < βεν. pomada 
(ιταλ. pomata), αρχική σηµ. «χυµός µήλου, µη-λίτης» < pomo «µήλο» < λατ. 
pomum]. 

Ποµακος (ο), Ποµάκα (η) αυτός που ανήκει σε βουλγαρόφωνη µουσουλµανική 
µειονότητα τής ∆. Θράκης. — ποµακικός, -ή, -ό [1891] κ. (καθηµ.) ποµάκικος, 
-η, -ο, Ποµακικά κ. (καθηµ.) Ποµάκικα (τα). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Pomaken, πιθ. βουλγ. προελ.]. 

ποµακική γλώσσα. Έτσι ονοµάζεται η γλώσσα που µιλούν οι Έλληνες 
Ποµάκοι τής Θράκης. Πρόκειται για σλαβική γλώσσα, διάλεκτο τής 
Βουλγαρικής, η οποία δεν έχει καµιά απολύτως σχέση µε την Τουρκική, 
την οποία διδάσκονται στο σχόλιο οι Ποµάκοι ως µουσουλµάνοι! Ήδη 
άρχισαν και αφανίζονται οι πρώτες περιγραφές τής ποµακικής γλώσσας 
από ιθαγενείς οµιλητές Έλληνες Πο-µάκους τής Θράκης (έχουν συνταχθεί 
γραµµατική και λεξικό). Ας σηµειωθεί ότι πρόκειται για προφορικά µόνο 
παραδεδοµένη γλώσσα, που πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η 
καταγραφή και περιγραφή της µε κατάλληλη προσαρµογή τού ελληνικού 
αλφαβήτου. 

Ποµερανία (η) περιοχή τής Β. Ευρώπης στη Βόρεια Θάλασσα, ένα τµήµα τής 
οποίας ανήκει στη Γερµανία και η υπόλοιπη στην Πολωνία. — Ποµερανός 
(ο), Ποµερανή (η), ποµερανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. 
Pomerania < πολ. pomorze «παραθαλάσσιος» < ρο «δίπλα, κοντά» + morze 
«θάλασσα»]. 

πόµολο (το) χερούλι πόρτας, παραθύρου ή επίπλου: το - τής ντουλάπας | τού 
κοµοδίνου || έβαλε ασηµένια ~ στις πόρτες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pomolo, αρχική σηµ. «το χερούλι τής σέλας (που αρχικώς 
είχε τη µορφή µήλου)», < µτγν. λατ. pomulum, υποκ. τού λατ. pomum 
«µήλο»]. 

ποµόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος αντλίας κυρ. για άντληση. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου, ίσως εµπορική ονοµασία]. 

πόµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η αντλία. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pompa < γαλλ. 
pompe < ολλ. pompe, ονοµατοπ. λ.]. 

ποµπεύω ρ. µετβ. {πόµπ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) διασύρω δηµόσια 
κάποιον ΣΥΝ. διαποµπεύω, εξευτελίζω, ρεζιλεύω. — πόµπευση (η) [αρχ.] κ. 
(λαϊκ.) πόµπεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ποµπή]. 

ποµπή (η) 1. παρέλαση πολλών ατόµων ή οχηµάτων σε γιορτή, τελε-τή ή άλλη 
εκδήλωση: πίσω από το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο σχηµατίστηκε ~ 
αυτοκινήτων µήκους ενός χιλιοµέτρου || ~ αυτοκινητιστών || η ~ που συνοδεύει 
τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία (σε κηδεία) || γαµήλια | πένθιµη -· ΦΡ. εν 
ποµπή | εν ποµπή και παρατάξει βλ. λ. παράταξη · 2. (λαϊκ.) η αισχρή πράξη, 
οτιδήποτε ντροπιάζει (κάποιον), σπιλώνει τη φήµη του: όλοι µιλάνε για τις ~ 
της. — πο-µπικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < πέµπω (βλ.λ.)]. 

ποµπή: συνώνυµα. Η σηµ. «διασύρω κάποιον εκθέτοντάς τον σε δηµόσια 
αποδοκιµασία» συνδέεται µε τη σηµασιολογική εξέλιξη που είχε η (βασική) 
λ. ποµπή ιδ. στο Βυζάντιο. Ήδη στους µεταγενέστερους χρόνους τής 
Αρχαίας η λ. ποµπή σήµαινε «τα χοντρά και χυδαία πειράγµατα» που 
συνηθίζονταν στις εορταστικές πορείες (ποµπές) κατά τις διονυσιακές 
τελετές. Στο Βυζάντιο, όµως, η ποµπή (αποκαλούµενη «άτιµος ποµπή» ή 
«κακή ποµπή») αποτέλεσε τµήµα τής διαδικασίας ατιµωτικής ποινής 
(κλοπής, µοιχείας, εµπρησµού, βιασµού κ.ά.), που προέβλεπε έκθεση τού 
διαπρά-ξαντος το αδίκηµα σε δηµόσια αποδοκιµασία. Έτσι καθιερώθηκε η 
διαπόµπευση, κατά την οποία ο τιµωρηµένος περιεφέρετο ανά τις οδούς µε 
κουρεµένο το κεφάλι και µε το πρόσωπο αλειµµένο µε καπνιά, που λεγόταν 
µούντζα από τον τρόπο που χρησιµοποι-όταν η ανοιχτή παλάµη για να 
αλείψει µε καπνιά το πρόσωπο τού τιµωρουµένου προέκυψε η µούντζα ως 
υβριστική χειρονοµία, καθώς και το ρ. µουντζώνω. ∆ύο ρήµατα, το αρχαίο 
προπηλακίζω και το σύγχρονο λασπολογώ. εξελίχθηκαν στη σηµ. «βρίζω, 
αποδοκιµάζω έντονα, ατιµώνω» το α' και στη σηµ. τού «βρίζω, κακολογώ, 
συκοφαντώ» το β'. Σηµειωτέον ότι το προπηλακίζω προέρχεται από το 
πηλός «πηλός, λάσπη» και η αρχική σηµασία του ήταν «κυλιέµαι στη 
λάσπη, στον βούρκο», προτού περάσει στο «πετάω λάσπη, βρίζω». Οµοίως 
το λασπολογώ από το λάσπη σηµαίνει αρχικά «πετάω λάσπη σε κάποιον µε 
τα λόγια µου, βρίζω», φθάνοντας στη σηµ. τού «συκοφαντώ». Οι κατά την 
ποµπή λεγόµενες 
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ύβρεις κατέληξαν στις ποµπές «ντροπές, αίσχη», σηµασία µε την οποία 
χρησιµοποιείται η λ. σήµερα. 

Ποµπηία (η) πόλη τής Ν∆. Ιταλίας στους πρόποδες τού Βεζούβιου· η αρχαία 
πόλη καταστράφηκε από έκρηξη τού ηφαιστείου το 79 µ.Χ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λατ. Pompeii < pompe «πέντε» (λ. τής οσκικής διαλέκτου), που οφείλεται στα 
πέντε διαµερίσµατα, στα οποία ήταν χωρισµένη η πόλη]. ποµποδέκτης (ο) 
{ποµποδεκτών} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή τηλεπικοινωνίας που συνδυάζει τις 
λειτουργίες τού ποµπού και τού δέκτη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. transceiver, από 
συµφυρµό των transmitter «ποµπός» και receiver «δέκτης»]. ποµπός (ο) 1. ΦΥΣ. 
διάταξη που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και εκπέµπει τα κωδικοποιηµένα σε 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα σήµατα (οπτικά, ακουστικά κ.ά.) που λαµβάνει σε 
µεγάλες κατευθύνσεις χωρίς τη µεσολάβηση καλωδίων: ραδιοφωνικός | 
τηλεοπτικός | ραδιο-τηλεγραφικός ~ || ~ βραχέων | µεσαίων κυµάτων 2. (γενικότ.) 
αυτός που στέλνει µήνυµα στο πλαίσιο επικοινωνιακής διαδικασίας: σε µια 
συζήτηση - είναι αυτός που µιλάει και δέκτης αυτός που ακούει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πέµπω. Ο φυσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. émetteur]. ποµπώδης, -ης, -ες 
{ποµπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερβολική 
µεγαλοπρέπεια, από εκζήτηση, αποσκοπώντας στον εντυπωσιασµό: ~ λόγος | 
ύφος | λέξεις ΣΥΝ. στοµφώδης, επιδεικτικός. — ποµπωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < ποµπή + παραγ. επίθηµα -ώδης, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pompeux], ποµφολυνας (ο) {ποµφολύγων} (λόγ.) 1. η φουσκάλα (στο 
δέρµα) 2. η φυσαλλίδα 3. (µτφ.) λόγος κενός περιεχοµένου, ανόητη φλυαρία 
ΣΥΝ. αερολογία, φλυαρία, µπούρδα, φληνάφηµα. Επίσης ποµφόλυγα (η). — 
ποµφολυγώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποµφόλυξ, -υγος < ποµφός (βλ.λ.) + εκφραστ. ένθηµα -λ- + 
επίθηµα -υγ-ς, πιθ. υπό την επίδρ. των φλύζω, φλύκταινα]. ποµφός (ο) ΙΑΤΡ. κάθε 
είδους φουσκάλα στο δέρµα, η οποία δεν οφείλεται σε σοβαρά παθολογικά 
αίτια. — ποµφώδης, -ης, -ες [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που 
εµφανίζεται στη λ. πέµφ-ιξ, -ιγος «φύσηµα, πνοή, φυσαλλίδα», εκφραστ. όρ. µε 
ηχοµιµητική προέλευση. Η λ. συνδ. µε λιθ. parftpti «φουσκώνω, αφρίζω», αρµ. 
p'amp'uSt «φλύκταινα, φυσαλλίδα», πιθ. κ. σανσκρ. bimba-h «σφαίρα» κ.ά. Πι-
θανή θεωρείται επίσης η σύνδεση µε το µορφολογικό σχήµα βέµβιξ -βόµβος 
(βλ.λ.)]. πονά κι (το) → πόνος 
πονεµένος, -η, -ο 1. (µέλος τού σώµατος) που πονά: του κάνει µασάζ στο - πόδι 
2. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) αυτός που έχει υποφέρει στη ζωή, που έχει δοκιµάσει 
πίκρες: είναι ~ άνθρωπος· η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και λίγο µετά έχασε και 
το ένα του παιδί (β) αυτός που φανερώνει θλίψη: -µατιάΙ τραγούδν ΦΡ. 
πονεµένη ιστορία (i) ιστορία που προκαλεί θλίψη (ii) (συνεκδ.-σκωπτ.) 
οτιδήποτε δυσάρεστο, προβληµατικό: τα εσωκοµµατικά τους είναι µια ~ || το 
πού θα βρούµε τα λεφτά είναι µια άλλη ~. — πονεµένα επίρρ. (σηµ. 2β). πόνεσα 
ρ. → πονώ 
πόνεση (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η φιλεύσπλαγχνη διάθεση, η συµπάθεια (προς 
κάποιον που υποφέρει). πονεσιάρης, -α, -ικο {πονεσιάρηδες} (εκφραστ.) ο 
πονετικός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < θ. πονεσ- (τού ρ. πονώ, αόρ. πόνεσ-α) + παραγ. 
επίθηµα -ιά-ρης, πβ. κ. κλαψ-ιάρης, καυχησ-ιάρης]. πονετικός, -ή, -ό [µεσν.] 
(καθηµ.) αυτός που αισθάνεται και δείχνει συµπάθεια για τα βάσανα των άλλων, 
που τους συµπονά ΣΥΝ. φι-λεύσπλαγχνος, οικτίρµων. — πονετικά επίρρ. πονζέ 
(το) {άκλ.} ελαφρό µεταξωτό ύφασµα µπεζ ή καφετιάς απόχρωσης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pongée < αγγλ. pongee < κινεζ. bënzl «αργαλειός τού σπιτιού» 
(κυριολ. «ο προσωπικός αργαλειός κάποιου»)]. πόνηµα (το) {πονήµ-ατος | -ατα, 
-άτων} το συγγραφικό έργο, κυρ. αυτό που έχει τον χαρακτήρα µελέτης. — 
(υποκ.) πονηµάτιο (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εργασία», < πονώ 
«κοπιάζω, µοχθώ» (βλ.λ.). Η σηµ. «βιβλίο» είναι ήδη µτγν.]. πονηράδα (η) 
{χωρ. πληθ.) (καθηµ.) 1. η πονηριά: ένα βλέµµα γεµάτο ~ 2. (συνεκδ.) 
οποιαδήποτε πονηρή πράξη: έκανε την - του και τώρα µας παριστάνει τον αθώο. 
πονηρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πονήρ-εψα, -εύτηκα} (καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (κάποιον) πονηρό 2. κάνω (κάποιον) να σκεφτεί πονηρά, να µπει σε 
υποψίες: µε πονήρεψε η αµηχανία του- (µεσοπαθ. πονηρεύοµαι) 3. αρχίζω να 
σκέφτοµαι πονηρά, µπαίνω σε υποψίες: πίστευε ότι η γυναίκα του ήταν πιστή, 
όταν όµως άρχισε να βγαίνει µόνη της και να γυρίζει αργά, εκείνος πονηρεύτηκε 
4. υποψιάζοµαι: όταν την είδε αναστατωµένη, πονηρεύτηκε ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά || καλά το πονηρεύτηκα! ♦ 5. (αµετβ.) γίνοµαι πονηρός: όταν ξεκίνησα αυτή 
τη δουλειά, µε πιάνανε όλοι κορόιδο, µε τον καιρό όµως πονήρεψα κι εγώ. — 
πονήρεµα (το). πονηρία (η) [µεσν.] 1.η ικανότητα (κάποιου) να επιτυγχάνε τον 
στόχο του µε τεχνάσµατα, συχνά όχι τίµια, που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, 
παραπλάνηση κ.τ.ό.: µε λίγη ~ θα µπορέσουµε να τον ξεγελάσουµε ANT. 
αθωότητα, αγαθότητα 2. η ικανότητα κάποιου να µην πέφτει θύµα εξαπάτησης 
ANT. αφέλεια, ευήθεια 3. (συνεκδ.) οποιαδή-ποτε πράξη φανερώνει πονηριά 
(σηµ. 1): µε τις ~ του τους έπιανε όλους κορόιδα || νίκησες, αλλά µε ~ (όχι τίµια) 
ΣΥΝ. τέχνασµα, µπα-γα)µ)ποντιά. Επίσης (λόγ.) πονηρία [αρχ.]. πονηρός, -ή, -ό 
1. αυτός που τον χαρακτηρίζει η πονηριά: όποιος είναι ~ κερδίζει αυτό που θέλει 
χωρίς πολύ κόπο || ο Οδυσσέας ήταν ~, ενώ ο Αίας ήταν γενναίος και ευθύς || 
βρήκα έναν ~ τρόπο (που πε- 

ριέχει τέχνασµα) να φτάνω στην κορυφή χωρίς πολύ σκαρφάλωµα || ~ σχέδιο- 
ΦΡ. ΟΙ ηµέρες είναι πονηρές | οι καιροί είναι πονηροί (Κ.∆. Εφεσ. 5,16 ai 
ήµέραι πονηραί είσι) για να τονιστεί ότι η εποχή στην οποία ζει κάποιος είναι 
δύσκολη, επικίνδυνη, γι' αυτό πρέπει κανείς να προσέχει ιδιαίτερα 2. (ειδικότ.) 
αυτός που έχει την ικανότητα να εξαπατά µε πλάγια µέσα, δόλο κλπ.: είναι 
πολύ -· κατάφερε να του πουλήσει ένα φθηνό δαχτυλίδι πανάκριβα || (κ. 
χαϊδευτ.) είσαι ένας ~ εσύ! || (χαϊδευτ.) ~ θηλυκό | διαβολάκος | αλεπού (βλ. λ. 
αλεπού) ANT. αγνός, αθώος, αγαθός 3. αυτός που αντιλαµβάνεται την 
πονηριά των άλλων, που δεν ξεγελιέται εύκολα: σ' αυτή τη δουλειά πρέπει να 
είσαι ~, για να µη σε πιάσουν κορόιδο || Είναι τόσο αθώος! ∆εν κάνει ~ σκέψεις 
ΣΥΝ. καχύποπτος, φιλύποπτος ANT. απονήρευτος 4. αυτός που δείχνει 
πονηριά, συνήθ. µε χαριτωµένο τρόπο (κυρ. αυτός που δείχνει άνθρωπο ο 
οποίος κρύβει κάτι): ~ χαµόγελο | βλέµµα | µουτράκι · 5. κακός στην 
εσωτερική του φύση (κυρ. σχετικός µε τον ∆ιάβολο): ~ πνεύµατα · 6. (καθηµ.) 
αυτός που αναφέρεται στον έρωτα µε άσεµνο τρόπο: την πλησίασε µε ~ 
σκοπούς || ∆εν κάνουν τίποτε πονηρό! Απλώς συναντιούνται και τα λένε || - 
ανέκδοτο ΣΥΝ. άσεµνος. — (υποκ.) πονηρούλης, -α, -ι/-ικο κ. πονηρούτσικος, -
η/-ια, -ικο, πονηρά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κοπιώδης, επίπονος», < πόνος (βλ.λ.). Η ση-
µασιολ. εξέλιξη τού επιθ. πονηρός «κοπιώδης» → «πανούργος, δόλιος» 
εµφανίζεται και στις λ. µόχθος - µοχθηρός, άθλος - άθλιος κ.ά.]. 

πονήρω (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) η πονηρή γυναίκα. 
nòvi (το) (συνήθ. ορθ. πόνυ) {άκλ.} µικρόσωµο άλογο ράτσας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 

pony < powney < παλ. γαλλ. poulenet, υποκ. τού pulain «πουλάρι» < µεσν. 
λατ. pullanus < λατ. pullus «πώλος, νεοσσός»]. 

novo- κ. novo- ά συνθετικό αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνει την ύπαρξη 
πόνου: πονό-λαιµος, πονο-κέφαλος, πονό-δοντος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. πόνος]. 

πονόδοντος (ο) ο πόνος στο δόντι ΣΥΝ. οδονταλγία. 

πονόδοντος - (ο)δοντόπονος: διπλόµορφα σύνθετα. Ορισµένα σύνθετα τής 
Ελληνικής εµφανίζουν δύο τύπους ή µορφές (διπλότυπα ή διπλόµορφα 
σύνθετα) µε αντεστραµµένη τη θέση τού α' και β' συνθετικού: πονό-
δοντος και οδοντό-πονος. Τα περισσότερα από τα σύνθετα αυτά 
εκλαµβάνονται στο αίσθηµα των οµιλητών ως παρατακτικά σύνθετα, χωρίς 
να παίζει ρόλο αυτή ή εκείνη η σειρά των συνθετικών: πόνος + δόντι > 
πονόδοντος - δόντι (οδο-ντ- θ. τού οδούς, οδόντος) + πόνος > 
(ο)δοντόπονος. Παρόµοια σύνθετα είναι: πονο-κέφαλος - κεφαλό-πονος, 
πονό-κοιλος - κοιλό-πο-νος, πονό-λαιµος - λαιµό-πονος, πονό-µατος - µατό-
πονος, καρδιοχτύπι - χτυπο-κάρδι, µακρό-στενος - στενό-µακρος, Απριλο-
µάης -Μαγι-άπριλο, χιονό-νερο - νερό-χιονο, λαδό-ξιδο - ξιδό-λαδο, γιδο-
κλέφτης - κλεφτο-γιδάς, παστο-κύδωνο - κυδωνό-παστο κ.ά., καθώς και 
σύνθετα συνδυασµών χρωµάτων: ασπρό-µαυρος - µαυρό-ασπρος, πρασινο-
κίτρινος - κιτρινο-πράσινος, γαλανό-λευκος -λευκο-γάλανος, γαλαζο-
πράσινος - πρασινο-γάλαζος κ.λπ. 

πονόκαρδος, -η, -ο αυτός που δείχνει φιλεύσπλαγχνα αισθήµατα στους άλλους 
ΣΥΝ. πονετικός, σπλαγχνικός, πονόψυχος. 

πονοκεφαλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πονοκεφάλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(εκφραστ.) αισθάνοµαι ζάλη και σύγχυση (ενδεχοµένως και πονοκέφαλο): ~ 
κάθε φορά που σκέφτοµαι τη δουλειά που µε περιµένει ΣΥΝ. µε πιάνει ζάλη, µε 
πιάνει πονοκέφαλος ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ σε (κάποιον) ζάλη και σύγχυση 
(ενδεχοµένως και πονοκέφαλο): µ' έχει πονοκεφαλιάσει αυτή η ιστορία (επειδή 
είναι δυσάρεστα πολύπλοκη). — πονοκεφάλιασµα (το). 

πονοκέφαλος (ο) {πονοκεφάλ-ου | -ων, -ους} 1. ο πόνος στο κεφάλι: ο καπνός | 
το αλκοόλ | το άγχος µού φέρνει ~ ΣΥΝ. κεφαλόπονος, κεφαλαλγία 2. 
(συνεκδ.-µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί σύγχυση, πολλά προβλήµατα, δεν αφήνει 
κάποιον σε ησυχία: η φοροδιαφυγή έχει εξελιχθεί σε ~ για το Υπουργείο 
Οικονοµικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

πονόκοιλος (ο) ο πόνος στην κοιλιά ΣΥΝ. κοιλόπονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
πονόλαιµος (ο) ο πόνος στο λαιµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
πονόµατος (ο) ο πόνος στο µάτι ΣΥΝ. οφθαλµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
πόνος (ο) 1. το δυσάρεστο σωµατικό αίσθηµα που προκαλείται από τραύµα ή 

οργανική ανωµαλία: ο ~ απ' το χτύπηµα | το έγκαυµα || όταν παθαίνεις 
σκωληκοειδίτιδα, σε πιάνει - στην κοιλιά || έχω | νιώθω ~ στην πλάτη || έντονος 
| οξύς | διαπεραστικός | βαθύς | ήπιος | επίµονος ~ || προκαλεί | φέρνει ~ στο 
στοµάχι | στα νεφρά || θεραπεύει | µαλακώνει | αµβλύνει | καταπραΰνει τον ~ || 
(συχνά στον πληθ.) όταν γερνάς, αρχίζουν οι ~ στις αρθρώσεις || βογγάω | 
ουρλιάζω απ' τους ~ || σφοδροί | ανυπόφοροι ~ 2. (ειδικότ. στον πληθ.) οι πόνοι 
τής γέννας, οι ωδίνες τού τοκετού: την έπιασαν οι ~ ΣΥΝ. άλγος· (µτφ.-εκ-
φραστή 3. η µεγάλη, βασανιστική στενοχώρια: ο ~ τού αποχωρισµού || οι φίλοι 
υπάρχουν, για να σου παραστέκονται στον ~ σου || απαλύνω τον - του µε 
παρηγορητικά λόγια || αγιάτρευτος | βαθύς | αβάσταχτος ~ ΣΥΝ. καηµός, πίκρα· 
ΦΡ. (α) καθένας µε τον πόνο του για περιπτώσεις στις οποίες καθένας µιλά γι' 
αυτό που απασχολεί τον ίδιο, καθένας ασχολείται µε τις δικές του στενοχώριες 
(β) (παροιµ.) ξένος πόνος όνειρο η στενοχώρια, τα βάσανα τού άλλου 
ξεχνιούνται γρήγορα (γ) παίζω µε τον πόνο κάποιου βλ. λ. παίζω (δ) πνίγω 
τον πόνο µου συγκρατούµαι σε δύσκολες για µένα περιστάσεις, δεν εκφράζω 
αυτό που µε βασανίζει (συχνά +σε): πνίγει τον πόνο του στο κρασί (ε) παίρνω 
(κάτι) επί πόνου δίνω µεγάλη σηµασία σε (κά- 



-πόνος 1452 πονώ 
 

τι) (στ) µπρος στα κάλλη τι 'ναι ο πόνος βλ. λ. εµπρός (ζ) έχω τον πό-
νο µου, έχω κι εσένα! για κάποιον που µας γίνεται βάρος, ενώ µας 
απασχολούν τα δικά µας προβλήµατα 4. (+για) η συµπόνια, το να συ-
µπάσχει κανείς (µε κάποιον): ο ~ τής µάννας για το παιδί της 5. (ει-
ρων.) το (υποκριτικό) ενδιαφέρον: τόσον καιρό ήταν άρρωστος- τώρα 
σ' έπιασε ο ~ να πας να τον δεις; (αν πραγµατικά ενδιαφερόσουν γι' 
αυτόν, θα είχες πάει να τον δεις νωρίτερα). — (υποκ.) πονάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αρχική σηµ. «σκληρή εργασία, µόχθος», ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη 
αρχ]· 

-πόνος β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. την ύπαρξη πόνου σε συ-
γκεκριµένο σηµείο τού σώµατος: κοιλό-πονος, στοµαχό-πονος 2. την 
αιτία πόνου: ρενµατό-πονος. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. πόνος και εµφανίζει τόσο τη σηµ. «σωµατικό άλγος» (λ.χ. αρχ. 
έπί-πονος) όσο και τη σηµ. «µόχθος, κόπος» (λ.χ. µτγν. φυγό-πονος)]. 

πονόψυχος, -η, -ο αυτός που έχει φιλεύσπλαγχνα αισθήµατα, που 
δείχνει συµπόνια στους άλλους. — πονοψυχιά (η). 

πόντα (η) {δύσχρ. ποντών) µυτερό εργαλείο από χάλυβα µε το οποίο 
κάνουµε σηµάδια (πονταρισιές) κατά µήκος µιας γραµµής πριν από 
το λιµάρισµα ή την κοπή· χρησιµοποιείται στις µεταλλικές κατα-
σκευές, την επιπλοποιία, τη γλυπτική κ.α. [ΕΤΥΜ <,ιταλ. poma 
«βελόνα, κεντρί», βλ. κ. ποντάρω]. 

πονταδόρος (ο) (σε τυχερά παιχνίδια) αυτός που ποντάρει. [ΕΤΥΜ.. < 
ποντάρω + -δόρος (βλ.λ.), πβ. παρκα-δόρος, τζογα-δόρος]. 

ποντάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πόνταρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) 
στοιχηµατίζω (συγκεκριµένο ποσό) σε κάτι (νούµερο, άλογο, τραπου-
λόχαρτο, παλαιστή κ.λπ.): ~ 10.000 δρχ. στο 5 κόκκινο ♦ (αµετβ.) (+σε) 
2. στοιχηµατίζω σε κάτι: ποντάρισα στο 5 κόκκινο και έχασα 3. υπο-
λογίζω, βασίζοµαι: ~ πολύ σε σένα· κοίτα να µη µε απογοητεύσεις! || 
ο υποψήφιος βουλευτής ποντάρει στην υποστήριξη που του παρέχει 
µεγάλη µερίδα τού Τύπου. — ποντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
pontare «στηρίζω, ακουµπώ (ενν. χρήµατα για συµµετοχή σε τυχερά 
παιγνίδια)» < ponta, διαλεκτ. τ. τού punta «αιχµή, άκρη, κορυφή» < 
λατ. punctum «στίγµα, στιγµή»]. 

Ποντνκοριτσα (η) η πρωτεύουσα τού Μαυροβουνίου. [ΕΤΥΜ < 
σερβοκρ. Podgorica «κάτω από το βουνό» (< pod «κάτω από» + gora 
«βουνό»). Παλαιότερα ονοµαζόταν Titograd «πόλη τού (στρατάρχη 
και ηγέτη τής Γιουγκοσλαβίας) Τίτο»]. 

ποντιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πόντο ή µε τους 
Ποντίους: ~ ελληνισµός | διάλεκτος | φορεσιά | λύρα 2. Ποντιακά (τα) 
η ποντιακή διάλεκτος (νεοελληνική διάλεκτος µε ιστορία αιώνων και 
αρκετούς αρχαϊσµούς, λ.χ. προφορά τού -η- ως /e/, διατήρηση τού 
απαρεµφάτου, η οποία οµιλείτο στις περιοχές τού Εύξεινου Πόντου, 
Τραπεζούντα, κ.ά. ώς το 1923). 

ποντίζω ρ. µετβ. {πόντισ-α, -τηκα, -µένος} ρίχνω, βυθίζω στη θάλασ-
σα. — πόντισµα (το) [αρχ.]. [ETYM. αρχ. < πόντος (βλ.λ.)]. 

πόντικας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) το µεγάλο ποντίκι. [ΕΤΥΜ. < ποντικός 
+ µεγεθ. επίθηµα -ας, πβ. µερµήγκι - µέρµηγκας, τζιτζίκι - τζίτζικας]. 

ποντίκι (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. τρωκτικό) {ποντικ-
ιού | -ιών} 1. µικρό τρωκτικό µε οξύ ρύγχος, µακριά µουστάκια, µικρά 
αφτιά και µακριά, άτριχη ουρά, το οποίο ζει κυρ. στους αγρούς: το ~ 
πιάστηκε στη φάκα || τα λευκά ~ χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα 
|| το ~ τσυρίζει || το παιχνίδι τής γάτας µε το — (βλ. λ. παιχνίδι) ΣΥΝ. 
ποντικός, (αρχαιοπρ.) µυς (πβ. λ. αρουραίος)- ΦΡ. (α) το ποντίκι που 
βρυχάται για κάποιον που εκτοξεύει απειλές µη έχοντας συναί-
σθηση τής αδυναµίας του (β) Θα πνιγούµε σαν τα ποντίκια για περι-
πτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν κάποιοι παγιδευ-
µένοι (π.χ. µέσα σε σκάφος που βυθίζεται) (γ) (παροιµ.) όταν λείπει 
ο γάτος | η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια βλ. λ. γάτα · 2. ο δικέφαλος 
µυς τού χεριού, κυρ. στο µπράτσο: σηκώνει βάρη, για να κάνει ποντί-
κια || για κάνε ~! (σφίξε τον µυ τού µπράτσου σου, ώστε να φουσκώ-
σει) · 3. (στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) περιφερειακή συσκευή 
που συνδέεται µε υπολογιστή και, όταν µετακινείται πάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια, προκαλεί ανάλογη µετατόπιση ενός βέλους (δροµέα) 
στην οθόνη για την επικοινωνία χρήστη - Η/Υ. — (υποκ.) ποντικάκι 
(το), (µεγεθ.) ποντίκαρος κ. πόντικας (ο) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. ποντικός (βλ.λ.). Στους Η/Υ η λ. αποδίδει το αγ-
γλ. mouse]. 

ποντικίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό ποντίκι. 
ποντικοκούραδο (το) (λαϊκ.) το περίττωµα τού ποντικιού. 
ποντίκοκτόνος, -ος, -ο αυτός που εξοντώνει ποντίκια: - φάρµακο. 

[ΕΤΥΜ. < ποντικός + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. λ. -κτονία)]. 
ποντικοµαµµή (η) (υβριστ.) 1. ο άνθρωπος που κινείται δόλια, ενερ-

γεί υπογείως και µε πανουργία 2. (για πρόσωπο) κακοφτειαγµένος 
και µικρόσωµος. 

ποντικοπαγιδα (η) η παγίδα µε την οποία συλλαµβάνονται τα πο-
ντίκια ΣΥΝ. φάκα. 

ποντικός (ο) το ποντίκι (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. 
ποντικός (µϋς) «είδος νυφίτσας» (οπότε < Πόντος, µε αναφορά στον 
Εύξεινο Πόντο) ή «θαλάσσιος µυς (των πλοίων)» (οπότε < πόντος 
«θάλασσα»). Αντίστοιχο σχηµατισµό εµφανίζει και η φρ. αρουραίος 
(µϋς) «µυς των αγρών», µε παράλειψη τού ουσ. µϋς]. 

ποντικότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η τρύπα τής φωλιάς ποντικού. 
ποντικοφάγωµα (το) {ποντικοφαγώµ-ατος | -ατα, -άτων} η δαγκω-

µατιά ποντικού. 
ποντικοφαγωµένος, -η, -ο γεµάτος δαγκωµατιές ποντικών. 

ποντίκοφάρµακο (το) {ποντικοφαρµάκων} το δηλητήριο για την 
εξόντωση ποντικών ΣΥΝ. µυοκτόνο. 

ποντικοφωλιά (η) η φωλιά ποντικού. 
Πόντιος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους}, Πόντια (η) ο 
Έλληνας που κατάγεται από τον Πόντο (βλ.λ.): οι παλιννοστούντες ~ 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση || οι διωγµοί και οι σφαγές των ~ 
από τους Τούρκους στις αρχές τού 20ού αιώνα (γενοκτονία των Πο-
ντίων) || τα έθιµα | οι χοροί | η µουσική | η διάλεκτος των ~ || ανέκ-
δοτα µε Πόντιους (από τέτοια σκωπτικά ανέκδοτα χρησιµοποιήθηκε 
καταχρηστικά η λ. Πόντιος για να δηλώσει τον ευκολόπιστο, ανυπο-
ψίαστο, απονήρευτο άνθρωπο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο προερχόµενος από τη θάλασσα», < πό-
ντος (βλ.λ.)]. 

Πόντιος Πιλάτος (ο) 1. ο Ρωµαίος επίτροπος τής Ιουδαίας, που πήρε 
την τελική απόφαση για την καταδίκη τού Ιησού Χριστού σε θάνατο 
2. (µτφ.) κάθε πρόσωπο το οποίο µεταθέτει την ευθύνη τής ανάληψης 
µιας απόφασης σε άλλους (βλ. κ. νίπτω τας χείρας µου, λ. νίπτω). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Pontius Pilatus, που καταγόταν από την οικογέ-
νεια των Pontii, το δε επώνυµο Pilatus ανάγεται στο ουσ. pilum «δό-
ρυ, ακόντιο». 'Εφερε το αξίωµα τού επιτρόπου τής Ιουδαίας (λατ. 
procurator Judaeae) µεταξύ των ετών 26-36 µ.Χ.]. 

πόντιουµ (το) {άκλ.} το βάθρο τού διευθυντή ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < 
λατ. podium, αρχική σηµ. «το θεωρείο τού Ρωµαίου αυτοκράτορα 
στο αµφιθέατρο τού αγωνιστικού χώρου», < θ. pod-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού θ. ped-, ουσ. pes, pedis «πόδι»]. 

Πόντιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} το ρίξιµο, το βύθισµα στη 
θάλασσα. 

ποντίφικας (ο) {ποντιφίκων} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαία Ρώµη) ο αρχιερέας 
2. ΘΡΗΣΚ. (ως ιερατικός τίτλος) ο Πάπας. — ποντιφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ποντίφεξ, -ικος < λατ. pontifex, -icis «ιεροφάντης, αρ-
χιερέας (στη Ρώµη)» < pons, -tis «γέφυρα» + -fex < facio «κάνω», µε 
αναφορά στον ποταµό Τίβερη, όπου ήταν χτισµένη η Ρώµη. Παραµέ-
νει αβέβαιη η αρχική λειτουργική σηµ. τού όρου pontifex]. 

ποντοπλοΐα (η) [1891] {χωρ. πληθ.} το ταξίδι πλοίου στην ανοιχτή 
θάλασσα, ΣΥΝ. ποντοπορία. [ΕΤΥΜ < πόντος + -πλοία < πλους]. 

ποντοπόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που διασχίζει την ανοιχτή θά-
λασσα: ~ πλοίο.   — ποντοπορία (η) [µτγν.], ποντοπορώ ρ. [αρχ.] {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πόντος + -πόρος < πόρος (βλ.λ.)]. 

Πόντος (ο) περιοχή τής ΒΑ. Μικράς Ασίας που βρέχεται από τον Εύ-
ξεινο Πόντο, µε διαρκή Ελληνική παρουσία από την αρχαιότητα µέ-
χρι το 1922- σπουδαιότερα κέντρα του είναι: Αµισός, Σαµψούντα, Σε-
λινούντα, Σινώπη, Τραπεζούντα. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Εύξεινος, πόντος1]. 

πόντος1 (ο) η ανοιχτή θάλασσα ΣΥΝ. πέλαγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, 
µυς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θαλάσσιο πέρασµα, δρόµος» (από όπου 
επεκτάθηκε στη γενική σηµ. «θάλασσα», εφόσον οι Έλληνες ως ναυ-
τικός λαός χρησιµοποιούσαν συνεχώς τους θαλάσσιους δρόµους ως 
διέξοδο και ως πέρασµα, πβ. Έλλήσ-ποντος). Η λ. ανάγεται σε *pont-
(h)â, ετεροιωµ βαθµ. τού I.E. *pent- «πηγαίνω, περπατώ, πατώ», πβ. 
σανσκρ. pânthah «δρόµος, µονοπάτι», αρµ. hun «δρόµος, διάβαση» 
(< *pont-), λατ. pons, pont-is «γέφυρα» (> γαλλ. pont, ισπ. puente), αρχ. 
γερµ. pfad «µονοπάτι», γερµ. Pfad, αγγλ. path κ.ά. Για την υποτεθείσα 
σύνδεση µε τις λ. πάτος, πατώ, αν θεωρηθεί ότι εµφανίζουν µηδενι-
σµ. βαθµ. *pnt-h-, βλ. λ. πάτος. Βλ. κ. Εύξεινος (Πόντος)]. 

πόντος2 (ο) Î. (καθηµ.) το εκατοστόµετρο: πρέπει να κοντύνω το πα-
ντελόνι πέντε ~ 2. (γενικότ.) η µονάδα σε διάφορα είδη κλιµάκων 3. 
ο βαθµός σε παιχνίδια: όσο πιο δύσκολη είναι η ερώτηση, τόσο πιο 
πολλούς ~ κερδίζεις, αν απαντήσεις σωστά 4. ΑΘΛ. Ο βαθµός που 
αντιστοιχεί σε επιτυχία, ανάλογα µε το άθληµα (ποδόσφαιρο, µπά-
σκετ, βόλεϊ, τένις, σκοποβολή κ.ά.): πέτυχε τριάντα ~ στον αγώνα || ο 
παίκτης τέλειωσε τον αγώνα χωρίς να πετύχει ~ · 5. η θηλιά πλέξης: 
µου έφυγε ένας - απ' το καλσόν · ΦΡ. ρίχνω πόντους αφήνω υπαι-
νιγµούς, υπονοούµενα. [EJYM < βεν. ponto «αιχµή, άκρη, µύτη» < 
λατ. punctum]. 

ποντς (το) {άκλ.} ποτό που φτειάχνεται από χυµό φρούτων, ζάχαρη, 
νερό κ.λπ. µε την προσθήκη συνήθ. αλκοολούχου ποτού: ένα µπολ µε 
ποντς-ρούµι. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. punch, πιθ. < χίντι pâc «πέντε» (σανσκρ. panca), επειδή 
αποτελείται κυρ. από πέντε συστατικά]. 

πόντσο (το) {άκλ.} µεξικάνικο ένδυµα τετράγωνο ή στρογγυλό, συ-
νήθ. µε έντονα χρώµατα, χωρίς µανίκια, µε άνοιγµα στη µέση για το 
κεφάλι, που φοριέται ως επανωφόρι. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. (Μεξικού) poncho < γλ. Αραουκ. pontho «µάλλινο ύφα-
σµα»]. 

nóvu (το) → πόνι 
πονώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πον-άς κ. (σπάν.) -είς... | πόνε-σα, -µέ-

νος} ♦ (αµετβ.) 1. αισθάνοµαι πόνο: -Πού πονάς; — στο στοµάχι | 
στην πλάτη || - ολόκληρος || πονάει το χέρι µου | το στοµάχι µου | η 
πλάτη µου || αν σε χτυπήσω δυνατά, θα πονέσεις- (εκφραστ.) ΦΡ. (α) 
πού σε πονεί και πού σε σφάζει | κόφτει για περιπτιοσεις στις οποίες 
κάποιος ξυλοκοπήθηκε άγρια: όταν έµαθε ο πατέρας του τι είχε 
κάνει, τον άρπαξε και ~! (τον ξυλοκόπησε) (β) εκεί που πονάει (κά-
ποιον) εκεί όπου είναι (κάποιος) πιο ευάλωτος, στο αδύνατο σηµείο 
του: ο δηµοσιογράφος εστίασε τις ερωτήσεις προς τον υπουργό εκεί 
που τον πονούσε, δηλ. στην ανάµειξη του στην υπόθεση παράνοµων 
χρηµατοδοτήσεων 2. υποφέρω ψυχικά, αισθάνοµαι µεγάλη, βασανι- 



ποπ 1453 πορνεία 
 

στική στενοχώρια: πόνεσα πολύ, όταν έµαθα τον θάνατο του || ~, όταν 
σκέφτοµαι ότι στο πατρικό µου σπίτι ζει τώρα άλλος || ~ για τα νιάτα µου, που 
πήγαν χαµένα 3. (+για) αισθάνοµαι συµπόνια, βαθιά συµπάθεια: κανείς δεν 
πόνεσε για µένα' µόνος µου τα πέρασα όλα ♦ (µετβ.) 4. προκαλώ πόνο σε 
(κάποιον): σε πονάει (η ένεση); || Μη µου σφίγγεις το χέρι τόσο δυνατά! Με 
πονάς! 5. σε ΦΡ. τού τύπου µε | µου πονά (κάτι) (για µέλος ή όργανο τού 
σώµατος) αισθάνοµαι πόνο (σε συγκεκριµένο µέρος ή όργανο τού σώµατος 
µου): µε πονούν τα πόδια µου, όταν περπατάω για πολλή ώρα || µε πονά το 
κεφάλι µου | η κοιλιά µου | η καρδιά µου- (µτφ.-εκφραστ.) 6. προκαλώ σε 
(κάποιον) µεγάλη στενοχώρια, τον κάνω να υποφέρει ψυχικά: η αχαριστία του 
µε πόνεσε βαθιά || µε πονάει να βλέπω τη γυναίκα που αγάπησα µε άλλον 7. 
αισθάνοµαι συµπόνια, συµπάσχω µε (κάποιον) 8. (α) αισθάνοµαι στοργή (για 
κάποιον): όσο σκληρός κι αν είναι µε τους γονείς του, κατά βάθος τους πονάει 
ΣΥΝ. νοιάζοµαι (β) αισθάνοµαι αγάπη (για κάτι), έχω συναισθηµατική σχέση 
(µε κάτι): το ~ το χωριό µου-τόσα χρόνια έζησα εκεί! 9. (η µτχ. πονεµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, φτώχια. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. πονώ (-έω), αρχική σηµ. «µοχθώ, κοπιάζω», < πόνος (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. non επίθ. {άκλ.} µοντέρνος και εµπορικός- κυρ. για 
είδη τέχνης που προορίζονται για το ευρύ κοινό ως καταναλωτικό είδος: - 
τραγουδιστής || η επιτυχία ενός τραγουδιού ~ δεν κρατά συνήθως περισσότερο 
από έναν χρόνο || µουσική ~ (βλ. λ. ποπ, η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pop, από σύντµηση τού επιθ. popular «λαϊκός, δηµοφιλής»]. 
non (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η µοντέρνα εµπορική µουσική που προορίζεται για το 
ευρύ νεανικό κυρ. κοινό και χαρακτηρίζεται από απλές µελωδίες σε συνδυασµό 
µε έντονο ρυθµό (βλ. κ. λ. ποπ, επίθ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pop (music), από 
σύντµηση τής φρ. popular music «λαϊκή | δηµοφιλής µουσική»]. ποπάρτ κ. non-
άρτ (η) {άκλ.} καλλιτεχνικό ρεύµα που άνθισε στη δεκαετία τού '60 και 
αξιοποιεί αντικείµενα από την καθηµερινή ζωή, στοιχεία συνδεδεµένα µε τη 
µαζική κουλτούρα, τον καταναλωτισµό (π.χ. οι συνθέσεις τού Αντυ Γουόρχολ µε 
µπουκάλια τής Κόκα-Κόλα ή µε αφίσες τής Μέριλυν Μονρόε). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pop art, από σύντµηση τής φρ. popular art «λαϊκή τέχνη». 
Συχνά δηλώνεται µε τα αρχικά Ρ & Α]. ποπκόρν κ. ποπ-κόρν (το) {άκλ.} 
ψηµένοι σπόροι καλαµποκιού, που τρώγονται ως σνακ. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. popcorn, συγκεκοµµένη µορφή τής φρ. popped corn 
«καβουρντισµένο καλαµπόκι» (< pop «σκάζω µε κρότο» + corn «καλαµπόκι»)]. 
ποπλίνα (η) {χωρ. πληθ.) ύφασµα µε στιλπνότητα ανάλογη µε τού µεταξωτού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. popeline, από το όνοµα τής πόλης Poperingue τού Βελγίου, 
όπου κατασκευαζόταν αυτό το ύφασµα]. no-πό κ. ποπό (συνήθ. ορθ. πωπώ) 
επιφών. 1. για την έκφραση έκπληξης, θαυµασµού: ~! τι ωραίο φόρεµα | τι 
µεγάλο σαλόνι! || ~ µια βουτιά! 2. για την έκφραση δυσανασχέτησης, απόρριψης, 
αηδίας: ~ τι άσχηµα που µυρίζει! || ~! Τι λόγια είναι αυτά; Πού νοµίζει ότι είναι; 
3. για την έκφραση στενοχώριας, θλίψης: ~, τι έπαθε ο καηµένος! [ΕΤΥΜ Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < αρχ. επιφών. πόποι! (ονοµατοπ.(]. ποπολάρος (ο) (διαλεκτ.-
παλαιότ.) άνθρωπος των λαϊκών τάξεων στα Επτάνησα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. popolare «λαϊκός» < λατ. popularis < populus «λαός, έθνος»]. 
πόπολο (το) (διαλεκτ.) ο λαός, το πλήθος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. popolo < λατ. populus «λαός, έθνος»]. ποπός (ο) (ευφηµ.) τα 
οπίσθια, ο πισινός ΣΥΝ. (!) κώλος. [ΕΤΥΜ. Ονοµατοπ. λ. (τής παιδικής 
γλώσσας) µε εκφραστ. αναδιπλα-σιασµό]. ποπουλισµός (ο) (πολιτική αργκό) ο 
λαϊκισµός. —ποπουλιστής (ο), ποπουλίστρια (η), ποπουλίστικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. populisme]. Π.Ο.Π.Σ. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Πολιτικών Συνταξιούχων. πορδή (η) η συνήθ. ηχηρή και δύσοσµη έξοδος 
αερίων τού εντέρου από το απευθυσµένο: αµολάω | αφήνω µια ~ ΣΥΝ. κλανιά' 
ΦΡ. (οικ.) (α) πετάγοµαι σαν την πορδή παρεµβαίνω σε συζήτηση, χωρίς να µου 
το ζητήσει κανείς, άκαιρα (β) (παροιµ.) µε πορδές δεν βάφονται αβγά βλ. λ. 
βάφω. — (υποκ.) πορδούλα κ. πορδίτσα (η), (µεγεθ.) πόρ-δος (ο), πορδιάρης, -
α, -ικο. [ΕΤΥΜ; αρχ. < πέρδοµαι (βλ.λ.)]. πορδίζω ρ. αµετβ. {πόρδισα} 
πέρδοµαι, αφήνω πορδές ΣΥΝ. κλάνω. πορεία (η) {πορειών} 1. η κάλυψη 
(συνήθ. µεγάλης) απόστασης µε τα πόδια: για ν' αποφύγουµε τρεις ώρες ~, 
ζητήσαµε απ' τον ∆ιαµαντή να µας πάει µε το αυτοκίνητο του ΣΥΝ. οδοιπορία 2. 
η κίνηση (συνήθ. προς συγκεκριµένη κατεύθυνση): ανακόπτω την ~ των 
εχθρικών στρατευµάτων || ακολουθώ ~ προς τα εµπρός || παρεκκλίνω τής ~ || η ~ 
τού αυτοκινήτου || (µτφ.) ~ προς τη νίκη | προς τον λαό (πολιτική εξόρµηση µε 
σκοπό την αποκατάσταση τής επαφής µε τον λαό)- ΦΡ. (α) τόξο πορείας καθένα 
από τα φώτα οχήµατος, τα οποία αναβοσβήνουν για να δείξουν προς τα πού 
πρόκειται να στρίψει το όχηµα ΣΥΝ. φλας (β) ΣΤΡΑΤ. φύλλο πορείας η διαταγή 
προς στρατιωτικό (ατοµικό ~) ή προς στρατιωτικό τµήµα (οµαδικό ~) να 
µετακινηθεί (γ) αλλάζω πορεία βλ. λ. αλλάζω 3. ΝΑΥΤ. η κατεύθυνση που 
ακολουθεί ένα πλοίο- είναι η γωνία µεταξύ τού διαµήκους άξονα τού πλοίου και 
τού αληθούς βορρά (αληθής ~) ή τού µαγνητικού βορρά (µαγνητική ~) ή τού 
βορρά πυξίδας (~ πυξίδας): ο καπετάνιος χαράζει | καθορίζει την ~ τού πλοίου || 
- προς βορράν || αλλαγή πορείας ΣΥΝ. πλεύση, ρότα· 

ΦΡ. χαράζω πορεία (i) (για πλοίαρχο) καθορίζω την πορεία τού πλοίου στον 
χάρτη (ii) (µτφ.) καθορίζω πώς θα ενεργήσω σε συγκεκριµένη περίπτωση · 4. 
πλήθος διαδηλωτών σε κίνηση, η διαδήλωση: η κεφαλή | η ουρά | ο κύριος 
όγκος τής ~ || η ~ ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο και κατευθύνεται προς την 
αµερικανική πρεσβεία || διοργανώνω | κάνω ~ || ~ διαµαρτυρίας | ειρήνης · 5. 
(µτφ.) η εξέλιξη, ο τρόπος κατά τον οποίο εξελίσσεται (κάτι): Μην εκβιάζεις 
καταστάσεις! Ασε τα πράγµατα να τραβήξουν την ~ τους || η φυσική ~ των 
πραγµάτων || η ~ τής ασθένειας | τής ανάκρισης | τής οικονοµίας | των διαπραγ-
µατεύσεων/ ενός θεσµού || ακολουθώ ανοδική! καθοδική ~· ΦΡ. στην πορεία 
στην εξέλιξη των πραγµάτων: ~ ανέκυψαν | εµφανίστηκαν δυσκολίες που δεν 
είχαµε προβλέψει || το τι πραγµατικά θέλει θα φανεί ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειδωλολατρία, πρωτοπορία. [ΕΤΥΜ αρχ. < πορεύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πορεύοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {πορεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} ♦ (αµετβ.) 1. 
βαδίζω, προχωρώ, πραγµατοποιώ πορεία · 2. περνώ τη ζωή µου: πώς θα 
πορευτείς σ' αυτή τη ζωή χωρίς να 'χεις εφόδια, χωρίς να 'χεις µάθει έστω µια 
τέχνη; 3. εξοικονοµώ (απαραίτητα πράγµατα για τη ζωή), τα βγάζω πέρα: 
µπορεί να µη βγάζω πολλά λεφτά, αλλά ~ µε όσα έχω ♦ 4. (µετβ.) παίρνω 
(συγκεκριµένο δρόµο): (συνήθ. µτφ.) τον δρόµο που διάλεξες θα τον πορευθείς 
µόνος σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πορεύω | -οµαι < πόρος 
(βλ.λ.)]. 

πόρεψη (η) (λαϊκ.) η εξοικονόµηση των απαραιτήτων για τη ζωή. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πόρευσις < πορεύω | -οµαι]. 

πορθητής (ο) το πρόσωπο που εκπόρθησε πόλη ή χώρα: Μωάµεo Β' ο ~ (ο 
Οθωµανός σουλτάνος που κυρίευσε την Κωνσταντινούπολη). — πόρθηση (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πορθώ (-έω)]. 

πορθµέας (ο) {πορθµείς} το πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να µεταφέρει µε 
το πλεούµενο του ανθρώπους στην άλλη ακτή ή όχθη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πορθµεύς < πορθµός (βλ.λ.)]. 

πορθµείο (το) [αρχ.] 1. ο τόπος από τον οποίο περνά κανείς από ακτή σε ακτή ή 
από όχθη σε όχθη ΣΥΝ. πέρασµα 2. (συνεκδ.) το πλεούµενο µε το οποίο περνά 
κανείς από ακτή σε ακτή ή από όχθη σε όχθη ΣΥΝ. φεριµπότ 3. πορθµεία (τα) 
η αµοιβή τού πορθµέα. — πορθµειακός, -ή,-ό. 

πορθµός (ο) η στενή λωρίδα θάλασσας, που χωρίζει δύο στεριές και ενώνει δύο 
θάλασσες: ο ~ του Ευρίπου. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < θ. πορ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *per, µορίου δηλωτικού 
κατευθύνσεως, βλ. λ. πέρ-α, περ-ΐ) + παραγ. επίθηµα -θµός (πβ. σταθµός, βα-
θµός)]. 

πορθµός - ισθµός - διώρυγα - κανάλι - στενό. Κάθε πολύ στενό χερσαίο 
πέρασµα (λωρίδα γης), που ενώνει δύο στεριές και χώριζα δύο θάλασσες, 
λέγεται ισθµός (< αρχ. εϊµι «έρχοµαι, εισέρχοµαι»). Αντιθέτως, κάθε πολύ 
στενό θαλάσσιο πέρασµα (λωρίδα θαλάσσια) που ενώνει δύο θάλασσες και 
χωρίζει δύο στεριές λέγεται πορθµός (< nop- [πβ. πόρος] < αρχ. περάω 
«περνώ»). Πορθµός είναι το στενό θαλάσσιο πέρασµα τού Ευρίπου, που 
χωρίζει την Εύβοια από τη Στερεά. Ισθµός ήταν παλαιότερα η στενή 
λωρίδα γης στην Κόρινθο, που συνέδεε την Πελοπόννησο µε την υπόλοιπη 
Ελλάδα, o Ισθµός τού Παναµά συνέδεε τη Βόρεια µε τη Νότια Αµερική και 
ο Ισθµός τού Σουέζ συνέδεε παλαιότερα την Αφρική µε την Ασία. Για 
λόγους διακινήσεως των αγαθών (παλαιότερα και ανθρώπων) µε πλοία, 
σπουδαίοι για τη θέση τους ισθµοί δια-νοίχθηκαν τεχνητά και έγιναν 
διώρυγες, τεχνητοί πορθµοί δηλ., διά των οποίων διέρχονται φορτηγά ιδίως 
πλοία. Έτσι ο Ισθµός τής Κορίνθου έγινε διώρυγα, όπως διώρυγες έγιναν ο 
Ισθµός τού Σουέζ και ο Ισθµός τού Παναµά. Για τη διώρυγα 
χρησιµοποιήθηκε και η λ. κανάλι από µτγν. κανάλιον, που ανάγεται σε λατ. 
canalis (από όπου και αγγλ. canal και channel κ.ά.). Η λ. στενό (και στενά) 
χρησιµοποιείται για θαλάσσια περάσµατα ευρύτερα των πορθµών και 
στενότερα των (µικρών) θαλασσών. 

πορθώ ρ. µετβ. εκπορθώ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ· πορθώ (-έω), ετεροιωµ. βαθµ. 
τού θ. τού αρχ. πέρθω «καταστρέφω, ερειπώνω - εκπορθώ», που είναι αβεβ. 
ετύµου, ίσως ανάγεται σε I.E. δισύλλ. ρίζα *bheredh- «κόβω, αποκόπτω» και 
συνδ. µε σανσκρ. bardhakah «αποκοµµένος», αρχ. γερµ. bret «σανίδα» (> 
γερµ. Brett, πιθ. µε αρχική σηµ. «κοµµένο κοµµάτι ξύλου»), αρχ. ισλ. bard 
«άκρη, όριο», αρχ. αγγλ. bord (> αγγλ. bord) κ.ά.]. 

ποριζω ρ. µετβ. 1. βοηθώ (κάποιον) να αποκτήσει (κάτι): του ~ τα µέσα, για να 
ζήσει 2. (µεσοπαθ. πορίζοµαι) αποκτώ, αποκοµίζω: ~ τα µέσα για να ζήσω. — 
πορισµός (ο) [µτγν.], ποριστικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παρέχω (υλικά αγαθά), προµηθεύω», < πόρος 
(βλ.λ.). Η σηµ. «αποδεικνύω συστηµατικά» είναι µτγν. (από όπου το µτγν. 
πόρισµα)]. 

πόρισµα (το) {πορίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σύνολο των συµπερασµάτων 
σχετικά µε συγκεκριµένο ζήτηµα: σύµφωνα µε το ~ τού ιατροδικαστή, ο 
θάνατος του προήλθε από φυσικά αίτια || επιστηµονικό | ιατρικό | ανακριτικό 
~|| το ~ των ερευνών || τα ~ τής επιστηµονικής ηµερίδας 2. ΜΑθ. η πρόταση 
τής οποίας η αλήθεια είναι άµεσα φανερή από ένα ή περισσότερα 
προηγούµενα θεωρήµατα. [ΕΤΥΜ#µτγν. < αρχ. πορίζω (βλ.λ.)]. 

πορνεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να διαθέτει κανείς το σώµα του σε άλλους για 
ερωτική ικανοποίηση έναντι αµοιβής: προάγω | οδηγώ κάποιον στην πορνεία || 
ανδρική | παιδική ~ || η ~ θεωρείται το αρχαιότερο επάγγελµα τού κόσµου 2. 
(συνεκδ.) η ιδιότητα και η εργασία 
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τής πόρνης 3. ΕΚΚΛΗΣ. κάθε σεξουαλική σχέση εκτός γάµου. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < πορνεύω (βλ.λ.). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. τής επί πληρωµή 
συµµετοχής σε σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ αργότερα επε-
κτάθηκε, για να δηλώσει γενικά την εξωγαµιαία σεξουαλική επαφή. 
Στα κείµενα τής Π.∆. {Ωσηέ 4, 11 κ.ά.), η λ. χρησιµοποιείται και µε-
ταφορικώς µε τη σηµ. «ειδωλολατρία», δηλ. επαφή και απόδοση λα-
τρευτικής τιµής σε ψεύτικους θεούς. Η σηµ. «ειδωλολατρία, αποστα-
σία, ψεύτικη θρησκεία» απαντά επίσης στην Κ.∆. (πβ. Αποκάλ. 14, 8: 
έπεσεν επεσεν Βαβυλών ή µεγάλη ή εκτοῦοϊνουτοῦθυµού της πορ-
νείας αυτής πεπότικεν πάντα τά έθνη)]. 

πορνείο (το) [µτγν.] ο οίκος ανοχής, το µπορντέλο. 
πορνεύω ρ. αµετβ. {πόρνευσα} διαπράττω πορνεία (βλ.λ.). 

[ΕΓΥΜ αρχ. < πόρνη (βλ.λ.)]. 
πόρνη (η) {πορνών} 1. (α) η γυναίκα που προσφέρει έναντι αµοιβής 

το σώµα της ικανοποιώντας σεξουαλικές επιθυµίες άλλων ΣΥΝ. ιερό-
δουλος, (!) πουτάνα, (µειωτ.) παλιογυναίκα (β) εκµετάλλευση πόρ-
νης αξιόποινη πράξη την οποία τελεί άνδρας που συντηρείται ολικά 
ή µερικά από γυναίκα που ασκεί κατ' επάγγελµα την πορνεία και 
από την εκµετάλλευση των ανήθικων κερδών της 2. (υβριστ.) για 
ανέντιµη γυναίκα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *por-nä, πιθ. συνεσταλµ. βαθµ. *pr- (µε φωνήεν -ο-) θέ-
µατος που απαντά στο ρ. πέρ-νη-µι «πουλώ» (µε ανώµαλο φωνηεντι-
σµό -ε-, ίσως κατ' αναλογίαν προς τον αόρ. περ-άσαι, και επίθηµα -
nâ-, πβ. φερ-νή «προίκα»). Η λ. ανάγεται στο I.E. *per-, µόριο δηλωτι-
κό κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, (για το οποίο βλ. λ. πέρ-α, -
περ-ί) και συνδ. µε αρχ. ιρλ. renim «πουλώ» (< *pr-n--), λιθ. perkù 
«αγοράζω». Οµόρρ. πρα-τήριο(ν), -πρά-της, αρχ. πι-πρά-σκω κ.ά.]. 

πορνίδίο (το) [αρχ.] {πορνιδί-ου | -ων} 1. η µικρή πόρνη ΣΥΝ. (!) που-
τανίτσα 2. (υβριστ.) για άσεµνο κορίτσι ή γενικότ. για ανέντιµη γυ-
ναίκα. 

πορνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε πόρνη, που ται-
ριάζει σε πόρνη 2. αυτός που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, αδιάντρο-
πος, άσεµνος. 

πορνό επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει πορνογραφικό περιεχόµενο, σκη-
νές ή εικόνες που απεικονίζουν γεννητικά όργανα, σεξουαλικές πρά-
ξεις κ.λπ. και αποσκοπούν στο να διεγείρουν ερωτικά τον θεατή ή 
τον αναγνώστη: ταινία | περιοδικό | φωτογραφία | βιβλίο ~ 2. πορνό 
(το) η πορνογραφική ταινία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. porno, µε απόσπαση τού α' συνθ. 
στη λ. pornographie (βλ. κ. πορνογραφία)]. 

πορνό- κ. πορνό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετί-
ζεται: 1. µε την πορνεία: πορνό-σπιτο, πορνό-γερος 2. µε την πορνο-
γραφία: πορνο-ταινία, πορνο-περιοδικό. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. πόρνος | -η και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. 
γαλλ. pornographie)]. 

πορνοβοσκός (ο) [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) ο προαγωγός. 
πορνόγερος (ο) (ως χαρακτηρισµός) ηλικιωµένος άνδρας µε εκδη-

λώσεις ερωτισµού ανάρµοστες για την ηλικία του. 
Πορνογράφηµα (το) [1896] {πορνογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο 

µε πορνογραφικό χαρακτήρα. 
πορνογραφία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) 1.η παραγωγή πορνογραφικών 

έργων 2. (συνεκδ.) το σύνολο των πορνογραφικών έργων. — πορνο-
γράφος (ο/η), πορνογραφώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. pornographie < pornographe < µτγν. πορνο-
γράφος «αυτός που γράφει για τις πόρνες»]. 

πορνογραφικός, -ή, -ό [1884] αυτός που αποσκοπεί στην ερωτική 
διέγερση µε την ακριβή απεικόνιση ή περιγραφή σεξουαλικών πρά-
ξεων ή την επίδειξη γυµνών σωµάτων σε προκλητικές στάσεις: η πα-
ραγωγή και διάθεση ~ υλικού απαγορεύεται σε πολλές χώρες. — 
πορνογραφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pornographique], 

πορνοπεριοδικό (το) περιοδικό µε κείµενα ή/και εικόνες πορνο-
γραφικού περιεχοµένου. 

Πόρνος (ο) 1.ο άνδρας που προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι 
αµοιβής ΣΥΝ. ζιγκολό 2. ο άνδρας που συχνάζει σε οίκους ανοχής 
ΣΥΝ. (!) πουτανιάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παθητικός οµοφυλόφιλος», < πόρνη (βλ.λ.), 
µε αλλαγή γένους]. 

πορνοστάρ (ο/η) {άκλ.} διάσηµος πρωταγωνιστής ή πρωταγωνίστρια 
ταινιών πορνό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pornostar], 

πορνοταινια (η) {πορνοταινιών} ταινία µε πορνογραφικό περιεχόµενο. 
Πόρος (ο) 1. νησί τού Σαρωνικού Κόλπου, σε µικρή απόσταση από 

τις Α. ακτές τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. 
— Ποριώτης (ο), Ποριώτισσα (η), ποριώτικος, -η, -ο 

[ΕΤΥΜ Πρόκειται για τη µτγν. Καλαύρεια | Καλαυρία, που µετονο-
µάστηκε σε Πόρο προφανώς λόγω τού ρόλου της στη συγκοινωνία 
µεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου]. πόρος (ο) 1. καθένα από τα 
µικρά ανοίγµατα σε στερεό σώµα: η ελαφρόπετρα είναι γεµάτη πόρους 
2. ΑΝΑΤ. (α) καθένα από τα µικρά ανοίγµατα στο δέρµα: µέσα από 
τους ~ πραγµατοποιείται η άδηλος αναπνοή (β) καθένας από τους 
µικρούς σωληνοειδείς σχηµατισµούς, µέσα από τους οποίους 
διέρχονται ουσίες ή άλλα ανατοµικά στοιχεία: δακρυϊκός | ακουστικός 
- (βλ.λ.) · 3. πόροι (οι) (α) οι πηγές από τις οποίες αντλούνται τα 
απαραίτητα έσοδα: οι φυσικοί ~ εξαντλούνται || ΤΟ έργο αυτό θα 
χρηµατοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς 

- (β) οι πηγές εισοδήµατος: δεν έχω δικούς µου ~µε συντηρούν οι γο 
νείς µου || άδηλοι - (γ) κάθε πηγή από όπου αντλούνται χρήσιµα 

στοιχεία: γλωσσικοί ~ 4. (σπάν.) ο τόπος µέσω τού οποίου περνά κα-
νείς στην απέναντι πλευρά ΣΥΝ. πέρασµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία, 
φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ευρέως διαδεδοµένου I.E. 
*per-, µορίου δηλωτικού κατευθύνσεως, που εδώ έχει την εξειδικευ-
µένη σηµ. «περνώ, µεταφέρω», όπως απαντά στο αρχ. πείρω «δια-
περνώ, διακοµίζω» (βλ. λ. περ-όνη, πόρ-πη). Παράγ. πορ-εύω, πορ-εία, 
πορ-ίζω, πορ-θµός κ.ά. Η λ. πόρος είχε αρχικώς τη σηµ. «πέρασµα, 
διάβαση», από όπου επεκτάθηκε στη δήλωση των χρηµατικών εσό-
δων, δηλ. τού τρόπου µε τον οποίο περνά κανείς τη ζωή του και των 
µέσων διαβιώσεως που χρησιµοποιεί. Η λ. χρησιµοποιείται ευρέως 
ως β' συνθ., κυρ. µε τη σηµ. «ταξιδιώτης» (πβ. οδοιπόρος, ποντο-πό-
ρος), αλλά και µε αναφορά στα χρηµατικά έσοδα (πβ. ά-πορος, εύ-
πορος)]. 

ποροσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} µέθοδος διαπιστώσεως τής ταυτότητας 
δακτυλικών αποτυπωµάτων µε τη µελέτη των πόρων των ιδρωτοποι-
ών αδένων. — ποροσκοπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < πόρος + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελλη-
νογενής ξέν. όρ., < αγγλ. poroscopy]. 

πόρπη (η) {πορπών} 1. (λόγ.) το συνήθ. µεταλλικό εξάρτηµα ή κόσµη-
µα, που συνδέει τα δύο άκρα ζώνης, ιµάντα ή ενδύµατος ΣΥΝ. 
αγκράφα- ΑΡΧΑΙΟΛ. 2. κόσµηµα διαδεδοµένο στους αρχαίους Έλλη-
νες, µε το οποίο συγκρατούσαν το ένδυµα στον δεξιό ή και στους δύο 
ώµους ή στο στήθος ή στον ζωστήρα 3. καρφίτσα για µαλλιά. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < *πόρ-πρ-ά (µε προληπτική ανοµοίωση τού -ρ-) < θ. *-pr-
(µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *per- τού ρ. 
πείρω «διαπερνώ, διασχίζω, διατρυπώ» (< *πέρ-}ω, βλ. λ. πέρ-α, περ-ί). 
Η λ. συνδ. µε αρχ. σλαβ. na-perjo «τρυπώ», αλβ. sh-po-roj, γοτθ. farjan 
«ταξιδεύω, πλέω», αρχ. γερµ. faran (> γερµ. fahren) κ.ά. Οµόρρ. περ-
όνη, πορ-θµός, πόρ-ος, πε-πρω-µένο(ν), πορ-εύω κ.ά.]. 

πόρρω απέχει (αρχαιοπρ.) βρίσκεται µακριά' διαφέρει πολύ: οι θέσεις 
τους πόρρω απέχουν απ' τις δικές µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αττ. τ. τού επιρρ. πόρσω < πρόσω, µε µετάθεση τής συλλ. 
που περιέχει υγρό σύµφωνο (δηλ. ηµίφωνο), αφού οι σηµ. των επιρρ. 
πόρσω και πρόσω ταυτίζονται. Λιγότερο πειστική η απευθείας σύν-
δεση µε λατ. porrö (< *porsö). Βλ. λ. πρόσω]. 

πόρρωθεν επίρρ. (λόγ.) από µακριά: παρακολουθούσε τις εξελίξεις ~ 
ΣΥΝ. µακρόθεν ANT. εγγύθεν. [ΕΤΥΜ αρχ. < πόρρω + -θεν)πβ. 
εκατέρω-θεν, πρόσω-θεν)]. 

πορσελάνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λευκό, στιλπνό, συµπαγές υλικό, 
που χρησιµοποιείται στην κεραµική για την κατασκευή εκλεκτών 
αντικειµένων: κινέζικη ~ || σερβίτσιο | βάζο από ~ 2. (συνεκδ.) αντι-
κείµενο κατασκευασµένο από το παραπάνω υλικό. — πορσελάνι-
νος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. porcellana, αρχική σηµ. «κοχύλι µε σχήµα µικρού γου-
ρουνιού», < λατ. porcella «γουρουνάκι», υποκ. τού porcus]. 

πόρτα (η) {πορτών} 1. (α) κατασκευή (συνήθ. ξύλινη ή µεταλλική) 
που προσαρµόζεται στην είσοδο κτηρίου, δωµατίου ή ακάλυπτου πε-
ριφραγµένου χώρου, ώστε να µπορεί κανείς να την ανοίγει ή να την 
κλείνει: χτυπώ την ~ || του έκλεισε την - κατάµουτρα || ανοίγω την ~ 
διάπλατα || αυτή η ~ βγάζει στον κήπο || η ~ τής κουζίνας | τής κρε-
βατοκάµαρας | τής αυλής || δίφυλλη | συρτή | περιστρεφόµενη ~ || το 
έσκασε από την πίσω - ΣΥΝ. θύρα (βλ. κ. λ. εξώπορτα) (β) (συνεκδ.) το 
άνοιγµα µέσα από το οποίο µπαίνει κανείς σε κτήριο, δωµάτιο ή ακά-
λυπτο περίφρακτο χώρο: κάθοµαι στην ~ και προσέχω ποιος µπαίνει 
και ποιος βγαίνει || θα σε πάω | συνοδεύσω µέχρι την ~ ΣΥΝ. είσοδος | 
έξοδος- ΦΡ. (α) (από) πόρτα (σε) πόρτα από σπίτι σε σπίτι· για κά-
ποιον που επισκέπτεται διαδοχικά το ένα σπίτι µετά το άλλο, προ-
κειµένου να µαζέψει χρήµατα, να διαφηµίσει ή να προπαγανδίσει 
κάτι κ.λπ.: ο προεκλογικός αγώνας αυτού τού υποψηφίου έγινε ~ || 
προώθηση ενός προϊόντος ~ (β) τής διπλανής πόρτας (ως χαρακτηρι-
σµός) για ανθρώπους απλούς, συνηθισµένους, σαν αυτούς που βλέ-
πει κανείς καθηµερινά: ο δολοφόνος δεν ήταν κάποιος σκληρός και 
αδίστακτος άνθρωπος- ήταν ένας άνθρωπος ~ (γ) (παροιµ.) στσύ κου-
φού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα βλ. λ. βροντώ (δ) δείχνω την πόρτα 
(σε κάποιον) ζητώ από (κάποιον) να φύγει, τον διώχνω: µετά τον 
καβγά, του έδειξα την πόρτα 2. (µτφ.) η πρόσβαση, η δυνατότητα επα-
φής µε κάποιον κυρ. σε ΦΡ. όπως: χάρη στις γνωριµίες µου, του έχω 
ανοίξει πολλές ~ 3. (γενικότ.) η κατασκευή που προσαρµόζεται στην 
είσοδο οχήµατος, ώστε να µπορεί κανείς να την ανοίγει ή να την 
κλείνει: η ~ τού αυτοκινήτου | τού αεροπλάνου 4. (αργκό) το φέις κο-
ντρόλ (βλ.λ.): δουλεύει ~ σε νυχτερινό κέντρο- ΦΡ. τρώω πόρτα (κυρ. 
στον αόρ.) δεν µου επιτρέπουν την είσοδο σε κέντρο διασκέδασης 
στο οποίο γίνεται έλεγχος εισόδου (φέις κοντρόλ): αν πάµε στο κλα-
µπ µε τέτοια εµφάνιση, θα φάµε πόρτα! ✈  5. (στο τάβλι) (α) το να εί-
ναι δύο ή περισσότερα πούλια τού ίδιου χρώµατος στην ίδια θέση. 
ώστε να µη µπορεί ο αντίπαλος να βάλει δικό του πούλι στη θέση αυτή 
(β) πόρτες (οι) παιχνίδι στο τάβλι κατά το οποίο ο παίκτης µπορεί να 
βγάλει από το παιχνίδι πούλι τού αντιπάλου του, ο οποίος στη συ-
νέχεια πρέπει να το επαναφέρει από την αφετηρία, προκειµένου να 
ξαναµπεί στο παιχνίδι. — (υποκ.) πορτάκι (το) κ. πορτούλα κ. πορ-
τίτσα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ µεσν. < λατ. porta]. 

πορτατίφ (το) {άκλ.} η φορητή ηλεκτρική λάµπα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. φρ. 
(lampe) portative «φορητή λάµπα», θηλ. τού επιθ. portatif «φορητός» < 
porter «φέρω» (< λατ. portare)]. 

πορτιέρης (ο) {πορτιέρηδες}, πορτιέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
(λαϊκ.) θυρωρός 2. πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να στέκεται στην 
είσοδο νυχτερινών κέντρων και να ελέγχει ποιος µπαίνει µέσα (βλ. κ. 
λ. φεΊς κοντρόλ). 



πορτιέρο 1455 Ποσειδώνας 
 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. portiere < µτγν. λατ. portarius < λατ. porta]. 
πορτιέρο (ο) {άκλ.} (συνήθ. στην αθλητικογραφία) ο τερµατοφύλακας 

στο ποδόσφαιρο. [ΕΤΥΜ. < ισπ. portiero «θυρωρός - 
τερµατοφύλακας»]. 

πορτκλέ κ. πορτ-κλέ (το) {άκλ.} το µπρελόκ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
porte-clés < porte- (< p. porter «φέρω» < λατ. portare) + clé «κλειδί» < 
λατ. clavis]. 

πορτµαντό κ. πορτ-µαντό (το) {άκλ.} το έπιπλο που χρησιµοποιείται 
ως κρεµάστρα για πανωφόρια ΣΥΝ. καλόγηρος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
porte-manteau < porte- (< p. porter «φέρω» < λατ. portare) + manteau 
(βλ. λ. µαντό)]. 

πορτµονέ κ. πορτ-µονέ (το) {άκλ.} το πορτοφόλι για κέρµατα. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. porte-monnaie < porte- (< porter «φέρω» < λατ. portare) 
+ monnaie «νόµισµα» (< λατ. moneta)]. 

πορτµπαγκάζ κ. πορτ-µπαγκάζ (το) {άκλ.} χώρος ενσωµατωµένος 
στο πίσω µέρος αυτοκινήτου για την τοποθέτηση και µεταφορά 
αποσκευών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. porte-bagages < porte- (< porter «φέρω» < λατ. 
portare) + bagages «αποσκευές» (βλ. κ. µπαγκάζια)]. 

πορτµπεµπε κ. πορτ-µπεµπέ (το) {άκλ.} φορητό καλάθι ειδικά 
διαµορφωµένο για τη µεταφορά βρέφους. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. porte-bebé < porte- (< porter «φέρω» < λατ. portare) + 
bebé «µωρό, βρέφος» (ονοµατοπ. λ.)]. 

πορτό (το) {άκλ.} λευκό ή κόκκινο γλυκό κρασί που προέρχεται από 
µια αυστηρά καθορισµένη από τον νόµο αµπελουργική ζώνη τής Β. 
Πορτογαλίας. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής πόλης Πόρτο (βλ.λ.), όπου παλαιώνεται και εµ-
φιαλώνεται το κρασί]. 

Πόρτο (το) {άκλ.} πόλη και σηµαντικό λιµάνι τής Β∆. Πορτογαλίας 
στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. Porto (ορθή προφορά: Πόρτου) < ο porto «το λιµάνι». Η 
πόλη έφερε τη λατ. ονοµασία Portus Cale «θερµός λιµένας» (βλ. κ. 
Πορτογαλία)]. 

πόρτο (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. το λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. porto < λατ. portus]. 

Πορτογαλία (η) (πορτ. Republica Portuguesa = ∆ηµοκρατία τής Πορ-
τογαλίας) κράτος τής Ν∆. Ευρώπης στην Ιβηρική Χερσόνησο µε πρω-
τεύουσα τη Λισαβόνα, επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµι-
σµα το εσκούδο Πορτογαλίας (2002: ευρώ). — Πορτογάλος κ. (κα-
θηµ.) Πορτογαλέζος (ο), Πορτογαλίδα κ. (καθηµ.) Πορτογαλέζα (η), 
πορτογαλικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) πορτογαλέζικος, -η, -ο, Πορτογαλικά 
κ. (καθηµ.) Πορτογαλέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού πορτ. Portugal, το οποίο ανάγεται στο µεσν. 
λατ. portus cale «θερµό λιµάνι», ονοµασία που απέδιδαν οι Ρωµαίοι 
στο λιµάνι Porto, επειδή τα θερµά ρεύµατα τού Ατλαντικού δεν επέ-
τρεπαν τη συγκέντρωση πάγου σε αυτό. Με την ίδια λ. αποκαλούσαν 
οι Ρωµαίοι ολόκληρη την περιοχή τής σηµερινής Πορτογαλίας (το µε-
τέπειτα βασίλειο τής Λουζιτανίας), η οποία αναγνωρίστηκε ως κρά-
τος το 1297]. 

πορτοκαλάδα (η) χυµός πορτοκαλιού, που πίνεται ως αναψυκτικό: ~ 
µε | χωρίς ανθρακικό. [ΕΤΥΜ. < πορτοκάλι + παραγ. επίθηµα -άδα 
(βλ.λ.)]. 

πορτοκαλεώνας (ο) [1887] έκταση κατάφυτη από πορτοκαλιές. 
[ΕΤΥΜ. < πορτοκαλέα + παραγ. επίθηµα επίθηµα -ών[ας], πβ. ελαία -
ελαιώνας]. 

πορτοκαλής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το µεταξύ κίτρινου και κόκκινου 
χρώµα τού πορτοκαλιού 2. (συνεκδ.) πορτοκαλί (το) το ίδιο το 
µεταξύ κίτρινου και κόκκινου χρώµα τού πορτοκαλιού. Επίσης πορ-
τοκαλόχρωµος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

πορτοκάλι (το) {πορτοκαλ-ιού | -ιών) 1. ο εδώδιµος στρογγυλού σχή-
µατος καρπός τής πορτοκαλιάς, που, όταν είναι ώριµος, έχει παχιά, 
αρωµατική φλούδα µε χρώµα µεταξύ κίτρινου και κόκκινου και σάρ-
κα χυµώδη, γλυκόξινη και πλούσια σε βιταµίνη C 2. (συνεκδ.) ο χυµός 
τού παραπάνω καρπού· κυρ. σε φράσεις όπως βότκα ~. — (υποκ.) 
πορτοκαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. portogallo, από τη φρ. arancio di Portogallo «είδος πορ-
τοκαλιού τής Πορτογαλίας», επειδή από εκεί είχε εισαχθεί αυτό το 
αρχικώς αµερικανικό φρούτο]. 

πορτοκαλιά (η) το οπωροφόρο δέντρο τής οικογένειας των εσπερι-
δοειδών που παράγει πορτοκάλια· ΦΡ. είναι | υπάρχουν κι αλλού πορ-
τοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια ως αµφισβήτηση τής αποκλειστι-
κότητας ή µοναδικότητας κάποιου: αν δεν σε θέλει αυτός, µη στενο-
χωριέσαι-! 

πορτοκαλόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει πορτοκαλί χρώµα. 
πορτολάνος (ο) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. ναυτικός χάρτης µε στοιχεία για τις 

ακτές και τα λιµάνια ΣΥΝ. λιµενοδείκτης 2. έντυπος οδηγός που πε-
ριγράφει τις ακτές και τα λιµάνια µε λεπτοµέρειες (φάρους, φανά-
ρια, εµπόδια ναυσιπλοΐας, λιµενικά έργα κ.λπ.)· µπορεί και να µην 
περιλαµβάνει χάρτες ΣΥΝ. λιµενοδείκτης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. portolano < µεσν. λατ. portolanus (liber) «(βιβλίο) τού 
λιµανιού» < λατ. portus «λιµάνι», κατ' αναλογίαν προς το µτγν. λατ. 
hortulanus (< λατ. hortulus, υποκ. τού hortus «κήπος»)]. 

πορτοπαράθυρα (τα) {χωρ. γεν.} (περιληπτ.) 1. πόρτες και παράθυρα 
2. τα εξωτερικά κουφώµατα οικοδοµής. 

Πόρτο Ρίκο (το) → Πουέρτο Ρίκο 
-πορτος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-

νουν συγκεκριµένο αριθµό θυρών ή διεξόδων: τρίπορτο | πεντάπορτο 
αυτοκίνητο || (κ. ως ουσ.) το έχω δίπορτο (βλ.λ.) ΣΥΝ. -θυρος. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από τη λ. πόρτα]. 

Πορτουγέζος (ο), Πορτουγέζα (η) (λαϊκ.-παλαιότ.) ο Πορτογάλος. — 
πορτουγέζικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Portuguese (< 
Portugal)]. πορτοφολάς (ο) {πορτοφολάδες} ο κλέφτης πορτοφολιών. 
πορτοφόλι (το) {πορτοφολ-ιού | -ιών} 1. φορητή θήκη, συνήθ. από 
ύφασµα, δέρµα ή πλαστικό, κατασκευασµένο έτσι, ώστε να διπλώνει ή 
να κλείνει και να χωρά σε τσέπη· µέσα σε αυτό βάζει κανείς χρήµατα 
ή χρήσιµα έγγραφα (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) 2. (µτφ.) το πόσο 
πλούσιος είναι κανείς: έχω γεµάτο | παχύ | άδειο ~ || πωλούνται ακίνητα 
για όλα τα ~. — (υποκ.) πορτοφολάκι (το), (µεγεθ.) πορτο-φολάρα (η). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. portafogli (πληθ.) < porta- (< portare «φέ-
ρω» < λατ. portare) + fogli < foglio «φύλλο χαρτιού, χαρτονόµισµα» 
(< λατ. folium «φύλλο»), πβ. κ. γαλλ. porte-feuille]. 

πορτόφυλλο (το) το φύλλο πόρτας. 
πορτρετίστας (ο) (παλαιότ. ορθ. πορτραιτίστας) {χωρ. πληθ.} ο ζω-

γράφος πορτρέτων [ΕΤΥΜ. < γαλλ. portraitiste < portrait (βλ. κ. 
πορτρέτο)]. 

πορτρέτο (το) (παλαιότ. ορθ. πορτραίτο) 1. η προσωπογραφία 2. 
(µτφ.) οτιδήποτε λειτουργεί ως παρουσίαση προσώπου ή πράγµατος, 
σκιαγράφηση των βασικών του χαρακτηριστικών: στο απόσπασµα ο 
Θουκυδίδης δίνει ένα σύντοµο ~ τού Περικλή || ένα τηλεοπτικό ~ τού 
µεγάλου λογοτέχνη ΣΥΝ. προφίλ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. portrait < παλ. γαλλ. portraire «σχεδιάζω, ιχνογραφώ» 
< λατ. pertrahere «σύρω, έλκω, τραβώ» (µε την εξειδικευµένη µετα-
βατική σηµ. «τραβώ γραµµές, γράφω, σχεδιάζω») < per- «δια→ + 
traho «τραβώ, έλκω»]. 

Πορφύρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µαλάκιο µε επίµηκες ή παχύ όστρα-
κο και αδένα που εκκρίνει βαθυκόκκινη ουσία 2. (συνεκδ.) η παρα-
πάνω βαθυκόκκινη ουσία που χρησιµοποιόταν στην αρχαιότητα ως 
χρωστική για τη βαφή ενδυµάτων 3. ΙΣΤ. (α) πορφυρό επίσηµο ένδυ-
µα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων (β) Πορφύρα (η) επίσηµο δωµάτιο 
των βυζαντινών ανακτόρων, στο οποίο γεννούσε η αυτοκράτειρα (βλ. 
κ. λ. πορφυρογέννητος) (γ) (συνεκδ.) το αξίωµα, η εξουσία τού αυτο-
κράτορα · 4. ΙΑΤΡ. σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση 
αιµορραγιών των τριχοειδών αγγείων. 
[ΕΤΥΜ αρχ., βασική σηµ. «βαθυκόκκινη χρωστική ουσία από τον αδέ-
να οστρακοφόρων µαλακίων», πιθ. δάνειο (ως τεχν. όρ.) από την Εγγύς 
Ανατολή, αλλά χωρίς να έχει προσδιοριστεί η γλώσσα προελεύσεως. 
Φαίνεται πως αρχικά η λ. δήλωνε ένα συγκεκριµένο είδος οστρακο-
φόρων µαλακίων, από όπου επεκτάθηκε και στη σηµ. τής χρωστικής 
ουσίας που αυτά εξέκριναν]. 

πορφύρας (ο) ο καρχαρίας: «παραµονεύοντας τον ~, το µαύρο ψάρι» 
(Κ. Μύρης). [ΕΤΥΜ. πιθ. < πορφυρός (µε αναβιβασµό τόνου) < 
πορφυρός]. 

πορφυρένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει το χρώµα τής πορφύρας, πορ-
φυρός, βαθυκόκκινος. 

πορφυρίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω ή αποκτώ 
το χρώµα τής πορφύρας, πορφυρή απόχρωση. 

Πορφύριος (ο) {-ου κ. -ίου} όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. πορφύρα]. 

πορφυρίτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ σκληρό, συµπαγές και εκρη-
ξιγενές πέτρωµα, στο οποίο µεγάλοι κρύσταλλοι ορυκτών βρίσκονται 
µέσα σε οµοιόµορφη µάζα και το οποίο χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή µωσαϊκών δαπέδων, κιόνων, λουτήρων, ταφικών µνηµείων 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. porphyrite]. 

πορφυρογέννητος, -η, -ο ΙΣΤ. (ως τίτλος τής βυζαντινής αυτοκρα-
τορικής οικογένειας) αυτός που γεννήθηκε στην Πορφύρα (βλ.λ., σηµ. 
3β), δηλαδή γεννήθηκε όσο ο πατέρας του ήταν αυτοκράτορας: (µε 
κεφ.) Κωνσταντίνος Ζ' ο ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πορφύρα + -γέννητος < γεννώ, τίτλος που αποδιδόταν 
σε βασιλόπαιδες τού Βυζαντίου, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στην αί-
θουσα τής Πορφύρας τού παλατιού]. 

πορφυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το βαθυκόκκινο χρώµα τής πορ-
φύρας 2. (συνεκδ.) πορφυρό (το) το ίδιο το βαθυκόκκινο χρώµα τής 
πορφύρας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πορφυρούς (κατά τα επίθ. σε -ός, πβ. χρυσούς -
χρυσός), αττ. τ. τού πορφύρεος (πβ. χρύσεος - χρυσούς, µε την επίδρ. 
των πλαγίων πτώσεων στον τονισµό, λ.χ. τού χρυσέου - χρυσού > 
χρυσούς) < πορφύρα (βλ.λ.)]. 

πορφυρόχρους, -ους, -ουν (λόγ.) αυτός που έχει πορφυρό χρώµα: -
χιτώνας. Επίσης πορφυρόχρωµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πορφύρα + 
χρόος | χροϋς «χρώµα» (πβ. ροδό-χρους)]. 

πορώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πορώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει πόρους: ~ υλικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Π.Ο.Σ. (ο) Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος. 
ποσάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) πόσες φορές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πόσος + 

επιρρ. επίθηµα -άκις (βλ.λ.), πβ. κ. πολλάκις]. 
ποσαπλάσιος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) πόσο µεγαλύτερος, πόσο περισσό-

τερος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πόσος + -πλάσιος, κατά το πολλαπλάσιος και τα αριθ-
µητ. σε -πλάσιος (πβ. πεντα-πλάσιος, εκατοντα-πλάσιος)]. 

ποσέ επίθ. {άκλ.} (αβγά µάτια) που µαγειρεύονται σε βραστό νερό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. poché, µτχ. τού p. pocher < poche «τσέπη, σάκος» 
(< φρανκ. pokka)· πβ. την αντίστοιχη γαλλ. φρ. pocher des œufs «βρά-
ζω αβγά δίχως το τσόφλι τους»]. 

Ποσειδώνας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ένας από τους δώδεκα θεούς τού Ολύ- 
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µπου, ο θεός τής θάλασσας και τού υγρού στοιχείου, αδελφός τού ∆ία και τού 
Πλούτωνα 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λόγ.) Ποσειδών {Ποσειδώνος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ποσειδών | Ποτοιδάν (αιολ.) | Ποσοιδάν (δωρ.) | Ποτει-δάων 
(κρητ., βοιωτ.) κ.ά., θεωνύµιο αβεβ. ετύµου, το οποίο µαρτυρεί-ται ήδη στη 
µυκηναϊκή: Po-se-da-o. Από το σύνολο των διαλεκτ. τύπων αρχικός φαίνεται 
ο τ. Ποτειδάων (< *Ποτει-δάσ-ων), από όπου προήλθε ο τ. Ποσειδών µε 
συναίρεση και συριστικοποίηση τού -τ-. Ως προς την ετυµ., η κυριαρχούσα 
άποψη θεωρεί το όνοµα συνθ. εκ συ-ναρπαγής από την κλητ. προσφώνηση 
*πότει ∆άς «σύζυγε, κύριε τής γης», όπου το *πότει αποτελεί αµάρτυρη κλητ. 
τού πόσις «σύζυγος, κύριος» (βλ. λ. δεσπότης), το δε δάς αρχαϊκό όνοµα τής 
γης σε γενική πτώση (βλ. λ. ∆ήµητρα). Άλλες, ελάχιστα πειστικές, εκδοχές 
που έχουν κατά καιρούς προταθεί, περιλαµβάνουν την αναγωγή στους τ. 
ποταµός + οϊδµα «φουσκωµένο κύµα», πόντος + δαήναι «γνωρίζω, µαθαίνω», 
τη σύνδεση µε σανσκρ. dami «σταγόνα, δροσιά», καθώς και την υπόθεση περί 
πελασγικού δανείου]. 

ποσειδώνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θεό Ποσειδώνα 2. 
Ποσειδώνια (τα) παγκόσµια ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε δύο χρόνια 
στον Πειραιά 3. ΧΗΜ. ποσειδώνιο {το) {ποσειδωνίου | χωρ. πληθ.} τεχνητό 
ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο Νρ) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 
νεπτούνιο. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τού χηµ. στοιχείου αποτελεί µετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
neptunium (< λατ. Neptunus «Ποσειδών»)]. 

πόση (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να πίνει κανείς: η βρώση και η ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πόσις < θ. πο- (µε δυσεξήγητο φωνηεντισµό) τού ρ. πίνω 
(βλ.λ.)]. 

πόσθη (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. το δέρµα που περιβάλλει το πέος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θ. ποσ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *pes-, όπως µαρτυρείται στη λ. πέος, βλ.λ.) + 
εκφραστ. επίθηµα -0η]. 

ποσθίτιδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής πόσθης (κυρ. τής ακροπο-σθίας) από 
µικρόβια ή µύκητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. posthite]. 

πόσιµος, -η, -ο 1. (νερό) κατάλληλο για πόση 2. (φάρµακο) που µπορεί να το 
πιει κανείς (πβ. λ. ενέσιµος). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πόσις]. 

ποσό (το) 1. η ποσότητα: ποσά αντιστρόφως | ευθέως ανάλογα (βλ.λ.) || 
συγκρίσεις µπορούν να γίνουν µόνο ανάµεσα σε οµοειδή ~ 2. χρηµατική 
ποσότητα: τα έξοδα ανέρχονται στο ~ των 30.000.000 δρχ. || µεγάλο | σεβαστό | 
ευτελές | συµβολικό | υπέρογκο ~. Επίσης ποσόν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποσόν, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τής αόρ. αντων. ποσός, η οποία παρουσιάζει όµοιο 
σχηµατισµό µε την ερωτηµατική αντων. ποσός, µε καταβιβασµό τού τόνου 
στη λήγουσα. Η σηµ. «ποσότητα» ήδη αρχ. Βλ. λ. πόσος]. 

πόσο επίρρ. 1. σε ποια ποσότητα, σε ποιο µέγεθος, σε ποιον βαθµό, σε πόσο 
χρόνο· ερωτηµατικό επίρρηµα, σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις, µε το οποίο 
ρωτά κανείς για την ποσότητα, το µέγεθος, τον βαθµό, τη διάρκεια: — 
δούλεψες σήµερα; -Πάρα πολύ || — γλυκό τον θέλεις τον καφέ σου; -Όχι πολύ-
µέτριο || —µακριά είναι το σπίτι σου; -∆ύο χιλιόµετρα || δεν ξέρω ~ θα µείνω 
ακόµη' πάντως όχι πιο πολύ από 5-6 µέρες || κανείς δεν µου είχε πει ~ 
επικίνδυνο ήταν 2. (ως επιφών.) πάρα πολύ: ~ όµορφα ήταν τα χρόνια τής 
νιότης µου! || Θεέ µου, ~ µετάνιωσα γι'αυτό! ΦΡ. πόσο έχουµε σήµερα; βλ. λ. 
πόσος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πόσον, ουδ. τής ερωτηµατικής αντων. πόσος]. 

ποσοδείκτης (ο) {ποσοδεικτών} ΓΛΩΣΣ. κάθε λέξη, κυρ. τα αριθµητικά και 
ορισµένα επιρρήµατα, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ποσοτικός 
προσδιορισµός, π.χ. δύο µήλα, λίγο νερό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. quantifier]. 

ποσολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής φαρµακευτικής που έχει ως 
αντικείµενο τον καθορισµό των ποσοτήτων στις οποίες πρέπει να χορηγούνται 
τα φάρµακα στους ασθενείς (πβ. λ. δοσολογία). — ποσολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. posologie]. 

πόσος, -η, -ο αντων. 1. (α) ερωτηµατική αντωνυµία µε την οποία ρωτά κανείς 
για το µέγεθος, την ποσότητα, την ένταση, τη χρονική διάρκεια, την αξία: — 
ζάχαρη θέλεις στον καφέ σου; -∆ύο κουταλιές || — ώρα δούλεψες σήµερα; -Έξι 
ώρες || ~ θόρυβο µπορεί ν' αντέξει ένας άνθρωπος; || δεν θυµάµαι ~ λάδι 
αγόρασα || ξέχασα ~ γάλα µού είπες να πάρω || - είναι η απόσταση τής Γης από 
τη Σελήνη; (ορθότ. ποια είναι η απόσταση) (β) (στον πληθ. πόσοι, -ες, -α) 
ποιος σε αριθµό- για να ρωτήσει κανείς για τον αριθµό στον οποίο ανέρχεται 
κάτι: ~ φορές τον χρόνο πηγαίνεις στο θέατρο; || ~ ετών είσαι; || ~ είναι τα 
δάχτυλα των χεριών; ΦΡ. (α) (ως ουσ.) πόσσ πόσα χρήµατα: ~ θέλεις γι ' αυτή 
τη δουλειά; (β) πόσο έχουµε | πόσες τού µηνός έχουµε (σήµερα); ποια είναι η 
(σηµερινή) ηµεροµηνία; (γ) στις πόσες (τού µηνός) σε ποια ηµεροµηνία, σε 
ποια ηµέρα (αριθµητικά) τού µήνα: ~ έχουµε Πάσχα; -Στις 24 2. (ως επιφών.) 
(α) πάρα πολύς: ~ οµορφιά! || ~ πόνο ένιωσα, όταν χωρίσαµε! (β) (στον πληθ. 
πόσοι, -ες, -α) πάρα πολλοί: ~ φορές δεν του είπα να προσέχει! (του είπα πάρα 
πολλές φορές να προσέχει). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικών (τονισµένη) και αορίστων (άτονη) 
αντωνυµιών, η οποία ανάγεται σε I.E. *kwo- (βλ. λ. τίς). Ο τ. πόσος (< I.E. 
*kwoti) συνδ. µε σανσκρ. kâti, λατ. quot «πόσο;» κ.ά. Οµόρρ. πο-ΐος (> 
ποιος), πό-τε, πό-θεν, πό-τερος, πώς, πού, τίς κ.ά.]. 

ποσοστιαίος, -α, -ο αυτός που εκφράζεται σε ποσοστά: στις εκλογές το κόµµα 
ανέβηκε δύο ~ µονάδες- από το 18% πήγε στο 20%. 

ποσοστό (το) [1897] 1. µέρος ποσότητας, από σύνολο εκφρασµένο σε 
εκαστοστά ή χιλιοστά: το ~ των υποψηφίων που έγραψε κάτω από τη βάση 
έφθασε το 70Ψο || στην τελευταία δηµοσκόπηση ένα - (τής τάξε- 

ως τού) 30% δήλωσε ικανοποιηµένο από την κυβέρνηση || ~ επί τοις εκατό (%) | 
επί τοις χιλίοις (%ο) || το κόµµα µας στις εκλογές αύξησε τα ~ του || το ~ τής 
επιτυχίας των µαθητών στις εξετάσεις || το ~ συµµετοχής στις εκλογές 2. 
ποσοστά (τα) το µέρος των συνολικών κερδών που αναλογεί σε κάποιον: για 
κάθε καινούργιο πελάτη που θα µας φέρνεις, θα παίρνεις τα - σου || δουλεύω µε 
~ (όχι µε µισθό) 3. (γενι-κότ.) το µέρος από σύνολο: µόνο ένα ~ εργαζοµένων 
συµµετείχε στην απεργία || ένα µεγάλο - των ανέργων είναι νέοι || σε µεγάλο ~ 
αυτά που λέει αληθεύουν. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αµάρτυρου επιθ. *ποσοστός < πόσος + παραγ. 
επίθηµα -στός, πβ. πολλο-στός, εκατο-στός]. 

ποσόστωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο ποσοτικός περιορισµός των 
εισαγωγών και των εξαγωγών για τη ρύθµιση τής προσφοράς: «το ζήτηµα των 
λεγοµένων -, δηλ. το µερίδιο τής ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής στο 
συνολικό πρόγραµµα των καναλιών, απασχολεί τους υπευθύνους...» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. quota]. 

Ποσότητα (η) {ποσοτήτων} 1. η µάζα ενός πράγµατος µε βάση το µέγεθος στο 
οποίο ανέρχεται: (κ. στον πληθ.) µεγάλες ~ ναρκωτικών διακινούνται κάθε 
χρόνο από την Ασία στην Ευρώπη || µια µικρή ~ αρσενικού αρκεί για να 
σκοτώσει έναν άνθρωπο || άγνωστη | αµελητέα | σηµαντική - || µια ~ πετρελαίου 
(χωρίς να ορίζεται πόσο µεγάλη είναι} 2. η µετρήσιµη πλευρά ενός 
πράγµατος, ο βαθµός στον οποίο κάτι είναι πολύ ή λίγο: στη βιοµηχανική 
παραγωγή αυτό που µετρά περισσότερο είναι η ~ και όχι η ποιότητα των 
προϊόντων · 3. ΓΛΩΣΣ.-METP. (για την Αρχαία Ελληνική) η ιδιότητα 
συλλαβής να είναι µακρά ή βραχεία. [ΕΤΥΜ < αρχ. ποσότης, -ητος < πόσος 
(βλ.λ.)]. 

Ποσοτικός, -ή, -ό [1766] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ποσότητα: ~ άνοδος | 
δεδοµένα || (ΓΛΩΣΣ.) - επίρρηµα | προσδιορισµός 2. ποσοτική ανάλυση 
προσδιορισµός τής ποσοστιαίας αναλογίας συστατικών σε ένα δείγµα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. quantitatif]. 

Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης. 

πόστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) οµάδα εργατών που εργάζεται αλλάζοντας 
βάρδια µε άλλη | άλλες, κυρ. στις φορτοεκφορτώσεις πλοίων ΦΡ. (καθηµ.) 
βάζω πόστα επιπλήττω, µαλώνω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. posta «θέση», ουσιαστικοπ. 
θηλ. τού επιθ. posto «τοποθετηµένος, διορισµένος» < λατ. positus (< ponere 
«τοποθετώ»)]. 

ποστάλι (το) {χωρ. γεν.} ΝΑΥΤ. το πλοίο που κινείται σε µόνιµη γραµµή, κυρ. 
ταχυδροµικό ή επιβατικό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. postale < posta, στην παλαιότ. σηµ. «µεταφορά καθήµενων 
επιβατών», βλ. κ. πόστα]. 

πόστερ (το) {άκλ.} 1. η αφίσα, κυρ. αυτή που προορίζεται να διακοσµεί τοίχους 
δωµατίου: στο δωµάτιο τού παιδιού υπάρχουν ~ διαφόρων αθλητών και 
ηθοποιών 2. (ελλην. αναρτηµένη ανακοίνωση) έντυπη ανακοίνωση σε 
επιστηµονικό συνέδριο η οποία αναρτάται σε πινακίδα και διαβάζεται επί 
τόπου από τους ενδιαφερόµενους- ο συντάκτης της παρίσταται υποχρεωτικά 
για επίλυση αποριών και συζήτηση· αντιδιαστέλλεται στην προφορική 
ανακοίνωση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. poster < post «τοποθετώ, ανακοινώνω» < γαλλ. 
poste «θέση, τόπος», βλ. κ. πόστα]. 

ποστίς (το) {άκλ.} τούφα φυσικών ή τεχνητών µαλλιών που προσαρµόζεται 
στην κόµη για την αύξηση τού όγκου της. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. postiche < ιταλ. 
posticcio «τεχνητός, πρόσθετος» < µτγν. λατ. posticius]. 

πόστο (το) (καθηµ.) 1. η θέση στην οποία εργάζεται (κάποιος): το ~ µου είναι 
στις πωλήσεις || άφησα κάποιον στο - µου για όση ώρα θα λείψω || αλλάζω ~ 2. 
η καίριας σηµασίας θέση (σε οργανισµό, επιχείρηση κλπ.), η θέση από την 
οποία ασκεί κανείς έλεγχο: έχει πιάσει όλα τα - (ελέγχει όλα τα ~). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. posto < λατ. positus «τοποθετηµένος» < ponere «τοποθετώ, 
θέτω»]. 

ποστρεσταντ κ. ποστ-ρεστάντ (το) {άκλ.} 1. διεύθυνση ταχυδροµικού 
γραφείου, όπου και κρατείται η αλληλογραφία, µέχρι να τη ζητήσει ο 
παραλήπτης: δεν έδωσε διεύθυνση σπιτιού, έδωσε ~ 2. (ως επίθ.) (επιστολή) 
που αποστέλλεται στη διεύθυνση τού ταχυδροµείου: στέλνω γράµµα ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. poste-restante < poste «ταχυδροµείο» (βλ. λ. πόστα) + 
restante < rester «παραµένω, αναπαύοµαι» (< λατ. restare)]. 

ποσώς επίρρ. (εκφραστ.) καθόλου· κυρ. στη ΦΡ. ποσώς µ' ενδιαφέρει καθόλου 
δεν µε ενδιαφέρει (κάτι). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ποσώς < αρχ. ποσός, µε σχηµατισµό κατά την ερωτηµατική 
αντων. πόσος (βλ.λ.) και καταβιβασµό τού τόνου]. 

Π.Ο.Τ.Α. (το) Προσωπικό Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ποταµηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) (ρέοντας) σαν ποταµός. [ΕΤΥΜ ιιτγν. < ποταµός 

+ επιρρ. επίθηµα -ηδόν)πβ. βαθµ-ηδόν)]. 
ποταµησιος, -ta, -io αυτός που ζει σε ποταµό, που προέρχεται από ποταµό: ~ 

ψάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
ποτάµι (το) {ποταµ-ιού | -ιών} 1. ο ποταµός· κυρ. για όχι πολύ µεγάλους 

ποταµούς· ΦΡ. (α) σιγανό ποτάµι | ποταµάκι (ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος 
που εκδηλώνεται σε χαµηλούς τόνους, που δεν εκδηλώνει τα πάθη του ή τις 
σκέψεις του και γι' αυτό είναι πιο απρόβλεπτος, πιο επικίνδυνος από κάποιον 
εκδηλωτικό, εξωστρεφή· κυρ. στην παροιµ. τα σιγανά ποτάµια | ποταµάκια 
να φοβάσαι! (β) µε πήρε το ποτάµι καταστράφηκα· (µτφ.) 2. µεγάλη 
ποσότητα υγρού: «~ µέσα µου πικρό το αίµα τής πληγής σου» (τραγ.) 3. (ως 
επίρρ.) σαν ποτάµι (σηµ. 1): ~ έτρεχαν τα δάκρυα της | έτρεχε ο ιδρώτας. — 
(υποκ.) ποταµάκι (το) (σηµ. 1). 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. ποτάµιον, υποκ. τού αρχ. ποταµός (βλ.λ.)]. 
ποταµιά (η) (λαϊκ.) η περιοχή γύρω από ποτάµι. 
ποτάµιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε ποταµό: ~ θεότητες τής 

µυθολογίας. 
ποταµόκολπος (ο) ο κόλπος στις εκβολές ποταµού. 
ποταµολίµνη (η) {ποταµολιµνών} η λίµνη που σχηµατίζεται σε σηµείο τού 

ποταµού, όπου διευρύνεται η κοίτη του. 
ποταµοπλοία (η) [1846] {χωρ. πληθ.} η πλεύση σε ποταµό. [ΕΤΥΜ. < 

ποταµός + -πλοία < πλους (βλ.λ.)]. 
ποταµόπλοιο (το) [1887] πλοίο κατασκευασµένο έτσι, ώστε να πλέει σε 

ποταµό. 
ποταµός (ο) 1. µεγάλη ποσότητα νερού µε φυσική συνεχή ροή σε µια κοίτη µε 

καθορισµένες όχθες, µε σχετικά µεγάλο µήκος, που ξεκινά από φυσική πηγή 
και καταλήγει σε λίµνη ή θάλασσα: οι πηγές | οι εκβολές | οι όχθες | η κοίτη 
τού ~ || ανεβαίνω | κατεβαίνω τον ~ || πλωτός —1| ο — Νείλος ή ο Νείλος ~|| ο 
Βόλγας είναι ο µεγαλύτερος σε µήκος ~ τής Ευρώπης ΣΥΝ. ποτάµι 2. ποταµοί 
(οι) (µτφ.) µεγάλες ποσότητες υγρού: χύθηκαν ποταµοί αίµατος 3. ΦΙΛΟΛ. 
µυθιστόρηµα-πο-ταµός το εξαιρετικά εκτενές µυθιστόρηµα: «µια 
γαλλογερµανική συµπαραγωγή βασισµένη στο µυθιστόρηµα-ποταµό τού Προυστ 
"Αναζητώντας τον χαµένο χρόνο"» (εφηµ.) · ΦΡ. άνω ποταµών βλ. λ. άνω. — 
(υποκ.) ποταµίσκος (ο) [µτγν.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ποτ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. πετ-, όπως µαρτυρείται στον 
αόρ. β' ε-πετ-ον (-σον) τού ρ. πίπτω (βλ. λ. πέφτω, πέτοµαί). Η λ. ποταµός 
εµφανίζει το παραγ. επίθηµα -αµος, πβ. ούλ-αµός, θάλ-αµος, πλόκ-αµος. Η 
πιθανότερη σηµασιολ. αναφορά τής λ. είναι µάλλον στο νερό που χύνεται 
ορµητικά από ψηλά. ∆εν ικανοποιεί σηµασιο-λογικώς η σύνδεση µε το ρ. 
πετάννυµι «απλώνω, εκτείνω», αν ο ποταµός θεωρηθεί ως υδάτινη µάζα που 
απλώνεται και διαχέεται, όπως και µε αρχ. σαξ. fathmos «εναγκαλισµός», 
γερµ. Faden «νήµα, ορ-γυιά» κ.ά. o όρ. µυθιστόρηµα-ποταµός είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. roman-fleuve]. 

ποταµόψαρο (το) το ψάρι που ζει σε ποταµούς. 
ποταπαγόρευση (η) → ποτοαπαγόρευση 
ποταπός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική µικρότητα: ~ άνθρωπος | 

συµπεριφορά ΣΥΝ. µικρός, ταπεινός, ιταµός, ουτιδανός, χυδαίος. — ποταπ-ά | 
-ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ποδαπός «από ποιον τόπο, τι είδους», µε την επί-δρ. των 
οµορρ. πότε, πότερος και µειωτική σηµασιολ. εξέλιξη, ώστε να δηλώνει 
ασήµαντη ή αναξιόλογη ποσότητα. Το αρχ. ποδαπός εµφανίζει ερωτηµατικό 
ριζικό θ. πο- < *kwo- (βλ. λ. πόσος, πότε), πράγµα που οδηγεί σε τ. *kwod-
nkwo- µε την προσθήκη τού -d- κατά το αλλοδαπός (βλ.λ.)]. 

ποταποτητα (η) [1825] {ποταποτήτων} 1. η ιδιότητα τού ποταπού ΣΥΝ. 
µικρότητα, ταπεινότητα, ιταµότητα, χυδαιότητα 2. (συνεκδ.) οποιαδήποτε 
ποταπή πράξη. 

ποτάσα (η) [1812] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1. χηµική ένωση (ανθρακικό κάλιο) σε 
στερεά µορφή, που στη φύση απαντά στη στάχτη καµένων ξύλων και 
χρησιµοποιείται στην παρασκευή γυαλιού και σαπουνιού 2. καυστική ποτάσα 
χηµική ένωση (υδροξίδιο τού καλίου) σε στερεά µορφή, που διαλυόµενη σε 
νερό σχηµατίζει καυστικό διάλυµα, το οποίο χρησιµοποιείται στην παρασκευή 
σαπουνιού και απορρυπαντικών. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. potassa < γερµ. Pottasche < Pott «δοχείο, γλάστρα» (< γαλλ. 
pot < µτγν. λατ. pottus, κελτ. αρχής) + Asche «τέφρα, στάχτη» (< αρχ. γερµ. 
asca)]. 

ποτασιο (το) [1840] {ποτασίου} το κάλιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
νεολατ. potassium, βλ. λ. ποτάσα]. 

ποτέ κ. (λαϊκ.) ποτές επίρρ. 1. (αρνητ.) σε καµία χρονική στιγµή, σε καµιά 
περίπτωση: ~ δεν είδαµε χιόνι στα µέρη µας || ~ (να) µη λες ψέµατα! || (εµφατ.) 
δεν θέλω να τον ξαναδώ - πια | στη ζωή µου || (εµ-φατ.) -Είσαι διατεθειµένος 
να συνεργαστείς; —! (ποτέ δεν πρόκειται να συνεργαστώ) ANT. πάντα- ΦΡ. 
ποτέ των ποτών (εµφατικότερο τού ποτέ, σηµ. 1) για κάτι που αποκλείεται να 
συµβεί ή να κάνουµε 2. (+ µου, σου...) για έµφαση στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρεται η άρνηση: ποτέ µου δεν καταδέχτηκα να ζητήσω βοήθεια- ΦΡ. ποτέ 
σου! (ενν. να µη σώσεις) ως απάντηση σε κάποιον που αρνείται, για να δείξει 
κανείς µε έντονο τρόπο την αδιαφορία του προς την άρνηση αυτή: -Τελικά θα 
έρθεις µαζί µας; -Όχι! —! (ας µην έρθεις! σκασίλα µουΐ) 3. (α) 
(αοριστολογικό) κάποια στιγµή, κάποτε: αν τύχει ~ να τον δεις, πες του 
χαιρετίσµατα! (β) σε οποιαδήποτε στιγµή µέχρι τώρα: είναι καλύτερος από ~ || 
το πιο αστείο ανέκδοτο που άκουσα ~ || (+µου, σου...) (εµφατ.): άκουσες ποτέ 
σου καλύτερη µουσική; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., που παρουσιάζει όµοιο µορφολ. σχηµατισµό προς το 
ερωτηµατικό πότε (βλ.λ.) µε καταβιβασµό τού τόνου]. 

πότε επίρρ.· σε ποιον χρόνο, σε ποια περίσταση· ερωτηµατικό επίρρ., µε το 
οποίο ρωτά κανείς για τον χρόνο ή την περίσταση στην οποία γίνεται κάτι: ~ 
έχουµε φέτος Πάσχα; || κανείς δεν ξέρει ~ θα γυρίσει || από ~ είστε παντρεµένοι; 
|| για ~ το θέλεις; || (κ. µε άρθρο) το ~ θα γίνει η συνάντηση θα το µάθουµε 
σύντοµα' ΦΡ. (α) πότε... πότε για κάτι που συµβαίνει κάθε φορά και µε άλλον 
τρόπο: πότε µου λες ότι τον αγαπάς, πότε ότι δεν θες να τον ξαναδείς- 
αποφάσισε επιτέλους! ΣΥΝ. µία... µία (β) πότε-πότε µερικές φορές, κάπου-
κάπου: ~ καταλαβαίνει το λάθος του και ζητά συγγνώµη (συνήθως δεν το 
κάνει). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικών (τονισµένη) και αορίστων (άτονη) 
αντωνυµιών, η οποία ανάγεται σε I.E. *kwo- (βλ. λ. τίς). Το β' συνθ. είναι το 
I.E. επίθηµα *-te, το οποίο εµφανίζεται και στις λ. ό'-τε, τό-τε (βλ.λ.). Η λ. 
συνδ. επίσης µε λατ. quando «πότε» (> γαλλ. quand, 

ισπ. cuândo) κ.ά. Οµόρρ. πό-σος, πο-ίος (> ποιος), πό-θεν, πό-τερος, πού, πώς, 
τίς κ.ά.]. 

ποτενσιόµετρο (το) {ποτενσιοµέτρ-ου | -ων) ΗΛΕΚΤΡ. 1. εξάρτηµα που 
δηµιουργεί στους ακροδέκτες τής εξόδου του διαφορετικές τιµές τάσης 2. 
εξάρτηµα τού ραδιοφώνου, µε το οποίο ρυθµίζεται η ένταση τού ήχου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. potensiomètre (νόθο συνθ.) < potensio-(< λατ. 
potentia «δύναµη, ενέργεια») + mètre (< αρχ. µέτρον)]. 

ποτήρι (το) {ποτηρ-ιού | -ιών} 1. το µικρό συνήθ. δοχείο από το οποίο πίνουµε 
απευθείας ένα υγρό: γυάλινο | πλαστικό | κρυστάλλινο | κολονάτο ~ || ~ τού 
κρασιού | τής µπίρας || τα χείλη τού ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) ξεχείλισε το ποτήρι βλ. λ. 
ξεχειλίζω (β) (π.χ. ένα κορίτσι) να το πιεις στο ποτήρι (π.χ. ένα κορίτσι) πολύ 
ωραίο, ποθητό (γ) γερό ποτήρι αυτός που πίνει πολύ, που αντέχει στο πολύ 
ποτό (δ) αδειάζω το ποτήρι πίνω όλο το περιεχόµενο τού ποτηριού: άδειαζε 
τα ποτήρια το ένα πίσω απ' τ'άλλο (ε) παρελθέτω απ' εµού το ποτήριον τούτο 
(παρελ-θέτω απ' εµού το ποτήριον τούτο, Κ.∆. Ματθ. 26, 39) ας παρέλθει από 
µένα αυτό το ποτήρι (λόγια τού Χριστού προς τον Θεό εν όψει τής 
σταυρώσεώς του)· για περιπτώσεις στις οποίες εύχεται κανείς να αποφύγει µια 
δοκιµασία, να µην υποστεί ένα µαρτύριο (στ) Άγιον Ποτήριον το ιερό 
δισκοπότηρο 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που περιέχεται σε ένα ποτήρι ή το ποτό 
που περιέχει: µου φέρνεις ένα ~ νερό | κρασί; || πάµε να πιούµε τα ποτηράκια 
µας! (ενν. το κρασάκι µας). — (υποκ.) ποτηράκι (το), (µεγεθ.) ποτήρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ποτήριον, υποκ. τού αρσ. ποτήρ, -ήρος < θ. πο-(τού ρ. 
πίνω, βλ. λ. πόση) + παραγ. επίθηµα -τηρ]. 

ποτήρια (η) η ποσότητα που χωράει σε ένα ποτήρι. 
ποτηροθήκη (η) [µτγν.] {ποτηροθηκών} θήκη για την τοποθέτηση ποτηριών. 
ποτηρόπανο (το) πετσέτα για το καθάρισµα ή το στέγνωµα των ποτηριών. 
πότης (ο) {σπάν. ποτών}, πότρια (η) {δύσχρ. ποτριών} πρόσωπο που συνηθίζει 

να πίνει µεγάλες ποσότητες αλκοόλ. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πο- (µε δυσεξήγητη 
φωνηεντική εναλλαγή *pö- | *pi-) τού ρ. πίνω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -της]. 

-πότης β' συνθετικό ουσιαστικών που δηλώνει αυτόν που πίνει, συνήθ. 
συστηµατικά, κάποιο ποτό: ουζο-πότης, οινο-πότης. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. oivo-πότης, µτγν. αίµο-πότης), που προέρχεται από 
το ουσ. πότης]. 

ποτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πότισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. παρέχω την 
απαιτούµενη ποσότητα νερού σε φυτό ή καλλιεργήσιµη έκταση: ~ τα δέντρα | 
τις γαρυφαλλιές || (συνεκδ.) ~ τις γλάστρες | τον κήπο | το περιβόλι 2. (λαϊκ.) 
δίνω νερό (σε ζώα): ~ τα άλογα 3. (εκφραστ.) δίνω σε (κάποιον) να πιει: Τι 
ανάγκη τον έχω; Ούτε µε ταΐζει ούτε µε ποτίζει! || «σε πότισα ροδόσταµο, µε 
πότισες φαρµάκι» (τραγ.) 4. η παροχή ύποπτης (συνήθ. ναρκωτικής) ουσίας σε 
κάποιον: τι τον πο-τίσανε στο πάρτι κι έγινε έτσι; 5. (µτφ.) επηρεάζω κάποιον 
υπερβολικά: τον πότισε µίσος για τον πατέρα του ♦ 6. (αµετβ.) απορροφώ 
υγρασία: ο τοίχος έχει ποτίσει από τη βροχή ΣΥΝ. εµποτίζοµαι, διαβρέχοµαι. — 
πότισµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πότος (βλ.λ.)]. 

πότισµα (το) [µτγν.] {ποτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η παροχή νερού σε φυτό ή 
καλλιεργήσιµη έκταση: το ~ τού δέντρου | τής γλάστρας | τού χωραφιού || αυτό 
το φυτό θέλει συχνό ~· ΦΡ. αυτόµατο σύστηµα ποτίσµατος σύστηµα 
αποτελούµενο από χρονοδιακόπτη, ειδικά τοποθετηµένα λάστιχα, βρύσες κ.ά., 
που χρησιµεύει για την άρδευση µεγάλων εκτάσεων, κήπων κ.λπ. µε σκοπό τη 
διευκόλυνση των ιδιοκτητών τους ή, συνηθέστερα, την παροχή νερού στα 
φυτά κατά την απουσία τους 2. (λαϊκ.) η παροχή νερού (σε ζώα): το ~ τού 
αλόγου | τού παπαγάλου. 

ποτιστήρι (το) {ποτιστηρ-ιού | -ιών} το δοχείο που χρησιµοποιείται για το 
πότισµα φυτών. — (υποκ.) ποτιστηράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ποτιστήριον < 
ποτίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. θυσιασ-τήριον, πατη-τήριον]. 

ποτιστής (ο) [αρχ.] 1. αυτός που ποτίζει 2. το αρδευτικό αυλάκι. 
ποτιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το πότισµα, κατάλληλος για το 

πότισµα: ~ εργαλείο- ΦΡ. ποτιστική βροχή η σιγανή και µακράς διαρκείας 
βροχή που απορροφάται από το έδαφος σε βάθος 
2. (για λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα) αυτός που χρειάζεται πότισµα, 
για να αναπτυχθεί ΑΝΤ. ξερικός 3. (για καλλιεργήσιµη γη) αυτός που 
αρδεύεται: -χωράφι. 

ποτίστρα (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.) ο χώρος που προορίζεται για να πίνουν 
νερό τα ζώα. 

ποτό κ. (λαϊκ.) πιοτό (το) 1. οτιδήποτε πίνεται για ευχαρίστηση: αεριούχο | 
αναψυκτικό ~· ΦΡ. ορεκτικό ποτό το απεριτίφ (βλ.λ.) 2. (ει-δικότ.) το 
οινοπνευµατώδες ποτό (σηµ. 1): πάµε να σε κεράσω ένα ~ 
3. (συνεκδ.) η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών (σηµ. 1): το ~ θα 
σε καταστρέψει || το'ρίξε στο ~. Επίσης (λαϊκότ.) πιοτί. — (υποκ.) πο 
τά κι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού ρηµατικού επιθ. ποτός < θ. πο- 
τού ρ. πίνω (βλ. κ. πό-της) + -τός. o µεσν. τ. πιοτό < αρχ. ποτόν µε την επίδρ. 
τής υποτ. αορ. πιω τού ρ. πίνω]. 

ποτοαπαγόρευση κ. ποταπαγόρευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύ-σεις, -εύσεων} η 
απαγόρευση τής παραγωγής, πώλησης και κατανάλωσης οινοπνευµατωδών 
ποτών κυρ. αυτή που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. κατά την περίοδο 1919-30. 

ποτοποιείο (το) [1889] ο χώρος, εργαστήριο ή εργοστάσιο, παρασκευής ποτών. 
ποτοποιία (η) [1849] {δύσχρ. ποτοποιιών} 1. η επιχείρηση παρασκευής ποτών 

2. ο κλάδος τής οικονοµίας τής παραγωγής ποτών: βιοµη- 
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χανία ποτοποιίας. —ποτοποιός (ο/η) [1888]. 
ποτοπωλείο (το) [1845] κατάστηµα πώλησης ποτών ΣΥΝ. κάβα. 
ποτπουρί κ. ποτ-πουρί (το) {άκλ.} 1. η εκτέλεση αποσπασµάτων από 

διάφορες µουσικές συνθέσεις ή τραγούδια σε συνεχές και ενιαίο 
σύνολο 2. (µτφ.) το συνονθύλευµα από πολλά και διάφορα πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pot-pourri «σάπιο, χαλασµένο δοχείο», απόδ. τού ισπ. 
olla podrida (ίδια σηµ.) < olla «δοχείο» (< λατ. olla | aula «χύτρα») + 
podrida (< λατ. putridus «σάπιος» < puter, -tris)]. 

Π.Ο.Υ. (η) Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. 
πού επίρρ. 1. (ως εισαγωγή ερωτήσεων για τόπο) σε ποιο µέρος, σε ποιον 

τόπο: - - µένεις; -Στον Πειραιά || δεν ξέρω - είναν το έχασα! || ~ πη-
γαίνεις; || από ~ έρχεσαι; || προς τα ~ πήγε; || για ~ το 'βαλες; (πού πας;)· 
ΦΡ. (α) πού (σε | τον...) είδα, πού (σε | τον...) ξέρω δεν (σε | τον...) ξέρω 
καθόλου: όσο µε χρειαζόταν ήταν όλο ευγένειες κι ενδιαφέρον για µέ-
να' τώρα που δεν µε έχει ανάγκη, πού σε είδα πού σε ξέρω! (β) πού α-
κούστηκε είναι ανήκουστο, απαράδεκτο: ~ ν'αφήνεις µια σίγουρη δου-
λειά, για να πας να γίνεις τραγουδίστρια; (γ) πού τον χάνεις πού τον 
βρίσκεις (εµφατ.) για κάποιον που συχνάζει τακτικά, που βρίσκεται 
συνέχεια (κάπου): ~, στα µπιλιάρδα! (δ) πού να σου τα λέω ως εισα-
γωγή σε κάτι συνταρακτικό που πρόκειται να ειπωθεί: ~! Ο Ηλίας και 
η Ντίνα χώρισαν! (ε) πού να ήσουν να... κρίµα που δεν ήσουν (κάπου)· 
για να ελκύσουµε το ενδιαφέρον τού ακροατή για κάτι που συνέβη και 
στο οποίο δεν ήταν παρών: ~ να τον έβλεπες πώς χόρευε και πώς τρα-
γουδούσε! (στ) πού (πήγες και) τον βρήκες αυτόν; για να δείξουµε ότι 
µια επιλογή ήταν λανθασµένη: Πού τον βρήκες αυτόν και τον έφερες 
στη δουλειά; Αυτός θα το διαλύσει το µαγαζί! || Πού πάει και τους 
βρίσκει τέτοιους φίλους αυτό το κορίτσι, δεν µπορώ να το καταλάβω! 
(ζ) πού (πάει και) τα βρίσκει για να δείξουµε τον θαυµασµό ή την α-
πορία µας για την επινοητικότητα κάποιου: Πού τα βρίσκει τόσο ω-
ραία ανέκδοτα; || Πού πάει και τις βρίσκει αυτές τις δικαιολογίες; Με 
έχει αφήσει άναυδο! 2. πώς (α) για την έκφραση έντονης απορίας, έκ-
πληξης: ~ το σκέφτηκες πάλι αυτό; ΦΡ. από πού κι ως πού (για την έκ-
φραση έντονης απορίας, έκπληξης) (i) για ποιον λόγο: ~ έχει από σένα 
τέτοιες απαιτήσεις; Ούτε άντρας σου είναι, ούτε πατέρας σου, ούτε τί-
ποτα! (ii) µε ποιον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να: ~ σκέφτηκες ότι θα σε 
βοηθήσει; Αυτός δεν δίνει ούτε τού αγγέλου του νερό! (β) (+να) για να 
δηλωθεί ότι κάτι είναι αδύνατον: ~ να το φανταστώ; (ήταν αδύνατον 
να το φανταστώ) || ~ να το βρω το παγωτό τέτοια ώρα; 3. για να εκ-
φραστεί έντονη αντίρρηση, ισχυρή άρνηση σε κάτι που ειπώθηκε· σε 
ΦΡ. όπως: ~ τον είδες τον καλό άνθρωπο; Ένας απαίσιος υποκριτής εί-
ναι! Λ. σε ερωτήσεις των οποίων η απάντηση ισοδυναµεί µε το «που-
θενά» (ρητορικές ερωτήσεις): ~ µυαλό για δουλειά; (δεν είναι συγκε-
ντρωµένος στη δουλειά του) || περιµέναµε βοήθεια, αλλά - βοήθεια; 
(πουθενά- δεν δόθηκε βοήθεια) 5. (+να) σε ερωτήσεις που δεν επιδέχο-
νται απάντηση και δηλώνουν ότι αυτό για το οποίο ρωτά ο οµιλητής 
δεν πρόκειται να γίνει ή ότι δεν επιθυµεί να γίνει: - να φύγει τώρα αυ-
τός, έτσι που βολεύτηκε εδώ; (δεν πρόκειται να φύγει) || πού να τρέχω 
βραδιάτικα να σου βρω παγωτό; (δεν επιθυµώ να ψάξω να σου βρω 
παγωτό τέτοια ώρα) 6. σε ΦΡ. που δηλώνουν χρόνο, π.χ. (α) πού και πού 
καµιά φορά, πότε-πότε: δούλευε απ' το πρωί µέχρι το βράδυ, µόνο ~ 
σταµατούσε για ένα τσιγάρο (β) αραιά και πού σπανίως. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. πού | κοϋ (ιων.) < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικοί (τονισµένη) και 
αορίστων (άτονη) αντωνυµιών, η οποία ανάγεται σε I.E. *kwo-(βλ. λ. 
τις) µε την επιρρ. κατάλ. -où, πβ. όµ-οϋ, άλλαχ-οΰ. Οµόρρ. πόθεν, πό-
τε, πο-ϊος (> ποιος), πώς, πό-τερος, πό-σος κ.ά.]. 

που αντων. {άκλ.} (εισάγει αναφορικές προτάσεις) 1. (αντί τής αντων. 
οποίος, -α, -ο): ο άνθρωπος ~ µε χαιρέτησε, ήταν ο γείτονας µου (ο 
οποίος) || µου θυµίζει τη ζωή ~ ζούσα στο χωριό (την οποία) || κάνε 
και µια επίσκεψη στη θεία σου, ~ σ' αγαπάει! (η οποία) || (στον προ-
φορ. λόγο) µια τραγουδίστρια ~ η φωνή της µαγεύει τους πάντες (τής 
οποίας)· ΦΡ. (α) εµένα που µε βλέπεις (εµφατ. αντί τού εγώ): ~, γέν-
νησα κι ανάθρεψα τρεις γυιους και πέντε κόρες! (β) πράγµα που βλ. 
λ. πράγµα 2. (αντί τού επιρρήµατος όπου): στην πόλη - µεγάλωσα || 
θα σε στείλω από 'κεί - 'ρθες (αντί εκεί από όπου ήρθες) || σε περί-
πτωση ~ συµβεί αυτό || σε στιγµές ~ θέλω να ηρεµήσω (βλ. κ. σηµ. 5) 
3. (αντί τού επιρρήµατος όπως): έτσι ~ ήρθαν τα πράγµατα· ΦΡ. που 
λέει ο λόγος βλ. λ. λόγος 4. (στον προφορικό λόγο, αντί εµπρόθετων 
προσδιορισµών που εισάγουν αναφορική πρόταση): «τα µοναστήρια 
- έπαιρνα ψωµί» (από τα οποία· δηµοτ. τραγ.) || «εσύ 'σαι η αιτία ~ 
υποφέρω» (για την οποία· τραγ.) || θυµάσαι τον Λάµπη - ήµαστε γεί-
τονες; (µε τον οποίο)· (ως σύνδ.) 5. (εισάγει χρονική-αναφορική πρό-
ταση, αναφερόµενο σε χρονικό προσδιορισµό που προηγείται): (α) 
όταν, κατά τον οποίο: τον χρόνο ~ έλειπα στην Αγγλία, συνέβησαν όλα 
|| τότε ~ ήµαστε νέοι (β) αφότου, από τότε που: έχω δέκα χρόνια ~ 
δουλεύω εδώ- ΦΡ. (α) τη στιγµή που βλ. λ. στιγµή (β) µε το που 
ακριβώς όταν, ακριβώς τη στιγµή κατά την οποία: ~ µε είδε, έτρεξε 
να µε χαιρετίσει (γ) ό,τι (που) βλ. λ. ό,τι (δ) όσο που να µέχρι να, 
ώσπου να (ε) κάθε (φορά) που όποτε, όσες φορές: ~ σε βλέπω, ανοίγει 
η καρδιά µου (στ) εκεί που βλ. λ. εκεί (ζ) µόλις | ίσα που για να 
δείξουµε ότι κάποιος έχει πολύ λίγο χρόνο για να προλάβει κάτι: ~ 
προλαβαίνεις το τρένο (αν βιαστείς, προλαβαίνεις) || ~ µε πρόλαβες-
λίγο ακόµη και θα έφευγα (µε πρόλαβες την τελευταία στιγµή) 6. (ει-
σάγει αναφορικές-συµπερασµατικές προτάσεις) ώστε: δεν είναι τέ-
τοιος ~ να µπορεί να το κάνει || τόσο βαρύ, ~ κανείς δεν µπορεί να το 
σηκώσει 7. (καθηµ.-εισάγει ειδικές προτάσεις) ότι, πως: είδες ~ τα 
κατάφερα; || πρόσεξες ~ δεν τον χαιρέτησε; 8. (εισάγει αιτιολογικές 
προτάσεις) επειδή, γιατί: λυπάµαι ~ σε ξύπνησα || συγγνώµη - δεν 
τηλεφώνησα- ΦΡ. σαν (π.χ. έξυπνος άνθρωπος) που είσαι επειδή εί-
σαι (π.χ. έξυπνος άνθρωπος): ~, θα καταλάβεις αµέσως την αλήθεια 
9. (εισάγει αναφορικές-εναντιωµατικές προτάσεις): και ~ τα είπες, 

ποιος, νοµίζεις, σε άκουσε; 10. (+να, εισάγει αναφορικές-παραχωρη-
τικές προτάσεις) ακόµη κι αν: δεν του το ξαναδίνω, ~ να µε παρακα-
λάει 11. (αντί τού να, µετά από ρήµατα που σηµαίνουν αίσθηση): σε 
είδα ~ χτύπησες τον µικρό σου αδελφό || ακούω τον λαό ~ πανηγυρίζει 
12. µε το να: καλά έκανες ~ του φέρθηκες σκληρά · 13. (ως ευχε-τικό 
µόριο): ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο καλός άνθρωπος, ~ ο Θεός να του 
το ανταποδώσει, και µε βοήθησε! || (σε κατάρες) ~ να µη σώσω να 
ξηµερωθώ, αν λέω ψέµατα! || (υβριστ.) - να πάρει ο διάολος! ΦΡ. που 
να µην (+παρατ. | υπερσυντέλικο) για τη δήλωση δυσφορίας, µε-
τάνοιας για κάτι που έχει ήδη συµβεί: εγώ τον περιµάζεψα στο σπίτι 
µου, που να µην τον είχα συναντήσει ποτέ µπροστά µου! · 14. (µετά 
από επίθ. ή επίρρ. σε εκφράσεις θαυµασµού): τι ωραία ~ τραγουδάει! 
|| (κ. κακόσ.) βρε, κακό ~ µας βρήκε! · 15. (ανάµεσα σε ρήµατα που 
επαναλαµβάνονται): είσαι ~ είσαι αφηρηµένος, δεν σηµειώνεις του-
λάχιστον τι θέλεις, πριν πας για ψώνια; (αφού είσαι αφηρηµένος, 
πρέπει τουλάχιστον να σηµειώνεις) · ΦΡ. που λες ως παρενθετική 
φράση σε αφήγηση: ανοίγω, ~, την πόρτα και τι να δω; [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < οπού (µε σίγηση τού αρχικού ατόνου ό-) < αρχ. οπού (βλ.λ.), µε 
καταβιβασµό τού τόνου]. 

ΠΟυά (το) (άκλ.) 1. µικρός κύκλος, βούλλα πάνω σε ύφασµα: πουκά-
µισο | φούστα µε ~ 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει µικρούς κύκλους, 
βούλλες: ~ γραβάτα | πουκάµισο. [ΕΤΥΜ < γαλλ.ροίβ < λατ. pisum]. 

πουαντιγισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η ζωγραφική τεχνική τής απόδοσης 
των χρωµάτων και τού φωτός µε χρωµατικά στίγµατα στην επιφά-
νεια τού πίνακα ΣΥΝ. στικτογραφία. — πουαντιγιατής (ο), πουανπ-
γίστρια (η), πουαντινιοτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pointillisme < pointiller «διαστίζω, στιγ-
µογραφώ» < pointe «αιχµή, στίγµα» (< λατ. punctum)]. 

πουγκί κ. (παλαιότ.) πουγγί (το) {πουγκ-ιού | -ιών} 1. µικρός σάκος 
που χρησιµοποιόταν παλαιότερα για την αποθήκευση, µεταφορά χρη-
µάτων αντί πορτοφολιού ΣΥΝ. βαλλάντιο 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό α-
πόθεµα ΣΥΝ. βαλλάντιο. — (υποκ.) πουγκάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
πουγγίον, υποκ. τού ουσ. πούγγα < λατ. *punga, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. 
αγγλ. pung «βαλλάντιο, πορτοφόλι», pocca «σάκος, πορτοφόλι», 
αγγλ. pocket «τσέπη» κ.ά.]. 

πούδρα κ. (παλαιότ.) πούντρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η σκόνη που 
απλώνεται στο δέρµα τού προσώπου αλλά και τού σώµατος ως καλ-
λυντικό, ως µακιγιάζ κ.λπ. — (υποκ.) πουδρίτσα (η). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
poudre < λατ. pulvis, -ëris «κόνις»]. 

πουδράρω ρ. µετβ. {πουδράρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καλύπτω µε πού-
δρα: - ΤΟ πρόσωπο µου 2. (µεσοπαθ. πουδράροµαι) καλύπτω το πρό-
σωπο µου µε πούδρα. — πουδράρισµα (το). 

πουδριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} θήκη για πούδρα. [ΕΤΥΜ. 
< πούδρα + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. καπελ-ιέρα]. 

Π.Ο.Υ.Ε.Ν. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Εµπορικού Ναυ-
τικού. 

Πουέρτο Ρίκο κ. Πόρτο Ρίκο (το) {άκλ.} (ισπ. Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, αγγλ. Commonwealth of Puerto Rico = Κοινοπολιτεία 
τού Πουέρτο Ρίκο) νησί τής Καραϊβικής Θάλασσας, µε καθεστώς 
αυτονοµίας και ειδική σχέση µε τις Η.Π.Α. (ανήκει στην 
αµερικανική κοινοπολιτεία), µε πρωτεύουσα το Σαν Χουάν. — Πορ-
τορικανός κ. (καθηµ.) Πορτορικάνος (ο), Πορτορικανή κ. (καθηµ.) 
Πορτορικάνα (η), πορτορικανικός, -ή, -ό κ. πορτορικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Puerto Rico «πλούσιο λιµάνι», ονοµασία που δόθηκε 
αρχικώς στην ακτή τού νησιού το 1493 από τον Χριστόφορο Κολόµ-
βο]. 

πούθε επίρρ. (λαϊκ.) 1. από πού: από ~ κατεβαίνει; 2. για πού: για ~ 
κίνησες; [ΕΤΥΜ. < αρχ. πόθεν (βλ.λ.), µε την επίδρ. τού ερωτηµατικού 
ποϋ]. 

πουθενά επίρρ. 1. (σε προτάσεις µε άρνηση) σε κανένα µέρος, σε 
κανέναν τόπο: όσο κι αν έψαξα, δεν το βρήκα - || δεν έχει να πας ~· 
θα µείνεις εδώ! 2. (αοριστολογικό) σε κάποιο µέρος, σε κάποιον τόπο, 
κάπου: έχεις - να µείνεις γι'αυτή τη νύχτα; 
[ΕΤΥΜ. < πούθε (βλ.λ.) + δεικτικό επίθηµα -νά (πβ. εδω-νά, εκει-νά). 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται σε αµάρτυρο τ. *πουθένα (µε 
καταβιβασµό τού τόνου κατά τα δεικτικά), ο οποίος προέρχεται από 
το αρχ. εγκλιτικό επίρρ. πόθεν «από κάποιον τόπο, από άλλο µέρος», 
µε την επίδρ. τού ερωτηµατικού ποϋ Kat την επιρρ. κατάλ. -α]. 

πουκαµίσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φαρδύ και µακρύ πουκάµισο που 
φοριέται έξω από το παντελόνι ή τη φούστα 2. (παλαιότ.) µακρύ νυ-
χτικό. 

πουκαµίσας (ο) {πουκαµισάδες}, πουκάµισου (η) {πουκαµισού-δες} 
ο κατασκευαστής ή και ο έµπορος πουκάµισων. — πουκαµισά-StKo 
(το). 

πουκαµίσιά (η) (λαϊκ.) ως έκφραση θαυµασµού για πουκάµισο (πβ. 
παντελόνια, παλτουδιά, φραπεδιά κ.ά.). 

πουκάµισο (το) {-ου κ. -ίσου | -ων κ. -ίσων} 1. το ένδυµα που φοριέ-
ται στο πάνω µέρος τού σώµατος και κουµπώνει από πάνω ώς κάτω 
στο µπροστινό µέρος: λινό | µεταξωτό | βαµβακερό | µακρυµάνικο | 
κοντοµάνικο ~|| ο γιακάς τού ~ || «κάτω από τ'ανοιχτό ~, µε τις µαύ-
ρες τρίχες και το σταυρουδάκι τού ήλιου» (Οδ. Ελύτης)· ΦΡ. αλλάζω 
(π.χ. τις γυναίκες) σαν τα πουκάµισα βλ. λ. αλλάζω · 2. (µτφ.) το δέρ-
µα τού φιδιού, που αποβάλλεται την άνοιξη, αφού ξεραθεί. Επίσης 
(λόγ.) υποκάµισο. — (υποκ.) πουκαµισάκι (το) (σηµ 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πουκάµισον < ποκάµισον (µε τροπή [o]-[u]) < *υποκά-
µισον)όπως µαρτυρείται στο υποκ. ύποκαµίσιον), νόθο συνθ. < ύπο-
+ -κάµισον < µτγν. λατ. camisia «πουκάµισο» < πρωτογερµ. *hami|?ja-
(πβ. αρχ. γερµ. hemidi > γερµ. Hemd) µέσω τής Κελτικής, πβ. αρχ. ιρλ. 
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caimmse «πουκάµισο»]. 
πουλάδα κ. πουλακίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µικρή κότα 2. 

(στρατιωτική αργκό) το διακριτικό των αλεξιπτωτιστών που έχει σχή-
µα πτηνού. [ΕΤΥΜ. < πουλί + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. αγελ-άδα]. 

πουλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό πουλί (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) πουλάκι µου 
ως προσφώνηση τρυφερότητας, στοργής (β) α, το πουλάκι µου! ειρων. 
όταν ανακαλύπτουµε κάτι επιλήψιµο για κάποιον: ~! Ώστε εσύ το εί-
χες αρπάξει το βιβλίο µου! (γ) τα µάτια µου κάνουν | βλέπω πουλά-
κια βλέπω πράγµατα που δεν υπάρχουν, κυρ. από ζάλη, πόνο κ.λπ. (δ) 
πέταξε το πουλάκι χάθηκε η ευκαιρία (ε) κοιµάµαι σαν πουλάκι κοι-
µάµαι ελαφρά, έχω ευχάριστο ύπνο (στ) τρία πουλάκια κάθονται... 
(φρ. που απαντά σε διάφορα δηµοτ. τραγ.) (προφορ.) συνήθ. για να 
δηλωθεί ότι κάτι που λέγεται είναι άσχετο µε το θέµα τής συζήτησης 
ή εντελώς ασυνάρτητο ή µας αφήνει αδιάφορους 2. (οικ.) (α) το πέ-
ος, κυρ. µικρού αγωριού (βλ. κ. λ. πουλί) (β) (σπανιότ.) τα γεννητικά 
όργανα κοριτσιού. 

πουλάρι (το) {πουλαρ-ιού | -ιών} το νεαρό άλογο, µουλάρι ή γαϊδούρι. 
— (υποκ.) πουλαράκι (το). [ETYM. µεσν. < αρχ. πωλάριον, υποκ. τού 
ουσ. πώλος (βλ.λ.)]. 

πουλέν (το) (παλαιότ. ορθ. πουλούν) (άκλ.) 1. (στον ιππόδροµο) άλο-
γο στο οποίο ποντάρει κάποιος ελπίζοντας ότι θα κερδίσει 2. (µτφ.) 
νεαρό πρόσωπο στην αρχή τής καριέρας του, π.χ. εκκολαπτόµενος 
ηθοποιός, στο οποίο βασίζει τις ελπίδες του κάποιος και το προστα-
τεύει. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. poulain «πουλάρι - προστατευόµενος»]. 

πουλερικό (το) (συνήθ. στον πληθ.) κάθε πουλί το οποίο εκτρέφεται 
για τα αβγά ή το κρέας του (π.χ. κότες, πάπιες, χήνες). [ΕΤΥΜ. < 
πουλί + παραγ. επίθηµα -ερικό, πβ. σιδερικό]. 

πουλεύω ρ. αµετβ. {πούλεψα} (ί-λαϊκ.) φεύγω κακήν κακώς- κυρ. στη 
ΦΡ. την πούλεψα για την αρνητική εξέλιξη µιας κατάστασης ΣΥΝ. 
την πάτησα, την έβαψα. [ΕΤΥΜ. < πούλος (υβριστ.) + -εύω]. 

πούληµα (το) {πουλήµατος | χωρ. πληθ.} 1. το να πουλά κανείς κάτι: 
αυτό είναι οικογενειακό κειµήλιο, δεν είναι για - 2. (µτφ.) η προδοσία 
έναντι ανταλλάγµατος: τέτοιο ~ από τον άνθρωπο που ευεργέτησα 
δεν το περίµενα! 

πουλί (το) {πουλ-ιού | -ιών} 1. κάθε δίποδο ζώο που έχει φτερά και 
ράµφος, γεννά αβγά και συνήθ. µπορεί να πετά: τα ~ τιττυβίζουν | κε-
λαηδούν | τραγουδούν || αρπακτικό ~ ΣΥΝ. πτηνό- ΦΡ. (α) πιάνω που-
λιά στον αέρα είµαι πολύ εύστροφος (κυρ. βρίσκω γρήγορα τη λύση 
σε αίνιγµα ή µπαίνω γρήγορα στο νόηµα) (β) το έξυπνο πουλί από τη 
µύτη πιάνεται βλ. λ. µύτη (γ) και τού πουλιού το γάλα κάθε αγαθό, 
ακόµη και το πιο δυσεύρετο: αν παντρευτείς πλούσιο, θα έχεις ~ (δ) 
πουλί µου πουλάκι µου (βλ. λ. πουλάκι) (ε) άπιαστο πουλί βλ. λ. άπια-
στος 2. ο νεοσσός κότας 3. (στον οδηγισµό) Πουλί (το) (α) µέλος κλά-
δου τού οδηγισµού ο οποίος περιλαµβάνει παιδιά ηλικίας από 7 έως 
11 ετών (βλ. λ. οδηγισµός) (β) σοφό Πουλί ο αρχηγός Σµήνους Που-
λιών στον οδηγισµό (γ) γοργό Πουλί ο υπαρχηγός Σµήνους Πουλιών 
στον οδηγισµό (δ) γαλάζιο Πουλί ο βοηθός (τρίτος στην ιεραρχία) 
Σµήνους Πουλιών στον οδηγισµό · 4. (ευφηµ.) το ανδρικό γεννητικό 
όργανο ΣΥΝ. πέος. — (υποκ.) πουλάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) πούλος (ο) 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πουλλί(ν) < µτγν. πουλλίον, υποκ. τού ποϋλλος < 
λατ. pullus «νεοσσός», που συνδ. πιθ. µε αρχ. πώλος (βλ.λ.)]. 

πούλι (το) {χωρ. γεν.} κάθε µικρός, συνήθ. πλαστικός, δίσκος, που χρη-
σιµοποιείται σε παιχνίδια (π.χ. στο τάβλι, στη ντάµα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. pul < µτγν. φόλλις «είδος µικρού νοµίσµατος» < λατ. follis 
«σάκος αέρα, φυσητήρας - πορτοφόλι»]. 

πούλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. µικρός µεταλλικός δίσκος που 
χρησιµοποιείται ως στολίδι, συνήθ. σε γυναικεία φορέµατα ή κεντή-
µατα ΣΥΝ. πετάλιο · 2. Πούλια (η) ο αστερισµός των Πλειάδων: «η ~ 
κι ο Αυγερινός και ο Αποσπερίτης...» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < πλειάδα (βλ.λ.), µε αποβολή τής συλλαβής -δα (ή 
απευθείας από το αρχ. πλειάς, µε αποβολή τού -ς) και ανάπτυξη 
ευφωνικού -ου- (πβ. γουρούνι - γρώνος | γρώνη), ενώ έχει διατυπωθεί 
η άποψη ότι η λ. ανάγεται σε ρουµ. pul'a. Οι εναλλαγές αυτές 
οφείλονται στην παρετυµολογική σύνδεση µε τα ουσ. πουλιά, πούλα 
«κλώσσα» λόγω τής διάταξης των επτά αστέρων που αποτελούν την 
Πλειάδα]. 

Πούλιτζερ (το) {άκλ.} βραβείο που απονέµεται από το 1917 και κάθε 
χρόνο από ειδική επιτροπή τού Πανεπιστηµίου τής Κολούµπια των 
Η.Π.Α. σε άτοµα που διακρίθηκαν στον χώρο των Μ.Μ.Ε. και τής λο-
γοτεχνίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Pulitzer, από το όν. τού Αµερικανού εκδότη J. Pulitzer 
(1847-1911), ο οποίος θέσπισε µε τη διαθήκη του το φερώνυµο βρα-
βείο]. 

πούλµαν (το) {άκλ.} λεωφορείο µε αναπαυτικά καθίσµατα και άλλες 
ανέσεις, το οποίο προορίζεται να µεταφέρει επιβάτες σε µεγάλες 
αποστάσεις και χρησιµοποιείται κυρ. σε εκδροµές και περιηγήσεις. 
— (υποκ.) πουλµανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. pullman (car), από το όνοµα τού Αµερικανού εφευρέτη και 
µηχανικού George M. Pullman (1831-1897)]. 

πουλµαντζής κ. πουλµανατζής (ο) {πουλµαντζήδες} (λαϊκ.) ο οδηγός 
πούλµαν. [ΕΤΥΜ. < πούλµαν + -τζής, πβ. λεωφορειατζής]. 

πουλµονάρια (η) ποώδες φυτό µε γαλάζια ή µοβ άνθη. 
-πουλο 1. παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που 

σηµαίνουν το παιδί τού προσώπου που δηλώνει το θέµα: ελληνό-που-
λο, αρχοντό-πουλο, βασιλό-πουλο 2. για να προσδώσει στο πρόσωπο 

που δηλώνει το θέµα το χαρακτηριστικό τής µικρής ηλικίας: χωρια-
τό-πουλο (µικρός χωριάτης), ραφτό-πουλο (µικρός ράφτης) 3. παρα-
γωγική κατάληξη για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν το 
µικρό, το νεογνό τού ζώου που δηλώνει το θέµα: αετό-πουλο, λυκό-
πουλο, µελισσό-πουλο. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το µεσν. ποϋλ(λ)ος (< λατ. pullus «νεοσσός») και χρησιµοποιή-
θηκε αρχικώς σε νεοσσούς πουλιών και µικρά ζώα (λ.χ. άετό-που-
λον, άλεπό-πουλον), ενώ αργότερα επεκτάθηκε ως υποκοριστικό επί-
θηµα σε πρόσωπα και πράγµατα (λ.χ. αρχοντό-πουλο, σπιτό-πουλό)]. 

πουλόβερ (το) {άκλ.} πλεκτό ένδυµα, συνήθ. µε µανίκια, για το πάνω 
µέρος τού σώµατος, το οποίο φορά κανείς περνώντας το από το 
κεφάλι. — (υποκ.) πουλοβεράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pullover < pull over «τραβώ προς τα επάνω»]. 

πούλος (ο) (λαϊκ.) 1. (µεγεθ.) το πουλί, το πτηνό 2. (ευφηµ.) το πέος-
ΦΡ. (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) παίρνω 
τονπούλο για δυσµενή εξέλιξη την οποία υφίσταται κάποιος: νόµιζε 
ότι θα τη σκαπουλάρει, αλλά στο τέλος πήρε τον πούλο! [ΕΤΥΜ < 
µεσν. ποϋλ(λ)ος, βλ. κ. πουλί). 

πούλπα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} πολτός φρούτων που χρησιµοποιείται 
για την παρασκευή φρουτοχυµών και µαρµελάδων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
pulpe < λατ. pulpa]. 

πουλ-πουλ (το) {άκλ.} φρ. που την χρησιµοποιούµε για να καλέσου-
µε κοντά µας κότες και να τις ταΐσουµε. 

Πουλχερία (η) 1. αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου (450-453)- έδειξε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήµατα τής Εκκλησίας και ανακηρύ-
χθηκε αγία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Pulcheria < επίθ. pulcher «όµορφος, ωραί-
ος»]. ρ 

πουλώ (κ. -άω) κ. (λόγ.) πωλώ [αρχ.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πουλάς... κ. 
(λόγ.) πωλείς... | πούλ-ησα (λόγ. πώλησα), -ιέµαι (λόγ. -ούµαι, -είται...), -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταβιβάζω την κυριότητα (αντικειµέ-
νου) έναντι χρηµάτων: αναγκάστηκε να πουλήσει τα κοσµήµατα της 
για ένα κοµµάτι ψωµί || του πούλησα το σπίτι µου (για) 10.000.000 δρχ. 
|| ~ κάτι σε πλειστηριασµό || (κ. για πρόσ.) τον πούλησε σκλάβο || (µτφ.) 
αυτός είναι ικανός να πουλήσει και τη µάννα του, δεν έχει καθόλου 
ηθικές αναστολές ΑΝΤ. αγοράζω· ΦΡ. (α) σε πουλά και σ' αγοράζει εί-
ναι εξαιρετικά επιτήδειος, πονηρός και καταφερτζής (β) (µτφ.) που-
λάω ακριβά το τοµάρι µου αναγκάζω κάποιον να υποστεί µεγάλες α-
πώλειες ή ζηµιές προκειµένου να µε καταβάλει, να µε νικήσει: θα 
πουλήσουµε ακριβά το τοµάρι µας· θα µείνουµε και θα πολεµήσουµε 
ως το τέλος! 2. διαθέτω προς πώληση, έχω για πούληµα: ~ το παλιό 
µου αµάξι· ενδιαφέρεται κανείς; || το ~ όσο-όσο, γιατί έχω µεγάλη α-
νάγκη || δεν τον ~ αυτό τον πίνακα | δεν πωλείται αυτός ο πίνακας- ή-
ταν το πρώτο µου έργο και θέλω να τον κρατήσω 3. (για εµπόρευµα, 
κυρ. έντυπο) αγοράζοµαι (σε συγκεκριµένο αριθµό κοµµατιών): το βι-
βλίο του πούλησε 5.000 αντίτυπα 4. (µτφ., συνήθ. για κάτι που δεν α-
ποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης) παραδίδω έναντι ανταλλάγ-
µατος: ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του στον ∆ιάβολο || πούλησε τις 
ιδέες του για µια θέση στην κυβέρνηση 5. (κακόσ.) καταδίδω, προ-
σφέρω σε εχθρό έναντι ανταλλάγµατος: πούλησε κρατικά µυστικά 
στους εχθρούς || πούλησε την πατρίδα του (την πρόδωσε) 6. (α) εγκα-
ταλείπω, προδίδω: τον νόµιζα φίλο, αλλά στη δύσκολη ώρα µε πούλησε 
(β) αθετώ υπόσχεση, εξαπατώ: µας είπε ότι θα έλθει, αλλά µας πούλησε 
7. (οικ.) λέω (κάτι ψευδές)' κυρ. σε ΦΡ. όπως: (α) σε ποιον | πού τα 
πουλάς αυτά; νοµίζεις ότι θα σε πιστέψω; (β) αυτά πήγαινε να τα 
πουλήσεις σε άλλον | αλλού βρες άλλον να εξαπατήσεις, να κοροϊδέ-
ψεις (γ) πουλάω παραµύθι | φούµαρα λέω µεγάλα ψέµατα: µας πού-
λησε παραµύθι ότι είχε κάνει µεγάλη καριέρα στην Αµερική || πουλάει 
φούµαρα σε όλους, µήπως και ξεγελάσει κανέναν αφελή (δ) πουλάω 
φύκια για µεταξωτές κορδέλες βλ. λ. φύκι 8. (οικ.) κάνω επίδειξη 
(ιδιότητας που στην πραγµατικότητα δεν έχω)' κυρ. σε ΦΡ. όπως 
πουλώ νταηλίκι | αγριάδα | µαγκιά ♦ (αµετβ.) 9. πουλώ (σηµ. 1) (µε συ-
γκεκριµένο τρόπο): δεν ~ µε πίστωση || ~ µόνο χονδρικώς | λιανικώς 
10. (α) (για εµπόρευµα) έχω ζήτηση, αγοράζοµαι: αυτό το σαπούνι δεν 
πουλάει || δεν πούλησε παρά τη διαφήµιση που του έγινε (β) (µτφ.-
οικ.) βρίσκω απήχηση: δεν πουλάνε οι καλλιτεχνικές ταινίες- ο κό-
σµος θέλει σεξ και βία || δεν πουλάει πια αυτή η ιστορία (δεν είναι 
πειστική) 11. (ειδικότ. µτφ. µεσοπαθ. πουλιέµαι) εξαγοράζοµαι: αυτός 
πουλιέται σ'όλους- φτάνει να του δώσεις λεφτά και σου κάνει ό,τι ζη-
τήσεις! || (η µτχ. πουληµένος, -η, -ο) ο διαιτητής ήταν ~· τον είχε πλη-
ρώσει ο πρόεδρος τής γηπεδούχου οµάδας 12. (λόγ. µεσοπαθ. τριτο-
πρόσ. πωλείται, πωλούνται) διατίθεµαι προς πώληση: το διαµέρισµα | 
η επιχείρηση πωλείται || «εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά» 
(τραγ.) 13. (ο λόγ. τ. πωλείται ως ουσ.) επιγραφή (συνήθ. έντυπη) που 
ενηµερώνει ότι κάτι διατίθεται προς πώληση: στην είσοδο τού κτηρίου 
υπήρχε ένα «~» για γραφείο τού τρίτου ορόφου. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πουλώ 
< αρχ. πωλώ (-έω) < θ. *pöl-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pel- 
«πουλώ µε σκοπό το κέρδος ».„πβ. σανσκρ. panate «διαπραγµατεύοµαι, 
αγοράζω» (< *pl-n-äti), λιθ. peinas «κέρδος», αρχ. σλαβ. plënû 
«λάφυρο», αρχ. γερµ. fäli «αγοραστός, προς πώληση» κ.ά. Το ρ. πωλώ 
αντετίθετο στο αρχ. ώνοϋµαι «αγοράζω», ενώ διακρινόταν από το ρ. 
πέρνηµι «πουλώ, εµπορεύοµαι» (βλ. λ. πόρνη) και από τον αόρ. 
αποδιδόσθαι, τύποι οι οποίοι προσδιόριζαν την πράξη τής 
πωλήσεως, όταν πραγµατοποιείται]. 

πούµα (το) {άκλ.} σαρκοφάγο αιλουροειδές τής Αµερικής µε ανοι-
χτόχρωµη καστανή γούνα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. puma < ισπ. puma, λ. τής γλώσσας Quechua, φυλής ιθα-
γενών τής Ν. Αµερικής]. 

πούµε, πουν)ε) (να/θα) ρ. → λέω 



πουνέντες 1460 πουφ 
 

πουνέντες (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο δυτικός άνεµος (βλ. λ. άνεµος, ΠΠΜ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) ζέφυρος. Επίσης πουνέντης. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. ponente «δυτικός» < µεσν. λατ. ponens (τού p. ponere 
«τοποθετώ»), από τη φρ. ponens (solis) «δύση τού ηλίου»]. 

πουνεντογάρµπης (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ δυτικού 
και νοτιοδυτικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) λιβοζέφυρος. 

πουνεντοµαίστρος (ο) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ δυτικού 
και βορειοδυτικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) 
σκιρωνοζέφυρος. 

πούντα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) το κρυολόγηµα στους πνεύµονες: άρπαξα 
µια ~! · 2. (λαϊκ.) το ακρωτήριο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. punta «άκρη, αιχµή» < µτγν. λατ. puncta, από τον µτχ. τ. 
punctus, -a, -um τού λατ. ρ. pungere «κεντώ, τρυπώ»]. 

πουντιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πούντιασ-α, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) 
παθαίνω κρυολόγηµα ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να πάθει κρυολόγηµα: θα 
µε πουντιάσεις, που έχεις όλα τα παράθυρα ανοιχτά! — πούντιασµα (το). 

πούντρα (η) → πούδρα 
πούπετα επίρρ. (λαϊκ.) πουθενά. [ΕΤΥΜ µεσν. < πούπετε (κατά το συνώνυµο 

πουθενά) < που ποτέ (µε προληπτική αφοµοίωση τού -ο-)]. 
πουπουισµός (ο) [1981] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική χρήση στον λόγο 

αναφορικών προτάσεων που εισάγονται µε το που. [ΕΤΥΜ < που (µε 
επανάληψη για έµφαση) -Ι- παραγ. επίθηµα -ισµός, κατά τα βαρβαρισµός, 
σολοικισµός]. 

πουπουλένιος, -ια, -ιο 1. κατασκευασµένος από πούπουλα: ~ στρώ-µα 2. (µτφ.) 
εξαιρετικά ελαφρός και µαλακός. 

πούπουλο (το) 1. το µαλακό, χνουδωτό φτερό πουλιού, που φυτρώνει κάτω από 
το σκληρό φτέρωµα· ΦΡ. στα πούπουλα µέσα στις ανέσεις και τις 
περιποιήσεις: από τότε που την παντρεύτηκε, την έχει ~ 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
µαλακό και ελαφρό: αυτό το πάπλωµα είναι ~. [ΕΤΥΜ < βεν. pupola | ιταλ. 
puppole «µπούφος» (µε µαλακά φτερά), ονοµατοπ. λ.]. 

Πουρνκατόριο (το) (στους ρωµαιοκαθολικούς) το καθαρτήριο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
purgatorio < µεσν. λατ. purgatorium «καθαρτήριο» < λατ. purgatus «καθαρός, 
καθαρθείς» < ρ. purgo «καθαρίζω, εξαγνίζω» (< punis «καθαρός, αγνός, 
άσπιλος»)]. 

πουρές (ο) {πουρέδες} φαγητό από πολτοποιηµένες πατάτες, όσπρια ή χόρτα, 
συχνά ως γαρνιτούρα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. purée < παλ. γαλλ. purer «πολτοποιώ, στείβω και στραγγίζω 
(κυρ. λαχανικά)» < λατ. purâre «καθαρίζω, εξαγνίζω» (γρήγορα 
αντικαταστάθηκε από το συνώνυµο purgare) < purus «καθαρός, αγνός, 
άσπιλος»]. 

πουρί (το) {πουριού | χωρ. πληθ.} 1. το ασβεστούχο υπόλειµµα που επικάθηται 
σε δοχείο µετά τον βρασµό ή σε σωλήνες: η λεκάνη έχει πιάσει ~ 2. το 
υπόλειµµα τροφών που στερεοποιείται στα δόντια και αφαιρείται µε 
καθαρισµό. — πουριάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πωρίον, υποκ. τού αρχ. πώρος «είδος µαρµάρου, οικοδοµικής 
πέτρας» (βλ. λ. πωρώνω)]. 

πουριτανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1.ΘΡΗΣΚ. η θρησκευτική κίνηση των 
πουριτανών 2. η υπερβολική και συνήθ. υποκριτική αυστηρότητα στα ήθη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. puritanism. Βλ. κ. πουριτανός]. 

πουριτανός (ο), πουριτανή (η) 1. ΘΡΗΣΚ. το µέλος θρησκευτικής 
προτεσταντικής κίνησης τού 16ου και Που αι., που προέβαλλε το αίτηµα τής 
εκκαθάρισης τής Εκκλησίας τής Αγγλίας από στοιχεία τού 
ρωµαιοκαθολικισµού (π.χ. τον θεσµό των επισκόπων) και υιοθετούσε µεγάλη 
αυστηρότητα στα ήθη 2. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος µε υπερβολικά αυστηρές, 
συνήθ. υποκριτικά, αρχές. — πουριτανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. puritan < µτγν. λατ. puritas «αγνότητα, καθαρότητα» (< λατ. purus)]. 
πουρµπουάρ κ. µπουρµπουάρ (το) {άκλ.} το φιλοδώρηµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pourboire < φρ. pour boire «για να πιεις»]. πουρνάρι κ. πρινάρι 
(το) {πουρναρ-ιού | -ιών} θάµνος µε πυκνά κλαδιά και άφθονα σκληρά, στιλπνά 
αγκαθωτά φύλλα· το ξύλο του είναι σκληρό και ανθεκτικό και χρησιµοποιείται 
για προσάναµµα και για την κατασκευή ξυλανθράκων. — (υποκ.) πουρναράκι 
(το). [ΕΤΥΜ; < µεσν. πιρνάριον, µε τροπή τού Ι\Ι σε /u/, < πρινάριον (µε αντι-
µετάθεση), υποκ. τού αρχ. πρίνος (βλ.λ.)]. noupvó (το) (λαϊκ.) το πρωί· ΦΡ. (ως 
επίρρ.) noupvó-noupvó νωρίς το πρωί, πρωί-πρωί. 
[ΕΤΥΜ < *πωρνόν (µε κώφωση) < *πρωνόν (µε αντιµετάθεση) < µτγν. 
πρωινόν (µε έκκρουση τού -ι-), ουδ. τού επιθ. πρωινός (βλ.λ.)]. noupó (το) → 
πουρός 
πούρο (το) 1. µεγάλο και χοντρό τσιγάρο, που κατασκευάζεται από τυλιγµένα 

φύλλα εκλεκτού καπνού: ~ Αβάνας 2. (συνεκδ.) γλύκυσµα σε σχήµα λεπτού 
πούρου µε γέµιση σοκολάτας. — (υποκ.) πουρακι (το). 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. puro (ενν. tabacco) «καθαρός (καπνός)» < λατ. purus «καθαρός, 
αγνός», λόγω τού ότι το πούρο αποτελείται από καθαρά φύλλα εκλεκτού 
καπνού]. πουρός, -ή, -ό (µειωτ.) 1. (αργκό) πολύ γέρος και ανήµπορος 2. (αρ-
γκό) noupó (το) ο γέρος ΣΥΝ. ραµολιµέντο, ραµολί, χούφταλο. [ΕΤΥΜ < τσιγγ. 
puro «γέρος»]. πούρος, -α, -ο (λαϊκ.) γνήσιος, αµιγής, ανόθευτος: -χρυσάφι || (κ. 
εκ-φραστ. στον πολιτικό λόγο) ~ µαρξιστής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. puro < λατ. purus 
«καθαρός, αγνός»]. πους (ο) {ποδ-ός, -α | -ες, -ών} 1. (αρχαιοπρ.) το πόδι- ΦΡ. 
(α) εητι ποδός (ως χαρακτηρισµός) έτοιµος για ανάληψη δράσης: η αστυνοµία 

βρίσκεται - λόγω τής επίσκεψης τού Αµερικανού προέδρου (β) ΣΤΡΑΤ. παρά 
πόδα δίπλα στο πόδι (ενν. να στηριχθεί το όπλο µε το κοντάκι να ακουµπά στο 
έδαφος)· ως εντολή στις ασκήσεις ακριβείας (πβ. επ' ώµου, παρουσιάστε) (γ) 
κατά πόδας βλ. λ. κατά πόδας · 2. ΜΕΤΡ. (µετρικός) πους το σύνολο συλλαβών 
που αποτελούν µία µετρική µονάδα (βλ. κ. λ. µετρικός) · 3. µονάδα µήκους (ο 
αγγλικός πους), (βλ. λ. πόδι, σηµ. 6). Επίσης πόδας [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ· < αρχ. πους, ποδός < θ. *pod-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ped-«πόδι», 
πβ. σανσκρ. pad- (γεν. pad-âh), λατ. pês, pëd-is (> γαλλ. pied, ισπ. pie), αρχ. 
γερµ. fuoz (> γερµ. Fuß), αγγλ. foot, ρωσ. pód «έδαφος» κ.ά. Οµόρρ. πεδ-ίο(ν), 
πεζός (< *ne8-jó-\ πέδ-η, έµποδ-ίζω, πηδ-ώ, πηδ-άλ-ιο(ν), πέδ-ιλο(ν) κ.ά.]. 
πουσάπς κ. πους-άπς (τα) {άκλ.} οι κάµψεις (βλ. λ. κάµψη) ως γυµναστική 
άσκηση: κάνω 50 ~. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. push-up «σπρώχνω επάνω»]. πούσι (το) 
{χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η οµίχλη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pus. H ποικιλία των 
τύπων (pus, bus, pusa, piise) έχει οδηγήσει στη σύνδεση µε το ελλην. πίσσα]. 
πουσταρειό (το) (!-λαϊκ, αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 
(περιληπτ.) το σύνολο των οµοφυλόφιλων ανδρών ή συρφετός από άνδρες 
οµοφυλόφιλους. 
[ΕΤΥΜ. < πούστης + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. πουταν-αρειό, αλητ-αρειό]. 
πουστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πούστεψα} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι οµοφυλόφιλος ♦ 2. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) οµοφυλόφιλο. πούστης (ο) {πούστηδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε 
τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. ο άνδρας οµοφυλόφιλος 2. (υβριστ.) για 
ανέντιµο άνθρωπο, συχνά και µε ποσοτικό επίρρ.: είναι πολύ -· µου φέρθηκε 
σκάρτα! 3. (ως έκφραση θαυµασµού): βρε τον ~, πώς τα λέει! (τι ωραία που τα 
λέει). Επίσης (λαϊκότ.) (!) πούοτρα (η).  — (υποκ.) (!) πουστάκος (ο) κ. 
πουσταρέλι (το), (µεγεθ.) (!) πουσταράς κ. πούστα-ρος (ο) κ. πουστάρα (η), (!) 
πούστικ-ος, -η/-ια, -ο, (!) πούστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ· < τουρκ. pu§t < περσ. puSt 
«παιδί που χρησιµοποιείται για διεστραµµένους σκοπούς, αντικείµενο 
παιδεραστίας»]. πουστιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) η ανέντιµη πράξη και συµπεριφορά εις βάρος κάποιου: 
µου έκανε µια µεγάλη ~ ΣΥΝ. (!) µπινιά. Πουστόγερος (ο) (!-λαϊκ, αποφεύγεται 
σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. γέρος οµοφυλόφιλος 2. υβριστ. για γέρο. 
πουστοφέρνω ρ. αµετβ. (!-λαϊκ, αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) συµπεριφέροµαι ή κινούµαι και µιλώ σαν πούστης. Πουτάνα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. η 
πόρνη· ΦΡ. (α) (γίνεται) τής πουτάνας (το κάγκελο) για µεγάλη αναστάτωση, 
αταξία: µέθυσαν δυο-τρεις πελάτες κι έγινε στο µαγαζί ~ (β) παλιά πουτάνα (ως 
χαρακτηρισµός) γυναίκα παµπόνηρη και µε πολλές εµπειρίες, που δεν την 
ξεγελάς εύκολα· κατ' επέκτ. και ως χαρακτηρισµός για άντρα 2. (υβριστ.) για 
ανήθικη γυναίκα 3. (γενικότ.) υβριστ. για γυναίκα. — (υποκ.) (!) πουτανίτσα (η) 
κ. πουτανάκι (το), (µεγεθ.) (!) πουτανάρα κ. καραπουτάνα (η). [ΕΤΥΜ· όψιµο 
µεσν. < ιταλ. puttana < putta < παλ. γαλλ. pute < λατ. puter «διεφθαρµένος, 
σάπιος, βδελυρός»]. πουταναρειο (το) (i-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. (περιληπτ.) οι πόρνες γενικά ή συρφετός από πόρνες 2. ο οίκος 
ανοχής 3. (εµφατ.) µεγάλη πόρνη. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πουτάνα + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. αλητ-αρειό, παππαδ-αρε 
| ό]. πουτανιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. η ιδιότητα τού να είναι µια γυναίκα ανέντιµη ή πονηρή και 
ύπουλη 2. (συνεκδ.) πράξη ανέντιµη ή πονηρή και ύπουλη. πουτανιάρης, -α, -
ικο {πουτανιάρηδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. 
αυτός που συχνάζει στα πορνεία 2. (γενικότ.) αυτός που έχει άστατη και έντονη 
ερωτική ζωή. [ΕΤΥΜ. < πουτάνα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. βροµ-ιάρης]. 
πουτανίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (!-λαϊκ, αποφεύγεται 
σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) φέροµαι σαν πουτάνα. πουτανίστικος, -η/-ια, -
ο (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. αυτός που ταιριάζει 
σε πουτάνα 2. ανέντιµος, πονηρός, υποκριτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 
Πουτίγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλύκυσµα µε µαλακή και κρεµώδη υφή, που 
παρασκευάζεται κυρ. από αλεύρι, αβγά, ζάχαρη, σταφίδες κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
γκ-. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pouding < αγγλ. pudding < µέσ. αγγλ. poding 
«είδος λουκάνικου», που συνδ. µε παλ. γαλλ. puduc και µε κάτω γερµ. 
puddewurst «µαύρη πουτίγκα (χοιρινό λουκάνικο µε αίµα)»]. πούτσα (η) → 
πούτσος 
πουτσαράς (ο) {πουτσαράδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. ο άνδρας που έχει µεγάλο πέος 2. ο ρωµαλέος άνδρας ή αυτός 
που κάνει επίδειξη ανδρισµού. [ΕΤΥΜ. < πούτσος + µεγεθ. επίθηµα -αράς (πβ. 
κοιλ-αράς)]. πούτσος (ο) (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) το πέος, το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. (!) ψωλή, καυλί, 
(ευφηµ.) µαραφέτι, µαρκούτσι, πουλί, τέτοια, ξερή, µαλαπέρδα, κοκόνα. Επί-
σης πούτσα (η). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < σλαβ. butsa «εξόγκωµα, προεξοχή» ή, κατ' άλλη 
εκδοχή, < αρχ. πόσθη (βλ.λ.). Έχει προταθεί ακόµη η σύνδεση µε τουρκ. puç «η 
σχισµή των γλουτών»]. πουφ (το) {άκλ.} κάθισµα που αποτελείται από µεγάλο, 
πολύ µαλακό µαξιλάρι, συνήθ. µε δερµάτινο ή πλαστικό κάλυµµα, το οποίο 
τόπο- 
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θετείται στο δάπεδο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pouf, ηχοµιµητική λ., πιθ. από τον ήχο που ακούγεται 

όταν κάθεται κανείς σε αυτό], πουφ επιφών.· εκφράζει αηδία, που 
προέρχεται από δυσάρεστη µυρωδιά. 

[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. πουφίνος (ο) ΖΩΟΛ. πουλί τού ωκεανού µε 
µακρύ και λεπτό ράµφος 

και φτέρωµα µαύρο στο πάνω µέρος και λευκό ή πιο ανοιχτόχρωµο 
στο κάτω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pouffin < αγγλ. puffin < µέσ. αγγλ. 
pophyn, αγν. ετύµου]. ποωδης, -ης, -ες [αρχ.] {ποώδ-ους | -εις (ουδ. -

η), -ών) BOT. (φυτό) που 
έχει κοντό, µαλακό και όχι ξυλώδη βλαστό, που έχει τη µορφή πόας. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. Π.Π.Σ.Π. (η) Προοδευτική Πανεπιστηµιακή 

Συνδικαλιστική Παράτα- 
ξη, 

Πράγα (η) η πρωτεύουσα τής Τσεχίας. [ETYM < ιταλ. Praga (οπτικό 
δάνειο) < τσεχ. Praha, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ρωσ. porog 
«κατώφλι» ή µε τσεχ. praziti «καµένο δάσος»]. 

πράγµα κ. (λαϊκ.) πράµα (το) {πράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) οτι-
δήποτε άψυχο µε υλική υπόσταση, απτό: θα πάρεις µαζί σου µόνο τα 
~ που είναι απολύτως απαραίτητα || έχει µεράκι στη δουλειά του και 
φτειάχνει ωραία ~ || (καθηµ.) το µαχαίρι είναι ένα ~, που το χρησιµο-
ποιούµε για να κόβουµε (άλλα ~) ΣΥΝ. (λόγ.) αντικείµενο (β) (µειωτ.) 
αντικείµενο άχρηστο, κακόγουστο, παλιό κ.λπ.: έδωσες 20.000 δρχ. γι' 
αυτό το ~; (δεν άξιζε τα λεφτά του) || (µτφ.) γυναίκα το λες αυτό το ~; 
2. οτιδήποτε υπαρκτό και συνήθ. άψυχο, είτε απτό είτε αφηρηµένη έν-
νοια, το οποίο δεν καθορίζεται σαφώς στον λόγο: αναζητώ την ουσία 
των ~ || (αναπληρώνοντας το αντικείµενο ρήµατος) είδα πράγµατα, 
που δεν έχει δει ανθρώπου µάτι || (αναπληρώνοντας το ουσιαστικό 
που προσδιορίζεται από επίθετο, αντωνυµία κ.λπ.) ένα ~ θα σου πω:... 
|| το πρώτο ~ που θέλω να τονίσω είναι... || δεν υπάρχει τέτοιο ~ || (κα-
θηµ.) ωραίο ~ η φιλία! || (καθηµ.) κακό ~ ο εγωισµός! || άλλο ~ (είναι) 
η ευγένεια και άλλο η δουλοπρέπεια || είναι µεγάλο ~ να κάνεις τη 
δουλειά που σου αρέσει! || είσαι για µεγάλα ~! (για σπουδαίες πράξεις, 
για τα ξεχωριστά)· ΦΡ. (α) τι πράγµα (εµφατικότερα αντί τού τι): - µου 
ζήτησες που να µη σου το κάνω; || ~; (λέγεται από κάποιον που δεν 
άκουσε τι του είπαν ή ως έκφραση έκπληξης γι' αυτό που άκουσε) (β) 
τι πράγµατα είναι αυτά; για να εκφραστεί αποδοκιµασία σε 
συµπεριφορά, σε ενέργεια κάποιου (γ) (λαϊκ.) ντροπής πράγµατα! βλ. 
λ. ντροπή (δ) κάθε πράγµα στον καιρό του βλ. λ. καιρός (ε) (ειρων.) 
σπουδαίο πράγµα! βλ. λ. σπουδαίος (στ) δεν λέει (και) πολλά πράγ-
µατα δεν έχει ιδιαίτερη αξία: Γι γνώµη έχεις γι ' αυτό τον γιατρό; —! || 
δοκίµασα αυτό το καινούργιο ουίσκν ~! (ζ) πολύ πράγµα για οτι-
δήποτε εµφανίζεται σε µεγάλη ποσότητα, σε αφθονία (η) όνοµα και 
πράγµα βλ. λ. όνοµα (θ) λέω τα πράγµατα µε τ' όνοµα τους βλ. λ. ό-
νοµα (ι) το πράγµα µιλάει µόνο του βλ. λ. µιλώ (ια) δεν είναι και µι-
κρό πράγµα | µικρό πράγµα το 'χεις... για κάτι σπουδαίο ή µε σηµα-
ντικές επιπτώσεις: δεν είναι και µικρό πράγµα για έναν τόσο νέο άν-
θρωπο να έχει κάνει τόσα πράγµατα στη ζωή τον! || µικρό πράγµα το 
'χεις να έχεις δικό σου σπίτι και να µην πληρώνεις ενοίκιο! 3. (οικ.) το 
εµπόρευµα: πρώτο πράµα! || έχω πράµα που σαλεύει! (τα ψάρια µου 
είναι φρεσκότατα) || έχω φρέσκο ~ 4. ΝΟΜ. ενσώµατο αντικείµενο, ο-
τιδήποτε µπορεί να κατέχεται από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των φυσικών δυνάµεων, οι οποίες υπόκεινται σε ανθρώπινη 
εκµετάλλευση 5. (αργκό) τα ναρκωτικά, κυρ. κατά τη διακίνηση τους • 
6. τα δεδοµένα, το αντικείµενο που µας απασχολεί: προσπαθώ να 
βλέπω το ~ σφαιρικά- ΦΡ. (α) το πράγµα αλλάζει | αλλάζει το πράγ-
µα βλ. λ. αλλάζω (β) ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά ας βάλου-
µε µια σειρά στην εξέταση των όσων θα απαριθµήσουµε 7. το γεγο-
νός: συµβαίνουν περίεργα ~ ΦΡ. πράγµα που | το οποίο για την ει-
σαγωγή αναφορικής πρότασης, η οποία αναφέρεται στο συνολικό πε-
ριεχόµενο τής προηγούµενης πρότασης και όχι σε συγκεκριµένη λέξη 
της: περιµέναµε ότι ο εχθρός θα υποχωρούσε, ~ τελικώς δεν συνέβη-
πράγµατα (τα) 8. (+γεν. προσ.) τα προσωπικά αντικείµενα ή οι α-
ποσκευές (κάποιου): µάζεψε τα ~ σου και δρόµο! || δεν θέλω να πει-
ράζουν τα ~ µου || θα φέρω τα ~ σου µέσα! 9. (α) η γενική κατάσταση: 
έτσι έχουν τα ~! || θα φτειάξουν τα ~! || τα ~ πάνε απ'το κακό στο χει-
ρότερο || άσε τα ~ να πάρουν τον δρόµο τους (να ακολουθήσουν τη φυ-
σική τους πορεία) || τα ~ δεν έρχονται ποτέ όπως τα θέλουµε | τα πε-
ριµένουµε || δύσκολα τα ~! (β) η πραγµατικότητα, τα δεδοµένα, το α-
ντικείµενο που µας απασχολεί: δεν τα ξέρεις καλά τα ~! ΦΡ. (α) είµαι 
µέσα στα | έξω από τα πράγµατα είµαι ενηµερωµένος | εκτός κλίµα-
τος, ανενηµέρωτος (β) εκ των πραγµάτων από τα ίδια τα πράγµατα, 
επειδή έτσι έχει διαµορφωθεί η κατάσταση: «το ειρηνευτικό σχέδιο θα 
ανατραπεί ~» (εφηµ.) 10. (ειδικότ.) η πολιτική κατάσταση: θ' αλ-
λάξουν τα ~ (θα αλλάξει το καθεστώς, η πολιτική ηγεσία) || πώς τα 
βλέπεις τα ~ στην Ελλάδα; ΦΡ. (α) στα πράγµατα στην εξουσία, σε θέ-
ση από την οποία ασκείται έλεγχος: όταν έρθουµε εµείς ~, όλα αυτά 
θ'αλλάξουν (β) 0σζω τα πράγµατα στη θέση τους βλ. λ. θέση 11. (µόνο 
στον τ. πράµα, ευφηµ.) το αιδοίο ή το πέος 12. παιδί πράµα σε φρ. 
όπως παιδί πράµα, κορίτσι πράµα, για να δοθεί έµφαση στην ηλικία, 
στην ιδιότητα: πώς το αφήνουν, παιδί πράµα, να κάνει τόσο σκληρές 
δουλειές; || κορίτσι πράµα, επιτρέπεται να λες τέτοιες παλιοκουβέ-ντες; 
— (υποκ.) πρα)γ)µατάκι κ. πρα)γ)µατούδι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. πράγµα < θ. πραγ- τού ρ. πράττω (πβ. παρακ. πέ-πραγ-α). o µεσν.τ. 
πράµα µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος γµ σε µ]. πραγµατεία (η) 
{πραγµατειών} η πρωτότυπη εκτενής επιστηµονική εργασία, έρευνα 
σε ένα θέµα, το οποίο αναλύεται διεξοδικώς µε διάκριση των 
επιµέρους ζητηµάτων, λογική απόδειξη των θέσεων που 

αναπτύσσονται, έκθεση αιτίων και αποτελεσµάτων και συστηµατική 
διατύπωση: συνέταξε ~ επί τού ζητήµατος (πβ. λ. διατριβή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µελέτη. [ΕΤΎΜ. αρχ. < πραγµατεύοµαι (βλ.λ.)]. 

πραγµατεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {πραγµατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 
διεξέρχοµαι (θέµα) αναλυτικά, το εξετάζω εις βάθος και σε όλες τις 
πιθανές πτυχές και εφαρµογές του: η έρευνα πραγµατεύεται το επί-
καιρο θέµα τής παράνοµης µετανάστευσης || στη σηµερινή εκποµπή 
του πραγµατεύεται το θέµα τής εφηβικής βίας || - ένα θέµα λεπτοµε-
ρώς | διεξοδικώς | εµβριθώς ΣΥΝ. αναλύω, µελετώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός, διαπραγµατεύοµαι. [ΕΤΥΜ αρχ. < πράγµα]. 

πραγµάτευοη (η) [1859] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η αναλυ-
τική έρευνα και ανάπτυξη ενός θέµατος: η ~ τού θέµατος υπήρξε εν-
διαφέρουσα και αποκαλυπτική (πβ. λ. διαπραγµάτευση). 

πράγµατι επίρρ. [1887] (για την επιβεβαίωση πρότασης) κατά τρόπο 
που ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα: είναι ~ τόσο καλός όσο 
λένε; || -Αυτός δεν είναι ο Πέτρος; —! (αυτός είναι) ΣΥΝ. πραγµατικά, 
όντως, αλήθεια, αληθινά, (λόγ.) τωόντι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. 
[ΕΤΥΜ. ∆οτικοφανές επίρρ. από την αρχ. δοτ. πράγµατι τού ουσ. 
πράγµα ως απόδ. τής γαλλ. φρ. de fait]. 

πραγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που υπάρχει ή υπήρξε στην 
πραγµατικότητα (και όχι στη φαντασία ή στα λόγια), που ανταπο-
κρίνεται στην αλήθεια: αυτή είναι η ~ ιστορία | αιτία | χρονολογία || 
ο ~ µισθός είναι πολύ µικρότερος µε τις κρατήσεις || αυτός είναι µόνο 
για βιτρίνα, άλλος είναι το ~ αφεντικό ΣΥΝ. αληθινός ΑΝΤ. ψεύτικος, 
φανταστικός, εξωπραγµατικός (β) αυτός που είναι όντως αυτό που 
φαίνεται, αυτό που νοµίζει κανείς: ~ διαµάντι | χρυσός | µετάξι ΣΥΝ. 
γνήσιος, αληθινός, ατόφυος ΑΝΤ. φαινοµενικός, (για υλικά) τεχνητός 
(γ) αυτός που συγκεντρώνει τις ιδιότητες που προσιδιάζουν στη 
φύση του, αυτός που είναι όπως πρέπει ή αναµένει κανείς να είναι: 
για ~ µαύρισµα! (διαφήµιση) || ένας ~ άνδρας || τώρα αρχίζει το ~ 
µαρτύριο! 2. ουσιαστικός, σοβαρός, όχι επιπόλαιος: µετά τις επιπό-
λαιες περιπετειούλες είναι καιρός να κάνεις µια - σχέση (έναν σοβαρό 
δεσµό) 3. ΜΑθ. πραγµατικός αριθµός καθένας από τους θετικούς 
και αρνητικούς αριθµούς (ρητούς και άρρητους), συµπεριλαµ-
βανοµένου και τού µηδενός. — πραγµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πραγµατικότητα (η) [1787] {πραγµατικοτήτων} 1. το σύνολο των 
υπαρκτών δεδοµένων, η υπάρχουσα κατάσταση: η αποχώρηση του 
διαµορφώνει µια νέα ~ για την εταιρεία || η ~ είναι χειρότερη απ'ό,τι 
περιµέναµε || κοινωνική | πολιτική | οικονοµική ~||η αντικειµενική ~ || 
οι στόχοι που έθεσε ο υπουργός δεν έχουν σχέση µε την ελληνική ~· 
ΦΡ. (α) (κάτι) γίνεται πραγµατικότητα (κάτι) πραγµατοποιείται: οι 
στόχοι του είναι πολύ ροµαντικοί- δεν θα γίνουν ποτέ πραγµατικότητα 
(β) εκτός πραγµατικότητας πέρα από τα ρεαλιστικά και αντικει-
µενικά πλαίσια: είσαι ~ || οι προτάσεις σου είναι ~ (γ) στην πραγµα-
τικότητα σύµφωνα µε αυτό που όντως συµβαίνει: λένε πολλά, αλλά 
κανείς δεν έµαθε τι έγινε ~! || καλά τα βιβλία και η θεωρία, αλλά ~ τα 
γεγονότα είναι αλλιώς 2. ΦΙΛΟΣ, το σύνολο όσων υπάρχουν αντι-
κειµενικά, ανεξαρτήτως τού τρόπου µε τον οποίο τα προσλαµβάνει ο 
άνθρωπος (ως γνωστικό υποκείµενο), κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το 
φανταστικό, το νοούµενο ή το παριστάµενο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. réalité]. 

πραγµατισµός (ο) [1859] 1. φιλοσοφικό δόγµα που θέτει ως κύριο 
κριτήριο για την αξιολόγηση των ιδεών (καθώς και των τρόπων ή των 
σχεδίων δράσεως) την αποτελεσµατικότητα και τη χρησιµότητα 
τους, αναγνωρίζει ως αληθές οτιδήποτε τείνει προς την προαγωγή 
των όρων τής ζωής και έχει καθαρά εµπειριοκρατικό και ανθρωπο-
κεντρικό χαρακτήρα 2. η πραγµατοκρατια (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. réalisme]. 

πραγµατιστής (ο) [1849], πραγµατίστρια (η) {πραγµατιστριών} 
1. πρόσωπο που ασπάζεται το φιλοσοφικό δόγµα τού πραγµατισµού 
2. (γενικότ.) πρόσωπο που σκέφτεται και ενεργεί πρακτικά, αποδεχό-
µενος µόνο την πραγµατικότητα ΣΥΝ. ρεαλιστής. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., µετάφρ. δάνειο από γαλλ. réaliste]. 

πραγµατιστικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τον πραγµα-
τισµό: ~ αντίληψη. 

πραγµατογνώµονας (ο/η) [1833] {(θηλ. πραγµατογνώµονος) | πραγ-
µατογνωµόνων) 1. πρόσωπο µε ειδική επιστηµονική κατάρτιση ή πεί-
ρα σε ένα θέµα ή τοµέα, από το οποίο ζητείται γνωµάτευση για ζη-
τήµατα που εµπίπτουν στην ειδικότητα του: έκθεση πραγµατογνω-
µόνων για την πορεία τής οικονοµίας 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. τρίτο πρόσω-
πο που κατέχει ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης και το οποίο διο-
ρίζεται από το δικαστήριο προκειµένου να το βοηθήσει στην εκτίµη-
ση τού πραγµατικού και αποδεικτικού υλικού εισφέροντας τις ειδι-
κές αυτές γνώσεις. Επίσης (λόγ.) πρανµατογνώµων {πραγµατογνώ-
µονος}. 
[ΕΤΥΜ < πράγµα + -γνώµονας < ρ. γιγνώσκω (βλ. λ. γνώµονας), απόδ. 
τού γαλλ. expert]. 

πραγµατογνωµοσύνη (η) [1889] {χωρ. πληθ.} 1. το πόρισµα που 
προκύπτει από τη διερεύνηση θέµατος από ειδικευµένο επιστήµονα, 
πραγµατογνώµονα: η ~ τού ιατρικού κλιµακίου που τον εξέτασε 
υπήρξε ενθαρρυντική ΣΥΝ. γνωµοδότηση 2. (συνεκδ.) η επίσηµη ανα-
φορά ή το έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται το πόρισµα των πραγ-
µατογνωµόνων. 

πραγµατογνωσία (η) [1866] {χωρ. πληθ.} η εις βάθος γνώση των 
πραγµάτων (κυρ. επιστηµονική). —πραγµατογνωστικός. -ή, -ό [1888]. 

πραγµατοκρατια (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, θεωρία που δέχεται ότι ο 
κόσµος υφίσταται κατά συγκεκριµένο και αντικειµενικό τρόπο, ανε-
ξαρτήτως τού τρόπου µε τον οποίο τον προσλαµβάνει κανείς· κυρ. 
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κατ' αντιδιαστολή προς τον νοµιναλισµό (ονοµατοκρατία) ΣΥΝ. ρεα-
λισµός. — πραγµατοκρατικός, -ή, -ό, πραγµατοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. pragmatism], 

πραγµατολογία (η) [1834] {χωρ. πληθ.} 1. ο πραγµατισµός ή η πραγ-
µατοκρατία (βλ.λ.) 2. ΓΛΩΣΣ. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τους 
τρόπους µε τους οποίους το περιβάλλον, ιδίως το εξωγλωσσικό, δηλ. 
τα πρόσωπα, ο χώρος, ο χρόνος, οι συνθήκες επικοινωνίας, οι προϋ-
ποθέσεις κ.λπ. επιδρούν στην ερµηνεία | κατανόηση των λεγοµένων 
(βλ. κ. εξωγλωσσικό περιβάλλον, λ. περιβάλλον). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς αγγλ. pragmatics]. 

πραγµατολογικός, -ή, -ό [1834] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
πραγµατολογία 2. αυτός που βασίζεται ή περιορίζεται στα πράγµατα, 
στα γεγονότα: ~ εξέταση || - ανάλυση ενός κειµένου (κατ' αντιδια-
στολή προς τη γραµµατική, συντακτική) || ~ προσέγγιση ενός ζητή-
µατος. — πραγµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

πραγµατοποίηση (η) [1836] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η 
εφαρµογή στην πράξη, η υλοποίηση, το να γίνει κάτι πραγµατικότητα: 
η - σχεδίου | ονείρου | επιθυµίας ΣΥΝ. εκπλήρωση 2. η εκτέλεση: ~ 
πτήσεων | απεργίας | αγοράς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. réalisation]. 

πραγµατοποιήσιµος, -η, -ο [1888] αυτός που είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί: απέρριψε τα σχέδια ως µη - ΣΥΝ. εφικτός, δυνατός 
ΑΝΤ. απραγµατοποίητος. 

πραγµατοποιώ ρ. µετβ. [1833] {πραγµατοποιείς... | πραγµατοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. εφαρµόζω στην πράξη, υλοποιώ, κάνω 
πραγµατικότητα: µε επίµονη και σκληρή δουλειά κατάφερε να πραγ-
µατοποιήσει όλα της τα όνειρα | τις φιλοδοξίες | τα σχέδια || ~ µια 
υπόσχεση | απειλή ΣΥΝ. πραγµατώνω, εκπληρώνω 2. (α) αντί τού «κά-
νω»: σωµατεία οµογενών πραγµατοποίησαν πορεία διαµαρτυρίας 
προς την τουρκική πρεσβεία (β) (για έργο) επιτελώ: οι περιφερειακοί 
σύλλογοι πραγµατοποιούν σηµαντικό πολιτιστικό έργο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κάνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. réaliser]. 

πραγµατοποιώ - πραγµατώνω. Οι δύο λέξεις διαφέρουν εν µέρει 
στη σηµασία τους. Το πραγµατοποιώ σηµαίνει κυρίως «κάνω 
πραγµατικότητα, εκπληρώνω, φέρω εις πέρας» (Με τις συντονι-
σµένες ενέργειες των υπευθύνων πραγµατοποιήθηκαν όλοι οι στό-
χοι που ετέθησαν για φέτος - Εύχοµαι να πραγµατοποιηθούν οι 
επιθυµίες σου και να πετύχεις αυτό για το οποίο αγωνίζεσαι). Κατ' 
επέκταση σηµαίνει και «εκτελώ, επιτελώ», προσφέρεται δε να 
χρησιµοποιείται µε αυτή τη σηµασία αντί τού πολυχρησιµοποιου-
µένου κάνω (Οι υπάλληλοι των εµπορικών καταστηµάτων πραγ-
µατοποίησαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο κέντρο τής πόλης -
Στην ακριτική αυτή πόλη πραγµατοποιούνται σηµαντικά έργα 
οδοποιίας µε χρηµατοδότηση από κονδύλια τής Ε.Ο.Κ. - Αύριο θα 
πραγµατοποιηθεί η συνάντηση των δύο αρχηγών στο Μέγαρο Μα-
ξίµου). Το πραγµατώνω συµπίπτει µε το πραγµατοποιώ στην ά 
(κύρια) σηµασία του («εκπληρώνω, φέρω εις πέρας»), αλλά δεν 
χρησιµοποιείται µε τη β' σηµασία. Αεχ λέµε «Η Γ. Συνέλευση θα 
πραγµατωθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου»! ούτε «Οι υπάλληλοι πραγ-
µάτωσαν συγκέντρωση...»Ι 

πραγµατώνω ρ. µετβ. [1880] {πραγµάτω-σα, -θηκα, -µένος} πραγµα-
τοποιώ (βλ.λ., σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πραγµατοποιώ. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. réaliser]. 

πραγµάτωση (η) [1867] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η πραγµα-
τοποίηση, η εφαρµογή στην πράξη. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού γαλλ. 
réalisation]. 

πραγµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η µετατροπή αφη-
ρηµένης έννοιας ή και προσώπων σε αντικείµενο, πράγµα 2. (στον 
µαρξισµό) η µετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων σε σχέσεις µεταξύ 
αντικειµένων (πβ. λ. αλλοτρίωση). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. réification]. 

πραίτορας (ο) {πραιτόρων} ΙΣΤ. 1. (στην αρχαία Ρώµη) ανώτατος αι-
ρετός αξιωµατούχος µε στρατιωτικές και κυρ. δικαστικές αρµοδιό-
τητες 2. (στο Βυζάντιο) ο ανώτερος διοικητικά δικαστής (προϊστάµε-
νος) µιας επαρχίας (θέµατος). Επίσης (λόγ.) πραίτωρ {πραίτορος}. — 
πραιτορικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πραίτωρ, -ορός < λατ. praetor 
«ηγεµόνας, άρχοντας»]. 

πραιτωριανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πραίτωρα: ~ 
αξίωµα | τίτλος | θέση- πραιτωριανός (ο) 2. (α) ΙΣΤ. (στην αρχαία Ρώ-
µη) στρατιώτης τής αυτοκρατορικής φρουράς, µέλος επίλεκτου σώ-
µατος στην προσωπική υπηρεσία τού αυτοκράτορα (β) ΙΣΤ. µέλος µι-
σθοφορικού τµήµατος τού ρωµαϊκού, αυτοκρατορικού στρατού (γ) 
(κατ' επέκτ.) στρατιωτικός, µέλος µισθοφορικού τάγµατος στην υπη-
ρεσία δικτάτορα 3. (µτφ.-σκωπτ.) πρόσωπο που ανήκει στο στενό πε-
ριβάλλον ηγέτη και τον στηρίζει (για ιδιοτελείς σκοπούς, µε αθέµιτα, 
αναξιοπρεπή µέσα κ.λπ.): οι ~ του δικτάτορα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν.  πραιτωριανός (κυρ. πληθ.) < λατ. praetorianus < 
praetor]. 

πραΐτώριο (το) {πραιτωρίου} ΙΣΤ. (στην αρχ. Ρώµη) 1. το κτήριο στο 
οποίο εγκαθίστατο µόνιµα ο διοικητής ΣΥΝ. διοικητήριο 2. το δικα-
στήριο στο οποίο χρέη προέδρου εκτελούσε πραίτωρας. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. πραιτώριον < λατ. praetorium < praetor]. 

πρακτεον (το) {χωρ. πληθ.} αυτό που πρέπει να πράξει κανείς: ας 
αφήσουµε τις θεωρητικές συζητήσεις κι ας έλθουµε στο -' ΦΡ. (α) επί 
τού πρακτέου σχετικά µε το τι πρέπει να πράξει κανείς: περιµένω τις 
προτάσεις σας ~ (β) περί τού πρακτέου σχετικά µε το τι πρέπει να γί-
νει: συζητήσεις επί συζητήσεων ~. 

[ΕΤΥΜ, Ουδ. τού αρχ. ρηµατικού επιθ. πρακτέος «αυτός που πρέπει να 
επιτελεστεί, να γίνει» < πράττω]. 

πρακτική [αρχ.] κ. (λαϊκ.) πραχτική (η) 1.η έµπρακτη δοκιµή ή αξιο-
ποίηση θεωρητικών σχηµάτων, η εφαρµογή γνώσεων, απόψεων ή (επι-
στηµονικών) συµπερασµάτων ΣΥΝ. πράξη ΑΝΤ. θεωρία 2. ο τρόπος µε 
τον οποίο γίνεται κάτι και η αντίστοιχη πορεία δράσεως: η ~ που 
ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι ο διάλογος || οι µέθοδοι 
του δεν διαφέρουν από τη συνήθη ~ || κλασική | πρωτοποριακή | 
εκσυγχρονιστική | γνωστή - 3. (ειδικότ.) η συστηµατική άσκηση σε 
επάγγελµα (π.χ. τού γιατρού, τού δικηγόρου) ή η δοκιµαστικού και 
προπαρασκευαστικού χαρακτήρα ενασχόληση µε αυτό: κάνω την ~ 
µου ΣΥΝ. άσκηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτική. 

πρακτίκίοµός (ο) [1891] φιλοσοφική αντίληψη που προκρίνει κατ' 
απόλυτο τρόπο την πρακτική αντιµετώπιση των πραγµάτων, την 
εφαρµογή τής πείρας στην υλοποίηση των διαφόρων στόχων έναντι 
τής θεωρητικής έρευνας. 

πρακτικό (το) 1. η συνήθ. σύντοµη γραπτή έκθεση ή τµήµα αρχείου, 
που αποτελεί την επίσηµη µαρτυρία γεγονότων ή πράξεων: ~ διορι-
σµού | εξετάσεων 2. πρακτικά (τα) η επίσηµη έγγραφη έκθεση των 
λεχθέντων κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως από τους µετέχοντες σε 
αυτήν, η οποία συντάσσεται από εξουσιοδοτηµένο ή αρµόδιο παρι-
στάµενο πρόσωπο: κρατώ τα ~ (συντάσσω αυτή την έκθεση) || τα ~ 
τής Βουλής | δίκης | γενικής συνέλευσης || να γραφεί στα ~! || ~ συ-
νόδων (τοπικών ή οικουµενικών). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. acta (πληθ.), κυριολ. σηµ. «πρά-
ξεις»]. 

πρακτικογραφος (ο/η) [1884] πρόσωπο που κρατά τα πρακτικά σε 
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου, συζήτηση σώµατος κ.λπ.: ~ τής 
Βουλής | τής συνέλευσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

πρακτικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) πραχτικός 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
πρακτική ή την πράξη (και όχι τη θεωρία): ~ αριθµητική || ~ 
εφαρµογή κανόνων || ~ δυσκολίες | προβλήµατα || έχει µεγάλη ~ εµπει-
ρία || δεν υπήρξαν ~ αποτελέσµατα από την έρευνα αυτή ΣΥΝ. εµπει-
ρικός ΑΝΤ. θεωρητικός 2. (α) αυτός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να 
εφαρµοστεί εύκολα, που διευκολύνει τον χρήστη: ~ οδηγίες | οδηγός 
αγοράς || ~ µέγεθος | σχήµα | συσκευασία | σύστηµα (β) αυτός που εί-
ναι έτσι σχεδιασµένος, κατασκευασµένος, ώστε να είναι χρήσιµος 
(παρά εντυπωσιακός): ~ ρούχο | ντύσιµο | δώρο 3. αυτός που επικε-
ντρώνεται ή στοχεύει κυρ. στην αποτελεσµατικότητα, τη χρησιµότη-
τα πράξης ή διαδικασίας: ~ σκέψη | νοοτροπία || ~ αντιµετώπιση | 
προσέγγιση ενός ζητήµατος | πολιτική || ~ νους | άνθρωπος 4. (α) 
ΘΕΟΛ. πρακτική θεολογία κλάδος που περιλαµβάνει την κατηχητική, 
την οµιλητική, τη λειτουργική, την ποιµαντική, την εξοµολογητική, 
το Κανονικό και Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο (β) ΦΙΛΟΣ, πρακτική φιλοσο-
φία η φιλοσοφία που έχει ως θέµα την ανθρώπινη πράξη και ως σκο-
πό όχι αποκλειστικώς τη γνώση αλλά την αγαθή, ηθική ενέργεια (το 
ορθώς πράττειν) 5. αυτός που σχετίζεται µε τις θετικές επιστήµες, 
που θέτει αυτές ως κύριο αντικείµενο µελέτης: ~ κατεύθυνση σπου-
δών || ~ λύκειο (παλαιότ., κατ' αντιδιαστολή προς το κλασικό λύκειο, 
για υποψηφίους θετικών σχολών) 6. (α) (για πρόσ.) αυτός που η επαγ-
γελµατική του ικανότητα στηρίζεται σε εµπειρικές γνώσεις, στην 
πείρα του και όχι σε θεωρητικές γνώσεις, επιστηµονική κατάρτιση: 
(παλαιότ.) ~ γιατρός (κατ' αντιδιαστολή προς αυτόν που έχει 
σπουδάσει ιατρική) (β) αυτός που βασίζεται στην εµπειρία (και όχι 
στη θεωρία): ~ εκπαίδευση. — πρακτικ-ά | -ώς [µτγν.] κ. (λαϊκ.) πρα-
χτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πρακτός (ρηµατικό επίθ.) < θ. πρακ- (τού ρ. πράττω) + 
παραγ. επίθηµα -τός]. 

πρακτικότητα [1867] κ. (λαϊκ.) πραχτικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το 
να είναι κάτι πρακτικό, χρήσιµο και αποτελεσµατικό: το ρούχο αυτό 
δεν έχει καµία ~, πού µπορείς να το φορέσεις; 2. η ικανότητα 
κάποιου να αντιµετωπίζει µε πρακτικό τρόπο τις καταστάσεις, να δί-
νει λύσεις: είναι καλός στη θεωρία αλλά στερείται πρακτικότητας, 
ούτε το πιο µικρό πρόβληµα δεν µπορεί ν' αντιµετωπίσει! 

πράκτορας κ. (λαϊκ.) πράχτορας (ο/η) {(θηλ. πράκτορος) | πρακτό-
ρων} ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση πρακτορείας (βλ. λ. πρακτορεία 
σηµ. 2) ο οποίος αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την επιµέλεια και διεκ-
περαίωση υποθέσεων τού αντισυµβαλλοµένου του (πρακτορευοµέ-
νου) και στο πλαίσιο τής οποίας διενεργεί κάθε απαραίτητη νοµική ή 
υλική πράξη στο όνοµα και για λογαριασµό τού πρακτορευοµέ-νου: 
ναυτιλιακός | καλλιτεχνικός | εµπορικός | ταξιδιωτικός (για την 
οργάνωση ταξιδιών) | τουριστικός ~ ΣΥΝ. ατζέντης· ΦΡ. (α) µυστικός 
πράκτορας µέλος των µυστικών υπηρεσιών ή οργάνωσης µε ανάλογο 
χαρακτήρα, που αναλαµβάνει µυστικές αποστολές: ~ τής Κ.Υ.Π. | τής 
C.I.A. || διπλός ~ (που εργάζεται συγχρόνως για δύο χώρες) ΣΥΝ. 
κατάσκοπος (β) διπλωµατικός πράκτορας γενικός πρόξενος µε δι-
πλωµατικά καθήκοντα (γ) προξενικός πράκτορας κατώτερος προξε-
νικός υπάλληλος σε µικρή πόλη (δ) πράκτορας εφηµερίδων πρόσω-
πο υπεύθυνο για τη διακίνηση των εφηµερίδων σε µια περιοχή. Επί-
σης (λόγ.) πράκτωρ (ο/η) {πράκτορος}, πρακτόρισσα (η). — πρακτο-
ρικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) πραχτορικός κ. (ειρων.-µειωτ.) πρακτό-
ρικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πράκτωρ, -ορός, αρχική σηµ. «δικαστικός κλητήρας -
φοροσυλλέκτης», < θ. πρακ- (τού ρ. πράττω) + παραγ. επίθηµα -τωρ. Η 
σύγχρονη σηµ. αποδίδει το γαλλ. agent], πρακτορεία (η) [µτγν.] 
{χωρ. πληθ.} 1. το έργο και η υπηρεσία τού πράκτορα 2. ΝΟΜ. 
(σύµβαση πρακτορείας) σύµβαση βάσει τής οποίας ο ένας 
συµβαλλόµενος (πράκτορας) αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την 
επιµέλεια και διεκπεραίωση υποθέσεων τού αντισυµβαλλοµένου του 
(πρακτορευοµένου) και στο πλαίσιο τής οποίας διενεργεί κάθε απα- 
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ραίτητη νοµική ή υλική πράξη στο όνοµα και για λογαριασµό τού 
πρακτορευοµένου. πρακτορείο (το) [1871] 1. το επαγγελµατικό 
γραφείο τού πράκτορα, επιχείρηση που αναλαµβάνει την προώθηση, 
την εκτέλεση υποθέσεων που αφορούν σε άλλους: - εφηµερίδων (ο 
οργανισµός που αναλαµβάνει τη διανοµή εφηµερίδων και περιοδικών 
σε περίπτερα και καταστήµατα τής πόλης) || ~ ειδήσεων 
(δηµοσιογραφικός οργανισµός που τροφοδοτεί µε ειδήσεις τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης) || ~ ταξιδιών/ τουρισµού | µοντέλων µόδας 2. 
(µτφ.) για κυβερνήσεις, κόµµατα, οµάδες κ.λπ. που εξυπηρετούν ξένα 
συµφέροντα: πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισµοί και κόµµατα έχουν 
κατηγορηθεί ως ~ τής C.I.A. [ETYM. < µτγν. πρακτόρειον, αρχική σηµ. 
«το αξίωµα και το γραφείο τού φοροσυλλέκτη», < πρακτορεύω < αρχ. 
πράκτωρ. Η σύγχρονη σηµ. αποδίδει το γαλλ. agence]. πρακτόρευση 
(η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η άσκηση πρακτορείας 2. η 
δι' αντιπροσώπου (πράκτορα ή πρακτορείου) διεκπεραίωση των 
υποθέσεων προσώπου ή εταιρείας 3. ΝΑΥΤ. εντολή πλοιοκτήτριας 
εταιρείας προς τον πράκτορα της, προκειµένου να την 
αντιπροσωπεύσει στις αναγκαίες διατυπώσεις µε τις λιµενικές και 
τελωνειακές αρχές, καταβάλλοντας τα απαιτούµενα τέλη και δικαι-
ώµατα για το πλοίο, να µεριµνήσει για την κανονική είσοδο και έξοδο 
από το λιµάνι και την αγκυροβολιά τού πλοίου, για την εκτέλεση των 
εργασιών και επισκευών σε αυτό και να φροντίσει για την παραλαβή, 
αποθήκευση και διαφύλαξη τού φορτίου, αλλά και τον εφοδιασµό τού 
πλοίου µε καύσιµα, τρόφιµα κ.ά. πρακτορεύω ρ. αµετβ. {πρακτόρευ-
σα, -θηκα, -µένος} 1. ασκώ πρακτορεία, αντιπροσωπεύω επί πληρωµή 
τα συµφέροντα άλλων 2. (ειδι-κότ.) (α) αναλαµβάνω τη διακίνηση ή 
την προώθηση προϊόντος επί πληρωµή (β) αναλαµβάνω την προβολή 
καλλιτέχνη, συνάπτω επαγγελµατικές συµφωνίες για λογαριασµό του 
ΣΥΝ. µανατζάρω 3. δρω ως κατάσκοπος, εργάζοµαι για λογαριασµό 
µυστικής υπηρεσίας. [ETYM, µτγν., αρχική σηµ. «είµαι 
φοροσυλλέκτης», < αρχ. πράκτωρ]. -πρακτος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που 
δηλώνει τον αριθµό των πράξεων ενός θεατρικού έργου: µονόπρακτο 
έργο | τρίπρακτη κωµωδία. [ETYM. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το ουσ. πράξη και εµφανίζεται σε µετάφρ. δάνεια 
(λ.χ. γερµ. Einakter «µονόπρακτο», Dreiakter «τρίπρακτο»)]. πραλίνα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα από 
καβουρντισµένο αµύγδαλο ή φουντούκι και ζάχαρη, που συχνά αλέ-
θεται σε σκόνη και χρησιµοποιείται ως µυρωδικό ή χρησιµοποιείται ως 
κρέµα: κρουασάν µε γέµιση πραλίνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. praline, από το όνοµα τού Γάλλου δούκα 
Plessis-Praslin, τού οποίου ο µάγειρος επινόησε αυτό το γλύκυσµα]. 
πράµα (το) → πράγµα 
πραµάτεια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το εµπόρευµα πραµατευτή, τα πράγ-
µατα που έχει για πούληµα: πλούσια ~|| ο γυρολόγος διαλαλούσε την ~ 
του· ΦΡ. (παροιµ.) η πραµάτεια Θέλει µάτια στις αγοραπωλησίες 
χρειάζεται προσοχή, για να µην εξαπατηθεί ή ζηµιωθεί ο αγοραστής. 
{ETYM. < πραγµατεία, µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος, αναβιβασµό 
τού τόνου και συνίζηση]. πραµατευτής (ο) {-ές κ. -άδες) πλανόδιος 
έµπορος, αυτός που πουλάει την πραµάτεια του γυρνώντας στις 
γειτονιές ή περιφερόµενος σε διάφορες περιοχές ΣΥΝ. γυρολόγος, 
πλανόδιος· ΦΡ. (παροιµ.) (βάζει) και η µυλωνού τον άντρα της µε 
τους πραµατευτάδες βλ. λ. µυλωνάς. — πραµατευτάδικο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. πραγµατευτής «εµπορικός αντιπρόσωπος, πρά-
κτορας» < πραγµατεύοµαι]. πραµατούδι (το) → πράγµα 
πρανής, -ής, -ές {πραν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που έχει 
κλίση προς τα κάτω, που γέρνει µπροστά ΣΥΝ. κατωφερής, κατηφορικός 
ANT. ανοδικός 2. πρανές (το) | πρανή (τα) η πλαγιά: το ~ λόφου | όρους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. πρηνής]. 
Πραξαποστολος (ο) {Πραξαποστόλου} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βιβλίο 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο περιλαµβάνει περικοπές από τις 
Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων, ανάγνωση των οποίων γί-
νεται στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και σε γιορτές τού εκκλη-
σιαστικού έτους- αλλιώς Απόστολος (ο) κ. Βιβλίον Αποστολικόν (το). 
πράξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. οτιδήποτε κάνει κάποιος: κάνω 
µια καλή | κακή ~ || η ~ τού φόνου | βίας || οι συνέπειες | τα κίνητρα 
µιας ~ || εγκληµατική | χριστιανική | γενναία | τροµοκρατική | χυδαία 
—1| ο καθένας κρίνεται από τις ~ του ΣΥΝ. ενέργεια, κάµωµα· ΦΡ. 
(ερωτική | σεξουαλική) πράξη η ερωτική επαφή, η συνουσία 2. η πρα-
κτική υλοποίηση, η εφαρµογή, η άσκηση: όταν το σχέδιο αποσυµφό-
ρησης τής πρωτεύουσας γίνει ~, τότε οι Αθηναίοι θα απαλλαγούν από 
το νέφος || (περνούµε) από τη θεωρία στην ~· ΦΡ. (α) στην πράξη στην 
πρακτική εφαρµογή, στην πραγµατικότητα: στα λόγια όλα καλά, ~ δεν 
γίνεται τίποτα || ~ ελάχιστοι είναι διατεθειµένοι να κάνουν θυσίες || 
απέδειξε την αξία του και - (β) κάνω (κάτι) πράξη πραγµατοποιώ, 
εφαρµόζω (κάτι): έκανε πράξη τις απειλές του | τις επιδιώξεις της ΣΥΝ. 
υλοποιώ 3. κάθε συναλλαγή εµπορικής ή χρηµατιστηριακής φύσεως, 
κάθε είδους αγοραπωλησία: ~ επί προθεσµία (µε συµφωνία για 
παράδοση εµπορευµάτων σε χρόνο µεταγενέστερο από την ηµέρα 
υπογραφής τής συµφωνίας) ΣΥΝ. δοσοληψία 4. επίσηµη ενέργεια, 
απόφαση νοµοθετικού, εκτελεστικού-διοικητικού ή δικαστικού 
ανώτατου οργάνου: κοινή ~ των υπουργών ∆ηµοσίας Τάξεως και 
∆ικαιοσύνης || ~ διορισµού | ακυρώσεως µιας απόφασης από το 
Συµβούλιο Επικρατείας || κανονιστικές ~ || πατριαρχική και συνοδική ~ 
|| ~ νοµοθετικού περιεχοµένου 5. Πράξη (η) πολιτική απόφαση, συµ-
φωνία σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο διεθνούς σώµατος: η τελική ~ 

τού Ελσίνκι για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη || η Γε-
νική ~ περί διανοµής τής Αφρικής το 1889 στη Συνδιάσκεψη τού Βε-
ρολίνου 6. καταχώριση σε ειδικό βιβλίο (από αρµόδιο πρόσωπο ή υπη-
ρεσία): ληξιαρχική - (για γάµους, γεννήσεις, θανάτους, που εγγρά-
φονται στα ληξιαρχικά βιβλία δήµου ή κοινότητας) || ταµειακή ~ (κί-
νηση µετρητών που εγγράφεται στα λογιστικά βιβλία οικονοµικής 
µονάδας) || λογιστική ~ (εγγραφή αγοραπωλησίας στα λογιστικά βι-
βλία επιχείρησης) 7. ΘΡΗΣΚ. Πράξεις (των Αποστόλων) βιβλίο τής 
Κ.∆., στο οποίο εξιστορείται η δράση κυρ. των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου · 8. καθεµιά από τις αυτοτελείς σκηνικά ενότητες θεατρικού 
έργου, όπερας κ.λπ.: έργο µε τρεις ~ || τα φώτα ανάβουν στο τέλος 
κάθε πράξης- ΦΡ. (µτφ.) τελευταία πράξη (τού δράµατος) το τραγικό 
τέλος µιας υπόθεσης, ιστορίας: η ρίψη των δύο ατοµικών βοµβών 
ήταν η ~ στον πιο απάνθρωπο πόλεµο που γνώρισε η ανθρωπότητα 9. 
(αριθµητική) πράξη καθεµιά από τις τέσσερεις µαθηµατικές 
διαδικασίες για την παραγωγή ενός αριθµού από άλλους αριθµούς, 
δηλ. η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση. 
— (υποκ.) πραξούλα (η) (σηµ. 9). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. πράξις < πράττω. Η σηµ. «συναλλαγή» είναι ήδη αρχ., όπως και η 
σηµ. «σεξουαλική επαφή». Ως θεατρικός και πολιτικός όρος η λ. 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. acte]. 

πραξικόπηµα (το) [1871] {πραξικοπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αιφνί-
δια και δυναµική πολιτική ενέργεια, που στοχεύει στην παράνοµη 
ανατροπή κυβέρνησης ή πολιτεύµατος (συνήθ. µε χρήση στρατιωτι-
κών µέσων για την εγκαθίδρυση αντιλαϊκών και απολυταρχικών κα-
θεστώτων): το ~ των συνταγµαταρχών || απόπειρα | εξουδετέρωση 
πραξικοπήµατος || εκδηλώθηκε στρατιωτικό - 2. (γενικότ.) κάθε αυ-
θαίρετη κίνηση που έχει τη µορφή τού δόλιου αιφνιδιασµού µε σκοπό 
την επιβολή των θέσεων κάποιου: µε ~ επιχειρούν να ελέγξουν την 
ηγεσία των συνδικαλιστών || συνταγµατικό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανά-
σταση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πραξικοπώ (-έω) «κυριεύω µε ξαφνική έφοδο ή προδο-
σία» < πραξις + -κοπώ (< αρχ. κόπτω). Η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
coup d'état]. 

πραξικοπηµατίας (ο) [1886] {πραξικοπηµατιών} το πρόσωπο που 
οργανώνει ένα πραξικόπηµα, που ηγείται πραξικοπήµατος ή µετέχει 
σε αυτό: οι ~ τής 21ης Απριλίου. 

πραξικοπηµατικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε πραξι-
κόπηµα ή/και µε πραξικοπηµατίες 2. αυτός που έχει χαρακτήρα πρα-
ξικοπήµατος, που χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία και εµπεριέχει το 
στοιχείο τού αιφνιδιασµού: ~ µεθοδεύσεις | επέµβαση || µε ~ τρόπο 
επιχείρησαν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο τής εταιρείας. — 
πραξικοπηµατικ-ά | -ώς [1898] επίρρ. 

Πραξιτέλης (ο) {-η κ. -ους} 1. αρχαίος Αθηναίος ανδριαντοποιός (µέ-
σον τού 4ου αι. π.Χ.): ο Ερµής τού Πραξιτέλους 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < πραξι- (< πράττω, πβ. κ. πραξις) + -τέλης < τέ-
λος, πβ. κ. Άριστο-τέλης]. 

πράος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ηπιότητα στις εκδηλώ-
σεις του, από εσωτερική ηρεµία και ευγένεια: ~ χαρακτήρας | άν-
θρωπος ΣΥΝ. ήπιος, ήρεµος, µαλακός, γλυκός, (λόγ.) µειλίχιος ANT. 
άγριος, νευρικός. — πράως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πράος | πραΰς (επικ), αγν. ετύµου. ∆εν είναι πειστική η 
σύνδεση µε γοτθ. frijön «ευχαριστιέµαι, αγαπώ, χαίροµαι» ούτε µε 
σανσκρ. â-prayu- «αδιάκοπος, προσεκτικός». Η λ. πράος περιελάµβα-
νε κυρ. τη σηµ. «ήπιος, όχι βίαιος» και εποµένως δεν συνέπιπτε ση-
µασιολογικώς µε το επίθ. ήµερος «πολιτισµένος, τιθασευµένος»]. 

πραότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ηπιότητα στις εκδηλώσεις, η 
απουσία βίαιων αντιδράσεων: η ~ τού χαρακτήρα || µητρική - ΣΥΝ. 
(εκφραστ.) γλυκύτητα. 

πρασεοδύµιο (το) {πρασεοδυµίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµ-
βολο Pr), µαλακό και αργυρόχροο, συγγενές προς το λανθάνισ ονο-
µάστηκε έτσι από το πράσινο χρώµα των αλάτων του (βλ. κ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΙΝ). Επίσης πρασίΜοδύµΐΌ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. praseodymium < praseo 
didymium (< πράσιος «πράσινος» < πράσον) + (di)dymium < αρχ. δί-
δυµος]. 

πρασιά (η) 1. τµήµα καλλιεργηµένης κηπευτικής ή αγροτικής έκτα-
σης, στο οποίο έχουν φυτευτεί λουλούδια ή λαχανικά: µια ~ τουλίπες 
| βιολέτες | τριαντάφυλλα || ~ µε σέλινο | κρεµµύδια ΣΥΝ. βραγιά, παρ-
τέρι 2. το διαχωριστικό φυτεµένο τµήµα ανάµεσα στα παρτέρια κή-
που 3. ο χώρος πρασίνου ανάµεσα ή µπροστά σε οικοδοµήµατα, που 
αφήνεται ακάλυπτος (και δεν πλακοστρώνεται) κυρ. για διακοσµητι-
κούς λόγους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πράσον (βλ.λ.)]. 

πράσινα (η) (λαϊκ.) πράσινη σαύρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. 
πρασινάδα (η) 1.το γρασσίδι, η χλόη 2. το φύλλωµα δέντρων και πο-

ωδών φυτών, καθώς και τα ανθισµένα ή γεµάτα φύλλα κοµµένα κλα-
διά τους: θέλει λίγη ~ ο κήπος, για να οµορφύνει η είσοδος τού σπι-
τιού || στόλιζε το σαλόνι µε δύο-τρία κλαδιά πρασινάδας, να πάρει 
λίγο χρώµα 3. το πράσινο χρώµα, η πράσινη απόχρωση (λ.χ. σε φθαρ-
µένα ή παλιά αντικείµενα): η ~ τής οξίδωσης τού χαλκού | τής µού-
χλας ΣΥΝ. πρασινίλα. 

πρασινίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {πρασίνισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
δίνω πράσινο χρώµα (σε κάτι) ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι πράσινος: την 
άνοιξη η φύση πρασινίζει 3. (εκφραστ.) αποκτώ χλοµή όψη, όψη αρ-
ρώστου· ΦΡ. πρασινίζω από το κακό µου αισθάνοµαι µεγάλη ταραχή, 
εκνευρίζοµαι, γίνοµαι έξω φρενών (µε κάτι ή κάποιον) 4. (για τοπο-
θεσίες, εκτάσεις, πόλεις κ.λπ.) αποκτώ περισσότερους χώρους πρασί-
νου: να πρασινίσουν οι πόλεις µας, τα πάρκα, τα µπαλκόνια και τα 
πεζοδρόµια µας. — πρασίνισµα (το). 



πρασινίλα 1464 πρέκι 
 

πρασινίλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έντονη πράσινη απόχρωση 2. (ει-δικότ.) η 
ελαφρώς πράσινη απόχρωση κυρ. από φθορά ή, σε παλιά αντικείµενα, από τον 
καιρό: οι τοίχοι άρχισαν να βγάζουν ~ από την υγρασία ΣΥΝ. πρασινάδα 3. ο 
λεκές πράσινου χρώµατος: έχεις µια ~ στο µανίκι. 
[ΕΤΥΜ. < πράσινος + παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.), πβ. κ. κοκκιν-ίλα, καπν-
ίλα]. 

πράσινο (το) {-ου κ. -ίνου} 1. το χρώµα τού νωπού χόρτου: ανοιχτό ~ || το ~ 
των µατιών της || ~ κυπαρίσσι | λαχανί | πετρόλ 2. (περιληπτ.) τα φυτά, τα 
δέντρα (σε συγκεκριµένη έκταση): αυτός ο κήπος δεν έχει καθόλου ~, είναι 
ξερός! || η Αθήνα δεν έχει πολύ ~! || χρειαζόµαστε χώρους πρασίνου 3. το 
χρώµα τής ένδειξης τού φωτεινού σηµατοδότη στην οδική κυκλοφορία, που 
επιτρέπει τη διέλευση σε οχήµατα ή πεζούς ΣΥΝ. Γρηγόρης ΑΝΤ. κόκκινο, 
Σταµάτης. — (υποκ.) πρασινάκι (το) (σηµ. 1). 

Πράσινο Ακρωτήριο (το) (πορτ. Repiiblica de Cabo Verde = ∆ηµοκρατία τού 
Πράσινου Ακρωτηρίου) νησιωτικό κράτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά 
στις ακτές τής Β∆. Αφρικής, µε πρωτεύουσα την Πραΐα, επίσηµη γλώσσα την 
Πορτογαλική και νόµισµα το εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου. 
[ΕΤΥΜ. Τα νησιά ονοµάστηκαν έτσι τον 15ο αι. από τους Πορτογάλους 
εξερευνητές, επειδή τους εντυπωσίασαν τα πολλά φοινικόδεντρα, που έδιναν 
πράσινο χρώµα στην όψη τους]. 

πρασινογάλαζος, -η, -ο αυτός που έχει χρώµα µεταξύ πράσινου και γαλάζιου: ~ 
νερά | θάλασσες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

πρασινογουστερα (η) {πρασινογουστερών} (λαϊκ.) µεγάλη πράσινη σαύρα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. 

πρασινοκίτρινος, -η, -ο [1836] 1. αυτός που έχει χρώµα µεταξύ πράσινου και 
κίτρινου: ~ στάχυα | χωράφια | σταφύλια 2. αυτός που έχει και πράσινο και 
κίτρινο χρώµα: ~ παπαγαλάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

Πράσινο! (οι) [µεσν.] {Πρασίν-ων, -ους} 1. ΙΣΤ. η µία από τις δύο ισχυρές 
οµάδες (φατρίες), από τους δήµους που µετείχαν στους αγώνες τού 
βυζαντινού ιπποδρόµου µε έντονη ανάµειξη και επιρροή στις πολιτικές 
εξελίξεις ως εκφραστές τής λαϊκής θέλησης, κατ' αντιδιαστολή προς τους 
Βένετους 2. ΠΟΛΙΤ. προσωνυµία µελών τού κινήµατος των οικολόγων και τού 
αντιπροσωπευτικού τους κόµµατος. 

πράσινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα των φύλλων των δέντρων, τού 
νωπού χόρτου: τα αυτοκίνητα ξεκινούν, όταν ανάβει το ~ φως στο φανάρι || ~ 
µάτια | µήλο | πιπεριά | φασόλια | σαλάτα (µε χόρτα ή λαχανικά) || ~ 
λεωφορεία- ΦΡ. (α) (µτφ.) πράσινα άλογα βλ. λ. άλογο (β) (εκφραστ.) 
πράσινος από ζήλια | θυµό | το κακό του για κάποιον που βιώνει έντονα 
αρνητικά συναισθήµατα χωρίς να µπορεί να τα ελέγξει, να τα κρύψει: όταν το 
έµαθε, έγινε πράσινος από τη ζήλια του (γ) (µτφ.) (δίνω | ανάβω) το πράσινο 
φως (σε κάποιον) (δίνω σε κάποιον) τη συγκατάθεση, την άδεια να 
προχωρήσει στην εκτέλεση πράξης, σχεδίου: µου έδωσε το πράσινο φως να 
προχωρήσω || ο υπουργός πήρε το πράσινο φως για να ανακοινώσει παροχές (δ) 
πράσινη γραµµή η γραµµή που από τα τέλη τού 1963 χωρίζει την 
πρωτεύουσα τής Κύπρου Λευκωσία στα δύο (χαραγµένη επί χάρτου µε 
πράσινο µολύβι από τον τότε διοικητή των βρετανικών βάσεων τής Κύπρου) 
(ε) πράσινη κάρτα βλ. λ. κάρτα 2. (για καρπούς, φρούτα) αυτός που δεν έχει 
ωριµάσει ακόµα: ~ ντοµάτα | αµύγδαλο 3. κατάφυτος, αυτός που έχει πολλά 
φυτά, δέντρα ή δάση: ~ λόφοι | χωράφια | πεδιάδες | κήποι· ΦΡ. (α) πράσινη 
ζώνη η δενδροφυτευµένη περιοχή κυρ. στην περιφέρεια πόλεως και σύµφωνα 
µε το πολεοδοµικό σχέδιο (β) πράσινη επανάσταση η εισαγωγή στην 
αγροτική παραγωγή (στη δεκαετία τού 1960) νέων, βελτιωµένων ποικιλιών 
ρυζιού, σιταριού και καλαµποκιού, που παρήχθησαν µε γενετική βελτίωση σε 
διεθνή ερευνητικά κέντρα και αύξησαν την παραγωγή των βασικών 
προϊόντων διατροφής, λύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν το επισιτιστικό 
πρόβληµα στην Ασία και τη Λατινική Αµερική 4. αυτός που έχει οικολογικό 
περιεχόµενο ή προσανατολισµό: ~ πολιτική | κίνηµα 5. πράσινο (το) βλ.λ. — 
(υποκ.) πρασινουλης, -α, -ικο κ. πρασινούτσικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πράσον (βλ.λ.). Ορισµένοι όροι και φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από την Αγγλική, 
λ.χ. πράσινη γραµµή | ζώνη | επανάσταση (< green line | belt | revolution), δίνω 
το πράσινο φως (< give somebody the green light) κ.ά.]. 

πρασινοσκούφης (ο) (πρασινοσκούφηδες) (στη στρατιωτική αργκό) 1. 
καταδροµέας, λοκατζής 2. πρασινοσκουφηδες (οι) οι Λόχοι Ορεινών 
Καταδροµών (Λ.Ο.Κ.). 

πρασινοφρουρός (ο) (µειωτ., κυρ. παλαιότ.) οργανωµένο στέλεχος τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε δηλωµένη την κοµµατική του ιδιότητα, που φαινόταν να ενεργεί 
λ.χ. στον εργασιακό του χώρο ως φορέας και εκφραστής τής γραµµής τού 
κόµµατος του, συνήθ. κατά τρόπο καταχρηστικό ή πιεστικό. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. σχηµατίστηκε στις αρχές τής δεκαετίας τού 1980 κατ' αναλογίαν 
προς το ερυθροφρουρός (γαλλ. Garde Rouge, αγγλ. Red Guard), που 
περιέγραφε τα µέλη στρατιωτικής οργάνωσης νέων στη µαοϊκή Κίνα την 
περίοδο τής Πολιτιστικής Επανάστασης (1965-71), τα οποία είχαν ως 
αποστολή τη διασφάλιση της]. 

πρασινωπός, -ή, -ό [1794] αυτός που έχει ελαφρό πράσινο χρώµα ή απόχρωση 
προς το πράσινο: ~ µάτια ΣΥΝ. πρασινούτσικος. [ΕΤΎΜ. < πράσινος + 
παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

πράσο (το) διετές ποώδες λαχανικό συγγενές προς το κρεµµύδι, που 
χρησιµοποιείται νωπό ή βρασµένο στη µαγειρική· ΦΡ. (µτφ. καθηµ.) πιάνω | 
τσακώνω (κάποιον) στα πράσα πιάνω (κάποιον) ακριβώς τη στιγµή που 
κάνει κάτι ανεπίτρεπτο: τον έπιασαν στα πράσα να κλέβει || τον έπιασε στα 
πράσα στο κρεβάτι µε τη γυναίκα τού γείτονα ΣΥΝ. τσακώνω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. πράσον, αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδ. µε το αντίστοιχο λατ. ουσ. 
porrum, πιθ. < I.E. *prsom-]. 

πρασόπιτα (η) {δύσχρ. πρασοπιτών} πίτα µε γέµιση από πράσα. 
πρασόρυζο (το) φαγητό που παρασκευάζεται από πράσα και ρύζι. 
πρασουλίδα (η) άγριο πράσο µικρού σχήµατος ΣΥΝ. σκορδόπρασο. [ΕΤΥΜ. 

< πράσο + υποκ. επίθηµα -ούλα + -ίδα]. 
πρασόφυλλο (το) το φύλλο τού πράσου. 
πρατήριο (το) {πρατηρί-ου | -ων} 1. εµπορικό κατάστηµα λειανικής πωλήσεως, 

στο οποίο διατίθενται προϊόντα συγκεκριµένου τύπου: (κυρ.) ~ βενζίνης (βλ. 
λ. βενζίνη) | άρτου 2. εµπορικό κατάστηµα, από το οποίο εξυπηρετούνται 
αποκλειστικά ή κατά προνοµιακό τρόπο τα µέλη συγκεκριµένου 
συνεταιρισµού, οικογένειες στρατιωτικών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρατήριον < 
πρατήρ «πωλητής» < θ. πρά- τού ρ. πι-πρά-σκοµαι «πουλώ» (αρχαιότ. ο 
παρακ. πέ-πρα-µαι), το οποίο εµφανίζει συνεσταλµ. βαθµ. *pr- τού I.E. *per- 
(όπως απαντά στο συνώνυµο πέρ-νη-µι, βλ. λ. πόρνη)].' 

πρατηριούχος (ο/η) ο ιδιοκτήτης πρατηρίου: -βενζίνης. [ΕΤΥΜ < 
πρατήριο + -ούχος < έχω]. 

πρατιγάρω ρ. {πρατίγαρα κ. πρατιγάρισα} (παλαιότ. για πλοία, επι-βάτες) 
έρχοµαι σε επαφή µε τους κατοίκους µιας περιοχής κατόπιν άδειας που 
εκδίδεται από τις υγειονοµικές αρχές της ΣΥΝ. ελευθερο-κοινωνώ. [ΕΤΥΜ. < 
βεν. pratigar, βλ. κ. πράτιγο]. 

πρατιγο (το) (παλαιότ. για πλοία, επιβάτες) 1. η ελεύθερη επικοινωνία µε τους 
κατοίκους µιας περιοχής κατόπιν σχετικής άδειας, που εκδίδεται από τις 
υγειονοµικές υπηρεσίες της ΣΥΝ. ελευθεροκοινω-νία 2. (συνεκδ.) το σχετικό 
έγγραφο ελευθεροκοινωνίας: παίρνω ~. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. pratigo < 
µτγν. λατ. practicus < αρχ. πρακτικός]. 

πράττω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπραξα, πράχθηκα, πεπραγµένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι, συγκεκριµένη πράξη): έπραξε το σωστό | το καθήκον του | τα 
δέοντα ΣΥΝ. εκτελώ· ΦΡ. (λόγ.) πράττω τα δηµόσια (πβ. οί τά κοινά 
πράττοντες, Αριστοτ. Πολιτικά 1324b) ασχολούµαι µε τη διαχείριση των 
κοινών: οι πράττοντες τα δηµόσια οφείλουν να λογοδοτούν για τις επιλογές τους 
♦ 2. (αµετβ.) ενεργώ (κατά συγκεκριµένο τρόπο): ~ κατά συνείδηση | καλώς || 
ορθώς έπραξες που αρνήθηκες το παράλογο αίτηµα τους 3. πεπραγµένα (τα) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πράσσω | -ττω < *πρά-κ-jω < ρ. *πρα- (παρεκτεταµένη µε -κ-) 
< *pr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *per-, µόριο δηλωτικό κατευθύνσεως µε 
ποικίλες σηµασίες, συνδ. κυρ. µε το ρ. πέρ-νη-µι «πουλώ» (βλ. λ. πόρ-νη). Το 
ρ. πράττω έχει την αρχική βασική σηµ. «επιτυγχάνω, ολοκληρώνω, φέρω εις 
πέρας», διαφοροποιούµενο έτσι από το ρ. ποιώ «προκαλώ, παράγω» και από 
το ρ. δρώ, το οποίο δεν αναφερόταν στο αποτέλεσµα τής προσπάθειας. 
Οµόρρ. πέρ-α, πόρ-ος, πόρ-νη, πρα-τήριο(ν), πρό-ς κ.ά. Παράγ. πράξ-ις, πράγ-
µα, πρακτ-ικός, πράκτωρ κ.ά.]. 

πράυνση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ΰνσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) 1. εκτόνωση τής 
έντασης: η ~ τής σκληρότητας | τού πόνου ΣΥΝ. κατευνασµός ΑΝΤ. διέγερση 2. 
(µτφ. για εκνευρισµό, οργή, θυµό κ.λπ.) ο περιορισµός τής οξύτητας, η 
επικράτηση ηρεµίας, νηφαλιότητας: η ~ τής εντάσεως | των νεύρων ΣΥΝ. 
ηµέρωµα, µαλάκωµα ΑΝΤ. εξαγρίωση. 

πραϋντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να δράσει κατευναστικά: ~ 
συµβουλή | παρέµβαση ΣΥΝ. κατευναστικός 2. αυτός που µπορεί να 
προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο: ~ φάρµακο ΣΥΝ. ανακουφιστικός, 
καταπραϋντικός. — πραϋντικ-ά | -ώς επίρρ. 

πραΰνω ρ. µετβ. {πράυν-α, -θηκα} (λόγ.-σπάν.) καταπραΰνω (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µαλακώνω, γαληνεύω, ηµερώνω, καθησυχάζω ΑΝΤ. εξάπτω, ερεθίζω, 
εξαγριώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < πραϋς, επικ. τ. τού επιθ. πράος (βλ.λ.)]. 

πρεβάζι (το) → περβάζι 
πρεβαντόριο κ. πρεβεντόριο (το) {πρεβαντορί-ου | -ων} (παλαιότ.) θεραπευτικό 

ίδρυµα, στο οποίο εφαρµόζεται προληπτική αγωγή σε άτοµα κυρ. νεαρής 
ηλικίας, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να έχουν προσβληθεί από φυµατίωση. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. préventorium < επίθ. préventif «προληπτικός» (κατά το 
sanatorium) < µτγν. λατ. *praeventivus < λατ. prae-ventus, µτχ. τ. τού ρ. 
praevenio «προέρχοµαι, προλαµβάνω» < prae- «προ→ + venio «έρχοµαι»]. 
Πρέβεζα (η) {-ας κ. -έζης} πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Πρέβεζας κ. Πρεβέζης). — Πρεβεζάνος (ο), Πρε-βεζάνα (η), 
πρεβεζάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < αλβ. prevese «πέρασµα», λόγω τής θέσεως τής πόλης µεταξύ 
Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς βρίσκεται στο βόρειο άκρο τού στενού 
που ενώνει το Ιόνιο Πέλαγος µε τον Αµβρακικό Κόλπο]. πρέζα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. η ποσότητα ουσίας σε µορφή σκόνης, που µπορεί να κρατηθεί 
ανάµεσα σε ένα δάχτυλο και τον αντίχειρα, γενικότ. η µικρή ποσότητα: µία ~ 
ζάχαρη | αλάτι 2. η δόση ναρκωτικής ουσίας: παίρνω ~3. (συνεκδ.-αργκό) η 
λήψη ναρκωτικών ουσιών: τον σκότωσε η ~! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. presa < ρ. prendere «παίρνω» < λατ. prehendo | prendo 
(συγκεκοµµ.) «λαµβάνω, συλλαµβάνω»]. πρεζάκιας (ο) {πρεζάκηδες} (µειωτ.) 
πρόσωπο που κάνει συστηµατική χρήση ναρκωτικών ουσιών, ο εξαρτηµένος 
από τα ναρκωτικά ΣΥΝ. ναρκοµανής, χρήστης. Επίσης πρεζόνι (το). 

[ΕΤΥΜ. < πρέζα + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. χαπ-άκιας, γυαλ-άκιας]. 
πρέκι (το) {πρεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) οριζόντια δοκός που τοποθετείται 

στο πάνω µέρος παραθύρου ή πόρτας, για να στηρίξει τον τοίχο πά- 
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νω από το άνοιγµα αυτό· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) αλλάζω (σε κάποιον) τα πρέκια 
υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη ταλαιπωρία. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πριέκιον (µε 
έκκρουση τού -ι-), πιθ. < αρχ. πρίω (µε τη σηµ. «σφίγγω, συνδέω»). Βλ. κ. 
πριόνι}. πρελούδιο κ. πρελούντιο (το) ΜΟΥΣ. 1. (α) σχετικά σύντοµη σύνθεση, 
κυρίως τής οργανικής µουσικής, µε ελεύθερη ή και αυτοσχεδιαστική µορφή, η 
οποία παίζεται ως εισαγωγή άλλης µουσικής: ~ και φούγκα (β) αυτόνοµη 
µουσική µορφή, σύντοµη και ελεύθερη στη διάρθρωση της: τα 24 ~ τού Σοπέν 
2. (ειδικότ.) η εισαγωγή τής όπερας ή µιας πράξης όπερας, ιδ. όταν είναι 
συντοµότερη στη διάρκεια της: το ~ τού Τριστάνου || µετά από ένα σύντοµο ~ 
τής ορχήστρας, η αυλαία σηκώνεται και ξεκινάει η 5η πράξη τής όπερας ΣΥΝ. 
εισαγωγή, ουβερτούρα 3. (µτφ.) κάθε πράξη, γεγονός, σχόλιο κλπ., που 
λειτουργεί προκαταρκτικά ως προµήνυµα για κάτι άλλο σηµαντικό: το θλιβερό 
~ τού πολέµου | τής κρίσης | τού διχασµού ΣΥΝ. προοίµιο, προανάκρουσµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. preludio < µτγν. λατ. praeludium (µετάφρ. δάνειο από το αρχ. 
προ-οίµιον, βλ.λ.) < λατ. praeludëre «προετοιµάζοµαι, προγυµνά-ζοµαι» < prae- 
«προ→ + ludere «παίζω, ορχούµαι» < ludus «παιγνίδι, αγώνας (δραµατικός, 
σκηνικός κ.τ.ό.)»]. πρεµιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πρώτη από µία σειρά 
παραστάσεων (λ.χ. θεατρικού έργου, όπερας, καλλιτεχνικού προγράµµατος), 
προβολών (λ.χ. κινηµατογραφικού έργου) ή δηµοσίων εκτελέσεων µουσικών 
συνθέσεων: θεατρική | κινηµατογραφική ~ || στην επίσηµη ~ τής όπερας 
παρευρέθησαν πολλοί γνωστοί κοσµικοί και καλλιτέχνες 2. (κατ' επέκτ.) η πρώτη 
από σειρά δραστηριοτήτων, η έναρξη: ~ σήµερα τού νέου ραδιοφωνικού 
σταθµού || η ~ τού πρωταθλήµατος µπάσκετ (η πρώτη αγωνιστική ηµέρα). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. première, θηλ. τού επιθ. premier < λατ. primarius «πρωτεύων, 
έξοχος» < primus «πρώτος»]. πρέµνο (το) (λόγ.) 1. το κάτω µέρος τού κορµού 
δέντρου που αποµένει µετά την κοπή· κούτσουρο 2. το ίδιο το φυτό και κυρ. το 
αµπέλι: ο καλλιεργητής είχε µεγάλη απόδοση ανά πρέµνο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρέµνον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. ιρλ. crann «δέντρο» ή µε λατ. 
quernus «δρύινος». Βλ. κ. πρύµνη}. πρεµούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η 
έντονη πίεση και βιασύνη (να κάνει κάποιος κάτι): η ~ να τα προλάβουν όλα 
πριν από την επίδειξη ΣΥΝ. φούρια 2. (κακόσ.) ο ζήλος, η έντονη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος: τώρα που ήρθε στο φως η άθλια κατάσταση τού ιδρύµατος, τους 
έπιασε όλους η ~ για τις συνθήκες λειτουργίας του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. premura < ρ. 
premere «πιέζω, πατώ» (κατ' αναλογίαν προς το συνώνυµο pressura 
«καταπίεση») < λατ. premere «πιέζω, πατώ»]. πρέπει ρ. {έπρεπε} (απρόσ. +να) 
1. (α) υπάρχει υποχρέωση, ηθικό χρέος: δεν ~ να λέµε ψέµατα || ~ να βοηθούµε 
τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη (β) είναι επιβεβληµένο, υποχρεωτικό: 
~ να επισκέπτεται τον γιατρό του κάθε µήνα || ~ να φας, για ν'αντέξεις || ~ να του 
πεις συγχαρητήρια! || ~ να σε δω αύριο οπωσδήποτε || έπρεπε να πάεν δεν είχε 
άλλη επιλογή || θα έπρεπε να είχε επέµβει νωρίτερα || δεν ~ να του κάνεις όλα τα 
χατίρια- θα τον κακοµάθεις! 2. (+να, µε επιρρηµατική λειτουργία για να 
εκφραστεί ότι κάτι είναι σχεδόν βέβαιο) κατά πάσα πιθανότητα, µάλλον: παίρνω 
τηλέφωνο και δεν απαντά κανείς- ~ να λείπουν || µα θα - να αστειεύεσαι! || ~ να 
φοβήθηκε τόση ώρα µόνος του || ώς τότε θα ~ να έχεις τελειώσει µε τις σπουδές 
σου, έτσι δεν είναι; || δεν ~ να έχει φτάσει τα 50- πιστεύω ότι είναι νεότερος || (ως 
ελλειπτ. απάντηση): -Είναι καλύτερα τώρα; — (µάλλον) · ΦΡ. (α) (Θα) έπρεπε 
va (i) θα ήταν καλό ή χρήσιµο, θα άξιζε: ~ ήσουν εδώ || ~ εκµεταλλευτείς τότε την 
ευκαιρία (ii) (για έκφραση υπόθεσης τού µη πραγµατικού, που όµως θα ευχόταν 
ο οµιλητής να είχε συµβεί): ~ ήταν εδώ ο πατέρας σου- θα σου 'λεγα εγώ αν θα 
τολµούσες να του µιλήσεις! (β) όπως πρέπει όπως θεωρείται σωστό, όπως 
αρµόζει: µίλησε ~ (γ) ό,τι πρέπει ακριβώς ό,τι χρειάζεται: σε τέτοιες περιπτώσεις 
µια καλή κουβέντα είναι ακριβώς ~! || ένα µπανάκι είναι - για να δροσιστείς · 3. (- 
σε κάποιον | +γεν. προσ. αντων.) ταιριάζει, είναι κατάλληλο, αξίζει (σε 
κάποιον): τους ~ ξέχωρη τιµή για την προσφορά τους || δεν σου ~ τέτοιος άντρας- 
άξιζες καλύτερη τύχη 4. (η µτχ. πρέπων, -ούσα, -ον) βλ.λ. [ΕΤΥΜ Γ ενικό πρόσ. 
(µε απρόσωπη χρήση) τού αρχ. πρέπω «ξεχωρίζω, διακρίνοµαι» < *pr-ep-, 
µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -ep-) τού I.E. *per-, µορίου δηλωτικού 
κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, κυρ. όπως εµφανίζεται στο αρχ. πείρω 
«διαπερνώ, διατρυπώ» (< *per-jo), για το οποίο βλ. λ. περ-όνη. Το ρ. πρέπω 
συνδ. επίσης µε αρµ. erewin «είµαι ορατός, εµφανίζοµαι», αρχ. ιρλ. rieht 
«µορφή», αρχ. γερµ. furben «καθαρίζω, βουρτσίζω» (αρχικώς «στρέφω την 
προσοχή µου»). Η απρόσωπη χρήση τού ρ. είναι ήδη αρχ. και µαρτυρείται κυρ. 
µε τη σηµ. «αρµόζει, ταιριάζει, είναι κατάλληλο» (π.χ. Ηροδ. 8, 68: απήλλαξαν 
ούτω ώς κείνους έπρεπε...)}. 

πρέπει: συνώνυµα. Στην επικοινωνία του ο άνθρωπος χρειάζεται συχνά να 
δηλώσει ό,τι ονοµάζεται «δεοντική δέσµευση» τού οµιλητή, δηλ. τη στάση 
του ως προς την υποχρέωση να γίνει κάτι, υποχρέωση εσωτερική (ηθική 
υποχρέωση) ή εξωτερική (εκ των πραγµάτων υποχρέωση). Η διαφορά στη 
σηµασία ανάµεσα στις δύο µορφές υποχρέωσης είναι ότι στην περίπτωση 
τής εσωτερικής υποχρέωσης πρόκειται για µια εσωτερική, ηθική 
περισσότερο δέσµευση, για ένα «χρέος» που αφήνει περιθώρια επιλογής 
και που, µε αυτή την έννοια, δεν οδηγεί σε αναπόφευκτη ενέργεια. Αντίθε-
τα, η εξωτερική, από τα πράγµατα επιβαλλόµενη, δέσµευση δεν επιτρέπει 
επιλογές και υποχρεώνει αναπόφευκτα τον οµιλητή να ανταποκριθεί σε 
αυτήν. Η κατεξοχήν δήλωση τής εσωτερικής δέ- 

σµευσης δηλώνεται στα Ελληνικά µε το πρέπει (και τα συνώνυµα 
του αρµόζει, χρειάζεται, είναι σωστό, είναι χρέος, είναι δίκαιο), 
ενώ η εξωτερική δέσµευση µε το είµαι υποχρεωµένος (και τα συ 
νώνυµα του είναι ανάγκη, επιβάλλεται, απαιτείται). Ωστόσο, το 
πρέπει µπορεί να δηλώνει και την εξωτερική υποχρέωση (Πρέπει 
να πληρώσεις την Εφορία µέχρι αύριο), ενώ λιγότερο προσεκτικοί 
οµιλητές εναλλάσσουν τις δύο οµάδες ρηµάτων σε όλες σχεδόν τις 
χρήσεις. Παραδείγµατα: (α) εσωτερικής υποχρέωσης: Ο πολίτης 
πρέπει να θυσιάζεται για την πατρίδα του - ∆εν αρµόζει σε υπεύ 
θυνους ανθρώπους να ενεργούν τόσο απερίσκεπτα - Είναι σωστό 
να συµµετέχουν όλοι σε τέτοιες εκδηλώσεις - ∆εν είναι δίκαιο να 
υποφέρει τόσο µετά από όσα έχει προσφέρει - Τέτοιες καταστά 
σεις χρειάζεται να τις αντιµετωπίζεις µε κατανόηση - Είναι χρέ 
ος τού αξιωµατικού να µην εγκαταλείπει στη µάχη τους στρατιώ 
τες του (β) εξωτερικής υποχρέωσης: Απαιτείται να αγωνιστείς 
σκληρά για να πετύχεις τέτοιους στόχους - Είσαι υποχρεωµένος 
να υποβάλεις δήλωση στην Εφορία, αφού ασκείς ελεύθερο επάγ 
γελµα - Είναι ανάγκη να πάρεις το πτυχίο σου µέσα σ' αυτό τον 
χρόνο - Στον στρατό δεν κρίνεις τι είναι σωστό ή όχι- εκτελείς τις 
διαταγές των ανωτέρων σου - Τέτοια σκληρή στάση επιβάλλεται 
από τα πράγµατα. → ανάγκη 

-πρεπής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν 
ότι κάποιος/κάτι έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε κάποιον ή σε 
ορισµένη ιδιότητα: ανδρο-πρεπής, θηλυ-πρεπής, δουλο-πρεπής, ελληνο-πρεπής. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-πρεπής, 
θηλυ-πρεπής), που προέρχεται από το ρ. πρέπω (βλ. κ. πρέπει)}. 

πρέπον → πρέπων 
πρεπούµένος, -η, -ο 1. αυτός που επιβάλλεται ή ενδείκνυται για ορισµένη 

περίπτωση: δόθηκε η ~ προσοχή και στις δύο πλευρές || δεν υπήρξε ο ~ 
σεβασµός στη µνήµη των πεσόντων ΣΥΝ. πρέπων, δέων 2. πρεπούµενα (τα) 
(α) το σωστό, το επιβεβληµένο κατά το δίκαιο: πράττω τα ~! (β) ό,τι κατά τα 
κρατούντα ή δικαιωµατικώς ανήκει ή αρµόζει σε κάποιον: στον έρανο έδινε 
πάντα τα ~. [ΕΤΥΜ. < πρέπω + παραγ. επίθηµα -ούµενος (κατά τις µτχ. των 
συνηρηµένων), πβ. κ. χαρ-ούµενος, τρεχ-ούµενος}. 

πρέπων, -ούσα, -ον {πρέπ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -
ουσών)} 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε όσα επιβάλλονται, µε αυτό που 
ενδείκνυται: το θέµα θα αντιµετωπιστεί µε την ~ σοβαρότητα || του µίλησε µε 
τον πρέποντα σεβασµό || τηρήθηκε η - τάξη ΣΥΝ. δέων, προσήκων 2. πρέπον 
(το) το σωστό, αυτό που επιβάλλουν οι νόµοι (γραπτοί και άγραφοι), που 
ενδείκνυται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, συνθήκες ή σύµφωνα µε 
δεδοµένο τυπικό: όσο κι αν διαφωνείς µαζί του, θα τον αντιµετωπίζεις µε 
σεβασµό- αυτό είναι το -|| (συχνά στον πληθ.) θα τηρηθούν τα ~ ΣΥΝ. δέον, 
αρµόζον. — πρε-πόντως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
ενεστ. τού αρχ. πρέπω, βλ. κ. πρέπει}. 

πρέσα (η) {δύσχρ. πρεσών} 1. καθεµιά από διάφορες συσκευές ή µηχανές για 
την άσκηση πίεσης, το µαρκάρισµα, τη σύνθλιψη αντικειµένων και προϊόντων 
ή το σιδέρωµα ρούχων κ.λπ. ΣΥΝ. πιεστήριο 
2. (µτφ.) η πίεση: είµαι συνέχεια στην ~. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. pressa < pressare (υποχωρητ.) < λατ. pressare «πιέζω», 
επιτατ. τ. τού ρ. premo «πιέζω, πατώ» (µτχ. pressus-a-um)]. 

πρεσαδόρος (ο) ο χειριστής οποιασδήποτε πρέσας (σιδερωτήριου, ξυλουργείου, 
µηχανουργείου κ.λπ.). [ΕΤΥΜ; < πρέσα + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 

πρεσαρισµα (το) {πρεσαρίσµ-ατος | -ατα,-άτων} (λαϊκ.) 1.η άσκηση πίεσης (σε 
σώµα) µε πρέσα (ώστε να συµπιεστεί) 2. (µτφ.) η µεγάλη ψυχολογική πίεση: 
έχει µεγάλο ~ µε τη δουλειά αυτή την εποχή 
3. ΑΘΛ. η πίεση που ασκεί µια οµάδα στην αντίπαλη στην επίθεση ή 
την άµυνα: ασφυκτικό ~ σε όλο το γήπεδο. 

πρεσαριστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζεται στην πρέσα, 
συµπιεσµένος: ~ καπλαµάς | ξύλο | µέταλλο. — πρεσαριστά επίρρ. 

πρεσάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρεσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω (κάτι) 
στην πρέσα, στο πιεστήριο, το συµπιέζω: ~ το µέταλλο | το ξύλο ΣΥΝ. πιέζω- 
(µτφ.) 2. πιέζω ψυχολογικά: πολλοί γονείς πρεσά-ρουν τα παιδιά τους πριν από 
τις εξετάσεις || είναι πολύ πρεσαρι-σµένος µε τη δουλειά του 3. ΑΘΛ. ασκώ πίεση 
στους αντιπάλους, δεν αφήνω (στον αντίπαλο) περιθώρια να κινηθεί: (µετβ.) 
οι παίκτες πρε-σάρουν τους αντιπάλους τους σε όλο το γήπεδο || (αµετβ.) η 
Μίλαν πρεσάρει από την αρχή τού αγώνα. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. pressare, βλ. λ. 
πρέσα]. 

πρεσβεία (η) {πρεσβειών} 1. η επίσηµη ανώτατη διπλωµατική αντιπροσωπία 
κράτους, κυρ. σε ξένη πρωτεύουσα: υπάλληλος τής ιταλικής ~ στην Αθήνα || η 
εκδήλωση γίνεται µε την επιχορήγηση και τη στήριξη τής γαλλικής -(συνεκδ.) 2. 
το σώµα των προσώπων στους οποίους έχει ανατεθεί διπλωµατική αποστολή 
3. το οίκηµα στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες τής παραπάνω επίσηµης 
αντιπροσωπίας: εξονυχιστικός έλεγχος τής περιοχής γύρω από την - για πιθανή 
τοποθέτηση εκρηκτικών 4. αποστολή αντιπροσώπων ενός συνόλου (χώρας, 
κράτους, οµάδας κ.λπ.) για διαπραγµάτευση προς όφελος ή εξ ονόµατος τού 
συνόλου αυτού: στέλνω | δέχοµαι ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η γεροντική ηλικία, το γήρας», < πρεσβεύω 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. ήδη. αρχ. (Αριστοφ., Πλάτων)]. 

πρεσβεία (τα) η προνοµιακή µεταχείριση και απόδοση τιµών στη γεροντική 
ηλικία ή σε πρόσωπα ιεραρχικώς ανώτερα λόγω τής µακρόχρονης 
προϋπηρεσίας τους σε ορισµένο τοµέα: ~ χειροτονίας (για κληρικούς 
χειροτονηµένους πριν από άλλους οµοιοβάθµους τους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρέσβης. 



πρέσβειρα 1466 ττρέστο 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρεσβεϊον < πρεσβεύω (βλ.λ.)]. 
πρέσβεψα (η) {πρεσβειρών} 1. (α) η σύζυγος πρεσβευτή (β) πρέσβειρα καλής 

θελήσεως πρόσωπο που διορίζεται από κράτος ή οργανισµό σε συγκεκριµένη 
άµισθη θέση και αποστέλλεται ως εκπρόσωπος µιας πλευράς σε άλλη για τη 
βελτίωση των µεταξύ τους σχέσεων ή για ανθρωπιστική βοήθεια: ~ τής 
UNICEF || η πριγκίπισσα Νταϊ-άνα υπήρξε πρέσβειρα καλής θελήσεως τής Μ. 
Βρετανίας 2. (µτφ.) γυναίκα που θεωρείται ότι εκπροσωπεί ή εκφράζει κάτι 
επάξια: ~ τής οµορφιάς || η γνωστή ηθοποιός αποτελεί ~ τής χώρας µας στο 
εξωτερικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης, πρέσβης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού πρέσβυς (βλ.λ.), πβ. κ. γενέτ-ειρα, αυτοκράτειρα]. 

πρεσβευτής (ο/η) [αρχ.] {κλητ. πρεσβευτά}, (λαϊκ.) πρεσβευτινα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} ο επίσηµα διορισµένος διπλωµατικός εκπρόσωπος κράτους σε άλλη 
χώρα (για τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, µεταφορά µηνυµάτων κ.λπ.), ο 
οποίος στην ιεραρχία τής διπλωµατικής υπηρεσίας µπορεί να κατέχει τον 
βαθµό τού πληρεξούσιου υπουργού Α' ή τού πληρεξούσιου υπουργού Β' (βλ. 
κ. λ. διπλωµάτης, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης, πρέσβης. 

πρεσβευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον πρεσβευτή ή την 
πρεσβεία: ~ διάβηµα | διάσκεψη | συνάντηση | κατοικία || -βαθµοί 
(Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, 
Πρέσβης). — πρεσβευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πρεσβεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρέσβευσα} ♦ 1. (µετβ.) έχω (κάτι) ως 
προσωπική αντίληψη, πίστη, φρονώ (κάτι): προσωπικώς ~ ότι µια µέση λύση 
θα ήταν η καταλληλότερη ΣΥΝ. πιστεύω ♦ (αµετβ.) 2. (αρχαι-οπρ.) εκτελώ 
χρέη πρεσβευτή 3. ΕΚΚΛΗΣ. (για την Παναγία και τους αγίους) µεσολαβώ 
(υπέρ των ανθρώπων) προς τον θεό ΣΥΝ. µεσιτεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «είµαι ηλικιωµένος - υπηρετώ ως πρέσβυς», < 
πρέσβυς (βλ.λ.). Η σηµ. «πιστεύω, οµολογώ» είναι µτγν.]. 

πρέσβης (ο/η) {-η κ. -εως (θηλ. -εως) | -εις, -εων} 1. διπλωµάτης που κατέχει 
τον ανώτατο βαθµό στην ιεραρχία τής διπλωµατικής υπηρεσίας· ΦΡ. (α) 
πρέσβης επί τιµή (συντοµ. πρέσβης ε. τ.) πρέσβης που έχει συνταξιοδοτηθεί 
και του έχει απονεµηθεί τιµητικά ο βαθµός τού πρέσβη (β) πρέσβης εκ 
προσωπικοτήτων πρέσβης που δεν προέρχεται από τη διπλωµατική υπηρεσία 
(βλ. λ. διπλωµάτης, ΠΙΝ.) 2. ως προσφώνηση κάθε διπλωµάτη που κατέχει 
έναν από τους τρεις πρεσβευτικούς βαθµούς. Επίσης (λόγ.) πρέσβυς 
{πρέσβεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης, πρύτανης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρέσβυς, αρχαϊκό συνθ., < επίρρ. πρές «µπροστά, πριν» (βλ. λ. 
προς) + -βυς< *-gwu-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *gwa- «πηγαίνω» (βλ. λ. 
βαίνω). Η λ. συνδ., ως προς το β' συνθ., µε σανσκρ. puro-gavâ «αρχηγός», 
βεδ. vanar-gu- «αυτός που πηγαίνει στο δάσος», ίσως και µε λιθ. zmogùs 
«άνθρωπος» (κυριολ. «αυτός που περπατά πάνω στη γη»). Η λ. πρέσβυς 
σήµαινε απλώς «ηλικιωµένος άνδρας», αλλά γρήγορα χρησιµοποιήθηκε µε τη 
σηµ. «σπουδαίο πρόσωπο, πρεσβευτής», αφού σε τέτοια αξιώµατα 
τοποθετούνταν σχεδόν πάντοτε έµπειροι ηλικιωµένοι άνδρες]. 

πρέσβης - πρέσβυς - πρεσβευτής - πρέσβειρα - πρεσβύτης -πρεσβεία (η | 
τα). Η αρχαία λ. πρέσβυς σήµαινε κυρίως τον «σεβάσµιο γέροντα» και, 
δευτερευόντως, «τον πρεσβευτή, τον επίσηµο εκπρόσωπο ή απεσταλµένο». 
Με την αντίληψη για τις ηλικίες των ανθρώπων και την κοινωνική 
οργάνωση που επικρατούσε στον αρχαίο κόσµο, ο πρέσβυς και ο πρεσβύτης 
από τη σηµ. «γέρων» πέρασαν στη σηµ. «σεβάσµιος γέρων» και 
«σεβαστός». Το ίδιο και η αρχαία λ. πρέσβεψα, που ήταν το θηλ. τού 
πρέσβυς και σήµαινε µόνο «τη σεβάσµια γερόντισσα» (γιατί γυναίκες 
πρέσβεις εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν). Η κύρια λ. που χρησιµοποιήθηκε 
στην Αρχαία Ελληνική για «τον επίσηµο απεσταλµένο και εκπρόσωπο», 
ήταν η λ. πρεσβευτής µε πληθυντικό τον τ. πρέσβεις («ανώµαλος 
πληθυντικός»), που σιγά-σιγά έδινε τη θέση του στον (οµαλό) πληθυντικό 
πρεσβευταί. Οµοίως η λ. πρεσβεία σήµαινε τόσο τη «γεροντική ηλικία» 
όσο και «τον σεβασµό προς τους γέροντες», που δηλώθηκε επίσης µε το 
ουδ. τα πρεσβεία, τα προνόµια (σε σεβασµό, εκτίµηση και προβάδισµα) 
των γερόντων. Η λ. πρεσβεία σήµανε επίσης και την «επίσηµη αποστολή | 
αντιπροσωπία». Σε νεότερους χρόνους, µέσα από τη λόγια γλώσσα, το πρέ-
σβυς (πρέσβεως, πρέσβυν - πρέσβεις, πρέσβεων, πρέσβεις) ήταν η κύρια 
λέξη που χρησιµοποιήθηκε για τον ανώτατο βαθµό στην ιεραρχία τής 
διπλωµατικής υπηρεσίας, µε κλητική τον τ. πρέσβυ («κύριε πρέσβυ» 
προσφωνούνται συχνά οι πρεσβευτές, όπως έχει επικρατήσει εθιµικά). 
Σήµερα χρησιµοποιούνται παράλληλα δύο κλιτικά σύνολα: (α) ο πρέσβης 
(που γράφεται και µε -η-, γιατί κλίνεται όπως τα ουσιαστικά σε -ης: ο 
ναύτης, τού ναύτη, τον ναύτη) - τού πρέσβη - τον πρέσβη, µε πληθυντικό οι 
πρέσβεις - των πρέσβεων - τους πρέσβεις. Ας σηµειωθεί ότι σχηµατίζει 
παραλλήλως σε τυπικότερες µορφές επικοινωνίας και γενική πρέσβεως (β) 
ο πρεσβευτής (τού πρεσβευτή - τον πρεσβευτή, οι πρεσβευτές - των 
πρεσβευτών - τους πρεσβευτές). Το θηλ. εξακολουθεί να σχηµατίζεται µε 
τον τ. πρέσβειρα σε τυπικές | επίσηµες µορφές επικοινωνίας, ενώ ο τ. 
πρεσβευτινα (που αρχικά σήµαινε επίσης µόνο τη σύζυγο τού πρεσβευτή) 
χρησιµοποιείται σε άτυπες µορφές χρήσης αντί τού πρέσβειρα. 

πρεοβυγενής, -ής, -ές {πρεσβυγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (για πρόσ.) ο 
πρωτότοκος, ο µεγαλύτερος σε ηλικία 2. (γενικότ.) ο αρχαιότερος: τα τέσσερα 
~ πατριαρχεία (Κωνίπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύµων). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πρέσβυ- (< πρέσβυς, βλ.λ.) + -γενής < γένος]. 
πρεσβυτέρα (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) η σύζυγος τού ιερέα ΣΥΝ. 

παππαδιά. 
πρεσβυτεριανισµός (ο) [1889] 1. κλάδος τής προτεσταντικής Μεταρρύθµισης 

µε ρίζες στον καλβινισµό, που προέκυψε ως αµφισβήτηση τής Αγγλικανικής 
Εκκλησίας (µέσα 16ου αι.) και διαδόθηκε κυρ. στις κάτω Χώρες και τις 
βρετανικές αποικίες (Β. Αµερική, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία κ.λπ.) 2. το 
εκκλησιαστικό σύστηµα τού Καλβίνου, που παραχωρούσε τη διοίκηση τής 
Εκκλησίας στο πρεσβυτέ-ριο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
presbyterianism]. 

πρεσβυτεριανός (ο) [1809], πρεσβυτεριανή (η) το µέλος προτεσταντικής 
Εκκλησίας βασισµένης στα κηρύγµατα τού Καλβίνου µε ιδιαίτερα αυστηρή 
ηθική, η οποία αναγνωρίζει ως ανώτατο εκκλησιαστικό αξίωµα αυτό τού 
πρεσβυτέρου και όχι τού επισκόπου (βλ. κ. λ. πρεσβυτεριανισµός). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. presbyterian]. 

πρεσβυτέριο (το) [µτγν.] {πρεσβυτερί-ου | -ων} 1.(στη Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία) το οίκηµα στο οποίο διαµένει ο ιερέας · 2. το ιερατικό συνέδριο 
των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήµ και (συνεκδ.) ο τόπος, το οίκηµα στο οποίο 
συνεδρίαζαν · 3. (περιληπτ.) το σύνολο των πρεσβυτέρων ΣΥΝ. ιερατείο. 

πρεσβύτερος, -η (λογιότ. -έρα), -ο (λόγ.) 1. µεγαλύτερης ηλικίας, γεροντότερος: 
είναι ~ και του οφείλεις σεβασµό || ο Πάπας είναι ο επίσκοπος τής πρεσβυτέρας 
Ρώµης (βλ. λ. Ρώµη) · 2. ΕΚΚΛΗΣ. πρεσβύτερος (ο) {πρεσβυτέρ-ου | -ων, -
ους} (στην Ορθόδοξη Εκκλησία) ο κληρικός που κατέχει τον δεύτερο από τους 
τρεις βαθµούς ιεροσύνης (οι άλλοι δύο: διάκονος, επίσκοπος· βλ. κ. λ. 
κληρικός, ΣΧΟΛΙΟ) · 3. Ο ιερέας στους ρωµαιοκαθολικούς και τους 
προτεστάντες. [ΕΤΥΜ. αρχ., συγκριτ. βαθµός τού πρέσβυς (βλ. λ. πρέσβης). 
Αρχικώς η λ. δήλωνε αυτόν που είναι µεγαλύτερος σε ηλικία και, κατά συνέ-
πεια, σηµαντικότερος, σπουδαιότερος. Η λ. γνώρισε ιδιαίτερη επίδοση στους 
πρώτους αιώνες µ.Χ., οπότε αναφερόταν στα µέλη τού ιουδαϊκού ιερατείου 
(Sanhédrin), αλλά και σε ώριµους άνδρες των πρώτων χριστιανικών 
Εκκλησιών, οι οποίοι αποκαλούνταν εναλλακτικώς και επίσκοποι (βλ.λ.). 
Αργότερα, οι λ. πρεσβύτερος και επίσκοπος διαχωρίστηκαν ως προς τη χρήση 
τους και κατέληξαν να προσδιορίζουν διαφορετικούς βαθµούς ιεροσύνης]. 

πρεσβύτης (ο) {πρεσβυτών} (λόγ.) ο ηλικιωµένος άνδρας ΣΥΝ. γέροντας. — 
πρεσβυτικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρέσβης. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. 
τού πρέσβυς (βλ. λ. πρέσβης) µε επίθηµα -της, πβ. κ. πολί-της]. 

πρεσβύωπας (ο/η) {πρεσβυώπων} πρόσωπο που πάσχει από πρεσβυωπία ΑΝΤ. 
µύωπας. Επίσης (λόγ.) πρεσβύωψ [1805] {πρεσβύωπος}. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. presbyope]. 

πρεσβυωπία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η αδυναµία ακριβούς εστιάσεως τού 
µατιού σε αντικείµενα κοντινής απόστασης, η οποία συνήθ. έρχεται µε την 
προχωρηµένη ηλικία: γυαλιά πρεσβυωπίας ΑΝΤ. µυωπία. — πρεσβυωπικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < πρέσβυς (βλ. λ. πρέσβης) + -ωπία < αρχ. -ωψ < θ. -ωπ-, εκτε-ταµ. 
βαθµ. τού θ. όπ- (πβ. αρχ. παρακ. δπ-ωπ-α, βλ. λ. όψη), ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. presbyopia]. 

πρες κόνφερανς (η) {άκλ.} η συνέντευξη Τύπου (βλ. λ. συνέντευξη)- 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. press conference < press «Τύπος» + conference «διάσκεψη, 
συνεδρία»]. 

Πρέσπα (η) {Πρεσπών} καθεµία από τις δύο οµώνυµες λίµνες· (α) Μεγάλη 
Πρέσπα η µεγαλύτερη λίµνη τής Βαλκανικής Χερσονήσου στα σύνορα τής 
Ελλάδας, τής Αλβανίας και τού κράτους των Σκοπίων (β) Μικρή Πρέσπα 
λίµνη που βρίσκεται Ν. τής Μεγάλης Πρέσπας µεταξύ τής Ελλάδας και τής 
Αλβανίας. [ΕΤΥΜ; < σλαβ. Prëspa < παλαιότ. σλαβ. sbpo «συγκεντρώνω, 
γεµίζω»]. 

πρεσπαπιέ κ. πρες-παπιέ (το) {άκλ.} το µικρό, βαρύ αντικείµενο που 
τοποθετείται πάνω σε χαρτιά, για να µην τα παίρνει ο αέρας. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
presse-papiers]. 

πρες-ρουµ (το) {άκλ.} ελλην. αίθουσα Τύπου- αίθουσα κατάλληλα 
διαµορφωµένη για την ενηµέρωση των εκπροσώπων τού Τύπου (από τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο οργανισµού, συλλόγου κ.λπ.). 
[ETYM. < αγγλ.-αµερ. press room]. 

πρεστίζ (το) {άκλ.} το γόητρο, το κύρος: πρόσωπο | θέση | επάγγελµα µε υψηλό 
~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. prestige < λατ. praestigium «γοητεία, απάτη, δόλος»]. 

πρεστίσιµο ΜΟΥΣ. 1. επίρρ.· ένδειξη ρυθµικής αγωγής (χρόνου, τέµπο), που 
δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε πολύ γρήγορη κίνηση, 
πιο γρήγορη από τού πρέστο· η ταχύτερη εν χρήσει ένδειξη τέµπο τής δυτικής 
µουσικής: το µέρος αυτό παίζεται ~/ σε ~ | σε χρόνο ~ 2. (ως ουσ.) τύπος ή 
τµήµα γρήγορου µουσικού κοµµατιού, συχνά ενταγµένου στο πλαίσιο 
ευρύτερης πολυµερούς σύνθεσης, που παίζεται σε χρόνο πρεστίσιµο: η 
ορχήστρα κλείνει την συµφωνία µε ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. prestissimo, υπερθ. βαθµ. τού επιθ. presto, βλ. κ. πρέστο]. 

πρέστο ΜΟΥΣ. 1. επίρρ.· ένδειξη ρυθµικής αγωγής (χρόνου, τέµπο), που 
δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε πολύ γρήγορη κίνηση, 
πιο γρήγορη από τού αλέγκρο: το µέρος αυτό παίζεται ~ | σε ~ | σε χρόνο - 2. 
(ως ουσ.) τύπος ή τµήµα γρήγορου µουσικού κοµµατιού, συχνά ενταγµένου 
στο πλαίσιο ευρύτερης πολυµερούς σύνθεσης, που παίζεται σε χρόνο πρέστο: 
το τρίτο µέρος τής σονάτας είναι ένα ~. 



πρεταπορτέ 1467 πριµοδοτώ 
 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. presto «γρήγορα» < µτγν. λατ. praestus «έτοιµος» < λατ. 
praesto «προέχω, υπερέχω»]. 

πρεταπορτέ κ. πρετ-α-πορτέ επίθ. {άκλ.} (ρούχο) µαζικής παραγωγής και 
ανώτερης ποιότητας, τη µορφή τού οποίου έχει συλλάβει ένας σχεδιαστής 
µόδας (κατ' αντιδιαστολή προς τα ρούχα κατά παραγγελία). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. prêt à porter «έτοιµο να φορεθώ», απόδ. τού αγγλ. ready-to-
wear]. 

πρέφα (η) {χωρ. πληθ.) 1. τυχερό παιχνίδι που παίζεται µε 32 τραπουλόχαρτα 
από τρεις παίκτες 2. (συνεκδ.) η δεσµίδα των τριάντα δύο τραπουλόχαρτων 
ΦΡ. (λαϊκ.) παίρνω πρέφα παίρνω είδηση, αντιλαµβάνοµαι: µέχρι να πάρει 
πρέφα τι γινόταν, οι κλέφτες είχαν φύγει ΣΥΝ. παίρνω χαµπάρι, χαµπαριάζω, 
µυρίζοµαι, παίρνω µυρωδιά. — πρεφαδόρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµένος τ. τού γαλλ. préférence «προτίµηση» (< ρ. préférer 
«προτιµώ»)]. 

πρήζω ρ. µετβ. {έπρηξα, πρήσ-τηκα, -µένος} 1. (σπάν.) προκαλώ οίδηµα, 
αύξηση τού όγκου (κυρ. σε µέλος ανθρώπινου σώµατος): τα κουνούπια τού 
έπρηξαν το πρόσωπο µε τα τσιµπήµατα τους ΣΥΝ. διογκώνω, φουσκώνω 2. 
(οικ.-µτφ.) υποβάλλω σε ταλαιπωρία (κάποιον): µε έπρηξαν µέχρι να µου 
δώσουν τη βεβαίωση ΣΥΝ. σκάω, βασανίζω· ΦΡ. (α) πρήζω το συκώτι 
(κάποιου) γίνοµαι πολύ ενοχλητικός (σε κάποιον), του σπάω τα νεύρα: του 'χε 
πρήξει το συκώτι µε τις παραξενιές της (β) (!-λαϊκ.) πρήζω τ' αρχίδια 
(κάποιου) | τα πρήζω (σε κάποιον) γίνοµαι πολύ ενοχλητικός (σε κάποιον), 
κάνω (κάποιον) να αγανακτήσω: µας τα 'πρήξε πια µε τις ανόητες απορίες του! 
3. (µε-σοπαθ. πρήζοµαι) (α) εµφανίζω πρήξιµο, οίδηµα: τον τσίµπησε κου-
νούπι και πρήστηκε || πρήστηκε το πρόσωπο του λόγω αλλεργίας || πρήστηκε το 
πόδι του στο σηµείο που χτύπησε (β) (για µέρος τού σώµατος) φουσκώνω λόγω 
πάχους: πρήστηκε το πρόσωπο του από το πάχος (γ) φουσκώνει η κοιλιά µου 
(από το πολύ φαγητό): παράφαγα κι έχω πρηστεί- ΦΡ. να πρηστείς και να 
σκάσεις! ως κατάρα σε κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. επρησα τού αρχ. πρήθω «διογκώνω, φουσκώνω». Το 
αρχ. πρήθω εµφανίζει θ. πρη- τού ρ. πίµ-πρη-µι «φυσώ, βάζω φωτιά, καίω» 
(για το οποίο βλ. λ. εµ-πρη-σµός)]. 

πρηνηδον επίρρ. (αρχαιοπρ.) µπρούµυτα, έχοντας το πρόσωπο προς το έδαφος: 
θέση | στάση ~ (θέση στρατιώτη που πυροβολώ παµένος στο έδαφος) ΑΝΤ. 
υπτίως, ανάσκελα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πρηνής (βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -ηδόν (πβ. βαθµηδόν)]. 

πρηνής, -ής, -ές {πρην-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) (για τη στάση τού 
ανθρώπινου σώµατος) αυτός που βρίσκεται µπρούµυτα, που έχει το πρόσωπο 
προς το έδαφος: πέφτω | πυροβολώ ~ || (στη γυµναστική) ~ θέση (µε τα σκέλη 
και τον κορµό τεντωµένα και σε ευθυγράµµιση κοιτώντας προς το έδαφος) 
ANT. ύπτιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρανής | πρηνής «µε το 
πρόσωπο προς τα κάτω» < *προ-ηνής < προ- + -ηνής < *ηνος | *ανος 
«πρόσωπο» (όπως µαρτυ-ρείται στα συνθ. άπ-ηνής, προσ-ηνής), λ. που συνδ. 
µε σανσκρ. än-ana- «πρόσωπο, στόµα» (< *änas- «πρόσωπο»)]. 

πρηνισµός (ο) η στροφή τού αντιβραχίου, ώστε ο αντίχειρας να κοιτά προς τα 
µέσα και η παλάµη προς τα κάτω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρηνίζω < αρχ. πρηνής 
(βλ.λ.)]. 

πρηνιστής (ο) [1836] ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο µυς τού αντιβραχίου, που 
επιτρέπουν την κίνηση τού πρηνισµού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πρηνίζω < αρχ. 
πρηνής (βλ.λ.)]. 

πρήξιµο (το) (πρηξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το οίδηµα σε µέλος τού ανθρώπινου 
σώµατος: ~ από τσίµπηµα κουνουπιούΙ από διάστρεµµα ΣΥΝ. (λόγ.) διόγκωση 
2. (ειδικότ.) το φούσκωµα τού σώµατος λόγω κορεσµού (από κατανάλωση 
φαγητών ή ποτών): έχω ~ στο στοµάχι, γιατί παράφαγα 3. (οικ.-µτφ.) η µεγάλη 
ταλαιπωρία ή αγανάκτηση: τι ~ ήταν αυτό µέχρι να µου εγκρίνουν την άδεια! 
— (υποκ.) πρηξιµατά-κι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έ-πρηξ-α τού ρ. πρήζω και το επίθηµα -ιµο (πβ. βάψ-
ιµο, ψάξ-ιµο, διώξ-ιµό)]. 

Πρίαµος (ο) {-ου κ. -άµου} ο βασιλιάς τής Τροίας κατά τον Τρωικό Πόλεµο, ο 
πατέρας τού Έκτορα και τού Πάρη. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. Πρίαµος | Πέρ(ρ)αµος (αιολ.) (ήδη µυκ. pi-ri-ja-me-ja), αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο (ίσως λυδ. προελ.), όπως επιµαρτυρείται από λ. µε το ίδιο 
επίθηµα (πβ. βάλσ-αµον, Πέργ-αµος)]. 

πριάπειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πρίαπο, φαλλικό θεό 
τής γονιµότητας 2. (συνεκδ.) αυτός που στερείται σεµνότητας, εµφανώς 
ασελγής ΣΥΝ. αισχρός, άσεµνος. Επίσης πριαπικός, -ή, -ό. 

πριαπισµός (ο) ΙΑΤΡ. η συνεχής και επώδυνη στύση τού πέους, συ-νήθ. χωρίς 
σεξουαλική επιθυµία, που συνιστά σύµπτωµα ασθένειας ή διαταραχής. m- 
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πριαπίζω < Πρίαπος, ονοµασία φαλλικού θεού τής γο-
νιµότητας, αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατ. δάνειο, όπως φαίνεται και από την 
παρουσία πόλεως µε το όνοµα Πρίαπος στην περιοχή τής Προποντίδας]. 

Πρίαπος (ο) {-ου κ. -άπου} ΜΥΘΟΛ. ιθυφαλλικός θεός τής γονιµότητας, γυιος 
τού ∆ιονύσου και τής Αφροδίτης. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. πριαπισµός]. 

πρίγκιπας (ο) {πριγκίπων}, πριγκίπισσα (η) [µεσν.] {πριγκιπισσών} 1. γόνος 
βασιλιά ή µέλος βασιλικής οικογένειας 2. ΙΣΤ. (κατά την Τουρκοκρατία) 
ευγενής ή ισόβιος ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατούχος στις παραδουνάβιες 
ηγεµονίες: οι - Αλέξανδρος και ∆ηµήτριος Υψηλάντης 3. ανώτατος άρχοντας 
ανεξάρτητου ή υποτελούς κράτους ή κρατιδίου: ο ~ τού Μονακό 4. (µτφ.) 
αυτός που διαθέτει λεπτούς 

τρόπους και ανώτερη συµπεριφορά ΣΥΝ. άρχοντας. Επίσης (λαϊκ.-εκ-φραστ.) 
πριγκιπέσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρίγκιψ, -ιπος < λατ. princeps, -cipis «άρχοντας, ηγεµόνας» 
< primus «πρώτος» + -ceps < capio «λαµβάνω». Η γρ. µε -η- (πρί-γκηπας) δεν 
έχει ετυµολ. βάση]. 

πριγκιπάτο (το) ανεξάρτητο ή υποτελές κράτος ή κρατίδιο, τού οποίου ο 
ανώτατος άρχοντας φέρει τον τίτλο τού πρίγκιπα: το ~ τού Λι-χτενστάιν | τού 
Μονακό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πριγκιπάτονκ λατ. principatum «αρχή, ηγεµονία», ου-
σιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. principatus < princeps (βλ. λ. πρίγκιπας)]. 

πριγκιπικΟς, -ή, -ό [1895] 1. αυτός που σχετίζεται µε πρίγκιπα: ~ αξίωµα | 
τίτλος | συνοδία 2. (µτφ.) αυτός που ταιριάζει σε πρίγκιπα, που διαθέτει τη 
µεγαλοπρέπεια, τον πλούτο που ταιριάζει σε άρχοντα: ~ γεύµα ΣΥΝ. 
πλουσιοπάροχος, πλούσιος ΑΝΤ. φτωχός, µίζερος. — πριγκιπικ-ά | -ώς επίρρ. 

Πριγκιποννήσια (τα) συστάδα νησιών τής Προποντίδας κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Πριγκιπόννησοι, επειδή τα νησιά αυτά ήταν τόπος εξορίας 
επιφανών προσώπων (έκπτωτων βασιλέων, ευγενών κ.ά.). Η τουρκ. ονοµασία 
Kizil Adalar σηµαίνει «Ερυθρές Νήσοι»]. 

πριγκιπόπουλο (το), πριγκιποπούλα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. το παιδί πρίγκιπα ή 
πριγκίπισσας 2. πρίγκιπας | πριγκίπισσα νεαρής ηλικίας· ΦΡ. το πριγκιπόπουλο 
τού παραµυθιού βλ. λ. παραµύθι 3. (µτφ.) παιδί που µεγαλώνει στην 
πολυτέλεια και στην άνεση: σαν ~ το µεγάλωσαν, τίποτα δεν του έλειψε! ΣΥΝ. 
αρχοντόπαιδο, πλουσιό-παιδο. [ΕΤΥΜ < πρίγκιπας + λεξικό επίθηµα -πουλο 
(βλ.λ.)]. 

πρίζα κ. (προφορ.) µπρίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σηµείο (εγκατάσταση) ενός 
συστήµατος καλωδιώσεως, από το οποίο µπορεί να γίνει λήψη ρεύµατος για 
την τροφοδότηση ηλεκτρικών συσκευών: βάζω το ραδιόφωνο στην ~ || βγάζω 
από την ~ (συνδέω | αποσυνδέω από το ηλεκτρικό κύκλωµα) || ~ για την 
τηλεόραση | το τηλέφωνο ΣΥΝ. ρευ-µατοδότης· ΦΡ. είµαι στην πρίζα είµαι 
συνεχώς σε εγρήγορση, σε κατάσταση έντασης. — (υποκ.) πριζούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. prise «λήψη», ουσιαστικοπ. µτχ. τ. τού p. prendre «λαµβάνω, 
παίρνω» (< λατ. prehendëre | prendere)]. 

πριζοδιακόπτης (ο) {πριζοδιακοπτών} ο διακόπτης µε τον οποίο ανάβουµε και 
σβήνουµε το φως. 

πριµ (το) {άκλ.} 1. η έκτακτη, πρόσθετη αµοιβή που παρέχεται σε κάποιον ως 
επιβράβευση για την απόδοση του: στους παίκτες δόθηκε ~ 100 εκατοµµυρίων 
για την κατάκτηση τού τίτλου || οι εργαζόµενοι πήραν ~ παραγωγικότητας ΣΥΝ. 
δώρο, µπόνους 2. (στο χρηµατιστήριο για χρεώγραφα και µετοχές) το τίµηµα 
που διαµορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα των αρχικών. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. prime < λατ. praemium «βραβείο, έπαθλο» < *prae-emium 
<prae- «προ→ + -emîum < emere «αγοράζω»]. 

πριµαντονα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πρωταγωνίστρια µουσικού θεάτρου, η 
τραγουδίστρια που έχει πρώτο ρόλο 2. σοπράνο αναγνωρισµένης αξίας και µε 
µεγάλη φήµη 3. (σκωπτ.-µειωτ.) η µαταιόδοξη και ιδιότροπη γυναίκα, που 
απαιτεί προνοµιακή µεταχείριση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. prima donna «πρώτη 
κυρία»]. 

πριµάτος (ο) ΘΡΗΣΚ. ανώτατος λειτουργός τής Αγγλικανικής ή τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας· αρχιεπίσκοπος σηµαντικής αρχιεπισκοπής (µε 
µεγάλη ιστορία ή έκταση). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. primatus < λατ. primas, -âtis «ο καταγόµενος από τις πιο 
αρχοντικές οικογένειες» (< primus)]. 

prima facie λατ. (προφέρεται πρίµα φάκιε) ελλην. εκ πρώτης όψεως· για 
γνώµες ή απόψεις που προκύπτουν από την πρώτη εντύπωση, τις πρώτες 
ενδείξεις. 

πρίµιτιβισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. κάθε θεωρία ή τεχνοτροπία που υιοθετεί την 
επάνοδο σε καλλιτεχνικές µορφές ή αξίες πρωτόγονων ή πρώιµων 
πολιτισµών, αξιολογώντας τες ως ανώτερες ή υψηλότερης αισθητικής από τις 
αντίστοιχες τού σύγχρονου πολιτισµού 2. το σύνολο των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων ή το στυλ τής πρωτόγονης τέχνης ΣΥΝ. ναΐφ. — πριµιτιβιστής 
(ο) πριµιτιβίστρια (η), πριµιτιβι-στικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ# Μεταφορά τού γαλλ. 
primitivisme < primitif (βλ. λ. πριµιτίφ)]. 

πριµιτίφ επίθ. {άκλ.} 1. (για αυτοδίδακτο καλλιτέχνη) αυτός που έχει απλοϊκή 
τεχνική, η οποία θυµίζει την τέχνη των παιδιών ή των πρωτογόνων ΣΥΝ. ναΐφ 
2. χαρακτηρισµός των ζωγράφων τού τέλους τού Μεσαίωνα, κυρ. Ιταλών 
(Ντούτσο, Τσιµαµπούε, Τζότο κ.ά.). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. primitif < µτγν. λατ. 
primitivus, αρχική σηµ. «πρωτότοκος», αργότερα «πρωτόγονος» (< λατ. 
primus «πρώτος»)]. 

πριµοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η οικονοµική ενίσχυση 
(κάποιου) µε πριµ: η ~ των εξαγωγών καπνών 2. (γενικότ.) η οικονοµική 
ενίσχυση κάποιου, το πρόσθετο κέρδος 3. (µτφ.) η ενίσχυση, η ευνοϊκή 
αντιµετώπιση: η ~ των καλών µαθητών µε µεγάλους βαθµούς ακόµη και σε 
µαθήµατα όπου έχουν µέτρια απόδοση. 

πριµοδοτώ ρ. µετβ. {πριµοδοτείς... | πριµοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
ενισχύω οικονοµικά (κάποιον/κάτι) επιχορηγώντας µια παραγωγική του 
δραστηριότητα, λ.χ. καλύπτοντας µέρος τού κόστους παραγωγής προϊόντος ή 
αποδεσµεύοντας το από φορολογικές επιβαρύνσεις (φόρους): η κυβέρνηση 
πριµοδοτεί τις εξαγωγές καπνών | την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ΣΥΝ. 
επιχορηγώ 2. (γενικότ.) ενισχύω (π.χ. προσφέροντας πρόσθετο κέρδος): θα 
πριµοδοτηθούν οι µισθωτοί που θα έχουν καλύτερη απόδοση || (µτφ.) «η κατα-
σταλτική αντιµετώπιση, όχι µόνο δεν περιορίζει την κατανάλωση ναρκωτικών, 
αλλά, αντιθέτως, την προωθεί και την προµοδοτεί» (εφηµ.) 3. (µτφ.) ευνοώ 
κάποιον µε συγκεκριµένο τρόπο: οι υπάλληλοι που έχουν κοίλες σχέσεις µε τον 
διευθυντή πριµοδοτούνται µε θετικές 
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γι'αυτούς εκθέσεις. 
[ΕΤΥΜ. < πριµ + συνδετικό φωνήεν -ο- + -δοτώ < δότης]. 

πρίµος, -α, -ο 1. (α) αυτός που είναι πρώτος ή γίνεται για πρώτη φορά' ΦΡ. 
πρίµα βίστα (i) (για εκτέλεση µουσικού κοµµατιού) µε την πρώτη ανάγνωση 
τής παρτιτούρας, χωρίς προετοιµασία: µε την πείρα που έχει έβγαλε ολόκληρο 
το κοµµάτι ~ (ii) (γενικότ.) µε την πρώτη µατιά (β) αυτός που έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο: ~ µπαλλαρίνα (η πρώτη χορεύτρια µπαλλέτου) 2. πρίµο 
(το) (σε χορωδία, διωδία) η υψηλότερη, η πρώτη φωνή: τραγουδούσε πάντα ~ 
3. πρίµα (τα) (α) (σε ραδιόφωνο, στερεοφωνικά συγκροτήµατα κ.λπ.) το 
σύστηµα µε το οποίο ρυθµίζεται η ένταση τού αναπαραγόµενου ήχου στις 
υψηλές συχνότητες, καθώς και (συνεκδ.) ο αντίστοιχος διακόπτης: ρυθµίζω τα 
- ANT. µπάσα (β) οι υψηλότεροι φθόγγοι µιας µελωδίας που συµβάλλουν στην 
επίτευξη τής αρµονίας: δεν ακούγονται καλά τα ~ ΑΝΤ. µπάσα. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. πρίµος < λατ. primus «πρώτος»]. 

πρίµουλα (η) ποώδες διακοσµητικό φυτό µε άνθη σε διάφορα χρώµατα, που 
φυτρώνει σε σκιερές περιοχές βουνών. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. primula < µεσν. λατ. 
primula (veris) «πρωτοφυές τής άνοιξης» < primula, θηλ. τού λατ. primulus 
«πρώτος, αρχικός»]. 

primum vivere, deinde philosophari λατ. (προφέρεται πρίµουµ βί-βερε, ντέιντε 
φιλοζοφάρι)- ελλην. πρώτα να ζεις, µετά να φιλοσοφείς-πρώτα εξασφαλίζει 
κανείς την επιβίωση και µετά φιλοσοφεί. 

primus inter pares λατ. (προφέρεται πρίµους ίν-τερ πάρες)- ελλην. πρώτος 
µεταξύ ίσων (βλ. λ. ίσος). 

πριν1 πρόθ. (+από) δηλώνει: 1. το προτερόχρονο (κάτι προηγείται χρονικά σε 
σχέση µε κάτι άλλο): τα σκέφτηκε όλα ~ από την τελική απόφαση || θα τα πούµε 
~ από τις εξετάσεις || (κ. προφορ. +αιτ.) ~ το τέλος || ~ ΤΟ καλοκαίρι || ~ τις 
εκλογές ΑΝΤ. µετά- ΦΡ. πριν την ώρα του | πριν τής ώρας του (i) νωρίτερα από 
τον αναµενόµενο χρόνο: µεγάλωσε ~ της και έγινε σωστή γυναίκα (ii) για τον 
θάνατο κάποιου που δεν έχει ακόµα γεράσει: έφυγε | πέθανε ~ του 2. τόπο 
(κάτι/κάποιος προηγείται στον χώρο σε σχέση µε κάτι/κάποιον άλλο): θα 
κατεβώ λίγο ~ από τη διασταύρωση || (κ. προφορ. +αιτ.) ~ την πλατεία θα δεις 
το µαγαζί του ΑΝΤ. µετά. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρί-ν (πβ. νυ-
ν, πάλι-ν), που ανάγεται στη µηδενισµ. βαθµ. *pr- τού I.E. *per-, µορίου 
δηλωτικού κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, και έχει ως οµόρρ. τα πρό, 
προς, πέρα, παρά, περί κ.ά. Η πρόθ. πρίνσυνδ. µε λατ. pri- (πβ. primus 
«πρώτος» < *pris-mos), αλβ. pa «πριν» (< *pari-(, αρχ. πρωσ. prei «προς, 
παρά» κ.ά.]. 

πριν... ή nptv από... - µετά... ή µετά από; Είναι προτιµότερο να 
αποφεύγουµε χρήσεις όπως πριν τον πόλεµο ή πριν τη στάση τού 
λεωφορείου, χρησιµοποιώντας το πριν από αντί τού απλού πριν: πριν από 
τον πόλεµο - πριν από τη στάση. Στις περιπτώσεις αυτές το χρονικό και 
δευτερευόντως τοπικό επίρρηµα πριν (Εφυγε πολλά χρόνια πριν - Λίγα 
βήµατα πριν ήταν το σπίτι) χρησιµοποιείται και ως πρόθεση. Όπως 
συµβαίνει δε µε όλα τα συναφή επιρρήµατα (πάνω, κάτω, µπροστά, πίσω, 
ύστερα, έπειτα κ.ά.), το επίρρηµα συνοδεύεται από την πρόθεση από: πριν 
από το µάθηµα, όπως ύστερα από το µάθηµα- πριν από το µαγαζί, όπως 
µπροστά από | πίσω από το µαγαζί και όπως πάνω από το σπίτι, κάτω από το 
τραπέζι κ.τ.ό. o Αχιλλεύς Τζάρτζανος (Νεοελληνική Σύνταξις, τ. Β', σ. 235) 
παρατηρεί: «Σύµφωνα µε τη γνήσια δηµοτική σύνταξι, γιανά έκφράζωµε τήν 
έννοια τού πρωτίτερα µε το µόριο πριν, πρέπει, αν µεν για αφετηρία εχωµε 
κάτι πού σηµαίνει τόπο ή κάτι πού σηµαίνει ένα σταθερό χρονικό σηµείο 
(Πάσχα, Χριστούγεννα, άνοιξις, καλοκαίρι, Σεπτέµβριος - αυγή, µεσηµέρι, 
µεσάνυκτα κ.τ.τ.), νά χρησιµοποιούµε το πρ'ιν από: Κάθεται εκατό βήµατα 
πριν άπ' τό σπίτι µας. Θά γίνει ό γάµος τους πριν απ' τό Πάσχα. Σηκώθηκε 
κι έφυγε πριν άπ' τά µεσάνυχτα». Αλλιώς έχουν τα πράγµατα µε το µετά, 
που κύρια και αρχική ήταν η λειτουργία του ως πρόθεσης: Ήλθαν µετά το 
µάθηµα - Μετά το φαγητό βγήκαν στον κήπο. Επειδή η πρόθεση µετά 
χρησιµοποιήθηκε και ως επίρρηµα (Ήλθαν δύο ώρες µετά - Μετά έφυγαν για 
το εξωτερικό), όπως τα συναφή επιρρήµατα που αναφέραµε πιο πάνω, 
ελέχθη και µετά από αντί τού απλού µετά, που θα ήταν προτιµότερο: Μετά 
από το µάθηµα πήγαν στον κινηµατογράφο (αντί: Μετά το µάθηµα...). Η 
µόνη περίπτωση κατά την οποία χρειάζεται το µετά από είναι µε 
ουσιαστικά χωρίς προσδιορισµό (άρθρο, επίθετο, αριθµητικό) και µε 
προσωπικές αντωνυµίες: Μετά από συζήτηση που διήρκεσε τρεις ώρες, 
συµφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση -Μετά από σένα θα 
συναντήσουµε και άλλους. Στις περιπτώσεις αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα επιρρήµατα: Ύστερα από συζήτηση... - Έπειτα 
από σένα... 

πριν2 σύνδ. (συχνά +να) εισάγει χρονική πρόταση που δηλώνει πράξη, η οποία 
συµβαίνει αφότου γίνει η πράξη που δηλώνει η κύρια: θέλω να σου µιλήσω ~ 
(να) φύγεις! ΑΝΤ. αφού, αφότου- ΦΡ. (παροιµ.) των φρονίµων τα παιδιά πριν 
πεινάσουν µαγειρεύουν βλ. λ. φρόνιµος. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πριν']. 

πριν^επίρρ. 1. σε προηγούµενο χρόνο, νωρίτερα: Τι µου είπες ~; ∆εν θυµάµαι! || 
τι είδες - και τρόµαξες; ΣΥΝ. πρωτύτερα, προηγουµένως ΑΝΤ. µετά, αργότερα 
2. παλαιότερα, κατά το παρελθόν: θυµάµαι ότι -οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο 
αγνοί ΣΥΝ. άλλοτε ΑΝΤ. µετέπειτα 3. πριν (το) το παρελθόν: το ~ φαντάζει 
πάντα πιο ροµαντικό 4. (µε τοπική σηµασία) πιο µπροστά: έπρεπε να είχαµε 
στρίψει έναν δρόµο ~. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πριν1]. 

πρινάρι (το) {πριναρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το πουρνάρι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. πρινάριον, υποκ. τού αρχ. πρίνος (βλ.λ.)]. 
πριναρόδεντρο (το) το πουρνάρι. 
πρινένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο πουρναριού. Επίσης 

πριναρήσιος 
πρίνος (ο) (λόγ.) το πουρνάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρίνος (ή), αγν. ετύµου, 

πιθ. µικρασιατικό δάνειο. ∆εν θεωρείται πιθανή η σύνδεση µε σλαβ. brinz 
«είδος δέντρου» ως πα-ράλλ. δάνειο ούτε η υπόθεση περί πελασγικού δανείου]. 

πριόνι (το) {πριον-ιού | -ιών} 1. εργαλείο ή συσκευή που αποτελείται κατά 
κύριο λόγο από µία λεπτή µεταλλική οδοντωτή λεπίδα και χρησιµοποιείται 
κυρ. για την κοπή σκληρών αντικειµένων, υλικών µε συνεχή και 
παλινδροµική κίνηση: ηλεκτρικό | µηχανοκίνητο ~ 2. (συνεκδ.) το 
πριονιστήριο (βλ.λ.). — (υποκ.) πριονάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πριόνιον, υποκ. τού αρχ. πρίων (ο) < ρ. πρίω «πριονίζω, κόβω» < *πρίσ-ω | 
*πρίσ-)ω, αβεβ. ετύµου, ίσως < θ. *pri-, που οδηγεί στην ευρέως διαδεδοµένη 
I.E. ρίζα *per- (πβ. αρχ. πείρω «διαπερνώ, τρυπώ», βλ. λ. περ-όνη, πόρ-πη 
κ.ά.), αλλά η παρουσία τού -i- παραµένει δυσεξήγητη. Λιγότερο πιθ. είναι η 
σύνδεση µε αλβ. prish «καταστρέφω, σπάζω». Οµόρρ. πρϊσ-µά]. 

πριονίδι (το) {πριονιδ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) οι πολύ λεπτές φλούδες 
ξύλου που αποκόπτονται κατά το πριόνισµα του, τα αποξέ-σµατά του. [ΕΤΥΜ. 
< πριόνι + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. ροκαν-ίδι, πιστολ-ίδί]. 

πριονίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {πριόνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κόβω 
µε πριόνι: ~ τα κλαδιά | το δέντρο- ΦΡ. πριονίζω την καρέκλα (την 
πολυθρόνα, τη θέση κ.λπ.) (κάποιου) υπονοµεύω κάποιον, για να χάσει τη 
θέση που έχει: δυσαρεστηµένα στελέχη τού κόµµατος του του πριονίζουν την 
καρέκλα διαδίδοντας φήµες που τον εκθέτουν ΣΥΝ. υποσκάπτω ♦ 2. (αµετβ.) 
χρησιµοποιώ το πριόνι, για να κόψω κάτι: µαθαίνω να ~ σωστά. 

πριόνισµα (το) {πριονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο µε πριόνι: ΤΟ ~ του 
ξύλου 2. (µτφ.-σπάν.) η υπονόµευση: το ~ τής θέσης | τής καρέκλας του. 
Επίσης πριόνιση (η). 

πριονιστήριο (το) [1862] {πριονιστηρί-ου | -ων} µηχανή ή εργαστήριο 
εξοπλισµένο µε µηχανές για το µηχανικό πριόνισµα κορµών δέντρων, για την 
κατασκευή καδρονιών, σανίδων κ.λπ. 

πριονιστής (ο) [1889] εργάτης εξειδικευµένος στο πριόνισµα ξύλων, στον 
χειρισµό µηχανικών πριονιών: ~ τού ναυπηγείου. 

πριονιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κοπεί µε πριόνι 2. αυτός που έχει οδοντωτό 
σχήµα µε εγκοπές και προεξοχές που σχηµατίζουν δόντια, όπως τού πριονιού 
ΣΥΝ. πριονωτός. — πριονιστά επίρρ. 

πρίΌνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πριονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
οδοντωτός, όπως το πριόνι ΣΥΝ. οδοντωτός, πριονωτός. — πριονοειδώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πριονοκορδέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ηλεκτρική (ή εσωτερικής καύσεως) 
µηχανή για την κοπή ξύλων µε κύριο εξάρτηµα µία χαλύβδινη, οδοντωτή 
ταινία, η οποία περιστρέφεται σαν ιµάντας· το µηχανικό πριόνι ΣΥΝ. 
πριονοταινία 2. το παραπάνω εξάρτηµα τής µηχανής, η πριονωτή κορδέλα. 

πριονό µύλος (ο) το πριονιστήριο (βλ.λ.). 
πριονοταινία (η) {πριονοταινιών} η πριονοκορδέλα (βλ.λ.). 
πριονωτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει χαρακτηριστικές εσοχές και εξοχές 

σχηµατίζοντας εγκοπές (δόντια σαν αυτά τού πριονιού): ~ µαχαίρι ΣΥΝ. 
οδοντωτός, πριονιστός. — πριονωτά επίρρ. 

πρίσµα (το) {πρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. διαφανές στερεό σώµα µε συνήθ. 
τριγωνική βάση, που προκαλεί τη διάθλαση φωτεινής ακτίνας σε φάσµα ή την 
αντανάκλαση της 2. ΓΕΩΜ. στερεό σώµα (σχήµα) που οι δύο βάσεις (έδρες) 
του είναι παράλληλες και πολύγωνες και οι πλευρές του παραλληλόγραµµα 3. 
(µτφ.) η οπτική γωνία υπό την οποία βλέπει, κρίνει, αξιολογεί κανείς 
(κάτι/κάποιον): υπό το ~ των νέων εξελίξεων θα επανεξεταστεί η στάση τής 
χώρας µας στη βοσνιακή κρίση ΣΥΝ. οπτική, άποψη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρίσµα, αρχική σηµ. «πριονίδι - τραύµα από πριόνισµα», < 
πρίω «πριονίζω, κόβω», για το οποίο βλ. λ. πριόνι. Η σηµ. τού γεωµετρικού 
πρίσµατος µαρτυρείται για πρώτη φορά στον Ευκλείδη (3ος αι. π.Χ.), ενώ η 
µτφ. χρήση οφείλεται σε απόδ. τού γαλλ. prisme]. 

πρισµατικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που προκύπτει µέσω πρίσµατος: ~ ανάλυση 
φωτός | φάσµα | χρώµατα | αντανάκλαση 2. αυτός που έχει κατασκευαστεί ή 
αποτελείται από πρίσµατα: ~ διόπτρα | γυαλιά | φακοί 3. αυτός που έχει το 
σχήµα πρίσµατος: ~ κατασκευή ΣΥΝ. πρι-σµατοειδής. — πρισµατικ-ά | -ώς 
[1888] επίρρ. 

πρισµατοέιδής, -ής, -ές [1766] {πρισµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
έχει πρισµατικό σχήµα ΣΥΝ. πρισµατικός 2. πρισµατοειδές (το) πολύεδρο µε 
παράλληλες βάσεις και πλευρές, που έχουν σχήµα τραπεζίου, 
παραλληλογράµµου ή τριγώνου. — πρισµατοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

Πρίστινα (η) η πρωτεύουσα τού Κοσσυφοπεδίου. [ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Pristina, 
από τον οµώνυµο ποταµό τής περιοχής, αγν. ετύµου]. 

πριτς επιφών. (οικ.-εκφραστ.) 1. (ως κοροϊδευτική ή και υποτιµητική προς τον 
άλλον απάντηση, όταν µας ζητάει κάτι) σιγά, τι λες καλέ: -Θα µου δώσεις λίγο 
παγωτό; —! || ~ που θα'ρθω, έχω κι άλλα πράγµατα να κάνω- ΦΡ. κάνω πριτς 
(σε κάποιον) (οικ., ως εκφραστική δήλωση άρνησης) αρνούµαι κάτι (σε 
κάποιον) ανασηκώνοντας τον αγκώνα και χτυπώντας τον, συνήθ. ελαφρά, µε 
την παλάµη τού άλλου χεριού συνοδεύοντας τη χειρονοµία µε τη λέξη «πριτς»: 
Μου λέει: «θα πας να µου κόψεις τα εισιτήρια;», και του κάνω κι εγώ «πριτς»! 2. 
(στη γλώσσα των νηπίων) η πορδή. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. πριτσιναδόρος (ο) 
εργαλείο µε το οποίο καρφώνονται πριτσίνια. 



πριτσίνι 1469 προαναγγέλλω 
 

[ΕΤΥΜ. < πριτσίνι + -αδόρος (βλ.λ.)]. 
πριτσίνι (το) {πριτσιν-ιού | -ιών} είδος καρφιού που χρησιµοποιείται στη 

συναρµογή µεταλλικών ελασµάτων. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. perçin < περσ. parCîn]. 
πριτσινώνω ρ. µετβ. {πριτσίνω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) συνδέω µε-

ταλλικά ελάσµατα µε πριτσίνια. — πριτσίνωµα (το). 
πριχού επίρρ. (διαλεκτ.-λογοτ.) προτού, πριν: «~ καλοστεριώσεις, κιόλας σε 

γύρεψα» (Αργ. Εφταλιώτης). 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. πριχοϋ, αβεβ. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί οι εξής 
υποθέσεις: (α) από συµφυρµό τού πρίν και τού λατ. prius (παράλλ. τ. τού 
prior, -oris «πρότερος, προγενέστερος»), µέσω µεταβολών πριοϋ > πριγοϋ 
(ευφωνικό -γ-) > πριχοϋ (αηχοποίηση) (β) από το αρχ. πρίν ή > *πρί(ν) γ' ή 
(ευφωνικό -γ-), > πριγοϋ (κατά το προτού) > πριχοϋ (αηχοποίηση) (γ) < αρχ. 
πρίν + χρον. ου (πβ. έως ου, µέχρις ου) µέσω τ. *πρι)γ(χού < *πριν-χοϋ, κατά 
τα άλλα-χοϋ, παντα-χοϋ, πολλα-χοϋ κ.τ.ό.]. 

προ πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: 1. το προτερόχρονο (πριν από, νωρίτερα από): 
οι εργασίες τής κοινοβουλευτικής οµάδας διεκόπησαν έναν µήνα ~ των εκλογών 
|| υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις ~ ενός έτους· ΦΡ. (α) προ Χριστού (συντοµ. 
π.Χ.) πριν από τη γέννηση τού Χριστού, για την ιστορική χρονολόγηση: η 
µάχη τού Μαραθώνα έγινε το 490 π.Χ. (β) προ πολλού (προ πολλού, Ηροδ. 7, 
130) εδώ και πολύ καιρό: έχει αλλάξει σπίτι - και δεν µπορώ να βρω τη νέα του 
διεύθυνση (γ) προ ολίγου (προ ολίγου, Πλουτ. Ποµπήιος 73) πριν από λίγο 
χρονικό διάστηµα: ήταν εδώ ~, είχε όµως δουλειά και έφυγε (δ) προ 
αµνηµονεύτων χρόνων πριν από µεγάλο χρονικό διάστηµα: αυτό έχει γίνει ~, 
εσύ τώρα το 'µαθές; (ε) προ ηµερησίας διατάξεως πριν από το καθορισµένο 
πρόγραµµα: αποφασίστηκε να γίνει στη Βουλή συζήτηση ~ (στ) προ καιρού 
πριν από κάποιο χρονικό διάστηµα: συναντηθήκαµε τυχαία ~ (ζ) προ ηµερών 
πριν από κάποιες µέρες 2. τόπο: κάποιος/κάτι βρίσκεται µπροστά από κάτι 
άλλο: ο Αννίβας έφτασε ~ των πυλών τής Ρώµης || εχθροί ~ των τειχών || ο Χ. ~ 
τού Ψ. πρόλαβε και έδιωξε τη µπάλα- ΦΡ. (α) έχω προ οφθαλµών έχω µπροστά 
στα µάτια µου ή έχω υπ' όψιν µου: έχω ~ τις δηλώσεις σας για τα εθνικά 
θέµατα (β) προ τετελεσµένου (γεγονότος) | προ τετελεσµένων (γεγονότων) 
µπροστά σε οριστικό γεγονός: όταν µας ενηµέρωσε για τις πράξεις του, µας 
έφερε ~ 3. (γενικότ.) εν όψει γεγονότος | καταστάσεως: ~ τού διαφαινοµένου 
σκανδάλου υποχώρησε || ~ τής σθεναρός αντιστάσεως αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει · ΦΡ. (α) προ παντός βλ. λ. προπαντός (β) προ πάντων βλ. λ. 
προπάντων. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *pro- «µπροστά από, πριν από» (µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. 
*per-, µορίου δηλωτικού κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, βλ. λ. παρά, 
περί, πέρα κ.ά.), πβ. σανσκρ. prà, λατ. pro, αρχ. γερµ. fir-(> γερµ. ver-), λιθ. 
pra, αρχ. σλαβ. pro- κ.ά. Οµόρρ. πρό-ς, πρόσ-θεν, προ-τοϋ, πρό-τερος, πρώ-τος 
κ.ά.]. 

προ- κ. πρό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. (στον χώρο) την έννοια τού 
«µπροστά»: πρό-ποδας, προ-πύλαια, προ-χωρώ 2. (στον χρόνο) από πριν, εκ 
των προτέρων: προ-εξοφλώ, προ-ειδοποιώ, προ-ετοιµάζω, προ-αισθάνοµαι, 
προ-βλέπω, πρό-ωρος 3. (α) προτεραιότητα στην τάξη, στη σειρά: προ-
πάππος, προ-πορεύοµαι, πρό-δροµος (β) γρηγορότερη εκτέλεση, ολοκλήρωση 
πράξης: προ-φταίνω, προ-λαβαίνω, προ-κάνω (γ) πρώτο στάδιο διαδικασίας, 
αρχικό µέρος συνόλου: πρό-λογος, προ-οίµιο (δ) πρωτοκαθεδρία, ιεραρχική 
ανωτερότητα: προ-ϊστάµενος (ε) (επιτατ.) µε εντονότερο τρόπο, 
αδιαµφισβήτητα, ευλόγως: προ-φα-νής, πρό-δηλος (στ) εκλογή ή επιλογή: 
προ-κρίνω, προ-αίρεση. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από την πρόθ. πρό (βλ.λ.) και δεν υφίσταται έκθλιψη κατά τη 
σύνθεση]. 

προαγάγω (να/θα) ρ. → προάγω 
προαγγελια (η) [µτγν.] {προαγγελιών} η εκ των προτέρων αναγγελία γεγονότος 
που πρόκειται να συµβεί: ~ γάµου | θυέλλης | καταιγίδας ΣΥΝ. προαναγγελία, 
προειδοποίηση, προµήνυµα. προαγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {προήγγειλα, 
προαγγέλθηκα, προηγ-γελµένος} (λόγ.) προαναγγέλλω (βλ.λ.): η διοίκηση 
προαγγέλει την ίδρυση νέων παραρτηµάτων τής τράπεζας.    — προάγγελµα (το) 
[µτγν.]. προάγγελος (ο/η) [µτγν.] {προαγγέλ-ου | -ων, -ους} αυτός που προ-
αγγέλλει ή µέσω τού οποίου προαγγέλλεται (κάτι): το χελιδόνι είναι - τής 
άνοιξης || το επεισόδιο αυτό είναι ~ µιας ευρύτερης σύγκρουσης µεταξύ των δύο 
κρατών. προαγγελτήριος, -α, -ο προαγγελτικός (βλ.λ.). προαγγελτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός µέσω τού οποίου προαγγέλλεται κάτι ΣΥΝ. προαγγελτήριος. — 
προαγγελτικ-ά | -ώς επίρρ. προαγιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προαγίασ-α, -τηκα κ. -
θηκα, -µένος κ. προηγιασµένος} (λόγ.) ΕΚΚΛΗΣ. αγιάζω εκ των προτέρων 
(κάτι)· εύχρ. κυρ. στη µτχ. προηγιασµένος, -η, -ο (βλ.λ.). προανορά (η) [1897] η 
εκ των προτέρων καταβολή χρηµάτων και αγορά εµπορεύµατος, προϊόντος, που 
θα παραδοθεί ή θα χρησιµοποιηθεί από τον αγοραστή σε καθορισµένο 
(συµφωνηµένο) χρόνο: ~ εισιτηρίων ΣΥΝ. κράτηση ANT. προπώληση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. préachat]. προαγοράζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προαγόρασ-
α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καταβάλλω εκ των προτέρων τα χρήµατα για την 
αγορά (προϊόντος ή εµπορεύµατος), που θα µου παραδοθεί ή θα χρησιµοποιήσω 
σε συµφωνηµένο χρόνο: ~ τα εισιτήρια για µια συναυλία ΣΥΝ. κρατώ ΑΝΤ. 
προπωλώ. προάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προή-γαγα (να/θα προαγάγω, µτχ. 
προαχθείς, -είσα, -έν), -χθην, -ης, -η..., -γµένος} (λόγ.) 1. ωθώ (κάποιον/κάτι) 
στην εξέλιξη και στην πρόοδο, ενισχύω την ανάπτυξη ή την εµπέδωση του: 
τέτοιες εµπρηστικές δηλώσεις δεν προάγουν το κλίµα φιλίας και συ- 

νεργασίας των δύο χωρών ΣΥΝ. ενισχύω, βελτιώνω, βοηθώ, αναπτύσσω 
ΑΝΤ. υπονοµεύω 2. (α) (για αξιωµατούχο) εγκρίνω τη µετάβαση σε ανώτερη 
ιεραρχική βαθµίδα: προήχθη σε συνταγµατάρχη | σε διευθυντή τής εταιρείας (β) 
(για µαθητή) προβιβάζω: πέρασε τα µαθήµατα και κατάφερε να προαχθεί στην 
τρίτη λυκείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετο- 

Χή· προαγωγή (η) [µτγν.] 1. η ώθηση στην εξέλιξη, στην πρόοδο: - των 
διµερών σχέσεων | τού κλίµατος εµπιστοσύνης | των τεχνών | των εθνικών 
συµφερόντων ΣΥΝ. αναβάθµιση ANT. υποβάθµιση 2. (για πρόσ.) (α) η άνοδος 
σε ανώτερη ιεραρχική βαθµίδα (τάξη, κατηγορία κ.λπ.): παίρνω ~ || η ~ του σε 
στρατηγό | σε διευθυντή (β) προαγωγές (οι) τα αποτελέσµατα των κρίσεων από 
ειδικό σώµα | επιτροπή αξιολόγησης για την άνοδο ή τη στασιµότητα σε 
ιεραρχία: ανακοινώθηκαν οι ~ υπαλλήλων για το νέο έτος (γ) (για µαθητή, 
σπουδαστή) ο προβιβασµός στην επόµενη τάξη. προαγωγικος, -ή, -ό [1897] 1. 
αυτός που συµβάλλει στην πρόοδο κάποιου πράγµατος: ενέργειες προαγωγικές 
τής φιλίας των δύο λαών 2. αυτός που σχετίζεται µε τη µετάβαση σε άλλη 
ιεραρχική ή εκπαιδευτική βαθµίδα: ~ κρίσεις αξιωµατικών || ~ εξετάσεις 
µαθητών. — προαγωγικ-ά | -ώς επίρρ. 
προαγωγός (ο/η) (λόγ.) το πρόσωπο που εξωθεί κάποιον στην πορνεία ΣΥΝ. (!) 

νταβατζής, µαστροπός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προάγω]. 
προαίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1. (α) η πρόθεση για κάτι: 

ενήργησε µε αγαθή - ΣΥΝ. επιθυµία, διάθεση, πρόθεση· ΦΡ. κατά προαίρεση 
(κατά προαίρεσιν, Αριστοτ. Μετά τά Φυσικά 1015a) χωρίς εξωτερικό 
καταναγκασµό ή καθοδήγηση, σύµφωνα µε την ελεύθερη βούληση (κάποιου) 
(β) ΝΟΜ. σύµφωνο προαιρέσεως συµφωνία βάσει τής οποίας ο ένας 
συµβαλλόµενος αναλαµβάνει υποχρέωση, εφόσον αποφασίσει στο µέλον την 
κατάρτιση µίας συµβάσεως, να προτιµήσει τον αντισυµβαλλόµενο του υπό 
τον όρο ότι δεν θα υπάρξει ευνοϊκότερη προσφορά από τρίτο πρόσωπο ΣΥΝ. 
σύµφωνο προτιµήσεως 2. ΦΙΛΟΣ, Ο γενικός, εσωτερικός προσανατολισµός τού 
ατόµου, µε βάση τον οποίο αποφασίζει εκάστοτε περί τού πρακτέου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προαίρεσις < προαιρούµαι (βλ.λ.)]. 

προαιρετικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκύπτει ή εξαρτάται από την ελεύθερη 
βούληση ή επιλογή κάποιου, που δεν είναι υποχρεωτι-κός: η συµµετοχή στη 
δηµοσκόπηση είναι ~|| η ψηφοφορία στις φοιτητικές εκλογές είναι ~ ΣΥΝ. 
εκούσιος, θεληµατικός, εθελοντικός ΑΝΤ. υποχρεωτικός. — προαιρετικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

προαιρούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προαιρείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.) έχω 
την προαίρεση, τη βούληση ή την επιθυµία- στις ΦΡ. (α) (σε εράνους) ό,τι 
προαιρείσθε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ευχαρίστηση (β) όπως προαιρείσθε όπως 
επιθυµείτε, όπως προτιµάτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, αίρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προαιρούµαι (-έο-), µέσ. ενεστ. τού ρ. προαιρώ «προλαβαίνω, 
σκοτώνω πρώτος» < προ- + αίρω (-έω) «αρπάζω, συλλαµβάνω, κυριεύω» 
(ενώ το µέσο αιροϋµαι «εκλέγω | -οµαι, προτιµώ»). Η σηµ. «προτιµώ» ήδη 
αρχ.]. 

προαισθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προαισθάνθηκα} διαισθάνοµαι (κάτι που 
επίκειται), προτού εκδηλωθεί ή γίνει αντιληπτό: ~ κίνδυνο | συµφορά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προαίσθηµα (το) [1835] {προαισθήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ό,τι διαισθάνεται 
κανείς ότι πρόκειται να συµβεί, αυτό που προαισθάνεται ότι επίκειται: έχω 
ένα καλό | κακό - ΣΥΝ. προαίσθηση 2. ΙΑΤΡ. (περι-ληπτ.) το σύνολο των 
συµπτωµάτων που προϊδεάζουν για την προσβολή από νόσο. 

προαίσθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να προαισθάνεται 
κανείς (κάτι που θα συµβεί), το να έχει προαίσθηµα (για κάτι): είχα (µια) ~ ότι 
είχε γυρίσει πίσω και πράγµατι, όταν έφθασα στο σπίτι, τον βρήκα εκεί. 

προαιώνιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (κυρ. για τον Θεό) αυτός που υπάρχει πριν από τον 
καταµετρηµένο χρόνο, πριν από τους αιώνες 2. (µτφ.) αυτός που 
χρονολογείται, που θεωρείται ότι υφίσταται µε συγκεκριµένη ιδιότητα από 
πολύν καιρό: οι ~ εχθροί µας || το ~ µίσος µεταξύ των δύο εθνών. — 
προαιώνια | προαιωνίως [µεσν.] επίρρ. 

προακτέος, -α, -ο αυτός που είναι άξιος να προαχθεί: πίνακας-µαθηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ουδ. προακτέον, τ. ρηµατικού επιθ. τού αρχ. προάγω]. 

προαλείφοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προ-αλείφθηκα, -ηλειµµένος) (λόγ.) 
προετοιµάζοµαι για ένα έργο, κάνω τις προπαρασκευαστικές κινήσεις για την 
ανάληψη αποστολής, ρόλου, αξιώµατος κ.ά.: οι φήµες τον θέλουν να 
προαλείφεται για διάδοχος τού προέδρου || ~ για την αρχηγία τού κόµµατος 
ΣΥΝ. προπαρασκευάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αλείφοµαι (µε λάδι) πριν εισέλθω στην 
παλαίστρα», < προ- + αλείφω | -οµαι]. 

προάλλες [1889] οι προηγούµενες ηµέρες- στη ΦΡ. τις προάλλες (επιρρ. φρ.) 
προ ηµερών, πριν από µερικές µέρες (προκειµένου να µην καθοριστεί πόσες): 
τον είδα ~ στον δρόµο. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + άλλες (ενν. ηµέρες), απόδ. των γαλλ. l'autre jour, ces jours 
derniers]. 

προαναγγέλλω ρ. µετβ. [µτγν.] (προανήγγειλα, προαναγγέλθηκα (λόγ. µτχ. 
προαναγγελθείς, -είσα, -έν), προανηγγελµένος) ειδοποιώ εκ των προτέρων για 
(κάτι), αναγγέλλω (κάτι που πρόκειται να συµβεί): είχε προαναγγείλει την 
αποχώρηση του εδώ και τρεις µήνες || «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος 
θανάτου» (µυθιστόρηµα τού Γκα-µπριέλ Γκαρσία Μάρκες) || οι συγγραφείς 
προαναγγέλλουν την έκδοση και δεύτερου βιβλίου για το επίµαχο θέµα ΣΥΝ. 
προαγγέλλω, προ- 
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µηνύω, προειδοποιώ. 
προαναγγελία (η) [1891] {προαναγγελιών} η εκ των προτέρων ειδο-

ποίηση ή γνωστοποίηση (γεγονότος που πρόκειται να συµβεί): η ~ τής 
αποχώρησης του θεωρήθηκε πολύ πρώιµη || επίσηµη ~ για την ίδρυση 
νέου κόµµατος ΣΥΝ. προαγγελία. 

προανακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {προανέκρινα, προανακρίθηκα} διεξά-
γω προανάκριση (κάποιου). 

προανάκριση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΝΟΜ. η προ-
καταρκτική ανάκριση για την πιστοποίηση αξιόποινης πράξης, κατ' 
αντιδιαστολή προς την τακτική ανάκριση: διετάχθη ~ κατόπιν εντο-
λής τού εισαγγελέα || διεξάγω ~. 

προανακριτικός, -ή, -ό [1880] αυτός που σχετίζεται µε την προανά-
κριση: ~ διαδικασία | εξέταση. 

προανακρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. το 
προανάκρουσµα (βλ.λ.) 2. στην αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου 
φθόγγου (βλ.λ.), η προήγηση (βλ.λ.). 

προανάκρουσµα (το) [1851] {προανακρούσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ΜΟΥΣ. σύντοµο, εισαγωγικό µουσικό κοµµάτι, που προηγείται εκτενέ-
στερης σύνθεσης: ~ στους «Ψαλµούς τού ∆αβίδ», τού Ανδρέα Νεζερί-
τη ΣΥΝ. πρελούδιο, προοίµιο 2. (µτφ.) κάθε ενέργεια που προϊδεάζει ή 
προειδοποιεί για επόµενη σηµαντικότερη ή πιο σοβαρή: εκτιµά πως 
αυτές οι επιµέρους συγκρούσεις δεν είναι παρά το ~ µιας γενικευµένης 
σύρραξης ΣΥΝ. προάγγελος, πρελούδιο, προοίµιο. — προανα-κρούω 
ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προανακρούω | -οµαι «εισάγω σε µουσικό έργο (για 
πρελούδιο)» < προ- + άνα- + κρούω/ -οµαι]. 

προαναφέρω ρ. µετβ. [µτγν.] {προανέφερα, προαναφέρθηκα (µτχ. 
προαναφερθείς, -είσα, -έν)} αναφέρω (κάτι) πριν από κάτι άλλο: όπως 
έχω ήδη προαναφέρει, τα προβλήµατα θα αυξηθούν || το συµπέρασµα 
που προκύπτει από τα προαναφερθέντα... ΣΥΝ. προλέγω. — προανα-
φορά (η) [µτγν.]. 

προανάφλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΤΕΧΝΟΛ. (κυρ. για 
µηχανές αυτοκινήτων) ανάφλεξη στο µπουζί (αναφλεκτήρα) κυλίν-
δρου µηχανής εσωτερικής καύσεως, προτού το καύσιµο συµπιεστεί 
στον µέγιστο βαθµό (νεκρό σηµείο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. pre-ignition]. 

προάνθρωπος (ο) [1893] {προανθρώπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. (κατά τη 
θεωρία τής εξέλιξης) κάθε ζώο που υπήρξε πρόγονος τού ανθρώπου 
και ήταν ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ ανθρωποειδών και ανθρώπου 
ΣΥΝ. πιθηκάνθρωπος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
proanthropus]. 

προαπαγορεύω ρ. µετβ. [µτγν] {προαπαγόρευ-σα, -θηκα, -µένος) 
απαγορεύω (κάτι) εκ των προτέρων: προαπαγόρευσαν την είσοδο στο 
κοινό για την αποφυγή επεισοδίων || προαπαγόρευσαν τη δηµοσίευση 
τής προκήρυξης των τροµοκρατικών οργανώσεων. — προαπανό-
ρευση (η). 

προαπαιτώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προαπαιτείς... | προαπαίτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα) απαιτώ από πριν, αξιώνω εκ των προτέρων: τα προαπαιτού-
µενα µαθήµατα στο πανεπιστήµιο (αυτά που πρέπει να έχει περάσει ο 
υποψήφιος υποχρεωτικά, προκειµένου να εξεταστεί σε άλλα µαθή-
µατα). 

προαπαλλάσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {προαπήλλα-ξα, προαπαλλά-χθηκα 
(καθηµ. -χτηκα, -γµένος) (λόγ.) απαλλάσσω εκ των προτέρων (κά-
ποιον). 

προαπάντηµα (το) [µτγν.] {προαπαντήµ-ατος | -ατα, -άτων} η προϋ-
πάντηση (βλ.λ.). 

προαπαντώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προαπαντάς... | προαπάντ-ησα, -ώµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. απαντώ (σε κάτι) προτού ερωτηθώ γι' αυτό: η το-
ποθέτηση του υπήρξε πλήρης και ουσιαστικά όλες οι µετέπειτα ερω-
τήσεις είχαν προαπαντηθεί · 2. προϋπαντώ. 

προαποβιώνω ρ. αµετβ. {προαπεβίωσα} αποβιώνω πριν από κάποιον 
άλλον. 

προαποβίωση (η) [1851] {-ης κ. -ωσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο θάνατος 
προσώπου που προηγείται τού θανάτου άλλου προσώπου: λόγω τής ~ 
τού πατέρα του κληρονόµησε αυτός όλη την περιουσία τού παππού 
του. 

προαπόδειξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} ΝΟΜ. η προ-
σκοµιδή αποδεικτικών µέσων πριν από την έναρξη τής αποδεικτικής 
διαδικασίας. 

προαποστελλω [αρχ.] κ. (καθηµ.) προαποοτέλνω ρ. µετβ. {προα-
πέστ-ειλα, -άλην, -ης, -η..., -αλµένος} αποστέλλω (κάτι/κάποιον) σε 
ορισµένο σηµείο πριν µεταβώ ο ίδιος εκεί ή πριν από άλλο γεγονός: 
προαπέστειλαν µε φαξ τα συµβόλαια, ώστε να µη χρονοτριβούν κατά 
την εκεί παραµονή τους. 

προαποστολη (η) [1893] 1. η εκ των προτέρων αποστολή (προσώπου 
ή πράγµατος) 2. (συνεκδ.) ό,τι προαποστέλλεται. 

προαποφαινοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προαποφάνθηκα (λόγ. προ-
απεφάνθην, -ης, -η...(} (λόγ.) αποφαίνοµαι για ένα ζήτηµα εκ των προ-
τέρων, προτού το µελετήσω ή προτού αποφανθεί το αρµόδιο πρόσω-
πο ή όργανο: τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν προαποφανθεί για την 
ενοχή των κατηγορουµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ αποθετικός. 

προαποφασίζω ρ. µετβ. [1766] {προαποφάσισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} αποφασίζω εκ των προτέρων: είχαν προαποφασίσει σε ποιον 
θα ανέθεταν το έργο' η συζήτηση έγινε απλώς για τους τύπους. 

προάριστο(ν) (το) [1846] {προαρίστ-ου | -ων} (στον στρατό) σύντοµο 
γεύµα που δίνεται λίγες ώρες µετά το πρωινό και πριν από το γεύµα. 
[ΕΤΎΜ. < προ- + αρχ. άριστον «µεσηµεριανό γεύµα» < *αίέρι-δ-τον < 
*αϊε-ρι- (> *άρι | ηρι «νωρίς το πρωί», πβ. γοτθ. air, αρχ. σκανδ. âr) + 
-(ε)δ- (ρ. εδοµαι, βλ. λ. έδεσµα) + -τον]. 

προάσκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η άσκηση για προ- 

θέρµανση, για ζέσταµα, η προκαταρκτική εκγύµναση. — προασκώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

προασπίζω ρ. µετβ. {προάσπισ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα)} (λόγ.) υπε-
ρασπίζω: ~ τα σύνορα | την ειρήνη | την ελευθερία | τα δίκαια ενός 
λαού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι. [ΕΤΥΜ µτγν. < προ- + άσπίζω (< 
ασπίς), πβ. κ. ύπερ-ασπίζω]. 

προάσπιση (η) [1786] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) (λόγ.) η µαχητική 
υπεράσπιση: η ~ των εθνικών µας συµφερόντων. 

προασπιστής (ο) [µτγν.], προασπίστρια (η) [1897] {προασπι-στριών} 
(λόγ.) ο µαχητικός υπερασπιστής συνήθ. υψηλού ιδανικού: ~ τής 
παγκόσµιας ειρήνης | τής ελευθερίας των λαών | τής εθνικής 
ανεξαρτησίας. 

προάστιο (το) (εσφαλµ. ορθ. προάστειο) {προαστί-ου | -ων} οικισµός 
ή περιοχή που βρίσκεται στην περιφέρεια µιας πόλης, µακριά από το 
κέντρο της: το Παλαιό Φάληρο είναι παραθαλάσσιο ~ τής Αθήνας || 
λαϊκά ~· ΦΡ. βόρεια προάστια τα. βόρεια προάστια τής Αθήνας, πε-
ριοχές µε υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους, πολυτελείς κα-
τοικίες κλπ.: «µεγάλη πέραση έχουν αυτά τα προϊόντα όχι µόνο στα 
σχολεία των ~ αλλά και όλης τής χώρας» (εφηµ.). — προαστιακός, -
ή, -ό [1882]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προάστιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. προάστιος < 
προ- + -άστιος < άστυ]. 

προαστισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η τάση αστικού πληθυ-
σµού να εγκαταλείπει το κέντρο τής πόλης και να εγκαθίσταται σε 
προάστια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνεια από αγγλ. suburbanisation]. 

προασφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} ασφαλίζω από πριν. 

προασφάλιση (η) [1834] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η εκ των προ-
τέρων ασφάλιση (πράγµατος): ~ εµπορεύµατος. 

προαύλιο (το) {προαυλί-ου | -ων) ο ανοιχτός και συνήθ. περιφραγµέ-
νος χώρος µπροστά ή γύρω από οικοδόµηµα, η αυλή του: το ~ τού 
σχολείου | τής εκκλησίας. [ΕΤΥΜ < αρ^. προαύλιον < προ- + -αύλιον < 
αυλή]. 

προαφαιρώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προαφαιρείς... | προαφαίρ-εσα, -ούµαι, -
έθηκα} αφαιρώ εκ των προτέρων: από τον µισθό έχουν προαφαιρεθεί 
οι κρατήσεις για το ασφαλιστικό ταµείο. —προαφαίρεση (η) [1888]. 

προάχθηκα ρ. → προάγω 
πρόβα (η) {δύσχρ. προβών} 1. η δοκιµή ρούχων που έχει ράψει ή µε-

ταποιήσει κάποιος: κάνω ~ στη µοδίστρα || ~ στο κουστούµι | στο νυ-
φικό 2. η παρασκευαστική και δοκιµαστική εκτέλεση (µουσικού, θε-
ατρικού έργου κ.λπ.) πριν από τη δηµόσια και επίσηµη παρουσίαση 
στο κοινό: άρχισαν από τώρα τις ~ για την παράσταση που θα ανε-
βάσουν τού χρόνου || τελευταία ~||~ µε κουστούµια || ~ για την πα-
ρέλαση || κάνει ~ στον λόγο που θα εκφωνήσει· ΦΡ. πρόβα τζενερά-λε 
(i) η τελευταία δοκιµή ενός έργου στο σύνολο του και µε όλους τους 
συντελεστές πριν από την πρώτη επίσηµη παρουσίαση του (την 
πρεµιέρα) (ίί) (γενικότ.) η γενική δοκιµή πριν από την επίσηµη διεξα-
γωγή επιχειρήσεως: «οι νατοϊκές δυνάµεις πληθαίνουν τις ~ για µια 
συνολική επίθεση εναντίον των Σερβοβοσνίων» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < ιταλ. prova < ρ. provare «δοκιµάζω, επιχειρώ» < λατ. probäre 
(< επίθ. probus «χρήσιµος, δόκιµος, καλός»)]. 

προβαδίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {προβάδισα} (σπάν.) προχωρώ µπροστά 
από κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους, προπορεύοµαι, κυρ. τιµητι-
κά, στις επίσηµες τελετές, ποµπές κ.λπ. ΣΥΝ. προηγούµαι. — προβά-
δίση (η) [1879]. 

προβάδισµα (το) {προβαδίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να προηγείται 
κανείς, να προχωρεί πιο µπροστά ΣΥΝ. προβάδιση 2. (συνήθ. µτφ.) η 
υπεροχή έναντι των υπολοίπων, το να κατέχει κανείς την πρώτη θέ-
ση, να είναι πρωτοπόρος: το κόµµα του διατηρεί το ~ σε όλες τις 
σφυγµοµετρήσεις || η εξαιρετική παιδεία και η προϋπηρεσία του τού 
δίνουν άνετα το ~ έναντι των συνυποψήφιων || έχω ελαφρό | σταθερό 
~ || στους άµεσους στόχους τής κυβέρνησης ~ έχει η βελτίωση τής οι-
κονοµίας 3. το τιµής ένεκεν δικαίωµα κάποιου να προπορεύεται σε 
επίσηµες τελετές: το ~ δίνεται πάντα στους αναπήρους πολέµου. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. precedence]. 

προβαίνω ρ. αµετβ. {προέβην, -ης, -η...} (λόγ.) 1. προχωρώ 2. (σε περι-
φράσεις, +σε) προχωρώ στην εκτέλεση (συγκεκριµένης πράξης, δια-
δικασίας): ~ στην ίδρυση κόµµατος (ιδρύω κόµµα) || η αστυνοµία θα 
προβεί σε συλλήψεις υπόπτων || ~ σε διαµαρτυρίες | καταγγελίες (κα-
ταγγέλλω) | διαβήµατα | αποκαλύψεις (αποκαλύπτω) | οµολογίες 
(οµολογώ) | δηλώσεις | σχολιασµό γεγονότος | ενέργειες | κινήσεις 
ΣΥΝ. ενεργώ, αναλαµβάνω. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βαδίζω µπροστά, προχωρώ», < προ- + βαί-
νω. Η µτφ. χρήση και οι περιφράσεις µε την πρόθ. είς (> σε) είναι ήδη 
αρχ.: προβήσοµαι ες το πρόσωτοῦλόγου (Ηροδ. 1, 5)]. 

προβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόβαλα κ. προέβαλα, προβλήθηκα, 
προβεβληµένος} ♦ (µετβ.) 1. κινώ, τείνω (κάτι) προς τα εµπρός: πρό-
βαλε από το παράθυρο το κεφάλι της, για να δει ποιος ήταν 2. εµ-
φανίζω (κάτι) σε οθόνη ή κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια µε µηχανή 
προβολής: ο κινηµατογράφος αυτός προβάλλει έργα ποιότητας || προ-
βάλλει διαφάνειες κατά το µάθηµα || η τηλεόραση θα προβάλει τη 
σειρά σε είκοσι συνέχειες || (µεσοπαθ.) προβάλλονται σκηνές | στιγ-
µιότυπα στην οθόνη ΣΥΝ. παίζω, δείχνω, παρουσιάζω 3. (µτφ.) πα-
ρουσιάζω (κάτι) σε avTutapa08f η προς άλλα: ~ βέτο | ενστάσεις | 
αντιρρήσεις | άλλοθι | ισχυρισµό | επιχείρηµα | αντίσταση | δικαιο-
λογία | διεκδικήσεις ΣΥΝ. αντιπαραθέτω, αντιτάσσω 4. (µτφ.) (α) πα-
ρουσιάζω εµφατικά, τονίζω: προσπαθεί να προβάλει τα θετικά σηµεία 
τής δουλειάς του || προβάλλει τη λέξη µε πλάγια γράµµατα (β) (κατ' 
επέκτ.) επιδεικνύω, διαφηµίζω: η Ελλάδα προβάλλει κυρίως τα 
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αγροτικά της προϊόντα (γ) (κακόσ.) επιδεικνύω αυτάρεσκα και εγωι-
στικά: προβάλλει µόνο τον εαυτό του || του αρέσει να προβάλλει τις 
αρετές του ♦ 5. (αµετβ.) εµφανίζοµαι, φανερώνοµαι: πρόβαλε αθόρυ-
βα µέσα στο σκοτάδι || πρόβαλε στο παράθυρο, να σου πω δυο λόγια || 
µια νέα ηγετική φυσιογνωµία προβάλλει στο πολιτικό στερέωµα τού 
τόπου || πρόβαλε ο ήλιος (ανέτειλε) 6. (µεσοπαθ. προβάλλοµαι) (α) 
εµφανίζοµαι σε οθόνη ή επίπεδη επιφάνεια µε µηχανή προβολής: σε 
ποιες αίθουσες προβάλλεται η ταινία; (β) (κακόσ.) επιδεικνύοµαι, 
κάνω επίδειξη τού εαυτού µου: του αρέσει να προβάλλεται· δεν τον 
διακρίνει η παραµικρή σεµνότητα! 7. (η µτχ. προβεβληµένος, -η, -ο) 
ευρύτερα γνωστός λόγω τής θέσεως, τής προσωπικότητας, τής αξίας 
του κλπ.: ~ πολιτικό στέλεχος | επιστήµονας | καλλιτέχνης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ρίχνω εµπρός», < προ- + βάλλω. Ήδη αρχ. είναι οι 
σηµ. «παρουσιάζω, θέτω προς συζήτηση» και «εκθέτω, εµφανίζω 
(ενώπιον όλων)». Στη σηµ. «εµφανίζω σε οθόνη» η λ. αποδίδει το αγγλ. 
project]. 

προβάρω ρ. µετβ. {πρόβαρ-α κ. -ισα) (καθηµ.) κάνω πρόβα (σε κάτι), 
το δοκιµάζω (κυρ. φορώντας το): ~ ένα φουστάνι.  — προβάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. provare, βλ. κ. πρόβα}. 

προβατάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό πρόβατο (βλ.λ.) ΣΥΝ. αρνάκι-
ΦΡ. µετράω προβατάκια µετράω φανταστικά προβατάκια προσπαθώ-
ντας έτσι να µε πάρει ο ύπνος: -∆ενµπορώ να κοιµηθώ. -Μέτρα προ-
βατάκια! 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που είναι αφελής, αθώος, άκακος: 
~ τού Θεού είναι ο κακοµοίρης, δεν πειράζει άνθρωπο! · 3. (µτφ.) 
προβατάκια (τα) οι αφροί των κυµάτων τής θάλασσας. 

προβατάρης (ο) {προβατάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που βόσκει πρόβατα 
ΣΥΝ. βοσκός, τσοµπάνος. [ΕΤΥΜ. < πρόβατο + παραγ. επίθηµα -
άρης, πβ. κ. γελαδ-άρης]. 

προβατέµπορος (ο) [µεσν.] {προβατεµπόρ-ου | -ων, -ους} ο ζωέµπορος 
που κάνει αγοραπωλησίες προβάτων. 

προβατήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. προβατίσιος) (λαϊκ.) αυτός που 
σχετίζεται µε το πρόβατο, αυτός που παράγεται ή προέρχεται από 
πρόβατο: ~ γάλα | κρέας | τυρί ΣΥΝ. πρόβειος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

προβατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυσοσµία των προβάτων, καθώς και 
των φρέσκων, µη επεξεργασµένων πρόβειων γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων. [ΕΤΥΜ. < πρόβατο + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. τραγ-ίλα]. 

προβατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό πρόβατο ΣΥΝ. αµνάδα. 
πρόβατο (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) {προβάτ-ου | 

-ων} 1. φυτοφάγο θηλαστικό ζώο, ύψους περίπου ενός µέτρου, µε πυ-
κνό µαλλί, το οποίο βόσκει σε κοπάδι και εκτρέφεται για το µαλλί, το 
κρέας και το γάλα του: βόσκω τα ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) απολωλός πρόβατο 
βλ. λ. απολωλώς (β) σαν πρόβατο στη σφαγή | ως πρόβατον επί 
σφαγήν βλ. λ. σφαγή (γ) βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα βλ. 
λ. λύκος 2. (µτφ. για πρόσ.) (α) ο ήπιος και καλοπροαίρετος άνθρω-
πος, χωρίς πονηριά ή κακία (β) ο άνθρωπος που δεν έχει δική του 
βούληση, χωρίς προσωπικότητα: «αφηνόµουν να µε κανονίζει το πρό-
γραµµα τού ορφανοτροφείου- ~ ανάµεσα στ' άλλα ~» (Ε. Αλεξίου) || 
µερικοί πολιτικοί θέλουν τους πολίτες πρόβατα, ώστε να τους χειρα-
γωγούν εύκολα- ΦΡ. (α) σαν τα πρόβατα για οµάδα ανθρώπων χωρίς 
βούληση, που ακολουθούν τυφλά: πηγαίναµε όλοι ~ πίσω απ'τον ξε-
ναγό (β) µαύρο πρόβατο βλ. λ. µαύρος. — (υποκ.) προβατάκι (το) 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πρόβατον (κυρ. πληθ. πρόβατα), ρηµατικό επίθ. τού προ-
βαίνω «προχωρώ, βαδίζω», µε τη γενική έννοια ότι πρόβατα αποκα-
λούνται «αυτά που βαδίζουν, που κινούνται», κατ' αντιδιαστολή προς 
την ακίνητη περιουσία που µπορεί να κατείχε κάποιος (πβ. την οµη-
ρική φρ. κειµήλια τε πρόβασίν τε «ακίνητα και κινητά πλούτη»). Πα-
ρόµοια χρήση εµφανίζει το αρχ. σκανδ. ganganda «κινητή περιουσία, 
κοπάδια» (ενώ liggjanda fé «ακίνητη περιουσία, θησαυρός»), ίσως και 
το χεττ. iyant «πρόβατο», µτχ. τού ija- «πηγαίνω». Η λ. πρόβατο ανα-
φερόταν αρχικώς σε κάθε είδους κοπάδια ζώων, αλλά πολύ σύντοµα 
αντικατέστησε την αρχαιότατη λ. δις στη σηµερινή σηµ. «πρόβατο»]. 

προβατοκάµηλος (η) [1812] {προβατοκαµήλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το 
λάµα (βλ.λ.). 

προβατοκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική εκτροφή προ-
βάτων, κυρ. για λόγους αναπαραγωγής ΣΥΝ. προβατοτροφία. — προ-
βατοκόµος (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. προβατοκόµος < πρόβατον + -κόµος < κοµώ «φροντί-
ζω» (βλ. λ. -κοµία)]. 

προβατοτροφία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η προβατοκοµία (βλ.λ.). — 
προβατοτρόφος (ο) [µτγν.]. προβεβηκώς, -υία, -ός (αρχαιοπρ.) 
προχωρηµένος· κυρ. στις ΦΡ. (α) προβεβηκυία ηλικία η µεγάλη, 
γεροντική ηλικία (β) προβεβηκ-ώς | •υία τη ηλικία (προβεβηκώς τη 
ηλικία, Λυσίας 24, 1ό) ο ηλικιωµένος | η ηλικιωµένη. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παρακ. τού αρχ. προβαίνω]. προβεβληµένος, -η, -ο 
αυτός που έχει προβληθεί ιδιαίτερα και είναι ευρύτερα γνωστός: ~ 
πολιτικός | καλλιτέχνης | στέλεχος κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. προβάλλω]. πρόβειος, -α, -ο 
(λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το πρόβατο, που προέρχεται ή 
παράγεται από το πρόβατο: ~ γάλα | γιαούρτι ΣΥΝ. προβατήσιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., µετρική βράχυνση τού αρχ. προβάτ-ειος (< πρό-βατον), 
πιθ. από αµάρτυρο αθέµατο τ. *πρόβα (αντί πρόβατα)]. προβέντζα (η) 
(λαϊκ.) η ξαφνική, βίαιη ενίσχυση τής έντασης τού ανέµου και η 
ταυτόχρονη αλλαγή του από νότιο σε βόρειο. [ΕΤΥΜ. < διαλεκτ. ιταλ. 
provenza (< τόπων. Provenza), άνεµος που φυ- 

σά από την περιοχή τής Προβηγκίας]. 
Προβηγκία (η) ιστορική περιοχή τής ΝΑ. Γαλλίας, που βρέχεται από τη 

Μεσόγειο Θάλασσα. — Προβηγκιανός (ο), Προβηγκιανή (η), προ-
βηγκιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. provincia «επαρχία» (> γαλλ. Provence), που ονο-
µάστηκε έτσι επειδή ήταν η πρώτη ρωµαϊκή επαρχία, η οποία ιδρύ-
θηκε πέραν των Άλπεων. Αρχικώς ονοµαζόταν Gallia Transalpina «πέ-
ραν των Αλπεων Γαλατία (Γαλλία)»]. 

προβιά (η) 1. το φυσικό ή κατεργασµένο δέρµα προβάτου 2. (κατ' επέ-
κτ.) το δέρµα ζώου: ~ λιονταριού ΣΥΝ. τοµάρι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προβέα (µε συνίζηση προβ-ιά), από αθέµατο τ. *πρόβα 
(αντί τού αρχ. πρόβατα). Βλ. κ. πρόβειος]. 

προβιβάζω ρ. µετβ. {προβίβασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προωθώ 
σε ανώτερη βαθµίδα ή θέση- κυρ. (για µαθητές) προάγω στην επόµε-
νη τάξη: τελικά δεν προβιβάστηκε- έµεινε στην ίδια τάξη! ΣΥΝ. προά-
γω ANT. υποβιβάζω. — προβιβαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + 
βιβάζω «προχωρώ, βαδίζω - κάνω κάποιον να προχωρήσει» (βλ. λ. 
βάζω)]. 

προβιβασιµος, -η, -ο [1860] αυτός που µπορεί (κρίνεται ικανός) να 
προβιβαστεί- κυρ. στη ΦΡ. προβιβάσιµος βαθµός ο βαθµός που δίνει 
στους µαθητές τη δυνατότητα να προβιβαστούν, να προαχθούν στην 
επόµενη τάξη: το «δέκα» είναι - για τους µαθητές τού γυµνασίου και 
τού λυκείου. 

προβιβασµός (ο) [µτγν.] η προώθηση (κάποιου) σε ανώτερη βαθµίδα 
ή θέση- κυρ. (για µαθητή) η προαγωγή στην επόµενη τάξη: ο ~ του στη 
θέση τού προϊσταµένου ANT. υποβιβασµός, (για µαθητή) στασι-
µότητα. Επίσης προβίβαση (η) [µτγν.]. 

προβιβαστέος, -α, -ο [1851] αυτός που είναι άξιος να προβιβαστεί 
ΣΥΝ. προακτέος. 
[ΕΤΥΜ. < θ. προβιβασ- (τού ρ. προβιβάζω) + παραγ. επίθηµα -τέος ρη-
µατ. επιθέτων, που δηλώνει υποχρεωτική πορεία ή πράξη]. 

προβιοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εποχή που 
προηγείται τής βιοµηχανοποίησης: ~ κοινωνία || παραγωγικές διαδι-
κασίες - τύπου ANT. µεταβιοµηχανικός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. preindustriai]. 

προβιταµίνη (η) {προβιταµινών} ΒΙΟΛ. ουσία που η δοµή της είναι 
παρόµοια µε αυτή τής βιταµίνης, λαµβάνεται από τον άνθρωπο µε 
την τροφή του και µέσα στον οργανισµό µετατρέπεται στην αντί-
στοιχη βιταµίνη. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. provitamin (νόθο 
συνθ.)]. 

προβλεπτικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που χαρακτηρίζεται από την 
ικανότητα να προβλέπει: ~ σχεδιασµός | σκέψη | κίνηση ΣΥΝ. προ-
νοητικός, διορατικός. — προβλεπτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

προβλεπτικότητα (η) [1841] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα (κάποιου) να 
προβλέπει, να υπολογίζει σωστά και εγκαίρως τις εξελίξεις. 

προβλέπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {προέβλεψα κ. πρόβλεψα κ. προ-
είδα, προβλέφθηκα (λόγ. µτχ. προβλεφθείς, -είσα, -έν)} ♦ (µετβ.) 1. 
εκτιµώ ή διαισθάνοµαι κάτι το οποίο πρόκειται να συµβεί στο µέλ-
λον: η αστυνοµία δεν προβλέπει επεισόδια στη διαδήλωση || - βελ-
τίωση τού πολιτικού κλίµατος µέχρι τις εκλογές ΣΥΝ. εκτιµώ, αναµέ-
νω 2. µαντεύω (κάτι που θα γίνει στο µέλλον): η χαρτορίχτρα τού 
πρόβλεψε πολλά κέρδη | επιτυχίες | µεγάλο έρωτα || ο υπερτυχερός 
που προέβλεψε σωστά τα αποτελέσµατα και των δεκατριών αγώνων 
ΣΥΝ. προµαντεύω 3. (ειδικότ.) κάνω πρόγνωση: η Ε.Μ.Υ. προβλέπει 
επιδείνωση τού καιρού από αύριο σε όλη τη χώρα 4. καθορίζω ή 
επιτρέπω µε βάση διατάξεις, κανονισµούς κ.λπ.: τι προβλέπει το 
Σύνταγµα για τέτοιες περιπτώσεις; || το συµβόλαιο του δεν προβλέπει 
αποζηµίωση || η συµφωνία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση αθέτη-
σης των συµφωνηµένων || (µτχ.) οι προβλεπόµενες ρήτρες από το συµ-
βόλαιο 5. περιλαµβάνω (κάτι) σε σχεδιασµό: δεν είχαν προβλέψει έξο-
δο κινδύνου για περίπτωση πυρκαγιάς || προέβλεψαν και δέκα θέσεις 
παραπάνω σε περίπτωση που χρειαζόταν 6. καθορίζω, προσδιορίζω 
µε υπολογισµό και αξιοποίηση των υπαρκτών δεδοµένων: το κόστος 
τού έργου έχει προβλεφθεί στα δέκα δις || προβλεπόµενη διάρκεια ζω-
ής || προβλεπόµενο κέρδος 7. (τριτοπρόσ. µεσοπαθ. προβλέπεται, προ-
βλέπονται) περιλαµβάνεται στον κανονισµό, σε όσα επιτρέπονται: 
δεν προβλέπεται χορήγηση αδείας για τέτοιους λόγους || προβλέπονται 
αυστηρές κυρώσεις, σε περίπτωση µη τήρησης τής συµφωνίας || τι 
προβλέπεται γι'απόψε; (τι έχει το πρόγραµµα γι' απόψε;) ♦ (αµετβ.) 8. 
λαµβάνω (προληπτικά) τα µέτρα µου για κάτι: έξυπνος είναι, αλλά δεν 
προβλέπει ποτέ για το µέλλον || έχετε προβλέψει για πιθανό σεισµό; 
ΣΥΝ. προνοώ 9. µαντεύω: για να κερδίσεις, πρέπει να προβλέψεις 
σωστά. 

πρόβλεψη (η) [1769] {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} 1. η εκ των προ-
τέρων εκτίµηση για κάτι που πρόκειται να συµβεί ή υπολογίζεται να 
συµβεί: δεν ήθελε να κάνει καµία ~ για τον αυριανό αγώνα || ~ τού 
καιρού || διακινδυνεύω µια ~ 2. η έγκαιρη φροντίδα, η πρόνοια για 
µελλοντικά δεδοµένα: δεν είχε γίνει ~ για την περίπτωση πληµύρας || 
τα κτήρια σχεδιάστηκαν χωρίς αντισεισµική ~ 3. ΟΙΚΟΝ. (α) το αντι-
στάθµισµα ποσού, το οποίο θα καταβληθεί από τον αποδέκτη συναλ-
λαγµατικής (β) η παρακράτηση ποσού από το καθαρό κέρδος για την 
κάλυψη ζηµιών, τα έξοδα συντηρήσεως ή επεκτάσεως εγκαταστάσε-
ων κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόγνωση. προβλέψιµος, -η, -ο [1840] αυτός 
που µπορεί να προβλεφθεί, να υπολογιστεί εκ των προτέρων: η 
αντίδραση του δεν ήταν ~|| ~ άνθρωπος (µε αντιδράσεις και 
συµπεριφορά σταθερή) ANT. απρόβλεπτος. — προβλεψιµότητα (η). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prévisible]. προβλήθηκα ρ. -> 
προβάλλω πρόβληµα (το) {προβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε 
ζήτηµα που τί- 
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θεται προς επίλυση ή καθετί που προκαλεί δυσκολία ή µας απασχολεί λόγω 
τού δυσάρεστου ή πιεστικού του χαρακτήρα: το ~ τού νέφους | τού 
πληθωρισµού | τής ανεργίας ! των λαθροµεταναστών || το κυκλοφοριακό ~ || 
έχει πολλά ~ µε την υγεία του || έχω ~ στην όραση 
Ι στην ακοή | στην κίνηση των άκρων || καρδιακό | πεπτικό | ψυχολογικό | 
αντιληπτικό | σεξουαλικό | ορµονικό ~ || εµφανισιακό | οικονοµικό | κοινωνικό 
| δυσεπίλυτο | οξύ ~ || προκαλώ | δηµιουργώ | αντιµετωπίζω | λύνω ένα ~ || 
θέτω σε κάποιον ένα - || θέλουµε καινούργιο σπίτν το ~ είναι πού θα βρούµε τα 
λεφτά || δεν καταλαβαίνω· πού είναι το ~; || αυτό δεν είναι ~ (δεν προξενεί 
δυσκολίες) || αυτό είναι δικό σου ~! (και όχι δικό µου) || όποιος κερδίσει το 
λαχείο θα λύσει το ~ τής ζωής του (όλα τα οικονοµικά του προβλήµατα)- ΦΡ. 
(καθηµ.) (α) κανένα πρόβληµα! δεν έχω αντίρρηση: θα προτιµούσα να έρθεις 
Τρίτη, αλλά αν θέλεις να έρθεις ∆ευτέρα, ~! (β) πρόβληµα σου! αυτό πρέπει να 
απασχολήσει εσένα και όχι εµένα 2. (ειδικότ.) ζήτηµα µε το οποίο δίνονται 
συγκεκριµένα δεδοµένα (γνωστά) και ζητούνται άλλα, για την εύρεση των 
οποίων απαιτείται µία σειρά µαθηµατικών ή άλλων επιστηµονικών πράξεων: 
γεωµετρικό | φιλοσοφικό | δύσκολο | εύκολο ~ || ~ απλής µεθόδου των τριών | 
εξισώσεων || όλοι οι µαθητές έλυσαν το ~ µε ευκολία || θα σου βάλω ένα ~: αν 
έχεις 5 µήλα και σου πάρω τα 3, πόσα θα σου µείνουν; 3. οτιδήποτε προκαλεί 
ερωτηµατικά ή αµφιβολίες: το χωρίο αυτό αποτελεί ένα από τα µεγάλα - για 
τους φιλολόγους ΣΥΝ. (εκφραστ.) αίνιγµα, γρίφος 4. (καθηµ.) η δυσκολία στο 
να αποδεχθεί κανείς κάτι: έχω ~ µε την Τετάρτη-µήπως γίνεται να το κάνουµε 
Τρίτη; || -Τι ~ έχεις µε το αµάξι του; -∆εν µ ' αρέσει το χρώµα του- ΦΡ. (οικ.-
συνήθ. µε επιθετική διάθεση) έχεις πρόβληµα; υπάρχει κάτι που δεν σου 
αρέσει; 5. προβλήµατα (τα) οι δυσκολίες στις σχέσεις (µε κάποιον): έχω ~ µε 
τους γείτονες- ενοχλούνται που βάζω τη µουσική δυνατά. — (υποκ.) 
προβληµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε έχει ριχτεί µπροστά, εµπόδιο», < 
προβάλλω (πβ. κ. βλήµα - βάλλω). Ήδη στους αρχ. συγγραφείς συναντούµε τη 
σηµ. «γεωµετρικό ζήτηµα (προς επίλυση)», στον δε Αριστοτέλη η λ. 
αναφέρεται στο θεωρητικό ερώτηµα σχετικά µε το αν µια δήλωση είναι 
αληθής ή ψευδής. Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. λατ. problèma, 
αγγλ. problem, γαλλ. problème, γερµ. Problem κ.ά.]. 

προβληµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {προβληµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
δηµιουργώ προβληµατισµό (σε κάποιον), του προκαλώ ερωτηµατικά, 
αβεβαιότητα ή δυσχέρεια: µε προβληµατίζει η στάση κάποιου | τα αποτέλεσµα | 
τα σχόλια των άλλων | η συµπεριφορά ενός γνωστού ΣΥΝ. απασχολώ, 
ανησυχώ 2. (µεσοπαθ. προβληµατίζοµαι) καταπιάνοµαι εις βάθος µε ένα 
θέµα, ασχολούµαι σοβαρά (µε κάτι) επιζητώντας τρόπους προσέγγισης ή 
αντιµετώπισης του: δεν έχει προβληµατιστεί ποτέ για τη ζωή | για το µέλλον του 
| σχετικά µε φιλοσοφικά ζητήµατα || προβληµατίστηκε έντονα πριν καταλήξει σ' 
αυτή την απόφαση 3. (η µτχ. προβληµατισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που τον 
απασχολεί έντονα κάτι: τον είδα αρκετά προβληµατισµένο χθες-συνέβη τίποτα; 
(β) αυτός που θέτει ή διαπιστώνει προβλήµατα και επιζητεί τρόπους επίλυσης 
τους: είναι ~ άνθρωπος || βιβλίο για ~ αναγνώστες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προβληµατικός. 

προβληµατική (η) 1. ο προβληµατισµός για συγκεκριµένο θέµα, µε διαχωρισµό 
και σύνδεση των επιµέρους ζητηµάτων, που εµφανίζουν λογική αλληλουχία: η 
επιχειρηµατολογία του ήρθε ως απάντηση στην ~ που εξέθεσε ο προηγούµενος 
οµιλητής 2. το σύνολο των προβληµάτων µε τα οποία συνδέεται κάτι: η ~ ενός 
σκηνοθέτη | ενός έργου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προβληµατισµός. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
γερµ. Problematik < αρχ. προβληµατικός]. 

προβληµατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί ή παρουσιάζει πρόβληµα ή 
που η αντιµετώπιση του συνιστά πρόβληµα: ~ διατύπωση | κατάσταση | 
συµπεριφορά | διαδικασία || ~ άνθρωπος! ΦΡ. (α) προβληµατικό παιδί παιδί µε 
κινητικά ή/και διανοητικά προβλήµατα (β) προβληµατική επιχείρηση κάθε 
επιχείρηση, κυρ. εθνικού ενδιαφέροντος, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί 
κυρ. στις οικονοµικές της υποχρεώσεις και η περαιτέρω λειτουργία της είναι 
αµφίβολη: εξυγίανση | ιδιωτικοποίηση των προβληµατικών επιχειρήσεων. — 
προβληµατικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. 

προβληµατικός - προβληµατισµένος. Οι δύο λέξεις συγχέονται συχνά στη 
χρήση τους, παρά την εντελώς διαφορετική σηµασία τους. Συγκεκριµένα, 
το προβληµατικός δηλώνει πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις που 
προκαλούν προβλήµατα, τα οποία ενοχλούν ή ανησυχούν τον οµιλητή· 
πρόκειται δηλ. για λέξη που χρησιµοποιείται µε αρνητική έννοια 
(«κακόσηµα»): Στη δουλειά του, στο σπίτι του, στις παρέες του αρπάζεται µε 
το παραµικρό και φέρνει τους άλλους σε δύσκολη θέση- είναι πραγµατικά ένα 
προβληµατικό άτοµο - Αγόρασε µια επιχείρηση που αποδείχθηκε προ-
βληµατική, γι ' αυτό και οι πρώην ιδιοκτήτες της έσπευσαν να την πουλήσουν 
όσο-όσο. Αντίθετα, θετική (εύσηµη) είναι η έννοια µε την οποία 
χρησιµοποιείται η λ. προβληµατισµένος- δηλώνει το πρόσωπο που 
προβληµατίζεται για κάτι το οποίο σχετίζεται µε ένα θέµα δύσκολο ή 
ανησυχητικό και προσπαθεί να βρει λύση, να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα: 
Όλοι φάνηκαν πολύ προβληµατισµένοι µε τις εξελίξεις που υπήρξαν στο 
Χρηµατιστήριο - Γενικά, είναι ένας προβληµατισµένος συγγραφέας που 
παρακολουθεί και εκφράζει τις ανησυχίες τής εποχής του (τελείως 
διαφορετικό νόηµα θα είχε η διατύπωση: Είναι ένας προβληµατικός 
συγγραφέας! θα αποτελούσε έναν πολύ αρνητικό χαρακτηρισµό). 

προβληµατικότητα (η) [1864] {χωρ. πληθ.} η αυξηµένη εµφάνιση 

προβληµάτων (σε κάποιον/κάτι) (ώστε να καθίσταται προβληµατικ-ός/-ό): η ~ 
τού χαρακτήρα του || η ~ τού συστήµατος διορισµών αποδεικνύεται από το 
πλήθος των αδιόριστων που περιµένουν χρόνια για µια θέση. 

προβληµατισµένος, -η, -ο → προβληµατίζω 
προβληµατισµός (ο) 1. η πρόκληση και έκφραση ερωτηµάτων και ανησυχιών: 

Είναι τόσο απλό! Προς τι όλος αυτός ο ~; || ο επιστηµονικός - του γεννήθηκε 
από την παρατήρηση των φυσικών φαινοµένων 2. (κατ' επέκτ.) η κατάσταση 
τού ανθρώπου που προβληµατίζεται, η ύπαρξη ερωτηµάτων, ανησυχιών κυρ. 
πνευµατικού και κοινωνικού χαρακτήρα 3. (συνεκδ.) οποιοδήποτε ζήτηµα 
προβληµατίζει (κάποιον): εκφράζω | µοιράζοµαι µε κάποιον τους ~ µου || 
συµµερίζοµαι τους ~ κάποιου. 

προβληµατισµός - προβληµατική. Από το προβληµατίζοµαι (για 
κάτι) χρησιµοποιείται πολύ τελευταία η λ. προβληµατισµός. Και 
οι δύο λέξεις είναι νέες. Το προβληµατισµός χρησιµοποιείται για την πράξη 
τού προβληµατίζοµαι τόσο στον ενικό (Ο προβληµατισµός τής κυβερνήσεως 
για ορισµένα ζητήµατα τής εξωτερικής µας πολιτικής είναι κατά πόσον θα 
πρέπει να δεχθεί ξένες µεσολαβητικές προσπάθειες) όσο και στον 
πληθυντικό (Οι προβληµατισµοί του για την οικονοµία εκφράζονται συχνά 
στα κείµενα που δηµοσιεύει στον Τύπο). Νέα (από το γερµ. Problematik, που 
ανάγεται στο ελλην. προβληµατικός) είναι και η λ. προβληµατική, που 
χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού προβληµατισµός: Η προβληµατική που 
εξέθεσε στη Βουλή, έδειξε ότι έχει συλλάβει την κρισιµότητα τής κατάστασης. 

προβλήτα (η) κατασκευή σε θάλασσα, λίµνη ή ποταµό µε τη µορφή τεχνητής 
προεκβολής τής ξηράς, η οποία χρησιµοποιείται για το πλεύρισµα των 
πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, την αποβίβαση και επιβίβαση 
επιβατών κλπ.: τσιµεντένια ~ || πλωτή ~ (πλωτή κατασκευή | πλατφόρµα που 
αγκυροβολείται µακριά από την ακτή, κυρ. για να διευκολύνει τη φόρτωση 
πετρελαιοειδών) ΣΥΝ. λιµενοβραχίονας, µόλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προβλής, -ήτος < προβάλλω, µέσω θ. βλη- (πβ. αόρ. ε-βλή-θην 
τού ρ. βάλλω)]. 

προβοδίζω ρ. µετβ. {προβόδισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) συνοδεύω για λίγο 
(κάποιον που αναχωρεί), τον βγάζω ώς την πόρτα ΣΥΝ. ξεπροβοδίζω, 
ξεβγάζω, κατευοδώνω. Επίσης προβοδώνω. — προβάδισµα κ. προβόδωµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προβοδώ, πιθ. < *προ-ευοδώ (πβ. µτγν. κατευοδώ) < προ- + 
ευ- + -οδώ (< οδός). Λιγότερο πιθ. η άποψη ότι το ρ. ανάγεται στο µεσν. 
πρόβοδος «οδηγός» < λατ. providus < ρ. provideo «προβλέπω, προνοώ»]. 

προβοκάρω ρ. µετβ. {προβόκαρ-α κ. -ισα} υποκινώ (µέλη οργάνωσης, 
συµµετέχοντες σε πολιτική εκδήλωση κ.λπ.) σε ενέργειες οι οποίες θα έχουν 
άσχηµο αντίκτυπο, ώστε να τους εκθέσω (προς όφελος αντιπάλων τους, τής 
αστυνοµίας κ.λπ.). — προβοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < νταλ. provocare < λατ. 
provocare «προκαλώ» < pro- «προ→ + voco «καλώ, ονοµάζω» (< vox 
«φωνή»)]. 

προβοκάτορας (ο) {προβοκατόρων}, προβοκατορισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που διεισδύει δολίως σε οργάνωση, διαδήλωση, πολιτική εκδήλωση 
κ.λπ. και δρα υπονοµευτικά, στοχεύοντας να προκαλέσει αναταραχές ή να 
παρασύρει κάποιους σε ενέργειες που θα τους εκθέσουν (προς όφελος των 
αντιπάλων τους, τής αστυνοµίας κ.λπ.). — προβοκατόρικος, -η, -ο, 
προβοκατορικά κ. προβοκατόρικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προβοκάτωρ, -ορός, αρχική σηµ. «ξιφοµάχος», < λατ. 
provocätor < provoco «προκαλώ» (βλ. κ. προβοκάρω)]. 

προβοκάτσια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η δράση ή ενέργεια που έχει σκοπό να 
παρασύρει άτοµο ή οµάδα σε παράνοµες ή ανάρµοστες πράξεις, ώστε να 
εκτεθούν και να ωφεληθούν οι αντίπαλοι τους, η αστυνοµία κ.λπ.: οι 
διοργανωτές τής διαδήλωσης απέδωσαν τις καταστροφές καταστηµάτων σε ~, 
που αποσκοπούσε στο να στρέψει την κοινή γνώµη εναντίον τους. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. provokatsija < λατ. provocano «πρόκληση» < provocare 
«προκαλώ» (βλ. κ. προβοκάρω)]. 

προβολέας (ο) {προβολ-είς, -έων} 1. ισχυρή φωτιστική συσκευή, που 
συγκεντρώνει και εκπέµπει τη φωτεινή ροή σε σταθερή κατεύθυνση, 
επιτυγχάνοντας έτσι υψηλή ένταση τοπικού φωτισµού· χρησιµοποιείται για τη 
φωτοδότηση µεγάλων χώρων, κτηρίων κ.λπ., την αναζήτηση µακρινών 
στόχων τη νύχτα ή ως φωτιστική πηγή σε φωτογραφικά εργαστήρια: ο ~ έπεσε 
πάνω στην πρωταγωνίστρια || ~ γηπέδου | δρόµου | θεάτρου | αυτοκινήτου || ~ 
διάχυτου φωτισµού (αυτός που χρησιµοποιείται για τον φωτισµό χώρων, λ.χ. 
πλατειών, αεροδροµίων) || ~ οµίχλης | αεράµυνας || (µτφ.) κατάφερε να στρέψει 
ξανά τους - τής δηµοσιότητας πάνω του 2. ΚΙΝΗΜ. η ειδική συσκευή, µε την 
οποία πραγµατοποιείται η προβολή κινηµατογραφικής ταινίας 3. εποπτικό 
όργανο για την προβολή διαφανειών (σλάιντς) σε τοίχους, επιφάνειες κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. προβολεύς, αρχική σηµ. «παραγωγός - γεννήτορας», < αρχ. 
προβάλλω (πβ. κ. βολή - βάλλω). Η σύγχρονη σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
projecteur]. 

προβολή (η) 1. η παρουσίαση φωτεινών εικόνων: ~ διαφανειών ΦΡ. µηχανή 
προβολής (i) κάθε µηχανή που προβάλλει εικόνες σε οθόνη (ii) (ειδικότ.) η 
κινηµατογραφική µηχανή που προβάλλει την ταινία 2. (ειδικότ.) η 
παρουσίαση κινηµατογραφικής ταινίας (σε οθόνη): στο πλαίσιο τού φεστιβάλ 
θα γίνει ~ 20 κλασικών ταινιών τού ευρωπαϊκού κινηµατογράφου || είδα την 
ταινία σε νυχτερινή ~· ΦΡ. κίνηµα- 
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τογράφος α' | β' προβολής ο κινηµατογράφος που παρουσιάζει καινούργιες 
ταινίες (α' προβολής) ή αυτές που έχουν ήδη προβληθεί (β' προβολής) · 3. η 
έντονη παρουσίαση (προσώπου ή πράγµατος), µε στόχο να γίνει ευρύτερα 
γνωστό, να διαφηµιστεί: σκοπός τής διεθνούς έκθεσης είναι η - των ελληνικών 
επιχειρήσεων || οι πολιτικοί επιδιώκουν την - τους από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης || έγινε µεγάλη ~ στο νέο προϊόν || κατηγορήθηκε από συναδέλφους 
της ότι επιδιώκει την προσωπική της ~ και µόνο · 4. η προώθηση συγκεκριµέ-
νου εµπορεύµατος σε κατάστηµα, λ.χ. µε την τοποθέτηση του σε περίοπτη 
θέση, την επίδειξη του στους πελάτες από υπαλλήλους: ~ ενός καινούργιου 
αρώµατος | τού νέου µακιγιάζ µιας εταιρείας ΣΥΝ. προώθηση · 5. ΨΥΧΟΛ. ένας 
από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς άµυνας τού εγώ, κατά τον οποίο το 
υποκείµενο αποδίδει σε άλλο πρόσωπο ή πράγµα ιδιότητες, επιθυµίες, 
συναισθήµατα κ.λπ. που αρνείται να αναγνωρίσει στον εαυτό του ή τα οποία 
δεν µπορεί να υποφέρει · 6. (λόγ.) η προέκταση: η µεγάλη ~ τής στεριάς προς 
τη θάλασσα και οι σκόπελοι κάνουν την πλεύση επικίνδυνη ΣΥΝ. προεξοχή, 
προεκβολή ANT. εσοχή 7. (α) ΓΥΜΝΑΣΤ. η µετακίνηση τού ενός ποδιού προς τα 
εµπρός και λοξά µε ταυτόχρονη κάµψη τού γονάτου, ενώ το άλλο πόδι 
παραµένει τεντωµένο (β) ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) το τέντωµα τού ποδιού από 
παίκτη, µε στόχο να διώξει τη µπάλα από τα πόδια αντιπάλου ΣΥΝ. τάκλιν 8. 
ΓΕΩΜ. η απεικόνιση ενός συνόλου σηµείων (σε ευθεία, επίπεδο ή επιφάνεια) 
µε τη βοήθεια ενός κέντρου ή µιας ευθείας ή ενός επιπέδου: ~ ευθείας (σε 
επίπεδο) | τετραγώνου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ρίψη», < προβάλλω (πβ. κ. βολή - βάλλω). 
Εύχρηστες είναι στην Αρχ. οι σηµ. «πρόταση - ψήφισµα» και «αµυντικό όπλο 
που κρατιέται µπροστά από το σώµα». Στη σηµ. «παρουσίαση φωτεινών 
εικόνων» η λ. αποδίδει το γαλλ. projection]. 

προβολή - προπαγάνδα - διαφήµιση. Η λ. προβολή έχει γενική σηµασία και 
θετικό περιεχόµενο: Η προβολή των αξιών στις οποίες πιστεύει ένας λαός 
είναι έργο τής παιδείας. Αρνητική χροιά έχει η σηµασία τής λ. προπαγάνδα- 
δηλώνει την προβολή πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών κυρίως 
αρχών και διδαγµάτων µε κάθε τρόπο, συχνά παραπειστικό, 
αποπροσανατολιστικό, επικοινωνιακά ανέντιµο, αφού µπορεί να περιέχει 
ελλιπείς, παραποιηµένες ή εσφαλµένες πληροφορίες, που δεν βοηθούν να 
διαµορφώσει κανείς ορθολογική, τεκµηριωµένη και αντικειµενική γνώµη. 
Ας σηµειωθεί ότι η προπαγάνδα ξεκίνησε ως επίσηµη ενηµερωτική κίνηση 
τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (το 1559) προς διάδοση τής πίστης 
(Congregano de propaganda fide = Επιτροπή προς διάδοση τής πίστης), 
πέρασε στην οργανωµένη διάδοση κοινωνικοπολιτικών και ιδεολογικών 
αντιλήψεων από τις χώρες τού πρώην ανατολικού συνασπισµού, λιγότερο 
και στον δυτικό, λεγόµενο, κόσµο, για να φθάσει στο κορύφωµα της µε την 
οργανωµένη προπαγάνδα τού γερµανικού ναζισµού από τον Γκαίµπελς. Η 
µεταπολεµική, όλο και περισσότερο καταναλωτικά προσανατολισµένη, 
κοινωνία, µε προεξάρχουσα χώρα τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 
προέβαλε και επέβαλε τη διαφήµιση, την προβολή καταναλωτικών κυρίως 
προϊόντων µε κύριο στόχο το εµπορικό κέρδος. Η νεοελληνική λ. 
διαφήµιση πλάστηκε το 1887, για να αποδώσει το γαλλ. réclame (πβ. και 
ρεκλάµα), το οποίο προέρχεται από το p. réclamer «αναφωνώ» (< λατ. 
reclamo), ενώ η Αγγλική χρησιµοποιεί το advertisement από αντίστοιχη 
µεσαιωνική γαλλ. λέξη (avertissement), που ανάγεται στο λατ. ad-verto 
«στρέφω την προσοχή προς κάτι». 

προβολικός, -ή, -ό [1805] 1. ΓΕΩΜ. αυτός που σχετίζεται µε την προβολή 
(βλ.λ., σηµ. 8): ~ ευθεία ! επίπεδο | απεικόνιση | γεωµετρία 2. ΦΩΤΟΓΡ. 
προβολική εκτύπωση µέθοδος αντιγραφής φωτογραφικών εικόνων, µε την 
οποία παράγονται αντίγραφα διαφορετικών διαστάσεων · 3. αυτός που 
σχετίζεται µε τον προβολέα (βλ.λ.): ~ φάρος (φάρος που χρησιµοποιεί 
ηλεκτρικό προβολέα) 4. ΨΥΧΟΛ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την προβολή 
(βλ.λ., σηµ. 5): ~ ταύτιση (β) προβολικό τεστ ψυχολογική δοκιµασία που 
αποτελείται από αόριστα, ασαφή ερεθίσµατα, τα οποία το άτοµο καλείται να 
περιγράψει και να ερµηνεύσει. 

πρόβολος (ο) {προβόλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. πλάγιος ιστός που 
προεξέχει από την πλώρη ιστιοφόρου πλοίου και χρησιµεύει για να στερεώνει 
τα εµπρόσθια βοηθητικά ιστία ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπαστούνι 2. ΑΡΧΙΤ. (α) λιθόκτιστη 
ή τσιµεντένια προεξοχή µε σχήµα τριγωνικό, σφηνοειδές ή ελλειπτικό, που 
κατασκευάζεται στη βάση των βάθρων γέφυρας, για να ενισχύσει το κτίσµα 
(β) προέκταση οριζόντιου δοµικού στοιχείου κατά το ένα άκρο του πέρα από 
το σηµείο στήριξης του 3. (α) κατασκευή που προεξέχει από µόλο, προβλήτα 
κ.λπ. και έχει διεύθυνση κάθετη ή λίγο λοξή προς την πλησιέστερη παραλία· 
χρησιµεύει για να προστατεύει την παραλία από τη διαβρωτική ενέργεια των 
κυµάτων (β) χαµηλό ανάχωµα, εγκάρσιο προς την όχθη χειµάρρου ή ποταµού, 
που την προστατεύει από τη διάβρωση. [ETYM αρχ. < προβάλλω (πβ. κ. 
βόλος - βάλλω)]. 

προβοσκίδα (η) 1. σαρκώδης προεκβολή στο πρόσθιο τµήµα τής κεφαλής 
διαφόρων ζώων (λ.χ. τού ελέφαντα) ή εντόµων (λ.χ. τού κου-νουπιού), που 
σχηµατίζεται συνήθ. ως επιµήκυνση τής µύτης και τού επάνω χείλους ή των 
στοµατικών οργάνων και χρησιµεύει κυρ. για την εύρεση και τη λήψη τής 
τροφής 2. (µτφ.-σκωπτ.) η µεγάλη µύτη. [ΕΤΥΜ < αρχ· προβοσκίς, -ίδος < 
προ- + βοσκίς < βόσκω]. 

προβοσκιδοειδής, -ής, -ές [1890] {προβοσκιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΖΩΟΛ. 
ζώο που ανήκει στην τάξη χερσόβιων θηλαστικών µε προβοσκίδα, στην οποία 
περιλαµβάνονται µόνο τα διάφορα είδη ελεφά- 

ντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. προβοσκιδοφόρος, -α, -ο [1861] ΖΩΟΛ. αυτός 
που φέρει προβοσκίδα: ~ ζώα | έντοµα. 
[ΕΤΥΜ. < προβοσκίδα + -φόρος < φέρω]. προβούλευµα (το) (προβουλεύµ-ατος 
| -ατα, -άτων} ΝΟΜ. (παλαιότ.) πράξη τού εισαγγελέα πρωτοδικών, µε την οποία 
έγκληση ή µήνυση απορρίπτεται ως αβάσιµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προβουλεύω «προσχεδιάζω, προαποφασίζω» < προ- + βουλεύω | 
-οµαι < βουλή (βλ.λ.)]. προβώ (να/θα) ρ. → προβαίνω 
προγαµιαίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που υπάρχει, γίνεται ή δίνεται πριν από τον 

γάµο: ~ σχέσεις | συµβόλαιο | δωρεά (περιουσιακό στοιχείο τού άνδρα ή 
τρίτου προσώπου, που δωριζόταν στη γυναίκα πριν από τον γάµο ως 
ανταπόδοση τής προίκας). 

προγάστριο (το) {προγαστρί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. το υπογάστριο (βλ.λ.)· (ειδικότ.) 
το προκοίλι: «µια πολύ συµπαθητική µερίς ανθρώπων τής ευπόρου τάξεως, που 
δεν µεταβάλλουν τους παράδες τους εις προ-γάστρια και λιπαρά προγούλια...» 
(Στρ. Μυριβήλης). [ΕΤΥΜ < µτγν. προγάστριον < προ- + -γάστριον < γαστήρ 
«κοιλιά» (βλ. κ. γαστέρα)]. 

προγάστωρ (ο/η) {προγάστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.-σκω-πτ.) 
αυτός που έχει προτεταµένη την κοιλιά, ο χοντρός: «ο ~ πρώην υπουργός 
Εξωτερικών τής Ιταλίας» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < προ- + -γάστωρ < γαστήρ 
«κοιλιά» (βλ. κ. γαστέρα)]. 

προγενέστερος, -η (λόγ. -έρα), -ο 1. αυτός που προηγήθηκε, που υπήρξε, 
συνέβη ή έγινε πριν από (κάποιον ή κάτι) άλλο: σε ~ έργα του δεν ασχολήθηκε 
µε τέτοια θέµατα || ~ εποχή | συµβάν || πρόκειται για υπόθεση - τού διορισµού 
του ΣΥΝ. προηγούµενος, παλαιότερος ANT. µεταγενέστερος 2. προγενέστεροι 
(οι) οι άνθρωποι που έζησαν σε προηγούµενες εποχές ΣΥΝ. παλιοί ANT. 
µεταγενέστεροι. — προγενέστερα | προγενεστέρως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. προγενής «προγεννηθείς» < προ-+ -
γενής< γένος]. 

προγεννητιΚΟς, -ή, -ό αυτός που συµβαίνει ή διενεργείται πριν από τον τοκετό: 
~ έλεγχος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prénatal]. 

προγεστερόνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ορµόνη τού γυναικείου γεννητικού 
συστήµατος, που παράγεται από τις ωοθήκες, τον πλακούντα και τα 
επινεφρίδια και είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση τού ωαρίου κατά την 
ωορρηξία (όπως και τα οιστρογόνα), για την προετοιµασία τού τοιχώµατος 
τής µήτρας, ώστε το ενδοµήτριο να µπορεί να δεχθεί το ωάριο, καθώς και για 
την αναστολή των µυϊκών συσπάσεων τής µήτρας (ώστε το τοίχωµα της να 
µην απορρίψει το ωάριο). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. progesterone (νόθο συνθ.), από συµφυρµό τού 
progestin και τού επιθήµατος -sterone. o όρος progestin < pro-(< προ-) + 
gest(ation) «κύηση» (< λατ. gestatio < p. gestâre «φέρω, βαστάζω», επιτατ. τ. 
τού p. gerëre «φέρω, βαστάζω», µτχ. gestus), ενώ το επίθηµα -sterone < 
sterole, αποσπάστηκε από το ελληνογενές συνθ. cholesterol (βλ. λ. 
χοληστερόλη)]. 

πρόγευµα (το) [µεσν.] {προγεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το πρωινό φαγητό, το 
µικρό γεύµα που τρώγεται το πρωί: το ξενοδοχείο σερβίρει ~ µέχρι τις 10.00 || 
θα παρατεθεί ~ εργασίας || στην τιµή τού δωµατίου περιλαµβάνεται και ~ ΣΥΝ. 
πρωινό, κολατσιό. 

προγευµατίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προγευµάτισα} τρώγω ελαφρά, παίρνω το 
πρωινό µου. 

προγεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προγεύθηκα} παίρνω µια πρώτη γεύση από 
(κάτι), αποκτώ την πρώτη εµπειρία από (κάτι): µε τα τριµηνιαία διαγωνίσµατα 
οι υποψήφιοι προγεύονται τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πρόγευση (η) [1873] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η πρώτη εµπειρία από 
κάτι, οτιδήποτε προϊδεάζει: η εντυπωσιακή προεκλογική συγκέντρωση µας 
έδωσε µια ~ τής νίκης || παίρνω µια ~ αυτού που πρόκειται ν' ακολουθήσει. 

προγεφύρωµα (το) [1887] (προγεφυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΣΤΡΑΤ. χώρος 
τακτικού ή και στρατηγικού πλεονεκτήµατος σε εχθρική τοποθεσία που 
καταλαµβάνεται ή πρόκειται να καταληφθεί και παρέχει τον αναγκαίο χώρο 
ελιγµών για τις επιχειρήσεις που είναι σχεδιασµένες να διεξαχθούν εκεί: «οι 
µειονότητες λειτουργούν συχνά ως προγεφυρώµατα εθνικιστικών επιδιώξεων 
αλυτρωτικού χαρακτήρα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. του γερµ. Brückenkopf]. 

προγεωλογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο η Γη βρισκόταν σε διάπυρη κατάσταση: ~ αιώνας (ο κοσµικός αιώνας). 

προ γη ρ ία (η) ΙΑΤΡ. Ο γεροντοµορφισµός (βλ.λ.) ΣΥΝ. γεροντίαση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. progeria]. 

προγιαγιά (η) {προγιαγιάδες} η µητέρα τής γιαγιάς ή τού παππού (βλ. κ. λ. 
προπάππος). 

προγιγνώσκω ρ. µετβ. [αρχ.] (κυρ. οι αόρ. προέγνωσα, προεγνώσθην, -ης, -η...} 
πρόβλεψα: χάρις στην οξυδέρκεια του προέγνωσε εγκαίρως τους κινδύνους. 

πρόγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η αποδοκιµασία που εκδηλώνεται µε 
κραυγές και θορύβους, ο οµαδικός χλευασµός: έπεσε ~! ΣΥΝ. πρό-γκηµα, 
γιουχάισµα ANT. επευφηµία, ζητωκραυγή. [ΕΤΥΜ. Αβέβ. ετύµου, ίσως < 
σλαβ. bruca «προσβλητική αποποµπή», µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. πρόκά]. 

προγκάω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προγκάς... | πρόγκηξα} (οικ.) ♦ (µετβ.) 1. διώχνω 
(κυρ. ζώο) απότοµα, µε φωνές και θόρυβο 2. (µτφ. για πρόσ.) εκφράζω την 
αποδοκιµασία µου (προς κάποιον) µε κραυγές και θο- 
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ρύβους, χλευάζω: δεν τόλµησε να το προτείνει, γιατί ήξερε ότι θα τον 
προγκήξουν ΣΥΝ. γιουχάρω ΑΝΤ. επευφηµώ, ζητωκραυγάζω ♦ 3. 
(αµετβ.) (λαϊκ. για ζώο) εκδηλώνω ερεθισµό, τινάζοµαι ξαφνικά. Επί-
σης προνκάρω κ. προγκίζω. — πρόγκη)γ)µα κ. προγκάρισµα κ. πρό-
νκισµα (το). [ΕΤΥΜ. < πρόγκα]. 

προγναθισµΟς (ο) [1895] {χωρ. πληθ.} διάπλαση τού προσώπου, τέ-
τοια ώστε τα οστά τής γνάθου να προβάλλουν προς τα εµπρός σαν 
ρύγχος. Επίσης προγναθία (η). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
prognathisme]. 

πρόγναθος, -ος, -ο [1887] 1. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. αυτός που παρουσιάζω προ-
γναθισµό (βλ.λ.) 2. ΖΩΟΛ. (έντοµο) που έχει τα στοµατικά όργανα στο 
πρόσθιο τµήµα τής κεφαλής ή που το κεφάλι του βρίσκεται σε ορι-
ζόντια θέση, µε τις γνάθους να διευρύνονται προς τα εµπρός. — 
προγναθικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ, < γαλλ. 
prognathe]. 

πρόγνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πρόβλεψη 
για κάτι που θα συµβεί βάσει υπολογισµών, µε αξιοποίηση των δε-
δοµένων: η ~ τού (αυριανού) καιρού από τηνΕ.Μ.Υ. || έγκαιρη | ακρι-
βής ~ σεισµού 2. ΙΑΤΡ. ο εκ των προτέρων υπολογισµός εκ µέρους τού 
γιατρού για την εξέλιξη, την κατάληξη και τα επακόλουθα µιας 
ασθένειας, που βασίζεται περισσότερο στην ιατρική του πείρα ή σε 
στατιστικά κριτήρια παρά σε αντικειµενικά κριτήρια: η ιατρική -
επαληθεύτηκε από την εξέλιξη τής υγείας του. 

πρόγνωση - πρόβλεψη. Συχνά οι δύο λέξεις χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικά ως ταυτόσηµες. Ωστόσο, το πρόγνωση είναι στατική 
έννοια και αποτελεί το αποτέλεσµα τής πρόβλεψης, που έχει δυ-
ναµική σηµασία. Οι µετεωρολόγοι έχουν τη δυνατότητα πρόβλε-
ψης των καιρικών συνθηκών, πράγµα που δεν έχουν οι ναυτικοί, οι 
αγρότες, οι ταξιδιώτες κ.λπ. Οι δεύτεροι παρακολουθούν την πρό-
γνωση τού καιρού, στην οποία οδηγεί η επιστηµονική σπουδή δια-
φόρων µετρήσεων των καιρικών συνθηκών (ταχύτητας τής κίνη-
σης των νεφών κ.λπ.), δηλ. η πρόβλεψη. 

προγνωστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε την 
πρόγνωση: ~ δύναµη | ικανότητα ΣΥΝ. προβλεπτικός 2. προγνωστικά 
(τα) η πρόβλεψη βάσει ορισµένων δεδοµένων (συνήθ. ειδικότ.) η πρό-
βλεψη τού αποτελέσµατος αθλητικών αγώνων: -Ποια είναι τα ~ σου 
για το αυριανό ντέρµπι; -Ισοπαλία! || αισιόδοξα | ευνοϊκά ~. 

προγόµφιος (ο) {προγοµφί-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο 
δόντια που φύονται σε κάθε πλευρά τής άνω και κάτω γνάθου (οκτώ 
συνολικά), µεταξύ των κυνοδόντων και των γοµφίων (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< προ- + αρχ. γοµφίος (ενν. οδούς) < γόµφος «σφήνα, συνδετικό ξύλο ή 
µέταλλο» (βλ.λ.)]. 

προγόνι (το) (προγον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το παιδί τού ενός εκ των δύο 
συζύγων από προηγούµενο γάµο σε σχέση µε τον νέο ή τη νέα σύζυγο 
(βλ. κ. λ. προγονός). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. πρόγονος]. 

προγονικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους προγόνους, 
που προέρχεται από τους προγόνους: ~ δόξα | κτήση | έθιµο | κληρο-
νοµιά ΣΥΝ. πατροπαράδοτος. 

προγονισµός (ο) ο αταβισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. atavisme]. 

προγονοκάπηλος (ο/η) πρόσωπο που καπηλεύεται τους προγόνους. 
— προγονοκαπηλία (η). 

προγονολατρία (η) [1891] {προγονολατριών} 1. η λατρεία των προ-
γόνων, η απόδοση θρησκευτικών τιµών στους προγόνους 2. (µτφ.-µει-
ωτ.) ο υπερβολικός θαυµασµός και η έπαρση για τη δόξα των προγό-
νων ΣΥΝ. προγονοπληξία. — προγονολάτρης (ο), ττρογονολατρικός, 
-ή, -ό, προγονολατρικά επίρρ.. 

προγονοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η υπερβολική προσκόλλη-
ση και έπαρση για τη δόξα των προγόνων, µε ανάλογη υποτίµηση τού 
παρόντος: οι οπαδοί τής καθαρεύουσας κατηγορούνταν για - ΣΥΝ. 
προγονολατρία. — προγονόπληκτος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < πρόγονος + -
πληξία < πλήττω, πβ. κ. φαντασιο-πληξία]. 

προγονός (ο), προγονή (η) (λαϊκ.) το παιδί τού ενός από τους δύο 
συζύγους από προηγούµενο γάµο σε σχέση µε τον νέο ή τη νέα σύ-
ζυγο ΣΥΝ. προγόνι. (ΕΤΥΜ. < πρόγονος, µε καταβιβασµό τού 
τόνου]. 

πρόγονος (ο/η) (προγόν-ου | -ων, -ους) 1. το πρόσωπο από το οποίο 
κατάγεται κανείς, κυρ. ο συγγενής τού µακρινού παρελθόντος (παπ-
πούς, προπάππος κ.λπ.): καυχάται ότι ένας από τους σηµαντικότερους 
ήρωες τής Επανάστασης τού '21 είναι ~ του ΣΥΝ. προπάτορας ΑΝΤ. 
απόγονος 2. (εκφραστ.) πρόγονοι (οι) οι οµοεθνείς (κάποιου) σε 
παλαιότερη εποχή: πρέπει να µιµηθούµε τους ένδοξους ~ µας ΣΥΝ. 
προπάτορες, προγενέστεροι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, αρχ. < 
προ- + γόνος (βλ.λ.)]. 

προγούλι (το) (προγουλ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από 
τις δίπλες που σχηµατίζονται στο δέρµα τού λαιµού, κάτω από το πι-
γούνι, λόγω συσσωρευµένου πάχους: µε τα χρόνια πάχυνε και κρέ-
µασε προγούλια! [ΕΤΥΜ. < προ- + -γούλι < γούλα «οισοφάγος» (βλ.λ.)]. 

πρόγραµµα (το) (προγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) ο σχεδιασµός 
σειράς ενεργειών, το σύνολο των επιµέρους πράξεων και λεπτοµερει-
ών που κατατείνουν σε ενιαίο σκοπό: ~ χρηµατοδότησης | απεξάρτη-
σης από το αλκοόλ | οικονοµικής εξυγίανσης | σύγκλισης | ιδιωτικο-
ποιήσεων | επιχορηγήσεων | υποτροφιών | εξειδίκευσης | ερευνών || 
επεξεργασία | κατάρτιση | εκπόνηση προγράµµατος || το πιλοτικό -
εφαρµόζεται ήδη σε πολλά ακριτικά σχολεία ΣΥΝ. πλάνο· ΦΡ. µε /χω- 

ρίς πρόγραµµα µε | χωρίς προγραµµατισµό, µε | χωρίς προκαθορι-
σµένη µέθοδο: είναι πολύ συγκροτηµένος άνθρωπος και δουλεύει πά-
ντα µε πρόγραµµα || απόψε θα τραγουδήσουµε χωρίς πρόγραµµα ANT. 
όπως να 'ναι, τυχαία, πρόχειρα, απρογραµµάτιστα (β) το σύνολο των 
στόχων πολιτικού κόµµατος, πολιτικού φορέα, τους οποίους δεσµεύε-
ται να εφαρµόσει εφόσον εκλεγεί στην κυβέρνηση: η κυβέρνηση εί-
ναι πιστή στην εφαρµογή τού - της || το ~ τού κόµµατος περιλαµβάνει 
ουσιαστικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό τού κράτους (γ) 
(συνεκδ.) το έντυπο στο οποίο είναι καταγεγραµµένοι οι παραπάνω 
πολιτικοί στόχοι 2. η λεπτοµερής καταγραφή και περιγραφή πράξεων 
και ενεργειών µε τη σειρά που πρόκειται να εκτελεστούν σε καθορι-
σµένο χρονικό διάστηµα: δεν ανακοινώθηκα ακόµη το ~ των µαθη-
µάτων | των εξετάσεων | των σπουδών || στο ~ των χειµερινών εκδη-
λώσεων τού συλλόγου µας περιλαµβάνονται και εκδροµές για σκι || 
καταρτίζω | καταστρώνω | παραβιάζω | τηρώ (το) ~· ΦΡ. (στο σχολείο) 
(α) αναλυτικό πρόγραµµα θεσµικό κείµενο που περιλαµβάνει τη δι-
δακτέα ύλη, τη µέθοδο και τους σκοπούς διδασκαλίας κάθε µαθήµα-
τος για κάθε τάξη (β) ωρολόγιο πρόγραµµα η καταγεγραµµένη σειρά 
ενεργειών συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, κυρ. σχολικών µα-
θηµάτων, µε την αντίστοιχη ώρα κατά την οποία αρχίζει και τελειώ-
νει καθεµιά τους 3. το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών 
που έχει σχεδιάσει ή πρέπει να εκτελέσει κάποιος εντός συγκεριµέ-
νου χρονικού διαστήµατος: το µηνιαίο µου ~ είναι πολύ φορτωµένο || 
Τι λέει | έχει το ~ σου γι ' απόψε; Έχεις χρόνο να βγούµε; || σκοπεύα-
µε να πάµε θέατρο απόψε, αλλά η ξαφνική αδιαθεσία τού παιδιού µάς 
έβγαλε (έξω) από το ~ µας· ΦΡ. εκτός προγράµµατος για κάτι που 
δεν προβλεπόταν από τον αρχικό σχεδιασµό: αυτή η επίσκεψη τού 
προέδρου ήταν ~ 4. (α) το σύνολο των παραστάσεων που πρόκειται να 
ανεβάσει συγκεκριµένο θέατρο ή γενικότ, το σύνολο των εκ-
δηλώσεων που πρόκειται να πραγµατοποιήσει συγκεκριµένος φορέας 
σε ορισµένη περίοδο: το ~ τού Φεστιβάλ Αθηνών (β) (συνεκδ.) το ει-
δικό έντυπο στο οποίο περιλαµβάνονται τα παραπάνω ή στο οποίο 
είναι καταγεγραµµένα τα µέρη συγκεκριµένου θεάµατος (θεατρικής 
παράστασης, όπερας κ.λπ.), καθώς και ορισµένες πληροφορίες για 
τους συντελεστές του (γ) το σύνολο των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνι-
κών εκποµπών που πρόκειται να προβληθούν ή να µεταδοθούν σε ορι-
σµένη ηµέρα ή περίοδο: στις κυριακάτικες εφηµερίδες δηµοσιεύεται 
το - τής εβδοµάδας · 5. ο σκοπός, η επιδίωξη: έχει - να πάρει αυτός τη 
θέση τού διευθυντή || αν δεν το βάλεις ~, πτυχίο δεν πρόκειται να 
πάρεις φέτος! · 6. ΠΛΗΡΟΦ. οµάδα εντολών που εκτελούνται από 
έναν υπολογιστή, προκειµένου να επιτελέσει συγκεκριµένες λει-
τουργίες 7. ΜΗΧΑΝ. η εκτέλεση σειράς εργασιών από εργαλειοµηχα-
νή µε τρόπο αυτόµατο, δηλ. χωρίς τη µεσολάβηση τού χειριστή της. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ηµερήσιο προσχέδιο θεµάτων τής Εκκλη-
σίας τού ∆ήµου», < προγράφω «γράφω εκ των προτέρων» (βλ.λ.). Η λ. 
διαδόθηκε σε πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. και γαλλ. programme, 
γερµ. Programm, ιταλ. programma κ.ά.]. 

προγραµµατίζω ρ. µετβ. [1880] {προγραµµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. καθορίζω εκ των προτέρων και σχεδιάζω (µελλοντική 
ενέργεια): έχω προγραµµατίσει να λείψω για λίγες µέρες || το σωµα-
τείο έχει προγραµµατίσει δίωρη στάση εργασίας για την επόµενη 
∆ευτέρα || ~ ταξίδι || (µτχ.) η προγραµµατισµένη επίσκεψη τού πρω-
θυπουργού ΣΥΝ. σχεδιάζω, βάζω στο πρόγραµµα 2. κάνω (κάτι) στο 
πλαίσιο προγράµµατος, µε τρόπο οργανωµένο, συγκροτηµένο: είναι 
καιρός να προγραµµατίσει το διάβασµα του, αν θέλει να πετύχει στις 
εξετάσεις || (κ. η µτχ. προγραµµατισµένος, -η, -ο) είναι πολύ προ-
γραµµατισµένος άνθρωπος· δεν αφήνει τίποτε στην τύχη! ΣΥΝ. οργα-
νώνω, καταστρώνω 3. (α) ΠΛΗΡΟΦ. συντάσσω προγράµµατα για Η/Υ: 
προγραµµάτιζε υπολογιστές από τα 16 φ) ΤΕΧΝΟΛ. ρυθµίζω τηλεόρα-
ση, στερεοφωνικό, αποθηκεύω στη µνήµη τους τις συχνότητες των 
διαφόρων καναλιών | σταθµών (γ) (για βίντεο) ρυθµίζω (για να γρά-
ψει συγκεκριµένη εκποµπή από την τηλεόραση): έχω προγραµµατί-
σει το βίντεο να γράψει τον αγώνα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. programmer]. 

προγραµµατικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που αναφέρεται ή περιλαµ-
βάνεται σε πρόγραµµα: οι - δηλώσεις τής κυβέρνησης (αυτές που γί-
νονται από τον πρόεδρο τής κυβέρνησης κατά την πρώτη συνεδρία-
ση τής Βουλής µετά την ανάληψη των καθηκόντων του) || ~ λόγος | 
εξαγγελία | θέση | αρχές | σύγκλιση κοµµάτων (στο επίπεδο των πο-
λιτικών τους προγραµµάτων) | σύµβαση | συµφωνία | στόχος · 2. 
ΜΟΥΣ. προγραµµατική µουσική µουσική γραµµένη πάνω σε ένα εξω-
µουσικό «πρόγραµµα», φιλολογικής ή άλλης υφής, δηλαδή µουσική η 
οποία επιχειρεί να αποδώσει µε δικά της µέσα καταστάσεις, ιδέες, 
εικόνες κ.λπ.· αποτέλεσε αισθητικό ιδεώδες τού 19ου αι., αντιτιθέµε-
νο προς την απόλυτη µουσική (βλ.λ.) (από τα γνωστότερα έργα τού 
είδους είναι η «Φανταστική» συµφωνία τού Μπερλιόζ, τα συµφωνικά 
ποιήµατα τού Λιστ και τού Ρίχαρντ Στράους). — προγραµµατικά | -
ώς επίρρ. 

προγραµµατισµός (ο) [1880] 1. η κατάρτιση προγράµµατος, ο προ-
καθορισµός ή/και ο λεπτοµερειακός σχεδιασµός ενεργειών που πρό-
κειται να γίνουν στο µέλλον: απαιτείται σοβαρός και µακρόπνοος ~ 
των χειρισµών και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για ένα τόσο 
σηµαντικό πρόβληµα ΣΥΝ. σχεδιασµός- ΦΡ. οικογενειακός προγραµ-
µατισµός βλ. λ. οικογενειακός 2. (α) ΠΛΗΡΟΦ. η διαδικασία εκπόνη-
σης προγραµµάτων Η/Υ (β) γλώσσα προγραµµατισµού βλ. λ. γλώσσα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. programmation]. 

προγραµµατιστής (ο), προγραµµατίστρια (η) {προγραµµατιστριών} 
ο επιστήµονας που έχει σπουδάσει πληροφορική και ειδικότ. 
προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. programmer]. 



προγραφή 1475 Πρόδροµος 
 

προγραφή (η) 1. (στην αρχαία Ρώµη) η καταδίκη σε θάνατο πολιτικών 
αντιπάλων χωρίς προηγούµενη δικαστική απόφαση, αλλά µε µόνη την 
ανάρτηση τού καταλόγου µε τα ονόµατα τους στην αγορά 2. (εκφραστ., 
συνήθ. στον πληθ.) η δίωξη ή η καταδίκη και εξόντωση πολιτικών αντιπάλων: 
αφού κέρδισαν τις εκλογές, άρχισαν τις ~ εις βάρος υπαλλήλων που είχαν 
διοριστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση. — προγράφω ρ. [αρχ.]. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < προγράφω < προ- + γράφω. Τόσο το ρ. προγράφω όσο και το 
παράγ. προγραφή σήµαιναν αρχικώς «γράφω, σηµειώνω εκ των προτέρων, 
προαναγγέλλω δηµοσίως µια είδηση». Η σηµ. «γνωστοποιώ καταδίκη (συνήθ. 
πολιτικού αντιπάλου)» αποτελεί απόδ. τού λατ. proscribere και είναι µτγν.]. προ 
γυµνάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (προγύµνασ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µένος) (λόγ.) 1. 
γυµνάζω, ασκώ (κάποιον) προκαταρκτικώς ΣΥΝ. προασκώ 2. (γενικότ.) 
προετοιµάζω (κάποιον) για την επίτευξη στόχου· κυρ. παραδίδω ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητή ή υποψήφιο, ώστε να τον προετοιµάσω για εξετάσεις: τον 
προγυµνάζει στα µαθηµατικά ΣΥΝ. προπαρασκευάζω.   — προγύµναση (η) 
[1851] κ. προγίιµνασµα (το) [αρχ.]. προγυµναστήριο (το) [1888] 
{προγυµναστηρί-ου | -ων) 1. ο ειδικός χώρος στον οποίο προγυµνάζεται κανείς 
2. ΝΑΥΤ. το πλοίο στο οποίο διαµένουν και προγυµνάζονται οι νεοσύλλεκτοι 
ναύτες. προγυµναστής   (ο)   [µτγν.],  προγυµνάστρια   (η)   {προγυµνα-στριών} 
1. το πρόσωπο που έχει ως έργο του να προγυµνάζει 2. (ειδι-κότ.) ο 
εκπαιδευτικός που προετοιµάζει µαθητές για τις εξετάσεις, παραδίδοντας τους 
ιδιαίτερα µαθήµατα κατ' οίκον. προδειπνο (το) [µτγν.] (προδείπν-ου | -ων) (λόγ.-
σπάν.) ελαφρό γεύµα που λαµβάνεται λίγο πριν από το δείπνο, κατά τις 
απογευµατινές ώρες ΣΥΝ. απογευµατινό. προδετώ ρ. αµετβ. {προδετείς... | 
προδέτησα} ΝΑΥΤ. (για οχηµαταγωγό πλοίο) δένω µε την πλώρη (για 
φορτοεκφόρτωση, αποβίβαση-επι-βίβαση κ.λπ.) ANT. πρυµνοδετώ. — 
προδέτηση (η). [ΕΤΥΜ. < προ + -δετώ < δετός]. πρόδηλος, -η, -ο (λόγ.) πολύ 
φανερός, αυτός που διακρίνεται µε την πρώτη µατιά, που γίνεται αµέσως 
αντιληπτός: ~ κίνδυνος/ συµφέρον | αποτέλεσµα | ανησυχία | ανάγκη || «ωστόσο, 
από την ~ αυτή αλήθεια πολλοί υπεκφεύγουν για λόγους ιδεαλισµού ή δόγµατος» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. ολοφάνερος, προφανής, πασίδηλος, κατάδηλος ΑΝΤ. άδηλος, 
αφανέρωτος, ανοµολόγητος, κρυφός. — προδήλως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
προ- + δήλος «φανερός, προφανής» (βλ.λ.)]. προδηµοσίευση (η) [1887] {-ης κ. -
εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η δηµοσίευση σε εφηµερίδα ή περιοδικό 
αποσπάσµατος κειµένου που πρόκειται να εκδοθεί: η εφηµερίδα φιλοξενεί 
σήµερα µια ~ αποσπάσµατος τού βιβλίου που θα κυκλοφορήσει τον άλλο µήνα. — 
προδη-µοσιεύω ρ. [1858]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. prepublication]. προδιαγραφή (η) [1890] 1. 
προδιαγραφές (οι) η λεπτοµερειακή περιγραφή τεχνικού έργου: ψυγεία 
κατασκευασµένα µε γερµανικές ~ || τεχνικό έργο υψηλών ~ 2. (σπάν.) ο 
προσχεδιασµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prescription]. προδιαγράφω 
ρ. µετβ. [µτγν.] (προδιέγραψα, προδιαγρά-φτηκα κ. -φηκα (κ. λόγ. 
προδιεγράφην, -ην, -η...), προδιαγεγραµµένος} 1. διαγράφω επακριβώς εκ των 
προτέρων, καταστρώνω το σχέδιο ή καθορίζω την πορεία (µελλοντικού έργου, 
ενέργειας): καθόρισαν σειρά συναντήσεων, για να προδιαγράψουν την τακτική 
που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια ΣΥΝ. προκαθορίζω, προσχεδιάζω 2. (η µτχ. 
προ-διανενραµµένος, -η, -ο) αυτός που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων: - 
κανόνες και αρχές λειτουργίας || η τύχη | η πορεία του ήταν - 3. αφήνω να 
διαφανεί (κάτι που θα εκδηλωθεί στο µέλλον): οι συγκρούσεις µεταξύ στελεχών 
τού κόµµατος προδιαγράφουν ένα επεισοδιακό συνέδριο! σηµαντικές εξελίξεις4. 
(µεσοπαθ. προδιαγράφοµαι + κατηγορούµενο) γίνοµαι αντιληπτός εκ των 
προτέρων, διαφαίνοµαι: η τύχη του προδιαγράφεται κακή || η νίκη 
προδιαγράφεται περιφανής. προδιάθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -
έσεων} 1. η διάθεση που έχει κανείς εκ των προτέρων (απέναντι σε 
κάποιον/κάτι): αν ξεκινάς µε αρνητική - (απέναντι στη δουλειά σου), είναι φυσικό 
να τα παρατήσεις γρήγορα || εχθρική - 2. (συνεκδ.) η έµφυτη κλίση: από µικρός 
είχε ~ για την περιπέτεια || καλλιτεχνική | µουσική ~ ΣΥΝ. ροπή, τάση 3. ΙΑΤΡ. 
φυσική ή επίκτητη κατάσταση τού οργανισµού, που τον καθιστά επιρρεπή στην 
εµφάνιση ορισµένων ασθενειών ή νοσηρών ψυχικών καταστάσεων; αλλεργική | 
φυσική | κληρονοµική ~ || εγκληµατική ~. προδιαθέτω ρ. µετβ. [1766] 
{προδιέθεσα, προδιατέ-θηκα, -θειµένος} 1. προετοιµάζω (κάποιον), ώστε να 
δεχθεί (κάτι) µε ορισµένη ψυχική διάθεση, τον προϊδεάζω: οι δηλώσεις του των 
τελευταίων ηµερών µάς είχαν προδιαθέσει ευµενώς απέναντι του || ένα καθαρό 
γραπτό προδιαθέτει θετικά τον βαθµολογητή ΣΥΝ. προκαταλαµβάνω 2. (η µτχ. 
προδιατεθειµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συγκεκριµένη διάθεση (απέναντι σε 
κάποιον/κάτι): µετά από όσα είχα ακούσει ήµουν αρνητικά | δυσµενώς | ευνοϊκά 
~ απέναντι του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προδιατίθηµι (ίδια σηµ.) < προ- + δια- + τίθηµι (βλ. λ. θέτω, 
τίθεµαι)]. προδίδω κ. (λαϊκ.) προδίνω ρ. µετβ. (πρόδωσα, προδό-θηκα, -µένος} 
1. (α) αθετώ (ηθική υποχρέωση που µου έχει επιβληθεί ή έχω αναλάβει): δεν 
πρόκειται να προδώσω ποτέ τις ιδέες µου || ~ τα ιδανικά/ τις αρχές | τον όρκο µου 
ΣΥΝ. (εκφραστ.) (ξε)πουλώ, παραβαίνω ANT. τηρώ, φυλάττω (β) αθετώ την 
ηθική µου δέσµευση απέναντι σε (κάποιον/κάτι), ενεργώ αντίθετα προς τις 
προσδοκίες (κάποιου): πρόδωσε την αγάπη µας | τη φιλία µας | τα αισθήµατα 
µου | την εµπιστο- 

σύνη µου | τα όνειρα µας || εγώ σ' αγάπησα κι εσύ µε πρόδωσες ΣΥΝ. πουλάω 
2. βλάπτω (κάποιον/κάτι) µε δόλο, ευνοώντας τον εχθρό του: ~ την πατρίδα 
µου ΣΥΝ. (εκφραστ.) (ξε)πουλώ 3. παραδίδω (κάποιον) δολίως σε εχθρούς 
του, γενικότ. σε όσους θέλουν να τον βλάψουν ή αποκαλύπτω τα µυστικά του 
σε αυτούς: σε σένα έχω εµπιστοσύνη, ξέρω ότι δεν θα µε προδώσεις || δεν 
αποκάλυψαν σε κανέναν την ταυτότητα τους, γιατί φοβούνταν µην τους 
προδώσουν ΣΥΝ. πουλώ, κα-ταδίδω, µαρτυρώ 4. (α) αποκαλύπτω (κάτι 
κρυφό): ορκίσου ότι δεν θα προδώσεις το µυστικό µας! || ήταν έτοιµος να 
προδώσει στις αρχές τα µέλη τής οργάνωσης (β) αποκαλύπτω (κάποιον που 
κρύβει την ταυτότητα του): είχε µεταµφιεστεί, αλλά τον πρόδωσε η φωνή του 5. 
αφήνω να φανεί (κάτι που θα έπρεπε να µείνει κρυφό): µε τον τρόπο που 
φέρεσαι, προδίδεις την ενοχή σου || οι επιθετικές τους δηλώσεις προδίδουν την 
αγωνία τους ΣΥΝ. µαρτυρώ ΑΝΤ. κρύβω, συγκαλύπτω 6. (γενικότ.) αφήνω 
(κάτι) να διαφανεί, καθιστώ (κάτι) φανερό: η συµπεριφορά του προδίδει 
άνθρωπο µε κακή ανατροφή || τα άρθρα και οι οµιλίες του προδίδουν βαθιά 
γνώση τού θέµατος ΣΥΝ. υποδηλώνω, µαρτυρώ- (µτφ.) 7. δεν φθάνω στο ύψος 
(συγκεκριµένου πράγµατος): η µετάφραση πάντα προδίδει το πρωτότυπο 8. δεν 
µπορώ να βοηθήσω, δεν επαρκώ: δεν µπορώ να ανακαλέσω τα γεγονότα, µε 
προδίδει η µνήµη µου || τον πρόδωσε η καρδιά του (πέθανε από καρδιά). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. προδίδωµι, αρχική σηµ. «δίνω εκ των προτέρων, 
προπληρώνω», < προ- + δίδωµι (βλ. λ. δίνω). Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. , 

προδικάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προδίκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), προδεδι-
κασµένος) 1. κρίνω (κάποιον/κάτι) εκ των προτέρων, εκφέρω γνώµη (για 
ζήτηµα τού οποίου η έκβαση δεν είναι ακόµη γνωστή): κανείς δεν µπορεί από 
τώρα να προδικάσει την έκβαση τής διάσκεψης ΣΥΝ. προεξοφλώ 2. (συνήθ. 
µτφ.) καθορίζω εκ των προτέρων: ~ το τέλος | το αποτέλεσµα | τη στάση | την 
καταστροφή | τον θρίαµβο | το µέλλον κάποιου. 

προδικασία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. το στάδιο τής πολιτικής δίκης το 
οποίο διαρκεί από την υποβολή τής αιτήσεως δικαστικής προστασίας έως την 
εκδίκαση της. — προδικαστικός, -ή, -ό [1833]. 

προδικτατορικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα 
προγενέστερο τής επιβολής µιας δικτατορίας 2. (ειδικότ.) αυτός που 
αναφέρεται στη χρονική περίοδο πριν από τη δικτατορία τής 21ης Απριλίου 
1967: ~ κυβερνήσεις | κόµµατα | πολιτικό σκηνικό | αγώνες. — προδικτατορικά 
επίρρ. 

προδίνω ρ. → προδίδω 
προδιόρθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. σχήµα λόγου, 

κατά το οποίο προτάσσεται µια φράση, για να προδιαθέσει τον ακροατή 
σχετικά µε κάτι δυσάρεστο ή απροσδόκητο που θα ακολουθήσει, ώστε να 
προλάβει τυχόν αποδοκιµασία ή ανεπιθύµητη αντίδραση από µέρους του, π.χ. 
θα σου πω κάτι, αλλά µη µε παρεξηγήσεις... || µη σου κακοφανεί αυτό που θα 
σου πω... 2. διόρθωση εκ των προτέρων. — προδιορθώνω ρ. [µτγν.]. 

προδοµένος, -η, -ο → προδίδω 
πρόδοµος (ο) (προδόµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΑΡΧΙΤ. 1. (στην αρχαιότητα) ο 

πρώτος χώρος κτηρίου, αυτός που βρίσκεται πριν από τους χώρους των 
δωµατίων ΣΥΝ. προθάλαµος ΑΝΤ. οπισθόδοµος 2. ΕΚΚΛΗΣ. το πρώτο τµήµα 
τού ορθόδοξου χριστιανικού ναού, ο χώρος που βρίσκεται πριν από τον 
κυρίως ναό ΣΥΝ. πρόναος, νάρθηκας · 3. ΑΝΑΤ. ο χώρος που βρίσκεται 
µπροστά από κοιλότητα τού σώµατος: ~ τού κόλπου | τού λάρυγγα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < προ- + δόµος «οίκος, δωµάτιο» (βλ.λ.)]. 

προδόρπιο(ν) (το) (προδορπί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) ορεκτικό που τρώγεται πριν 
από το κυρίως δείπνο (πβ. προ-άριστον). [ΕΤΎΜ. < αρχ. πληθ. προδόρπια < 
προ- + -δόρπιον < δόρπον «απογευµατινό φαγητό» (βλ. λ. επιδόρπιο)]. 

προδοσία (η) [αρχ.] {προδοσιών} 1. η αθέτηση (εκ µέρους κάποιου) των 
ηθικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει, κυρ. προκειµένου να εξυπηρετήσει 
ιδιοτελείς σκοπούς, για λόγους προσωπικού συµφέροντος (όπως λ.χ. η 
εγκατάλειψη φίλου σε δύσκολη στιγµή) ΣΥΝ. (εκφραστ.) ξεπούληµα 2. η 
δόλια πρόκληση βλάβης (σε κάποιον/κάτι), κυρ. ευνοώντας τον εχθρό του ή 
αποκαλύπτοντας µυστικό του: µας έπιασαν µε ~· κάποιος µαρτύρησε την 
κρυψώνα στους διώκτες µας 3. (ειδικότ.) η βλάβη τής πατρίδας ή των 
συµφερόντων της, λ.χ. µε µυστική συνεργασία µε τους εχθρούς, µε παράδοση 
σε αυτούς τµήµατος στρατού, οχυρής θέσεως κ.λπ., µε εγκατάλειψη θέσεως 
σε ώρα µάχης: διαπράττω ~ 4. ΝΟΜ. εσχάτη προδοσία (α) κάθε πράξη που 
συνιστά προσβολή τού πολιτεύµατος (βλάβη, διακινδύνευση ή διατάραξη 
του), καθώς και κάθε πράξη που στρέφεται κατά τής ζωής φορέων πολιτεια-
κών λειτουργηµάτων (β) κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά τής ασφάλειας τής 
πατρίδας και τής εθνικής ακεραιότητας: η ~ σε καιρό πολέµου επισύρει την 
ποινή τού θανάτου || έγκληµα εσχάτης προδοσίας. 

προδότης (ο) (προδοτών}, προδότρια (η) [1859] (προδοτριών) αυτός που έχει 
διαπράξει προδοσία: κανένα έλεος για τους ~! || ~ τής πατρίδας | τής ιδεολογίας 
του. Επίσης (λαϊκ.) προδότρα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < προδίδωµι < προ- + δίδωµι 
(βλ. λ. δίνω), πβ. κ. δότης -δίδωµι]. 

προδοτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα προδοσίας, που ανήκει 
σε προδότη: ~ συµφωνία µε τον εχθρό || ~ ενέργεια | στάση | τακτική | 
συµπεριφορά. — προδοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

προδροµικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τον πρόδροµο, 
τον πρωτοπόρο: ~ σκέψη 2. ΦΙΛΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον Βυζαντινό 
ποιητή Θεόδωρο Πρόδροµο ή Πτωχοπρόδροµο: ~ ποιήµατα. 

Πρόδροµος (ο) {-ου κ. -όµου} 1. προσωνυµία τού Ιωάννη τού Βα- 
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πτιστή (επειδή προηγήθηκε τού Χριστού και προετοίµασε τον λαό 
για τη διδασκαλία και το έργο του) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. προσωνύµιο < αρχ. επίθ. πρόδροµος < προ- + δρόµος]. 

πρόδροµος (ο) [αρχ.] {προδρόµ-ου | -ων, -ους} (+γεν.) 1. οτιδήποτε (σε 
διαδικασία εξελίξεως ή σε διαδοχή γεγονότων) αποτελεί το προη-γούµε\Ό 
στάδιο από ανάλογο σηµαντικότερο και προαναγγέλλει την παρουσία του: τα 
Ορλοφικά ήταν ~ τής Επανάστασης τού '21 || το κλειδοκύµβαλο υπήρξε ~ τού 
πιάνου ΣΥΝ. προάγγελος 2. (για πρόσ.) αυτός που µε τη ζωή και τη δράση του 
προετοιµάζει το έργο άλλου προσώπου: οι Πυθαγόρειοι υπήρξαν ~ τής 
νεότερης αστρονοµίας ΣΥΝ. πρωτοπόρος, σκαπανέας, προάγγελος. 

πρόδροµος, -η, -ο 1. αυτός που προηγείται σε µια διεργασία προαναγγέλλοντας 
κάτι που θα ακολουθήσει: τα ~ φαινόµενα ενός σεισµού 2. αυτός που οδηγεί σε 
κάτι άλλο: ~ ουσίες || - στάδιο. 

προδυναστειακός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε περίοδο τής αρχαίας 
αιγυπτιακής ιστορίας πριν από τις φαραωνικές δυναστείες: ~ περίοδος | τάφος. 
Επίσης προδυναστικός. 

πρόδωσα ρ. → προδίδω 
προέβαλα ρ. → προβάλλω 
προέβην ρ. → προβαίνω 
προέβλεψα ρ. → προβλέπω 
προεγγραφή (η) η εκ των προτέρων εγγραφή (κάποιου) σε κατάλογο, ώστε να 

εξασφαλιστεί η µετέπειτα εγγραφή (του) σε τελικό, οριστικό κατάλογο: λόγω 
τής αναµενόµενης αυξηµένης ζήτησης για τη νέα συλλεκτική σειρά, γίνονται 
προεγγραφές για τους υποψήφιους αγοραστές των περιορισµένων κοµµατιών 
κατά σειρά δηλώσεως || προεγγραφές για αγορά µετοχών. — προεγγράφω ρ. 
[µτγν.]. 

προέγκριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} προκαταρκτική έγκριση 
(αιτήµατος, δανείου κ.λπ.), που ακολουθείται από την τελική, εφόσον 
πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις: δέκα ηµέρες µετά την υποβολή 
των δικαιολογητικών δίνεται η ~ και εντός δύο εβδοµάδων εκδίδεται η άδεια. 
— προεγκρίνω ρ. [1892]. 

προέγνωσα ρ. → προγιγνώσκω 
προεγχειρητικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που προηγείται χειρουργικής επεµβάσεως, 

που γίνεται πριν από εγχείρηση: ~ αγωγή | έλεγχος (έλεγχος των κινδύνων τής 
νόσου και διερεύνηση τού κατά πόσον η εγχείρηση θα είναι προς όφελος τού 
ασθενούς) | εξετάσεις | στάδιο. — προεγχειρητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. préopératoire]. 

προεδρείο (το) 1. το σύνολο των προσώπων που διευθύνουν τις εργασίες 
συνέλευσης ή συνεδρίασης ή γενικότ. που προΐστανται σώµατος, οργανισµού 
κ.λπ.: θα εκλεγεί αύριο το νέο ~ τής Βουλής || το ~ τού Τεχνικού Επιµελητηρίου 
| τού σωµατείου | τού συλλόγου στο δηµοτικό συµβούλιο 2. (συνεκδ.) η σειρά 
των θέσεων, ο χώρος όπου κάθονται κατά τις συνεδριάσεις τα πρόσωπα αυτά: 
η συνέλευση θα έπρεπε να έχει αρχίσει, αλλά το - είναι άδειο. 

προεδρεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {προήδρευσα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι 
πρόεδρος, κατέχω την προεδρία ή την πρωτοκαθεδρία, ασκώ καθήκοντα 
προέδρου: στην αυριανή συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο πρόεδρος τού Αρείου 
Πάγου || λόγω ασθένειας τού δηµάρχου, θα προεδρεύσει ο αντιδήµαρχος στο 
δηµοτικό συµβούλιο 2. ΠΟΛΙΤ. προεδρευοµένη δηµοκρατία βλ. λ. δηµοκρατία 
♦ 3. (µετβ.) (+γεν.) είµαι πρόεδρος σε (κάτι): ο πρωθυπουργός προήδρευσε 
χθες µακράς συσκέψεως µε τους οικονοµικούς υπουργούς του || οι 
προεδρεύοντες τής συνεδριάσεως. 

προεδρία (η) [αρχ.] {προεδριών} 1. η ιδιότητα και το αξίωµα τού προέδρου: οι 
δύο παλαίµαχοι πολιτικοί εµφανίζονται ως οι κυριότεροι υποψήφιοι για την ~ 2. 
η άσκηση καθηκόντων προέδρου: το πειθαρχικό συµβούλιο θα συνεδριάσει 
υπό την ~ τού κ. Βλάχου· (συνεκδ.) 3. η θητεία τού προέδρου, η χρονική 
περίοδος κατά την οποία ασκεί τα καθήκοντα του: επί προεδρίας του 
συνέβησαν όλα αυτά 4. το µέγαρο όπου διαµένει ο πρόεδρος και στεγάζονται 
οι σχετικές υπηρεσίες · 5. ΠΟΛΙΤ. (α) Προεδρία τής ∆ηµοκρατίας (ί) το 
αξίωµα τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας, το ανώτατο αξίωµα στην ελληνική 
πολιτεία (ii) (συνεκδ.) το σύνολο των υπηρεσιών που εκπροσωπούν τον 
πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας: από την ~ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση... (β) 
Υπουργείο Προεδρίας τής Κυβερνήσεως το υπουργείο που έχει ως κύρια 
αποστολή τον συντονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών για την καλύτερη 
διεξαγωγή τού έργου τής κυβέρνησης. 

προεδρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πρόεδρο: ~ µέγαρο | 
θητεία | θώκος | καθήκον | εκλογές | αξίωµα | φρουρά 2. (ει-δικότ.) αυτός που 
προέρχεται από τον πρόεδρο: ~ δήλωση | διάγγελµα | διάταγµα (πράξη που 
εκδίδεται από τον αρχηγό τού κράτους κατόπιν εισηγήσεως και µε τη σύµπραξη 
τής κυβέρνησης και που έχει νοµική ισχύ) 3. ΠΟΛΙΤ. προεδρική δηµοκρατία βλ. 
λ. δηµοκρατία 4. προεδρικός (ο), προεδρική (η) ο οπαδός τού προέδρου: στο 
εσωτερικό τού κόµµατος υπάρχουν αντιδράσεις από τους λεγόµενους «προ-
εδρικούς» εναντίον των εκσυγχρονιστών. προεδριλίκι (το) {χωρ. γεν.) (οικ.) το 
αξίωµα τού προέδρου: όλοι το θέλουν το ~! ΣΥΝ. προεδρία (βλ. κ. λ. -ιλίκι, -
λίκι). [ΕΤΥΜ. < πρόεδρος + -ιλίκι (< τουρκ. -lik), πβ. κ. αρχηγ-ιλίκι, υπουργ-
ιλίκι κ.ά.]. προεδρίνα (η) [1879] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η σύζυγος τού προέ-
δρου. πρόεδρος (ο/η) {προέδρ-ου | -ων, -ους} 1. το πρόσωπο που προΐσταται, 
που διευθύνει τις συνεδριάσεις οργανωµένης οµάδας προσώπων, αποτελώντας 
ενδεχοµένως τον κυριότερο φορέα εξουσίας µέσα σε αυτήν: ~ τής Βουλής | 
δικαστηρίου | συµβουλίου | συνεδρίου | επιτροπής || βγαίνω | εκλέγοµαι | 
διορίζοµαι ~ || ασκώ καθήκοντα προέδρου 2. το πρόσωπο που έχει την ανώτατη 
ιεραρχικά θέση σε οργανωµένη οµάδα, συγκροτηµένο σώµα: ο ~ τής επιτροπής | 
των µετόχων 

Ι τής εταιρείας | τού συνδικάτου | τού οργανισµού | τής Ακαδηµίας | τού 
συνεταιρισµού || γενικός | προσωρινός | επίτιµος ·»· (ειδικότ.) 3. ο αρχηγός 
εκτελεστικής ή νοµοθετικής εξουσίας και κατ' επέκτ. αυτός που προΐσταται 
πολιτικής οµάδας, κινήσεως κ.λπ. (βλ. κ. λ. προεδρεύω, προεδρικός): ο ~ τής 
κυβερνήσεως | τού υπουργικού συµβουλίου (ο πρωθυπουργός) || ~ πρωτοδικών | 
εφετών | τού Αρείου Πάγου || ~ κόµµατος | κινήµατος 4. ο ανώτατος άρχων 
κράτους µε δηµοκρατικό πολίτευµα: ο - τής Ελληνικής | Ιταλικής ∆ηµοκρατίας 
|| ο ~ των Η.Π.Α. 5. ο αρχηγός κοινότητας, ο επί κεφαλής κοινοτικού 
συµβουλίου: ο ~ τού χωριού ΣΥΝ. κοινοτάρχης. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που κάθεται στην πρώτη θέση», < προ- + -
εδρος< έδρα]. 

προειδοποίηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πράξη µε την 
οποία προειδοποιεί κανείς, η ειδοποίηση από πριν για κάτι, συνήθ. δυσάρεστο: 
τον εγκατέλειψε ξαφνικά, χωρίς ~ || αυτό το σήµα είναι ~ για κίνδυνο || παρά 
τις συνεχείς ~, δεν απέφυγε τελικά το λάθος || η απόλυση του ήταν µια - για τους 
υπόλοιπους 2. (συνεκδ.) το µέσο (έγγραφο, τηλεφώνηµα κ.λπ.) µε το οποίο 
προειδοποιεί ή προειδοποιείται κανείς: η τράπεζα µου έστειλε γραπτή ~ να 
πληρώσω τη δόση για την πιστωτική κάρτα. 

προειδοποιητής (ο) [1890] ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα που προειδοποιεί (για κάτι): τα 
µαχητικά αεροσκάφη F-16 φέρουν σύστηµα που περιλαµβάνει ~ λέιζερ και ~ 
επερχόµενου βλήµατος. 

προειδοποιητικός, -ή, -ό [1832] αυτός που ενέχει προειδοποίηση, που έχει τον 
χαρακτήρα προειδοποιήσεως: ~ ανακοίνωση | σύσταση | απεργία (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
προαγγελτικός. — προειδοποιητικ-ά /-ώς [1889] επίρρ. 

προειδοποιώ ρ. µετβ. [1815] {προειδοποιείς... | προειδοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ειδοποιώ (κάποιον για κάτι) εκ των προτέρων, ώστε να 
είναι προετοιµασµένος: η∆.Ε.Η. προειδοποίησε τους κατοίκους ότι το µεσηµέρι 
θα γίνει διακοπή ρεύµατος || ~ εγκαίρως 2. (ειδικότ.) ειδοποιώ (κάποιον) εκ 
των προτέρων (για κίνδυνο, για κάτι δυσάρεστο που µπορεί να του συµβεί): σε 
~ να µην περιµένεις πολλά απ' αυτόν || εγώ πάντως σε προειδοποίησα (για τις 
συνέπειες) || το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί: το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά 
την υγεία || (και απειλητικά) Σε ~! Μείνε µακριά απ' το παιδί µου! (αλλιώς θα 
το µετανιώσεις). 

προεικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προείκασ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.-σπάν.) εικάζω εκ 
των προτέρων, συµπεραίνω από πριν: ~ τις εξελίξεις | τη νίκη ΣΥΝ. 
προβλέπω, προµαντεύω, προλέγω. — προεικασία (η) [1868]. 

προεικονίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {προεικόνισ-α, -τηκα, -µένος} παρουσιάζω µε 
εικόνες, σύµβολα κ.λπ. (κάποιον/κάτι) εκ των προτέρων: πρόσωπα, γεγονότα 
και περιστατικά τής Παλαιάς ∆ιαθήκης προεικο-νίζουν το πρόσωπο, τη ζωή και 
τη δράση τού Χριστού. — προεικό-νιση (η). 

προείπα ρ. → προλέγω 
προειρηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει λεχθεί προηγουµένως ή (κυρ. 

προκειµένου για ενιαίο κείµενο, λόγο) έχει προαναφερθεί 2. προειρηµένα (τα) 
τα προλεχθέντα, όσα έχουν προαναφερθεί: κατά τα ~, προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι όλοι συµφωνούν µε την πρόταση (βλ. κ. λ. προλέγω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (χρησιµοποιήθηκε ως παρακ. τού λέγω) < προ- + είρηµέ-νος 
(βλ.λ.)]. 

προεισαγωγή (η) [µτγν.] το µέρος (κειµένου, λόγου, βιβλίου, κ.λπ.) που 
προηγείται τής εισαγωγής. 

προεισαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την προεισαγωγή, που 
έχει τον χαρακτήρα προεισαγωγής: ~ οµιλία/ σηµείωµα ΣΥΝ. προοιµιακός 
ANT. επιλογικός. — προεισαγωγικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. 

προείσπραξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η εκ των προτέρων είσπραξη 
(χρηµατικού ποσού), προτού γίνει απαιτητό: ~ ενοικίου (πβ. λ. προκαταβολή, 
προπληρωµή). 

προεισπράττω ρ. µετβ. [µτγν.] {προεισέπραξα, προεισπρά-χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} εισπράττω (χρηµατικό ποσό) εκ των προτέρων, δηλ. προτού 
γίνει απαιτητό: έχει προεισπράξει δύο µισθούς (πριν ξεκινήσει την εργασία 
του) (πβ. λ. προκαταβάλλω, προπληρώνω). 

προειςφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεισέφερα} καταβάλλω εκ των προτέρων την 
εισφορά µου (για κάτι) (πβ. λ. προκαταβάλλω). 

προεισφορά (η) [αρχ.] η εκ των προτέρων καταβολή τής εισφοράς (κάποιου). 
προεκβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {προεξέβαλα, προεκ-βλήθηκα, -

βεβληµένος} (λόγ.-σπάν.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) να προβάλλει προς τα 
εµπρός, το εκτείνω πέρα από ορισµένο σηµείο ΣΥΝ. προεκτείνω ♦ 2. (αµετβ.) 
εκτείνοµαι προς τα εµπρός, εξέχω πέρα από ορισµένη θέση ΣΥΝ. προεξέχω, 
προεκτείνοµαι. 

προεκβολη (η) [1894] (λόγ.-σπάν.) 1. το άπλωµα, η έκταση πράγµατος προς τα 
εµπρός: η ~ τής ξηράς στη θάλασσα ονοµάζεται «ακρωτήριο» ΣΥΝ. 
προέκταση, προβολή 2. (συνεκδ.) το τµήµα που προε-κβάλλει, που εκτείνεται 
προς τα εµπρός: η ~ τής στέγης | τής προβλήτας ΣΥΝ. προεξοχή 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. η 
µετάθεση τού δεξιού ή τού αριστερού ποδιού κατευθείαν προς τα εµπρός, σε 
ορισµένη απόσταση, χωρίς κάµψη τού γονάτου. 

προεκλαµψία (η) {προεκλαµψιών} ΙΑΤΡ. η κατάσταση σταδιακής και αφύσικης 
αυξήσεως τής πίεσης τής εγκύου, που συνοδεύεται από οίδηµα και µπορεί να 
οδηγήσει σε εκλαµψία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pre-
eclampsia]. 

προεκλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεξέλεξα, προεκλέ-χθηκα (λόγ. προε-ξελέγην, -
ης, -η..., µτχ. προεκλεγείς, -είσα, -έν), -γµένος} εκλέγω εκ των προτέρων: ~ 
τους υποψηφίους. 

προεκλογικός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε τη χρονική πε- 
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ρίοδο πριν από τις εκλογές, κυρ. από την επίσηµη αναγγελία τους ώς την 
ηµέρα της ψηφοφορίας: ~ περίοδος | αγώνας | εκστρατεία | τακτική | φυλλάδιο 
| δέσµευση | δαπάνες | σύνθηµα | υποσχέσεις | οµιλία | ατµόσφαιρα | 
συγκέντρωση ANT. µετεκλογικός. — προεκλογικά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pré-électoral]. προεκπαίδευση (η) [1831] {-
ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η προπαρασκευαστική κατάρτιση (κάποιου) σε 
έναν τοµέα πριν από την κύρια εκπαίδευση του. προέκταµα (το) {προεκτάµ-ατος 
| -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. η προέκταση, ό,τι προστίθεται επιπλέον. [ΕΤΥΜ. < 
προεκτείνω]. προέκταση (η) [1886] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η έκταση 
προς τα εµπρός, η αύξηση κατά µήκος, κατά πλάτος ή σε έκταση: η ~ του 
σιδηροδροµικού | οδικού δικτύου || χρειάζεται ~ τού σχεδίου πόλεως, για να 
περιληφθούν και οι παραλιακές περιοχές ΣΥΝ. επέκταση ANT. σύντµηση, 
βράχυνση 2. (συνεκδ.) το τµήµα, ο χώρος που εκτείνεται προς τα εµπρός: η ~ 
τής βεράντας 3. η (νοητή) γραµµή ή η επιφάνεια κατά την οποία επεκτείνεται 
(κάτι): η βάρκα έπεσε στα βράχια που βρίσκονται στην ~ τού λιµενοβραχίονα- 
(µτφ.) 4. η συνέχεια (σκέψης ή συλλογισµού): αυτά που θα πω αποτελούν ~ τού 
συλλογισµού | όσων είπε ο προηγούµενος οµιλητής 5. προεκτάσεις (οι) (α) ό,τι 
προκύπτει ως νοητή συνέχεια, ως επιπλέον παράµετρος: το σκάνδαλο στον χώρο 
τού ποδοσφαίρου είχε και πολιτικές ~ (λ.χ. εκτός από αθλητικό ήταν και πολιτικό 
σκάνδαλο) (β) οι συνέπειες: ας αναλογιστούµε τις οικονοµικές | ποινικές ~ αυτού 
τού εγχειρήµατος 6. ΠΛΗΡΟΦ. (αγγλ. extension) σύνολο χαρακτήρων που 
προστίθενται σε ένα όνοµα αρχείου µε σκοπό να διευκρινισθεί η σηµασία τού 
ονόµατος ή να δηλωθεί ότι το αρχείο ανήκει σε ορισµένη κατηγορία, π.χ. 
,com,.txt κ.λπ.· αλλιώς επέκταση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
prolongement]. προεκτείνω ρ. µετβ. [µτγν.] {προ-εξέτεινα, -εξετάθην, -ης, -η..., 
προε-κτεταµένος} 1. εκτείνω προς τα εµπρός, αυξάνω κατά µήκος, κατά πλάτος 
ή σε έκταση: θα προεκτείνουν τον δρόµο, ώστε να φθάνει µέχρι την είσοδο των 
νέων εγκαταστάσεων ΣΥΝ. επεκτείνω 2. (µτφ.-κα-ταχρ.) προσδίδω ευρύτερες 
διαστάσεις (σε κάτι): θα προεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους τοµείς | 
την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και σε άλλες χώρες ΣΥΝ. εκτείνω, 
διευρύνω 3. (µτφ.) συνεχίζω ακολουθώντας τον ειρµό τής σκέψης (κάποιου): 
προεκτείνοντας τον συλλογισµό τού προηγούµενου οµιλητή, καταλήγω στο εξής 
συµπέρασµα... προέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) (λόγ.) η γρήγορη 
κίνηση στρατού προς τα εµπρός µε άνετη εξουδετέρωση τής (όποιας) 
αντίστασης τού αντιπάλου: κ-άνω ~ || (µτφ.) συνεχίζεται η ~ των οµάδων µας στα 
ευρωπαϊκά κύπελλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προέλασις < προελαύνω (πβ. κ. έπέλασις - έπελαύνω)]. 
προελαύνω ρ. αµετβ. {προήλασα} (λόγ. για στρατό) προχωρώ γρήγορα προς τα 
εµπρός χωρίς αποτελεσµατική αντίσταση εκ µέρους τού εχθρού, υπερισχύοντας 
κατά κράτος: τα στρατεύµατα µας προελαύνουν ακάθεκτα στο εχθρικό έδαφος || 
(µτφ.) ο επιθετικός παίκτης βρέθηκε να προελαύνει ανενόχλητος προς την 
αντίπαλη εστία ΑΝΤ. οπισθοχωρώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «προχωρώ έφιππος», < προ- + έλαύνω (βλ.λ.)]. 
προέλεγχος (ο) {προελέγχ-ου | -ων, -ους} ο προκαταρκτικός έλεγχος, αυτός που 
διεξάγεται πριν από τον κανονικό.    — προελέγχω ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pre-check]. προέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | 
-εύσεις, -εύσεων} 1. το σηµείο αφετηρίας (τοπικό ή χρονικό), ο χώρος από τον 
οποίο ξεκινά ή προέρχεται κάτι: προϊόν εγχώριας | ξενικής | ευρωπαϊκής | 
αµερικανικής | αγνώστου προελεύσεως || πολλές απόψεις υποστηρίζουν την 
αρχαία ~ αυτού τού εθίµου || η πτήση για Αθήνα µε ~ από Μόναχο σταµατά και 
στη Θεσσαλονίκη- ΦΡ. ονοµασία (ανωτέρας) προελεύσεως (για κρασί) βλ. λ. 
ονοµασία 2. (για πρόσ.) η καταγωγή: αριστοκρατική ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
προέλευσις, αρχική σηµ. «έξοδος», < προ- + ελευσις (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. 
ήδη µτγν.]. Προέλληνες (οι) [1866] {Προελλήνων} τα προϊστορικά φύλα που 
κατοικούσαν στην Ελλάδα πριν από τους Έλληνες: οι Πελασγοί, οι Κάρες και οι 
Λέλεγες ανήκουν στους ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Vorgriechen]. 
προελληνικός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε τους Προέλληνες: ~ φύλα | 
λέξεις | προέλευση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. vorgriechisch]. 
προεµβασµα (το) (προεµβάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αποστολή χρηµατικού 
ποσού µε τραπεζική ή ταχυδροµική επιταγή προκαταβολικώς, η προαποστολή 
χρηµάτων 2. (συνεκδ.) το προκαταβολικό έµβασµα, το χρηµατικό ποσό που 
αποστέλλεται εκ των προτέρων µε τραπεζική ή ταχυδροµική επιταγή: δεν έχω 
λάβει ακόµη το ~ που µου έστειλες. — προεµβάζω ρ. προεµµηνορροϊκός, -ή, -ό 
αυτός που εµφανίζεται ή εκδηλώνεται πριν από την έµµηνο ρύση: ~ σύνδροµο | 
ένταση (το σύνολο των συναισθηµατικών και σωµατικών αλλαγών που µπορούν 
να επηρεάσουν τη γυναίκα λίγες ηµέρες πριν από την έµµηνο ρύση). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφο. δάνειο από αγγλ. premenstrual]. προεµπειρικός, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ, (α) 
αυτός που υπάρχει ή γίνεται πριν από κάθε εµπειρία, που δεν σχετίζεται µε την 
εµπειρία (β) (στον Κα-ντ) τα a priori δεδοµένα τής αντιληπτικής και τής 
νοητικής ικανότητας. προενεργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {προενεργείς... | 
προενήργησα} (λόγ.- 

σπάν.) ενεργώ εκ των προτέρων, κάνω κάτι προκαταβολικώς. — προ-ενέργεια 
(η). 

προενίσχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η αρχική ενίσχυση 
τής τάσης ενός ηλεκτρικού σήµατος. 

προενισχυτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το τµήµα τού ενισχυτή που ενισχύει την τάση 
ηλεκτρικού σήµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. preamplifier]. 

προενταξιακός, -ή, -ό αυτός που προηγείται τής ένταξης (συνήθ. σε πολιτικό, 
οικονοµικό κ.λπ. οργανισµό): τα υποψήφια κράτη-µέλη τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περνούν από µια - διαδικασία || ~ καθεστώς | σχέση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. pre-accessional]. 

προένταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. διαδικασία ή τεχνική κατά 
την οποία ένα στερεό υλικό υποβάλλεται σε τεχνητή καταπόνηση, ώστε να 
καταστεί ανθεκτικό και ασφαλές για µελλοντικές χρήσεις. [ΕΤΥΜ < 
προεντείνω, πβ. κ. ένταση - εντείνω], 

προεντατήρας (ο) µηχανισµός που σφίγγει τις ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο 
ανάλογα µε τη θέση τού σώµατος και την κίνηση τού οχήµατος. [ΕΤΥΜ. < 
προεντείνω, µέσω ρηµατ. επιθέτου *προ-εντατός\. 

προεντείνω ρ. µετβ. [µτγν.] {προεν-έτεινα, -τάθηκα, -τεταµένος} ΤΕΧΝΟΛ. 
υποβάλλω (υλικό) σε προένταση. 

προεξαγγελία (η) {προεξαγγελιών} η εκ των προτέρων εξαγγελία (κάποιου 
πράγµατος): η ~ νέων αυξήσεων στους φόρους. 

προεξαγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεξήγγειλα, προεξαγγέλθηκα) εξαγγέλλω εκ 
των προτέρων: η κυβέρνηση προεξήγγειλε νέα µέτρα. 

προεξαγγελτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προεξαγγέλλει κάτι: ~ σηµάδι 2. ΓΛΩΣΣ. 
προεξαννελτική παράθεση σύµπλεγµα από ουσιαστικό και επιθετικό 
προσδιορισµό (λ.χ. ωραία αίσθηση) ή επιφωνηµατική φράση (λ.χ. τι ευτυχία!) 
ή απλό ουδέτερο επίθετο µε άρθρο (λ.χ. το χειρότερο, το πιο εντυπωσιακό), 
που προηγείται προτάσεως και χρησιµεύει για να χαρακτηρίζει εκ των 
προτέρων το περιεχόµενο της, π.χ. Περίεργο πράγµα! Πώς και ξύπνησες εσύ 
νωρίς; || οι κάτοικοι καλοδέχτηκαν τους πρόσφυγες και, το σπουδαιότερο, τους 
βοήθησαν και περιέλθαψαν τους τραυµατίες. — προεξαγγελτικά επίρρ. 

προεξάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεξή-γαγα (να/θα προεξαγάγω), -χθην, -ης, -η...} 
εξάγω (προϊόντα) πριν από τον καθορισµένο ή τον συνήθη χρόνο: ~ 
εµπόρευµα. — προεξαγωγή (η) [1889]. 

προεξάρχω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ. προεξήρχα} (λόγ.) κατέχω τον 
πρώτο ρόλο, βρίσκοµαι επί κεφαλής: θα τελεσθεί συλλείτουργο προεξάρχοντος 
τού Αρχιεπισκόπου || (συνήθ. η µτχ. προεξάρχων, -ούσα, -ον): ο προεξάρχων 
τού χορού στο αρχαίο δράµα || οι προεξάρχοντες των εκδηλώσεων ΣΥΝ. 
προηγούµαι, πρωτοστατώ. [ETYM: µτγν. < προ- + έξάρχω «αρχίζω, ξεκινώ» < 
εξ- + άρχω]. 

προεξεταζω ρ. µετβ. [µτγν.] (προεξήτασ-α, προεξετάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 
εξετάζω (κάτι) εκ των προτέρων, πριν από την κανονική εξέταση του. 

προεξέχω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ. προεξείχα} εξέχω προς τα 
εµπρός, προβάλλω πέρα από ορισµένο σηµείο: έβλεπε στο µακρινό περίγραµµα 
τού βουνού να προεξέχει εντυπωσιακός ο µεγάλος µεσαιωνικός πύργος || η 
άκρη τής στέγης προεξείχε σχηµατίζοντας υπόστεγο || στη βορειοδυτική πλευρά 
τού κτηρίου προεξέχει ένας ηµικυκλικός πύργος ΣΥΝ. εξέχω. 

προεξόφληση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξόφληση (χρέους, 
οικονοµικής υποχρέωσης) πριν από τη λήξη τής καθορισµένης προθεσµίας: 
τόκος προεξόφλησης || τράπεζα προεξοφλήσεως || χρηµαταγορά 
προεξοφλήσεως λογαριασµών. 

προεξοφλήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να προεξοφληθεί, που συγκεντρώνει 
τα αναγκαία στοιχεία (λ.χ. τη φερεγγυότητα τής υπογραφής, άλλες εγγυήσεις), 
για να προεξοφληθεί: ~ γραµµάτιο | συναλλαγµατική. 

προεξοφλητής (ο) [1886], προεξοφλήτρια (η) {προεξοφλητριών} ΟΙΚΟΝ. αυτός 
που προεξοφλεί, που καταβάλλει το αντίτιµο απαιτήσεως πριν από τη λήξη 
τής καθορισµένης προθεσµίας και µε συµφέροντες προς αυτόν όρους (δηλ. µε 
κέρδος). 

προεξοφλητικός, -ή, -ό [1856] αυτός που σχετίζεται µε την εξόφληση χρέους 
πριν από τη λήξη τής καθορισµένης προθεσµίας: ~ απόδειξη | τόκος. — 
προεξοφλητικ-ά | -ώς [1897] επίρρ. 

προεξοφλώ ρ. µετβ. [1856] {προεξοφλείς... | προεξόφλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. εξοφλώ (χρέος) πριν από τη λήξη τής καθορισµένης προθεσµίας 
ΣΥΝ. προπληρώνω 2. (ειδικότ.) καταβάλλω (την αξία µεταβιβάσιµων τίτλων) 
πριν από τη λήξη τής προθεσµίας τους: ~ γραµµάτιο | συναλλαγµατική ΣΥΝ. 
προπληρώνω 3. (µτφ.) θεωρώ εκ των προτέρων (κάτι) βέβαιο: πολιτικοί 
κύκλοι προεξοφλούν την πτώση τής κυβέρνησης || ορισµένοι βιάστηκαν να 
προεξοφλήσουν την αποτυχία τής διάσκεψης ΣΥΝ. προδικάζω, προβλέπω, 
προλέγω. 

προεξοχή (η) [1866] οτιδήποτε προεξέχει από ένα σώµα σε σχέση µε την 
υπόλοιπη επιφάνεια του ή µε τα παρακείµενα: πιάστηκε από µια ~ τού βράχου 
και απέφυγε το πέσιµο ΣΥΝ. εξοχή ΑΝΤ. εσοχή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. proéminence]. 

προεόρτιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που προηγείται εορτής, που γίνεται, 
εκδηλώνεται πριν από εορτή: ~ λειτουργία ΑΝΤ. µεθεόρτιος 2. προεόρτια (τα) 
(α) η προηγούµενη ηµέρα µεγάλης εορτής και οι πανηγυρικές εκδηλώσεις που 
περιλαµβάνει: τα ~ του ∆εκαπενταύγουστου ΣΥΝ. παραµονή, παραµονές ΑΝΤ. 
µεθεόρτια (β) (µτφ.-ειρων.) οτιδήποτε προηγείται άλλου πράγµατος, 
προαναγγέλλοντας το: αισθάνοµαι τα ~ τής γρίπης. 

προεπαναστατικός, -ή, -ό αυτός που προηγείται µιας επανάστασης: ~ περίοδος 
| διεργασίες | ζυµώσεις | καθεστώς. 



προεπιλογή 1478 προηγουµένως 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prérévolutionnaire]. 
προεπιλογή (η) 1. η φάση τής πρώτης επιλογής, η οποία προηγείται 

τής τελικής επιλογής: θα γίνει ~ των υποψηφίων που θα συµµετά-
σχουν στον τελικό διαγωνισµό 2. ΤΕΧΝΟΛ. η προκαταρκτική ρύθµιση 
που επιτρέπει σε µηχανή να επιλέγει αυτοµάτως (προγράµµατα, τα-
χύτητα κλπ.). — προεπιλεγώ ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
présélection]. 

προεργασία (η) [µτγν.] {προεργασιών} η προκαταρκτική εργασία, 
κάθε ενέργεια ή προσπάθεια που γίνεται πριν από το κυρίως έργο 
και έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα: θα προχωρήσουµε στην 
κατάρτιση τού νοµοσχεδίου, µόλις η επιτροπή ολοκληρώσει τη σχετική 
~ ΣΥΝ. προετοιµασία, προπαρασκευή. — προεργάζοµαι ρ. [αρχ.]. 

προέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προήλθα} (+από) 1. έχω την αρ-
χή, την αφετηρία µου, ανάγω την προέλευση µου (σε κάποιον/κάτι): 
η πληροφορία προέρχεται από έγκυρες δηµοσιογραφικές πηγές || το 
απόσπασµα προέρχεται από το ποίηµα τού ∆. Σολωµού «Ο Κρητικός» 
|| η λέξη «τεµπέλης» προέρχεται από το τουρκικό «tembel» 2. συµ-
βαίνω ως συνέπεια (συγκεκριµένου αιτίου): η φωτιά προήλθε από 
αναµµένο τσιγάρο 3. (για πρόσ.) έρχοµαι (από κάπου): πρόσφυγες 
προερχόµενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός. 

προέστην ρ. -> προϊσταµαι 
προεστός (ο) 1. ΙΣΤ. (κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας) επαρ-

χιακός άρχοντας ελληνικής κοινότητας, ο οποίος εκλεγόταν από τους 
δηµογέροντες ΣΥΝ. πρόκριτος, κοτζαµπάσης, δηµογέροντας, προύχο-
ντας 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ως προσηγορικό) ο επίσκοπος, πρωθιερέας ή ο ηγού-
µενος µοναστικής αδελφότητας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προεστώς, -ώτος (κατά τα αρσ. σε -ός, πβ. κ. δράκων -
δράκος, παθών - παθός κ.ά.), µτχ. παρακ. τού ρ. προϊσταµαι]. 

προετοιµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προετοίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. ετοιµάζω (κάτι) εκ των προτέρων, εργάζοµαι γι' αυτό προκα-
ταβολικώς: ο υπεύθυνος τού ξενοδοχείου προετοίµασε την υποδοχή 
µε κάθε λεπτοµέρεια ΣΥΝ. ετοιµάζω 2. φροντίζω (κάποιον), ώστε να 
είναι έτοιµος τη στιγµή που πρέπει: πληρώνει καθηγητή, που προε-
τοιµάζει τον γυιο του για τις εξετάσεις 3. διαµορφώνω τη γνώµη ή τη 
διάθεση (κάποιου) εκ των προτέρων: τον προετοίµασα ψυχολογικά 
για το δυσάρεστο νέο || η πρώτη εντύπωση τού νησιού προετοιµάζει 
ευνοϊκά τον επισκέπτη για τη διαµονή του ΣΥΝ. προϊδεάζω, προδια-
θέτω. 

προετοιµασία (η) [µτγν.] {προετοιµασιών} η εκ των προτέρων ετοι-
µασία (για κάτι): η ~ των αθλητών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες || 
εντατική | ανεπαρκής | ειδική | ψυχολογική ~ || η ~ τού εδάφους για τη 
σπορά || αρχίζω | ολοκληρώνω την ~. 

προέτεινα ρ. → προτείνω 
προέτρεψα ρ. → προτρέπω 
προευκλείδειος, -α, -ο [1876] αυτός που σχετίζεται µε περίοδο πριν 

από τον αρχαίο Αθηναίο άρχοντα Ευκλείδη (βλ. λ. ευκλείδειος): ~ αλ-
φάβητο. 

προεφηβικός, -ή, -ό αυτός που προηγείται τής εφηβείας: ~ ηλικία. 
προέχει, προέχουν ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. 

παρατ.} έχει πρωταρχική σηµασία, βρίσκεται πάνω από όλα ή είναι 
επείγον: για την ώρα προέχουν άλλα θέµατα- αυτό άσ' το γι'αργότερα! 
|| σ' έναν αγώνα δεν ~ η νίκη, αλλά το ευ αγωνίζεσθαι ΣΥΝ. πρωτεύει, 
προηγείται. 

πρόζα (η) (χωρ. πληθ.} 1. (α) ο πεζός λόγος (κατ' αντιδιαστολή προς 
τον ποιητικό): ο εσωτερικός µονόλογος είναι µία από τις κυριότερες 
τεχνικές τής σύγχρονης ~ ΣΥΝ. πεζογραφία (β) ο πεζός λόγος (κατ' 
αντιδιαστολή προς τον µουσικό): θέατρο πρόζας (κατ' αντιδιαστολή 
προς το µουσικό θέατρο) 2. (συνεκδ.) η συγγραφή σε πεζό λόγο, κα-
θώς και το ύφος τού πεζού λόγου: τα τελευταία χρόνια εγκατέλειψε 
την ποίηση και ασχολήθηκε µε την ~ 3. (συνεκδ.) το έργο που έχει 
γραφεί σε πεζό λόγο (κατ' αντιδιαστολή προς το ποίηµα): η - του εί-
ναι καλύτερη από τα ποιήµατα του ΣΥΝ. πεζογράφηµα, πεζό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. prosa < λατ. prosa (oratio) «πεζός (λόγος)», θηλ. τού 
επιθ. *prosus < prorsus (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -r-), συγκεκοµ-
µένος τ. τού proversus «στραµµένος προς τα εµπρός», µτχ. τού ρ. 
*proverto < pro- «προ→ + verto «στρέφω»]. 

Προζύµι (το) {προζυµ-ιού | -ιών} 1. ζυµάρι που περιλαµβάνει ζυµοµύ-
κητες και όξινο φύραµα αλεύρου και όταν αναµειγνύεται σε µεγάλη 
µάζα αλεύρου και νερού προκαλεί ζύµωση και σχηµατίζει την πρώ-
τη ύλη τού ψωµιού: πιάνω - || µαλακό - (πβ. λ. µαγιά) 2. (µτφ.) η αρ-
χή (εξελίξεως, δραστηριότητας). [ΕΤΥΜ. < µτγν. προζύµιον< προ- + 
-ζύµιονκ ζύµη]. 

προήγαγα ρ. → προάγω 
προηγγειλα ρ. → προαγγέλλω 
προηγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το προβάδι-

σµα 2. ΜΟΥΣ. στην αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου φθόγγου (βλ. λ. 
ξένος), ο οποίος δεν ανήκει στη συγχορδία µε την οποία αρχικά συ-
νακούεται, αλλά σε εκείνη που ακολουθεί. 

προηγιασµένος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. προηγιασµένα (τα) τα Τίµια ∆ώρα 
τής Θείας Ευχαριστίας (ο άρτος και ο οίνος, σώµα και αίµα Χρι-
στού) που καθαγιάστηκαν σε Θεία Λειτουργία από την προηγούµενη 
Κυριακή (ή Σάββατο) 2. προηγιασµένη λειτουργία | λειτουργία των 
προηγιασµένων η Θεία Λειτουργία που τελείται κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και τη Μεγάλη 
∆ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. 
προαγιάζω]. 

προηγµένος, -η, -ο αυτός που έχει φθάσει σε ανώτερο επίπεδο (συ-
νήθ. οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης): ~ χώρα | τεχνολογία 
| κοινωνία ΣΥΝ. εξελιγµένος ANT. υπανάπτυκτος, καθυστερηµένος (βλ. 

κ. λ. προάγω). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ.  προάγω, απόδ. τού αγγλ. 
advanced]. 

προηγούµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προηγείσαι... | προηγή-
θηκα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι πρώτος, πηγαίνω πρώτος (δηλ. πριν από άλ-
λον ή άλλους): αναγκάστηκε αυτός να προηγηθεί, γιατί εµείς δεν ξέ-
ραµε τον δρόµο || Περάστε πρώτος! Προηγείστε! || προηγούνται οι κυ-
ρίες (ως ευγενική παραχώρηση τής θέσης ή τής σειράς κάποιου σε 
κυρία) ΣΥΝ. προπορεύοµαι ANT. έποµαι, ακολουθώ 2. (κατ' επέκτ.) (α) 
έχω το προβάδισµα: «ο Ουίλιαµ Χέιγκ προηγείται στην κούρσα τής 
διαδοχής τού Τζων Μέιτζορ στην ηγεσία των συντηρητικών» (εφηµ.) 
(β) έχω προτεραιότητα, προέχω: στις προτεραιότητες τής εξωτερικής 
µας πολιτικής προηγείται πάντα η επίλυση τού Κυπριακού ΑΝΤ. έπο-
µαι · 3. (σε χρονική ακολουθία) βρίσκοµαι ή γίνοµαι πριν από κάτι ή 
κάποιον άλλον: τής τελικής απόφασης προηγήθηκαν έντονες πα-
ρασκηνιακές διαβουλεύσεις || θα προηγηθεί χαιρετισµός τού υπουργού 
και θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις ANT. ακολουθώ, έποµαι 4. ΑΘΛ. 
(α) πετυχαίνω πρώτος τέρµα: η γηπεδούχος προηγήθηκε µόλις στο 
πρώτο λεπτό ΣΥΝ. ανοίγω το σκορ (β) έχω προβάδισµα έναντι τού 
αντιπάλου µου κατά τη διάρκεια τού αγώνα: οι φιλοξενούµενοι 
προηγούνται ήδη µε 2-0 || ποιος προηγείται στο σκορ; ♦ (µετβ.) (λόγ. 
+γεν.) 5. πηγαίνω πρώτος, προπορεύοµαι και δείχνω τον δρόµο: τού 
υπουργικοί) αυτοκινήτου προηγούνταν µοτοσυκλέτες τής Τροχαίας 
ΣΥΝ. προπορεύοµαι 6. (κατ' επέκτ.) είµαι πρώτος αξιολογικώς ή σε 
κατάταξη: προηγούµαστε ακόµη αρκετά των ανταγωνιστών µας στις 
εξαγωγές || ο Άγιαξ προηγείται των αντιπάλων του στη βαθµολογία τού 
πρωταθλήµατος ΑΝΤ. έποµαι · 7. είµαι πρώτος χρονικώς, γίνοµαι πριν 
από (άλλον | άλλους): ποιος θα σταµατήσει τους διορισµούς που 
προηγούνται κάθε εκλογικής αναµετρήσεως; || θυµάµαι ακόµη καλά 
τους µήνες που προηγήθηκαν τού πολέµου ANT. ακολουθώ, έποµαι 8. 
(ειδικότ. η µτχ. προηγούµενος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

προηγούµενο (το) (προηγουµέν-ου | -ων} 1. πράξη ή γεγονός τού πα-
ρελθόντος ανάλογο προς τωρινό, που µπορεί να αποτελέσει υπόδειγ-
µα, πρότυπο: είναι δύσκολο ν' αποφασίσεις, γιατί δεν υπάρχει (το) ~ 
ανάλογων περιπτώσεων ΦΡ. (α) καλό | κακό προηγούµενο γεγονός ή 
πράξη, που µπορεί να λειτουργήσει ως θετικό | αρνητικό παράδειγµα 
στο µέλλον: τέτοιες υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήµατα δηµιουργούν 
κακό προηγούµενο (β) χωρίς προηγούµενο | άνευ προηγουµένου για 
κάτι που δεν έχει ξανασυµβεί σε ανάλογο βαθµό ή έκταση: η ταινία 
είχε µια - επιτυχία || (ειδικότ. µόνο κακόσ.) η συµπεριφορά του ήταν 
~ (δεν έχω ξαναδεί τόσο άσχηµη συµπεριφορά) 2. προηγούµενα (τα) 
τα προαναφερθέντα ή τα γεγονότα τού παρελθόντος, τα δεδοµένα 
από τα οποία κανείς µπορεί να συναγάγει συµπεράσµατα: αν δεν 
ξέρεις τα ~, δεν µπορείς να εξηγήσεις τη συµπεριφορά του || από τα - 
προκύπτει...- ΦΡ. έχω προηγούµενα (µε κάποιον) έχω διαφορές ή 
παλιά έχθρα (µε κάποιον): Γιατί να τον αντιπαθώ; ∆εν έχω προη-
γούµενα µαζί του ούτε τίποτα να µοιράσω. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. προηγούµαι. Μετάφρ. δάνεια εί-
ναι οι φρ. άνευ προηγουµένου (< γαλλ. sans précédent}, κακό προη-
γούµενο (< γαλλ. un mauvais antécédent)]. 

προηγούµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που προπορεύεται, που 
βρίσκεται πιο µπροστά (από κάποιον/κάτι) ANT. επόµενος, ακόλουθος 
• 2. αυτός που υπήρξε ή έγινε πριν από άλλον | άλλους, που προη-
γείται χρονικώς: ο ~ δάσκαλος ήταν καλύτερος || εντελώς ξαφνικά 
εγκατέλειψε την ~ στάση του ΣΥΝ. πρότερος ANT. επόµενος, ακόλου-
θος 3. προηγουµένη (η) η ηµέρα που προηγείται άλλης: κάθε χρόνο 
το πανηγύρι αρχίζει από την ~ ANT. εποµένη 4. προηγούµενο (το) 
βλ.λ. · 5. προηγούµενος (ο) | προηγούµενη (η) αυτός | αυτή που έχει 
διατελέσει ηγούµενος | ηγουµένη σε µονή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. προηγούµαι]. 

προηγουµένως επίρρ. [µτγν.] σε προηγούµενο χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επίρρηµα. 

ΣΧΟΛΙΟ Τελευταία χρησιµοποιείται συχνά το επίρρ. προηγούµενα 
αντί τού προηγουµένως (και, λιγότερο, το επίρρ. επόµενα αντί τού 
εποµένως), o τύπος αυτός τής λέξης ξεκίνησε από τον πολιτικό 
λόγο και από την αντίληψη ότι όλα τα επιρρήµατα στη δηµοτική 
λήγουν σε -α, η δε χρήση του ενισχύθηκε από την αναλογική 
επίδραση που ασκούν τα πολλά επιρρήµατα σε -α (γρήγορα, έξυ-
πνα, σταθερά, τυχαία, όµορφα, ωραία, καλλιτεχνικά, γενικά κ.τ.ό.). 
Ωστόσο, υπάρχουν και επιρρήµατα σε -ως είτε ως παράλληλοι τύ-
ποι µε επιρρήµατα σε -α (βεβαίως - βέβαια, δικαιολογηµένως - δι-
καιολογηµένα, νοµίµως - νόµιµα κ.ά.) είτε ως διαφορετικής σηµα-
σίας σε σχέση µε επιρρήµατα σε -α (απλώς - απλά, εκτάκτως -
έκτακτα, ιδιαιτέρως - ιδιαίτερα κ.ά.) είτε ως µοναδικοί τύποι (τα 
επιρρ. από επίθετα σε -ής | -ης, -υς και -ων, π.χ. επωφελής - επω-
φελώς, αγενής - αγενώς, δυσµενής - δυσµενώς, συνήθης - συνήθως, 
στοιχειώδης - στοιχειωδώς, ταχύς - ταχέως, ευθύς - ευθέως, οξύς - 
οξέως, ευρύς - ευρέως, εµφανής - εµφανώς, κτηνώδης -κτηνωδώς, 
σώφρων - σωφρόνως, αιδήµων - αιδηµόνως κ.ά.). Ειδικότερα για τα 
επιρρήµατα από επιθετικοποιηµένες µετοχές ενεστώτα 
(προηγούµαι - προηγούµενος - προηγουµένως, έποµαι -επόµενος - 
εποµένως, οµολογούµαι - οµολογούµενος - οµολογουµένως) έχει 
διατηρηθεί ευρύτερα η χρήση των τύπων σε -ως (προηγουµένως, 
εποµένως, οµολογουµένως), γιατί η χρήση των τύπων σε -α 
προϋποθέτει και µετακίνηση τού τόνου, ήτοι γενικότερη αλλαγή 
(προηγούµενα, επόµενα, οµολογούµενα). Φράσεις τού τύπου 
«όπως είπα προηγούµενα - ∆ιεξάγεται διάλογος µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων επόµενα, δεν πρέπει να βιαστούµε - ενδεχόµενα να 
φύγει για έξω», προσκρούουν στο αίσθηµα των περισσοτέρων 
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οµιλητών, που προτιµούν ακόµη τη χρήση των τύπων σε -ως. Τα 
επιρρήµατα ιδίως, ορισµένως, συγχρόνως, εκθύµως, προδήλως, 
εξωδίκως χρησιµοποιούνται πάντοτε µε την κατάληξη -ως. 

προήλασα ρ. → προελαύνω 
προηµιτελικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται πριν από τον ηµιτελικό 

(βλ.λ.): η ~ φάση τού κυπέλλου || ~ αγώνας | συνάντηση 2. προηµιτε-
λικοί (οι) κ. προηµιτελικά (τα) οι αγώνες που αναδεικνύουν αυτούς 
που θα διαγωνιστούν στην ηµιτελική φάση διοργάνωσης. 

προήχθην ρ. → προάγω 
προθάλαµος (ο) [1815] |προθαλάµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. ο χώρος 

τού κτηρίου που βρίσκεται πριν από τα κυρίως δωµάτια, τις αίθου-
σες, τα γραφεία κ.λπ. και χρησιµεύει για την υποδοχή των επισκε-
πτών ή ως αίθουσα αναµονής: στον ~ τού ιατρείου περίµεναν πολλοί 
ασθενείς για εξέταση ΣΥΝ. χολ 2. (µτφ.) το στάδιο που προηγείται και 
προετοιµάζει άλλο: το χασίς θεωρείται ο ~ άλλων ναρκωτικών, όπως 
η ηρωίνη || έφθασε στον ~ τής τρέλας ΣΥΝ. πρόθυρα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. préchambre]. 

πρόθεµα (το) {προθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) το φωνήεν 
(προκειµένου για τη Νέα Ελληνική συνήθως το α), που τίθεται στην 
αρχή λέξεων οι οποίες αρχίζουν από σύµφωνο, χωρίς να επιφέρει αλ-
λαγές στη σηµασία τους, π.χ. α-µάχη, α-βδέλλα κ.ά. (β) το πρόθηµα 
(βλ.λ.) · 2. κωδικός αριθµός που τίθεται µπροστά από τηλεφωνικό 
αριθµό και δηλώνει την περιοχή στην οποία ανήκει ο αριθµός που 
καλεί κάποιος, π.χ. το 01 είναι το ~ τής Αθήνας, το 031 τής Θεσσαλο-
νίκης κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Präfix]. 

προθεµατικος, -ή, -ό [1880] ΓΛΩΣΣ. αυτός που λειτουργεί ως πρόθε-
µα: ~ φωνήεν. 

προθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (προθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. (α) 
θερµαίνω προκαταβολικώς (κάτι), κυρ. νερό για την τροφοδότηση µη-
χανής (β) (για φούρνο) ανάβω για να ζεσταθεί σε ορισµένη θερµο-
κρασία πριν τοποθετήσω φαγητό ή γλυκό για ψήσιµο: βάζετε το κέικ 
για ψήσιµο, αφού προθερµάνετε τον φούρνο στους 170 βαθµούς 2. 
(συνήθ. µτφ.) προετοιµάζω (κάποιον) για να συµµετάσχει σε προπό-
νηση, αγώνα: ~ τους αθλητές 3. (µεσοπαθ. προθερµαίνοµαι) (κυρ. για 
αθλητές, χορευτές) εκτελώ ελαφρές ασκήσεις για το ζέσταµα των 
µυών, κάνω προθέρµανση: ο τελικός θ'αρχίσει σε λίγο και οι δροµείς 
άρχισαν να προθερµαίνονται ΣΥΝ. (µτφ.) ζεσταίνοµαι. 

προθέρµανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων] 1. η 

προκαταρκτική θέρµανση συσκευής ή οργάνου, για να λειτουργήσει 
καλύτερα: η µηχανή χρειάζεται ~ || πριν ψήσεις το γλυκό, ο φούρνος 
θέλει ~ 2. (α) ΑΘΛ. το σύνολο των ελαφρών ασκήσεων και κινήσεων 
που προσοµοιάζουν σε ορισµένο αγώνισµα ή άθληµα, τις οποίες εκτε-
λεί ο αθλητής πριν από προπόνηση ή αγώνα για το ζέσταµα των µυών 
και την καλύτερη λειτουργία τους: κάνω ~ πριν από τον αγώνα || οι 
παίκτες βγαίνουν στο γήπεδο για ~ ΣΥΝ. (µτφ.) ζέσταµα (β) ελαφρές 
ασκήσεις και κινήσεις που εκτελεί χορευτής πριν από την παράστα-
ση. 
τροθερµαντηρας (ο) [1890] ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή η οποία αυξάνει τη 
θερµοκρασία σώµατος, κυρ. υγρού, αµέσως πριν από τη χρησιµοποί-
ηση του: ~ νερού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. preheater]. 
τρόθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. ό,τι έχει κατά νου να 
πράξει κανείς, ο σκοπός: δεν έχω την -1| δεν είναι στις - µου να ανα-
λάβω οποιαδήποτε πρωτοβουλία || µε κακές | ειρηνικές | αγαθές | 
εχθρικές ~ || (λόγ.) είµαι ενήµερος των ~ του ΣΥΝ. προαίρεση, διάθεση, 
στόχος· ΦΡ. (α) εκ προθέσεως | από πρόθεση σκόπιµα, συνειδητά, 
έχοντας επίγνωση τού τι κάνω: δολοφονία εκ προθέσεως ΣΥΝ. επίτηδες 
ANT. αυθόρµητα, τυχαία (β) σοβαρές προθέσεις (το να αποσκοπεί 
κανείς στον γάµο): έχω ~ || κύριος µε - · 2. ΓΛΩΣΣ. άκλιτο στοιχείο τού 
λόγου που χρησιµοποιείται πάντοτε µαζί µε άλλες λέξεις (κυρίως 
ονόµατα) για τη δήλωση επιρρηµατικής σχέσης (π.χ. τόπου, χρόνου, 
ποσού, αιτίας, αναφοράς, µέσου, οργάνου κ.λπ.: από τον κήπο, για 
πάντα, από παλιά, µε το χέρι)· ΦΡ. (παλαιότ.) καταχρηστική πρόθεση 
η πρόθεση που δεν απαντά σε σύνθεση, π.χ. άνευ, µέχρι, χωρίς, ώς 
κ.ά. · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η τελετή τής προετοιµασίας των Τιµίων ∆ώρων 
για τη Θεία Ευχαριστία (β) (συνεκδ.) η µικρή κόγχη ή η µικρή ξύλινη 
ή µαρµάρινη τράπεζα που βρίσκεται µέσα στο ιερό, πάνω στην οποία 
γίνεται η προετοιµασία των Τιµίων ∆ώρων για το µυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας (γ) η τοποθέτηση τού άρτου τής µεταλή-ψεως πάνω 
στην Αγία Τράπεζα ΣΥΝ. προσκοµιδή · 4. ΙΑΤΡ. (α) η µερική ή ολική 
αντικατάσταση µέλους ή οργάνου τού σώµατος που έχει χαθεί ή 
ακρωτηριαστεί, µε τεχνητό υποκατάστατο (β) (συνεκδ.) το τεχνητό 
υποκατάστατο µέλους ή οργάνου τού σώµατος που έχει χαθεί ή 
ακρωτηριαστεί (πβ. λ. πρόσθεση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, κοµίζω, συ-
νείδηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόθεσις, αρχική σηµ. «δηµόσια έκθεση - δήλωση», < 
προτίθηµι (βλ. λ. προτίθεµαί). Η σηµ. «σκοπός, προαίρεση» είναι ήδη 
αρχ., ενώ οι γλωσσ. και εκκλησ. χρήσεις είναι µτγν.]. 

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Τα άκλιτα στοιχεία τής γλώσσας που «προ-τίθενται» (εξού προθέσεις), δηλ. που τίθενται µπροστά από άλλες λέξεις, κυρ. ονοµατικά στοι-
χεία (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυµίες, µετοχές), για να δηλώσουν πλήθος επιρρηµατικών σχέσεων (χρόνο, τρόπο, αιτία κ.λπ.), ονοµά-
στηκαν προθέσεις. Χρησιµοποιούνται επίσης, λιγότερο συχνά, µπροστά από επιρρήµατα (για πάντα, από παντού, από αύριο κ.λπ.). Ευ-
ρύτατη υπήρξε στην Ελληνική η χρήση των προθέσεων ως πρώτων συνθετικών µε ρήµατα («προρρηµατικά»), π.χ. προ-βάλλω, ανα-βάλ-
λω, κατα-βάλλω, δια-βάλλω, υπερ-βάλλω, επι-βάλλω, εκ-βάλλω, απο-βάλλω, περι-βάλλω, προσ-βάλλω, εµ(< εν)-βάλλω, συµ(< συν)-βάλ-
λω, µετα-βάλλω. Επίσης, χρησιµοποιούνται στη σύνθεση και µε άλλα µέρη τού λόγου, π.χ. προ-θάλαµος, κατα-κραυγή, δια-κρατικός, 
υπερ-κινητικότητα κ.ά. Τέλος, προθέσεις χρησιµοποιούνται και µετά από ορισµένα επιρρήµατα, αποτελώντας µε αυτά ένα είδος περι-
φραστικών προθέσεων: Το παιδί κρύφτηκε πίσω από το δέντρο (πβ. κ. κοντά σε, µακριά από κ.ά.). 
1. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(-(-αιτιατική) 
µε, σε, για, προς, ώς (< έως) (ώς το πρωί) 
από, ανά (ανά δύο), κατά (κατά µάννα, κατά κύρη), παρά, µετά, χωρίς, µέχρι, δίχως, έως 
ίσαµε (ίσαµε την κορυφή) 
(σύνθετες «προθετικές» εκφράσεις) 
αντί για (αντί για µένα θα πας εσύ), µετά από, πριν από, ανάµεσα σε, χάρις | χάρη σε (Χάρις | χάρη στο θάρρος του σωθήκαµε), πάνω 
από, κάτω από, πίσω από, γύρω από, µπροστά σε κ.ά. 
(+γενική) 
υπέρ (υπέρ τού Ολυµπιακού), κατά (κατά τού αντιπάλου) 
(-(-ονοµαστική) 
από (από δήµαρχος κλητήρας) 

2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΟΤΕΡΟΥ ΥΦΟΥΣ 
(+αιτιατική) 
επί (επί τρεις µήνες), περί (περί τους είκοσι άνδρες) 
(+γενική) 
από (από αέρος, από απόψεως) 
διά (διά τής διπλωµατικής οδού), περί (περί τού θέµατος), επί (επί Καποδίστρια, επί Μεταξά), αντί (αντί αµοιβής), προ (προ ηµερών), 
άνευ (άνευ επιχειρηµάτων), ένεκα (ένεκα ανυπέρβλητων δυσκολιών), ενώπιον (ενώπιον όλων), µεταξύ (µεταξύ φίλων, µεταξύ 
αντιπάλων), χάριν (χάριν τής πατρίδος), πλην (πλην εµού), υπό (υπό των εχθρών), µετά (µετά συζύγων). 

3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΠΩΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
(-(-αιτιατική) 
εις (εις βάρος, εις υγείαν, εις ανώτερα, εις άτοπον, εις επήκοον, εις το επανιδείν, εις µάτην, εις χρέωσιν | εις πίστωσιν) 
επί (επ' άπειρον, επί µακρόν, επ' αόριστον, επί το έργον) 
κατά (κατά κόρον, καθ'ολοκληρίαν) 
παρά (παρά πόδα, παρά φύσιν, παρά πάσαν προσδοκίαν) 
υπέρ (υπέρ το δέον) 
υπό (υπό την αρχηγία, υπό την επίβλεψη, υπό τον όρο, υπ' αριθµόν, υπό µορφήν, υπό συζήτηση, υπό το µηδέν, υπ'ατµόν) 
(+γενική) 
άνευ (άνευ προηγουµένου, άνευ λόγου και αιτίας) 
από (από καταβολής κόσµου, από πάσης απόψεως, από µηχανής θεός, από φυλακής πρωίας) 
διά (διά πυρός και σιδήρου, άπαξ (και) διά παντός, διά µαγείας) 
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εκ | εξ (εκ δεξιών, εκ προθέσεως, εκ τού σύνεγγυς, εκ τού συστάδην, εξ όψεως, εξ ηµισείας, εξ ολοκλήρου, εξ ορισµού, εξ απαλών 
ονύχων, εξ αδιαιρέτου, εξ αµελείας, εξ αποστάσεως) 
επί (επί τόπου, επί ποδός (πολέµου), επί τάπητος, επί κεφαλής, επ'ώµου, επί ξύλου κρεµάµενος, επί πόνου) 
µετά (µετά χαράς, µετά βίας, µετά πολλών βασάνων) 
περί (περί ανέµων και υδάτων, περί ορέξεως, περί όνου σκιάς, περί πολλού) 
προς (προς Θεού, πάππου προς πάππου) 
υπέρ (υπέρ βωµών και εστιών, υπέρ πίστεως και πατρίδος) 
(+δοτική) 
εν (εν αγνοία [εν αγνοία], εν στολή [εν στολή], εν καιρώ [εν καιρώ], εν συντοµία [εν συντοµία], εν συνόλω [εν συνόλω], εν περιλήψει, 
εν χρήσει, εν ανάγκη [εν ανάγκη], εν γνώσει, εν σχέσει, εν πρώτοις, εν τω µεταξύ [εν τω µεταξύ], εν τούτοις) 
επί (επί τη βάσει, επί τη ευκαιρία [επί τη ευκαιρία], επί αποδείξει, επί τιµή [επί τιµή], επ' αυτοφώρω (επ' αυτοφώρω), επί ίσοις όροις, 
επί λέξει, επ' ονόµατι, επί παραδείγµατι) 
παρά (παρά τω πρωθυπουργώ [παρά τω πρωθυπουργώ], παρ'Αρείω Πάγω [παρ' Άρείω Πάγω]) 
συν (συν Θεώ (σύν Θεώ/, συν γυναιξί και τέκνοις, συν τω χρόνω [σύν τφ χρόνω], συν Αθηνά και χείρα κίνει [συν 'Αθηνά και χείρα 
κίνει]). 

προθεσµία (η) {προθεσµιών} το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, εντός τού 
οποίου πρέπει να εκτελεστεί πράξη, να τακτοποιηθεί υποχρέωση κλπ.: λήγει 
αύριο η ~ υποβολής αιτήσεων για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό || 
παρατείνονται κατά δέκα ηµέρες οι ~ για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
|| στη θέση αυτή είναι όλοι υπό ~ (δηλ. σε δοκιµαστικό στάδιο, όχι µόνιµοι). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διωρία. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. προθέσµιος (που 
µαρτυρείται ως µτγν.) < προ- + -θέσµιος < θεσµός}. 

προθεσµιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε προθεσµία 2. (ειδι-κότ.) 
ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε αγορά ή πώληση (εµπορευµάτων, µετοχών, 
συναλλάγµατος) σε τιµή που συµφωνείται στο παρόν µε παράδοση σε 
µελλοντική ηµεροµηνία: ~ διακανονισµός | πώληση | πίστωση | συνάλλαγµα | 
σύµβαση | συµβόλαιο ΑΝΤ. σποτ. 

προθετικός, -ή, -ό 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την πρόθεση (βλ.λ., σηµ. 
2) ως µέρος τού λόγου· ειδικότ. αυτός που περιλαµβάνει πρόθεση: ~ φράση | 
σύνολο (βλ.λ.) · ΙΑΤΡ. 2. αυτός που σχετίζεται µε την πρόθεση (βλ.λ., σηµ. 4), 
δηλ. την αντικατάσταση από ειδικό µηχάνηµα µέλους ή οργάνου τού 
σώµατος: ~ µέλος 3. προθετική (η) κλάδος της χειρουργικής που ασχολείται 
µε την τεχνητή αναπλήρωση µελών ή οργάνων τού σώµατος: οδοντική ~. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < πρόθεσις. Η ιατρ. σηµ. οφείλεται στο γαλλ. αντιδάν. 
prothétique]. 

προθετικότητα (η) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. βασική λειτουργία κάθε κειµένου, που 
δηλώνει τις προθέσεις τού δηµιουργού (οµιλητή, συγγραφέα), δηλ. τον σκοπό 
για τον οποίο γράφεται ή εκφωνείται ένα κείµενο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. intentionality]. 

προθήκη (η) [µτγν.] {προθηκών} (λόγ.) 1. ο υαλόφρακτος χώρος στην πρόσοψη 
ή στο εσωτερικό καταστήµατος, στον οποίο εκτίθενται τα προς πώλησιν 
εµπορεύµατα ή δείγµατα αυτών: το καινούργιο του µυθιστόρηµα εκτίθεται στις 
~ όλων των βιβλιοπωλείων ΣΥΝ. βιτρίνα 2. (ειδικότ.) ειδικό έπιπλο µε γυάλινο 
σκέπασµα, που χρησιµεύει για να τοποθετούνται και να εκτίθενται µέσα σε 
αυτό πολύτιµα αντικείµενα, που χρειάζονται προφύλαξη: οι ~ τού µουσείου. 

πρόθηµα (το) [1898] (προθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. πρόσφυµα που 
τοποθετείται πριν από τη ρίζα τής λέξεως, λ.χ. ξε-φεύγω, περιγράφω, ευ-
νόητος, δυσ-νόητος κ.ά., κατ' αντιδιαστολή προς το ένθηµα και το επίθηµα 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσφυµα. [ΕΤΥΜ. < προ- + θηµα < αρχ. τίθηµι, 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. Präfix]. 

προθηµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε πρόθηµα: το «ξε→ είναι ~ 
στοιχείο. 

προθροµβίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. γλυκοπρωτε'ί'νη τού πλάσµατος τού 
αίµατος, που συντίθεται στο συκώτι µε τη βοήθεια τής βιταµίνης Κ και 
αποτελεί τον βασικότερο ρυθµιστή τής πηκτικότητας τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -θροµβίνη < θρόµβος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
prothrombin]. 

προθυµία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) προθυµία (η) {χωρ. πληθ.} η διάθεση (κάποιου) να 
πράξει (κάτι), να ενεργοποιηθεί για την επίτευξη αποτελέσµατος, καθώς και η 
αντίστοιχη συµπεριφορά που εκδηλώνει: έδειξε µεγάλη ~ να µε εξυπηρετήσει || 
κάνει µε ~ ό,τι του ζητήσεις || χωρίς ~ ΣΥΝ. όρεξη, ζήλος, κέφι ΑΝΤ. απροθυµία. 

προθυµοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εκδήλωση 
προθυµίας, ζήλου και καλής διάθεσης: η ~ του να βοηθήσει ήταν συγκινητική. 

προθυµοποιούµαι· ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {προθυµοποιείσαι... | προ-θυµοποιή-
θηκα, -µένος) δείχνω προθυµία, εκδηλώνω ζήλο: τον παρακάλεσα, αλλά δεν 
προθυµοποιήθηκε να βοηθήσει ΣΥΝ. φιλοτιµούµαι, προσφέροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

πρόθυµος, -η, -ο αυτός που δείχνει προθυµία, που διαπνέεται από ζήλο και 
καλή διάθεση: ο υπουργός φάνηκε ~ να ικανοποιήσει τα κυριότερα αιτήµατα 
των απεργών || είµαι ~ να σας παράσχω κάθε βοήθεια ΑΝΤ. απρόθυµος, 
ανόρεκτος- ΦΡ. ΤΟ µεν πνεύµα πρόθυµον, η δε σαρξ ασθενής βλ. λ. σαρξ. — 
πρόθυµα | προθύµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + θυµός (βλ.λ.)]. 

πρόθυρο (το) [αρχ.] {προθύρ-ου | -ων} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο χώρος µπροστά από τη 
θύρα αρχαίας κατοικίας ή ναού 2. (µτφ.) πρόθυρα (τα) το στάδιο ακριβώς 
πριν από µια κατάσταση δυσάρεστη και ανεπιθύµητη, που εντούτοις 
εµφανίζεται ανησυχητικά πιθανή: η επιχείρηση του βρίσκεται στα ~ 
χρεωκοπίας || »Γυναίκες στα ~ νευρικής κρίσης» (τίτλος ταινίας) || βρισκόµαστε 
στα ~ πολέµου | τής κατάρρευσης. 

προθώρακας (ο) [1873] {προθωράκων} 1. ΖΩΟΛ. το πρόσθιο τµήµα τού 
θώρακα των εντόµων, στο οποίο αρθρώνεται (µπροστά) το κεφάλι και (πίσω) 
ο µεσοθώρακας 2. ΤΕΧΝΟΛ.-ΣΤΡΑΤ. σταθερός µεταλλικός δακτύλιος που 
προστατεύει τον θάλαµο χειρισµού πυροβόλου, το οποίο είναι κλεισµένο σε 
θόλο. — προθωρακικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
prothorax]. 

προιάρι (το) {προιαρ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) βάρκα χωρίς καρίνα για ψάρεµα στα 
ρηχά νερά λιµνοθάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλοιάριον (µε προληπτ. αφοµοίωση τού -λ-), υποκ. τού ουσ. 
πλοΐον]. 

προϊδεάζω ρ. µετβ. [1856] {προϊδέασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
διαµορφώνω (σε κάποιον) κατάλληλη διάθεση (ή δίνει µια εντύπωση, εικόνα) 
γι' αυτό που θα ακολουθήσει: δεν βρέθηκε κανείς να µε προϊδεάσει για τις 
συνθήκες που επικρατούσαν όταν τις είδα, έπαθα σοκ ΣΥΝ. προετοιµάζω. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -ιδεάζω < ιδέα]. 

προϊδεασµός (ο) η διαµόρφωση (σε κάποιον) µιας πρώτης, γενικής ή αόριστης 
ιδέας για κάτι που έπεται. Επίσης προϊδέαση (η). 

προίκα (η) {προικών} το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείων που δίνονταν από την οικογένεια τής νύφης ή και από την ίδια τη 
νύφη στον γαµπρό: δίνω | παίρνω ~ || φτειάχνω την ~ µου ΣΥΝ. προικιό, 
προικιά (τα). Επίσης προιξ [αρχ.] {προικός}. — (υποκ.) προικούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προίξ, -κός < προ- + θ. Ίκ- < *sik-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*seik- «απλώνω το χέρι, τείνω την παλάµη» (για το οποίο βλ. λ. ικέτης, άφ-ικ-
νοϋµαί). Η λ. συνδ. µε λιθ. siekiu, siekti «απλώνω το χέρι, την παλάµη»]. 

προικιάτικος, -η, -ο → προικώος 
προικίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προίκισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω προίκα (σε 

κάποιον): το ίδρυµα προικίζει άπορα κορίτσια ΣΥΝ. προικοδοτώ 2. (µτφ.) δίνω 
(σε κάποιον) χάρισµα, έµφυτη ικανότητα: η φύση τον προίκισε µε πλούσια 
φαντασία || προικισµένος µε µουσικό ταλέντο | ποιητική ευαισθησία | δύναµη 
ΣΥΝ. χαρίζω, δωρίζω 3. (η µτχ. προικισµένος, -η, -ο) αυτός που διαθέτει 
χάρισµα, που έχει ταλέντο: για να επιτύχει ένα νέο ρεύµα, πρέπει να 
εκπροσωπείται από ~ καλλιτέχνες ΣΥΝ. ταλαντούχος ΑΝΤ. ατάλαντος. — 
προίκιση (η) [1859] κ. προίκισµα (το). 

προικιό (το) (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε περιλαµβάνεται στην προίκα: πήρε ~ δύο 
σπίτια κι ένα οικόπεδο ΣΥΝ. προίκα 2. προικιά (τα) το σύνολο των κινητών 
ειδών (λ.χ. είδη ρουχισµού, έπιπλα, σκεύη) που αποτελούν την προίκα: 
«κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα ~ σου» (νανούρισµα). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. προικίον, υποκ. τού αρχ. προίξ, -κός (βλ.λ.)]. 

προίκιση (η) -+ προικίζω 
προίκισµα (το) → προικίζω 
προικοδότηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παροχή προίκας: ~ 

απόρων κορασίδων || (µτφ.) η ~ ενός νέου ιδρύµατος µε ακριβό τεχνολογικό 
εξοπλισµό ΣΥΝ. προίκιση, προίκισµα. Επίσης προικοδοσία [1840]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δίνω. 

προικοδοτώ ρ. µετβ. [µεσν.] {προικοδοτείς... | προικοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} δίνω προίκα σε (κάποιον) ΣΥΝ. προικίζω. — προι-κοδότης (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

προικοθήρας (ο) [1875] {προικοθηρών} ο άνδρας που επιδιώκει να πάρει µε τον 
γάµο του µεγάλη προίκα.   — προικοθηρία (η) [1888], προικοθηρώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < προίκα + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. χρυσο-θήρας]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύνθετα σε -θήρας, αρχαία ή λόγια, στη γενική τού 
πληθυντικού τονίζονται κανονικά στη λήγουσα (πβ. ταµίας - ταµιών). Στα 
ονόµατα αυτά η κατάληξη -ας είναι αρχική (παλαιά «πρωτόκλιτα» 
ονόµατα) και όχι υστερογενής, όπως στα στατήρ-ας (< στατήρ), κρατήρ-ας 
(< κρατήρ). 

προικολήπτης (ο) [1894] {προικοληπτών} ο άνδρας που λαµβάνει, που δέχεται 
(από τη γυναίκα του) προίκα ΑΝΤ. προικοδότης. 

προικοσύµφωνο (το) [µεσν.] {προικοσυµφών-ου | -ων) (παλαιότ.) το 
συµβόλαιο το οποίο συνάπτεται ανάµεσα στον γαµπρό και στους γονείς ή 
τους κηδεµόνες τής νύφης ή και την ίδια τη νύφη και περιλαµβάνει κατάλογο 
όλων των κινητών και ακινήτου περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την 
προίκα. 

προικώος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την προίκα ή που 
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προέρχεται από προίκα: - ακίνητο | διαµέρισµα | περιουσία ΑΝΤ. εξώπροικος· 
ΦΡ. προικώο (συµβόλαιο) το προικοσύµφωνο (βλ.λ.). Επίσης (λαϊκ.) 
προικιάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προικώος < αρχ. προίξ, -κός + επίθηµα -ωος, πβ. πατρώος, 
µητρ-φος]. 

προιξ (η) → προίκα 
προϊόν (το) {προϊόντ-ος | -α, -ων) 1. το αποτέλεσµα τής παραγωγικής 

διαδικασίας, ό,τι παράγει µε την εργασία του ο άνθρωπος, λ.χ. επε-
ξεργαζόµενος ή εκµεταλλευόµενος πρώτες ύλες, καλλιεργώντας φυτά, 
συλλέγοντας καρπούς: τα κυριότερα γεωργικά ~ τής Ελλάδας είναι τα 
δηµητριακά, το βαµβάκι, οι ελιές, τα καπνά κ.ά. || αυτό το ~ δεν έχει µεγάλη 
ζήτηση || βιοµηχανικά | οπωροκηπευτικά | ευπαθή | εγχώρια | εισαγόµενα - 2. 
ΟΙΚΟΝ. (α) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν η συνολική αξία των προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται µέσα σε µια χώρα κατ' έτος (β) καθαρό εγχώριο 
προϊόν η συνολική αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται µέσα 
σε µια χώρα κατ' έτος µείον τις αποσβέσεις των κεφαλαίων που 
καταναλώθηκαν στη διάρκεια αυτής τής παραγωγής (γ) Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (βλ. ΦΡ. α) συν τις εισροές χρήµατος 
από το εξωτερικό (δ) καθαρό εθνικό προϊόν το καθαρό εγχώριο προϊόν (βλ. 
ΦΡ. β) συν τις εισροές χρήµατος από το εξωτερικό- (γενικότ.) 3. ο καρπός, το 
αποτέλεσµα συγκεκριµένης ενέργειας, προσπάθειας κλπ.: οι παρατηρήσεις του 
είναι ~ ψύχραιµης και αντικειµενικής κρίσης || ~ τής φαντασίας (κάποιου) || η 
εγκληµατικότητα θεωρείται ~ διαφόρων παραγόντων, λ.χ. τής ανεργίας και τής 
φτώχιας. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τής αρχ. µτχ. προϊών (βλ.λ.), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. produit]. 

προΐσταµαι ρ. µετβ. [αρχ.] {προΐστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, µτχ. 
προϊστάµενος, -µένη, -µενο, παρατ. προϊστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµε-θα, -ασθε, -
αντο} (λόγ.) (+γεν.) 1. είµαι επί κεφαλής, έχω τη διεύθυνση, ασκώ τη διοίκηση 
(σε κάτι): ο νοµάρχης προΐσταται των προσπαθειών παροχής βοήθειας στους 
σεισµόπληκτους || ~ των ανασκαφών | τού οργανισµού ΣΥΝ. διευθύνω, διοικώ, 
ηγούµαι 2. (η µτχ. προϊστάµενος, -µένη, -µενό) βλ.λ. 

προϊστάµενος, -µένη, -µενο αυτός που είναι επί κεφαλής υπηρεσίας, που 
προΐσταται έργου: απευθύνθηκε στην προϊσταµένη αρχή || ~ κλιµάκιο || (συνήθ. 
ως ουσ.) ~ τµήµατος | εισαγγελίας || έκανε αναφορά στον ~ || η προϊσταµένη τού 
νοσηλευτικού προσωπικού ΑΝΤ. υφιστάµενος. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. αρσ. µτχ. 
ενεστ. τού αρχ. προΐσταµαι]. 

προΐστιο (το) [1858] {προϊστί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το τριγωνικό αναδροµικό ιστίο 
που υψώνεται µπροστά από το κύριο πανί ανάµεσα σε δύο κατάρτια 
ιστιοφόρου πλοίου. 

προϊστορία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. η περίοδος τής ζωής τού ανθρωπίνου 
γένους πριν από την εποχή για την οποία υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες, πριν 
από τους ιστορικούς χρόνους 2. (συνεκδ.) ο επιστηµονικός κλάδος τής 
ιστορίας που µελετά την περίοδο αυτή 3. το σύνολο των γεγονότων, των 
καταστάσεων που προηγήθηκαν (από κάτι): η διένεξη αυτή έχει µεγάλη ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. préhistoire]. 

προϊστορικός, -ή, -ό [1845] 1. αυτός που προηγείται των ιστορικών χρόνων: ~ 
εποχή | χρόνοι | περίοδος 2. αυτός που σχετίζεται µε την προϊστορία: ~ ζώο | 
οικισµός 3. (ειδικότ. για επιστήµη) αυτός που σχετίζεται µε τη µελέτη τής 
περιόδου πριν από τους ιστορικούς χρόνους: ~ αρχαιολογία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. préhistorique]. 

προϊών, -ούσα, -όν {προϊ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που προχωρεί, που εξελίσσεται: ΙΑΤΡ. ~ 
άνοια | γενική παράλυση· ΦΡ. προϊόντος τού χρόνου (προϊόντος τού χρόνου, 
Ηροδ. 3,96) µε τον καιρό, µε την πάροδο τού χρόνου 2. αυτός τού οποίου οι 
ρυθµοί αυξάνονται προοδευτικά' αυτός που παρουσιάζεται ή συµβαίνει σε όλο 
και µεγαλύτερο βαθµό: καθορισµός συντελεστών σε προϊούσα κλίµακα || ~ 
εξέλιξη | ανάπτυξη | πρόοδος 3. προϊόν (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πρόειµι «προχωρώ» (βλ. λ. ιόν). Στη σηµ. 2 η λ. 
αποδίδει το γαλλ. progressif]. 

προκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ξύλινο ή µεταλλικό καρφί συνήθ. µικρού µεγέθους. 
— (υποκ.) προκίτσα κ. ττροκούλα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. brocca «βλαστός, 
σουβλί, καλάµι» < λατ. broccus «οδοντωτός», πιθ. κελτ. προελ., πβ. ιρλ. brocc 
«ασβός»]. 

προκαθήµενος (ο) (προκαθηµέν-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. 1. ο πρόεδρος τοπικής 
εκκλησιαστικής συνόδου 2. (στην Ορθόδοξη Εκκλησία) ο ανώτερος κληρικός 
που κατέχει µε οποιονδήποτε τίτλο (πατριάρχου, αρχιεπισκόπου, 
µητροπολίτου) την πρώτη θέση στη διοικητική ιεραρχία: ο ~ τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος (ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος) || ο ~ τής 
Ορθοδοξίας (ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως). 

[ΕΓΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. προκάθηµαι]. προκάθισµα (το) [1891] 
{προκαθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} κάλυµµα (πλαστικό ή χάρτινο) µιας χρήσεως, 
που τοποθετείται πάνω στη στεφάνη τής λεκάνης τής τουαλέτας πριν καθίσει 
κανείς: ~ υγείας | για υγιεινή προστασία. προκαθορίζω ρ. µετβ. [1844] 
(προκαθόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καθορίζω (κάτι) εκ των προτέρων, 
το προσδιορίζω από πριν: ενεργούν βάσει προκαθορισµένου σχεδίου || ~ ώρα | 
ηµεροµηνία | τροχιά | αποτέλεσµα. 
[ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prédéterminer]. προκαθορισµός (ο) [1891] 
ο εκ των προτέρων καθορισµός (µελλοντικών εξελίξεων). προκάλυµµα (το) 
[αρχ.] {προκαλύµµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οτι- 

δήποτε χρησιµεύει για να προκαλύψει, να προφυλάξει (κάτι) καλύπτοντας το 
ΣΥΝ. προπέτασµα, παραπέτασµα, παραβάν 2. ΣΤΡΑΤ. κάθε προεξοχή τού 
εδάφους, θάµνος, βράχος κλπ., που καλύπτει τον µαχητή, ώστε να µην 
εντοπίζεται από τον εχθρό 3. (µτφ.) η πλαστή δικαιολογία που προβάλλεται για 
να επιτύχει (κάποιος κάτι) αποκρύπτοντας πραγµατικές αιτίες, σκοπούς, 
καταστάσεις κ.λπ.: χρησιµοποίησε τον κλονισµό τής υγείας του ως ~, για να 
αποφύγει τη στράτευση ΣΥΝ. πρόσχηµα, πρόφαση. — προκαλυππκός, -ή, -ό. 
προκαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {προκάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} (λόγ.-σπάν.) 1. 
καλύπτω (κάτι) από µπροστά ΑΝΤ. αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω 2. ΣΤΡΑΤ. 
προφυλάσσω, υπερασπίζω (κάτι) µε προκάλυψη (βλ.λ.). προ κάλυψη (η) [µεσν]. 
{-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} (λόγ.) 1. η κάλυψη από µπροστά 2. ΣΤΡΑΤ. (α) 
το σύνολο των έµψυχων και άψυχων µέσων που χρησιµοποιούνται για την 
απόκρουση επιδροµής τού εχθρού σε ορισµένο σηµείο, καθώς επίσης και η 
προκαλυπτόµενη περιοχή ΣΥΝ. οχύρωση (β) η εγκατάσταση στρατιωτικών 
τµηµάτων µπροστά από το κυρίως στράτευµα κατά τη διάρκεια εκστρατείας µε 
στόχο τον έλεγχο των κινήσεων τού εχθρού και την πρώτη απόκρουση πιθανής 
επίθεσης (γ) η φύλαξη µεθοριακής γραµµής κράτους σε καιρό ειρήνης από 
στρατιωτικό απόσπασµα, καθώς και η ίδια η φυλασσόµενη περιοχή. προκαλώ ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {προκαλείς... | προκάλ-εσα, -ούµαι, προκλήθηκα (λόγ. 
µτχ. προκληθείς, -είσα, -έν)} ♦ (µετβ.) 1. καλώ (σε αναµέτρηση): ~ κάποιον σε 
µονοµαχία | σε µάχη || µην τον προκαλείς, είναι δυνατότερος σου! 2. (+να) 
παροτρύνω (κάποιον) (να κάνει κάτι που θεωρώ αδύνατο): σε ~ να αποδείξεις 
αυτό που ισχυρίζεσαι 3. γίνοµαι αιτία (για κάτι): ο θάνατος του προκάλεσε 
παγκόσµια συγκίνηση || η δράση τους προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις || µου προκα-
λεί κατάπληξη ο κυνισµός του || οι ισχυρισµοί του προκαλούν βάναυσα τη 
νοηµοσύνη τού κοινού || η µεγάλη πυρκαγιά προκλήθηκε από αναµµένο τσιγάρο || 
~ θλίψη | δυσφορία | θυµηδία | προβλήµατα | ατυχήµατα | καρκίνο | σύγκρουση | 
διαµαρτυρίες | σχόλια | θαυµασµό | οίκτο | συµπάθεια | προβληµατισµό | αίσθηση 
| αγανάκτηση | επεισόδιο | τριγµούς ΣΥΝ. προξενώ, επιφέρω 4. κάνω (κάποιον) 
να οργιστεί, να αντιδράσει επιθετικά: µου αρέσει να τον -· είναι πολύ αστείος, 
όταν νευριάζει! 5. εξάπτω, προξενώ ερωτική επιθυµία (σε κάποιον): της αρέσει 
να προκαλεί τους άνδρες || τον προκαλούσε µε νάζια ΣΥΝ. ερεθίζω, διεγείρω ♦ 
(αµετβ.) 6. γίνοµαι αιτία οργισµένων αντιδράσεων, γίνοµαι προκλητικός: 
αποφεύγω διατυπώσεις που προκαλούν! || ενώ προσπαθούσαµε να συµβιβάσουµε 
τα πράγµατα, εκείνος εξακολουθούσε να προκαλεί 7. διεγείρω την ερωτική 
επιθυµία των άλλων: το ντεκολτέ της προκαλεί || της αρέσει να προκαλεί. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ. προκάµβριος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το 
διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου πριν από 4,6 δισεκατοµµύρια έτη ώς την 
έναρξη τού καµβρίου 2. Προκάµβριο (το) {Προκαµβρίου} το διάστηµα τού 
γεωλογικού χρόνου µε την παραπάνω διάρκεια (βλ. κ. λ. κάµβριο). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. Precambrian. Βλ. κ. κάµβριος]. προκάνω ρ. µετβ. (λαϊκ.) 
{πρόκα-να κ. -µα} προλαβαίνω: κάνε πιο γρήγορα, γιατί δεν θα προκάνεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προκάµνω, αρχική σηµ. «καταπονούµαι, κοπιάζω (εκ των 
προτέρων)», < προ- + κάµνω (βλ. κ. κάνω)]. προκαρδίΌ (το) [µτγν.] (προκαρδί-
ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού θωρακικού τοιχώµατος που βρίσκεται µπροστά 
στην καρδιά. προκάρδιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την περιοχή 
τού στήθους µπροστά από την καρδιά: ~ πόνος (χαρακτηριστικός ισχαιµίας τού 
µυοκαρδίου). προκάτ επίθ. {άκλ.} 1. προκατασκευασµένος (βλ. λ. 
προκατασκευάζω): ~ σπίτι 2. (µτφ. για πράξεις, ενέργειες, καταστάσεις κ.λπ.) 
αυτός που έχει σχεδιαστεί, έχει σκηνοθετηθεί εκ των προτέρων: η αντιπαράθεση 
στα όργανα τού κόµµατος ήταν ~, για να εξαναγκαστεί ο εν λόγω υπουργός σε 
παραίτηση ΣΥΝ. προµελετηµένος, προσχεδιασµένος, σκηνοθετηµένος ΑΝΤ. 
αυθόρµητος. 
[ΕΤΥΜ; Από σύντµηση τής λ. προκατασκευή ή προκατασκευασµένος, µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. prefab, συντετµηµένος τ. τού prefabricated]. προκαταβάλλω ρ. 
µετβ. [µτγν.] {προκατέβαλα, προκατα-βλήθηκα, -βεβληµένος} (λόγ.) 
καταβάλλω (χρηµατικό ποσό) εκ των προτέρων: µου ζήτησε να ~ τρία ενοίκια 
ΣΥΝ. προπληρώνω. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «τοποθετώ από πριν - ορίζω εκ 
των προτέρων αρχές ή κριτήρια», < προ- + καταβάλλω. Η σύγχρονη σηµ. ακο-
λούθησε την ανάλογη εξέλιξη τού ρ. καταβάλλω}. προκαταβολή (η) [µτγν.] 1. η 
καταβολή χρηµατικού ποσού εκ των προτέρων: για την αγορά τού οικοπέδου 
απαιτείται ~ τής πρώτης δόσης ΣΥΝ. προπληρωµή 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό 
ποσό που προκαταβάλλεται, το οποίο αποτελεί συνήθ. τµήµα τού όλου 
συµφωνηµένου ποσού και δίνεται ως εγγύηση: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές µε 
µικρή ~ και πολλές άτοκες δόσεις || ο ιδιοκτήτης ζητούσε ~ δύο νοίκια || δίνω | 
εισπράττω ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπροστάντζα. προκαταβολικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός 
που καταβάλλεται εκ των προτέρων, που προπληρώνεται: ~ εγγύηση | εξόφληση 
| αποζηµίωση 2. αυτός που συµβαίνει, που γίνεται εκ των προτέρων: ~ δήλωση | 
ασφάλιση. —προκαταβολικ-ά | -ώς [1868] επίρρ. προκατακλυσµιαίος, -α, -ο 
[1863] 1. αυτός που αναφέρεται στους χρόνους πριν από τον κατακλυσµό 
(συνήθ. τον βιβλικό) 2. (κατ' επέ-κτ.) πάρα πολύ παλαιός, πανάρχαιος. 
προκαταλαµβάνω ρ. µετβ. {προκατέλαβα, προκαταλήφθηκα, προ-
κατειληµµένος} 1. (σπάν.-κυριολ.) καταλαµβάνω (κάτι) εκ των προτέρων, το 
κυριεύω πριν από άλλους: η διµοιρία προήλασε και προ-κατέλαβε το ύψωµα · 2. 
διαµορφώνω την άποψη (κάποιου) εκ των προτέρων (για πρόσωπο, πράγµα, 
ζήτηµα κ.λπ.), τον κάνω να σχήµα- 
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τίσει άποψη για θέµα προτού το µελετήσει επακριβώς: δεν θέλω να 
µε προκαταλάβεις- προτιµώ να σχηµατίσω προσωπική άποψη για το 
θέµα ΣΥΝ. προδιαθέτω, προϊδεάζω 3. (η µτχ. προκατειληµµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κυριεύω πρώτα», < προ- + καταλαµβάνω. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. (Αισχίνης 2, 108: τά Φιλίππου ώτα προκα- 
ταλαβείν)]. 

προκατάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} (κακόσ.) 1. η γνώµη που 
διαµορφώνεται εκ των προτέρων, χωρίς επισταµένη µελέτη και εξέταση των 
πραγµάτων, οπότε είναι συνήθ. εσφαλµένη και µεροληπτική: εξετάζω | κρίνω 
µια υπόθεση µε ~ 2. (ειδικότ.) η δυσµενής προδιάθεση απέναντι σε πρόσωπο ή 
οµάδα, που βασίζεται σε αυθαίρετες γενικεύσεις και στερεότυπες πεποιθήσεις: 
φυλετικές | εθνικιστικές | θρησκευτικές | κοινωνικές - || έχει ~ εναντίον των 
µαύρων | των Εβραίων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προκατάληψις < προκαταλαµβάνω, πβ. κ. λήψις - λαµβάνω]. 

προκαταρκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται πριν από το κυρίως έργο: 
~ ενέργεια | συζήτηση | συµφωνία | σχέδιο | έρευνα | εργασία | επαφή | στάδιο | 
µέτρα | φάση ΣΥΝ. προεισαγωγικός, προοι-µιακός ANT. τελικός, οριστικός 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που γίνεται για προπαρασκευή, χρήσιµος ή κατάλληλος για 
προετοιµασία: ~ δήλωση | άσκηση | αγώνας || - τάξη Αγγλικών ΣΥΝ. 
προπαρασκευαστικός 3. προκαταρκτικά (τα) (α) το σύνολο των ενεργειών 
που προηγούνται και εισάγουν σε κάτι που ακολουθεί: πρέπει να δώσουµε 
ιδιαίτερη προσοχή στα ~ τής διάσκεψης || τα ~ τής εορτής (β) η εισαγωγή οµι-
λίας ή το εισαγωγικό κεφάλαιο συγγράµµατος: άσε τα ~ και µπες στο θέµα! 4. 
ΝΟΜ. προκαταρκτική εξέταση συνοπτική ανακριτική διαδικασία που κινείται 
από τον εισαγγελέα, εφόσον αυτός επιθυµεί να ελέγξει την ουσιαστική 
βασιµότητα πληροφορίας για έγκληµα και ακολούθως να ασκήσει ποινική 
δίωξη. — προκαταρκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προκατάρχω | -οµαι «αρχίζω πρώτος», πβ. κ. αρκτικός - 
άρχω}. 

προκαταρκτικός ή προκαταρτικός; Τα παράγωγα τού αρχ. ρ. άρχοµαι1 
σχηµατίζονται µε -κ-, που προέρχεται από το -χ- τού θέµατος µπροστά από 
-τ- ή -σ-: αρχ. άρχ-οµαι - αρκ-τικός («αρκτικοί χρόνοι» τού ρήµατος ■ 
ενεστώτας - µέλλοντας - παρακείµενος)· αρχ. προκατ-άρχ-οµαι -
προκαταρκ-τικός αρχ. εν-άρχ-οµαι και εν-άρχ-ω - εναρκ-τικός (πβ. 
έναρξη)· υπ-άρχω - υπαρκ-τικός αντ-αρκτι-κός (και Ανταρκτική) ο Νότιος 
Πόλος, ο αντίθετος προς τον αρκτικό, τον Βόρειο Πόλο. 

προκαταρτίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προκατήρτισ-α, προκαταρτίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), 
-µένος) καταρτίζω (κάτι) εκ των προτέρων, το ετοιµάζω από πριν ΣΥΝ. 
προετοιµάζω, προπαρασκευάζω, προεργάζοµαι. — προκατάρτιση (η) κ. 
προκαταρτισµός (ο) [1888]. 

προκατασκευάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προκατασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. (κυρ. για οικοδοµικό στοιχείο) κατασκευάζω εκ των προτέρων και 
µακριά από τον χώρο τής ανέγερσης: ~ οικοδοµή 2. (η µτχ. 
προκατασκευασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που αποτελείται από τµήµατα που 
έχουν κατασκευαστεί εκ των προτέρων, έχουν µεταφερ-θεί και κατόπιν 
συναρµολογηθεί χωριστά: ~ σπίτι | συγκρότηµα ΣΥΝ. προκάτ (β) (µτφ.) αυτός 
που έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων για συγκεκριµένο σκοπό (συνήθ. εις 
βάρος κάποιου): η σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή τού Κόµµατος ήταν ~, 
για να τον εξωθήσουν σε παραίτηση. 

προκατασκευή (η) [µτγν.] οικοδοµική τεχνική που συνίσταται στην ανέγερση 
κτηρίων ή γεφυρών µε τη χρησιµοποίηση στοιχείων-µελών, τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί εκ των προτέρων σε άλλον χώρο και, εν συνεχεία, 
µεταφέρονται στον χώρο ανέγερσης και συναρµολογούνται βάσει 
προκαθορισµένου σχεδίου. — προκατασκευαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

προκατειληµµένος, -η, -ο επηρεασµένος εκ των προτέρων (συνήθ. αρνητικά): 
κατά την έρευνα, η νεολαία είναι ~ κατά των πολιτικών, καθώς έχει την 
εντύπωση ότι είναι όλοι ψεύτες και κλέφτες || δεν µπορείς να κρίνεις 
αντικειµενικά, γιατί είσαι ~ (πβ. λ. προκαταλαµβάνω). — προκατειληµµένα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. 
προκαταλαµβάνω (βλ.λ.)]. 

προκατήχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.-σπάν.) η 
προκαταρκτική κατήχηση, η εισαγωγική διδασκαλία. — προκατη-χώρ.[µτγν.] 
{-είς...}. 

προκάτοχος (ο/η) {προκατόχ-ου | -ων, -ους} (+γεν.) ο προηγούµενος κάτοχος, 
κυρ. αξιώµατος (πριν από άλλον): ο νέος υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα 
ακολουθήσει την πολιτική τού ~ του. 

προκείµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά, περί τού 
οποίου γίνεται λόγος, έρευνα κ.λπ.: ~ θέµα | περίπτωση | υπόθεση· ΦΡ. (α) 
προκειµένου για (πβ. περί σωτηρίας προκειµένου, Αριστοφ. Έκκλησιάζουσαι 
401) όταν γίνεται λόγος για, όσον αφορά σε: ~ την υποψηφιότητα του, κανείς 
δεν σχολίασε το παραµικρό || ~ ανθρώπους τού δικού του ήθους, κάθε έπαινος 
είναι λίγος (β) προκειµένου να (ως σύνδ.) (i) επειδή ή εφόσον πρόκειται να 
συµβεί κάτι: ~ τα χάσω όλα, αποφάσισα να συµβιβαστώ || ~ πάω φυλακή, κα-
λύτερα να πληρώσω (ii) για να, µε σκοπό να: θα έκανε το παν, ~ βελτιώσει τη 
θέση του 2. (ειδικότ.) προκείµενο (το) (τό προκείµενον, Πλάτ. Γοργίας 457d) 
το θέµα που βρίσκεται υπό συζήτηση, που ενδιαφέρει, για το οποίο γίνεται 
λόγος: ας έλθουµε στο ~ || τόση ώρα µιλάει και δεν έχει φθάσει στο ~· ΦΡ. 
(λόγ.) (α) επί τού προκειµένου ως προς το θέµα που µας απασχολεί: ~ δεν έχω 
να προβάλω καµία έν- 

σταση (β) εν προκειµένω στο θέµα που συζητούµε, στην περίπτωση για την 
οποία γίνεται λόγος και υπάρχει ενδιαφέρον: «ο Τύπος και τα Μ.Μ.Ε. µπορούν 
να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο, ~ αποφεύγοντας εµπρηστικά 
δηµοσιεύµατα» (εφηµ.) 3. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) προκειµένη (η) καθεµία από 
τις δύο προτάσεις τού συλλογισµού, από τις οποίες συνάγεται το συµπέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. ρ. πρόκειµαι (που χρησιµοποιείται ως παρακ. τού ρ. 
προτίθηµι) < προ- + κεϊµαι (βλ.λ.). Στο ουδ. προκείµενον, το οποίο απαντά 
πολλές φορές στα αρχ. φιλοσοφικά κείµενα, έχει παραλειφθεί το ουσ. θέµα | 
ζήτηµα]. 

πρόκειται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {επρόκειτο· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
(λόγ.) 1. (+περί | για) γίνεται λόγος, υπάρχει ή τίθεται ζήτηµα: περί τίνος 
ακριβώς πρόκειται; || πρόκειται για την ευτυχία σου || αν εγνώριζα ότι περί 
αυτού επρόκειτο, θα µπορούσα να αποταθώ σε κάποιον ειδικό || πρόκειται για 
ζήτηµα ζωής και θανάτου 2. (+να) µέλλει να συµβεί (κάτι), σκοπεύει ή είναι 
στο πρόγραµµα να (γίνει κάτι): ~ να τον δω αύριο || µην ανησυχείς, δεν ~ να 
βρέξει || η Βουλή -να συνέλθει αύριο για τη συζήτηση τού επίµαχου νοµοσχεδίου 
|| επρόκειτο να τον δει, αλλά αρρώστησε. [ΕΤΥΜ. Γ εν. πρόσ. τού αρχ. 
πρόκειµαι < προ- + κεϊµαι (βλ.λ.)]. 

προκεχωρηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. ΣΤΡΑΤ. αυτός που βρίσκεται πολύ κοντά στην 
περιοχή όπου διεξάγονται πολεµικές επιχειρήσεις ή που είναι 
αποµακρυσµένος από τις βάσεις τού στρατεύµατος: ~ δύναµη | βάση | κέντρο 
επικοινωνιών ΦΡ. προκεχωρηµένο φυλάκιο φυλάκιο αποµακρυσµένο από τη 
βάση τού στρατεύµατος ή κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων: η Πύλος, που 
καταλήφθηκε από τους Αθηναίους το 425 π.Χ., αποτέλεσε για την Αθήνα ένα 
διαρκές προκεχωρηµένο ~ µέσα στο εχθρικό στρατόπεδο τής Πελοποννήσου 2. 
λόγ. αντί τού προχωρηµένος: εθεάθη τις ~ ώρες τής νύχτας σε παραλιακό µπαρ 
|| ~ ηλικίας πολιτικός. 
[ΕΤΥΜ. Λόγιος σχηµατισµός τής µτχ. προχωρηµένος (αντί τού ορθού αρχ. 
προκεχωρηκώς < προχωρώ), απόδ. τού γαλλ. avancé]. 

προκήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η δηµόσια 
γνωστοποίηση 2. (ειδικότ.) η επίσηµη αναγγελία (για µελλοντική ενέργεια 
κρατικού ή άλλου φορέα): η ∆.Ε.Η. αποφάσισε την ~ διαγωνισµού για την 
κάλυψη 100 οργανικών θέσεων στην επαρχία || ~ εκλογών/ δηµοπρασίας/ 
βραβείων/ υποτροφιών3. (συνεκδ.) η δηµοσίευση στον Τύπο επίσηµης 
αναγγελίας ή το έντυπο στο οποίο αυτή περιλαµβάνεται 4. έντυπη ανακοίνωση 
πολιτικής, συνδικαλιστικής ή άλλης οργάνωσης, που περιέχει συνθήµατα ή 
βραχυλογικά τις θέσεις της: πετάω προκηρύξεις στον δρόµο || επαναστατικές ~. 

προκηρύσσω ρ. µετβ. [αρχ] {προκήρυ-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος} 
αναγγέλλω επίσηµα και δηµόσια (κάτι που πρόκεται να συµβεί): το υπουργείο 
θα προκηρύξει διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάληψη τού έργου || ~ 
εκλογές | δηµοπρασία | υποτροφία ΣΥΝ. προαναγγέλλω. 

προκλασικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε εποχή προγενέστερη από αυτή 
που θεωρείται κλασική: ~ τέχνη | χρόνοι 2. ΜΟΥΣ. προκλα-σική µουσική η 
µουσική τής µεταβατικής περιόδου ανάµεσα στο µπαρόκ και στον κλασικισµό 
(1720-1760 περίπου). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. préclassique]. 

πρόκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η προκλητική πράξη, η 
ενέργεια που προξενεί αναστάτωση, αντίδραση ή αγανάκτηση: είναι ~ να ζουν 
οι ηγέτες σε τέτοια πολυτέλεια, όταν ο λαός πεινάει 2. (ειδικότ.) κάθε 
στρατιωτική ενέργεια που αποσκοπεί στο να κάνει τον αντίπαλο να αντιδράσει 
επιθετικά: οι δύο πλευρές συµφώνησαν να αποφύγουν τις ~ κατά τη διάρκεια 
τής αεροναυτικής άσκησης 3. η διέγερση τού ερωτικού ενδιαφέροντος: ένα 
χαµόγελο γεµάτο ~ 4. (συνεκδ.) κάθε ενέργεια ή συµπεριφορά που επιφέρει 
ερωτική διέγερση: το ντύσιµο της ήταν πραγµατική ~ 5. η παραγωγή 
(συγκεκριµένου αποτελέσµατος): ποιος ευθύνεται για την - επεισοδίων; || δεν 
αποφεύχθηκε η ~ υλικών ζηµιών από µερίδα οργισµένων φιλάθλων6. η 
πρόσκληση σε αναµέτρηση: ~ σε µάχη | σε µονοµαχία || δέχοµαι την ~ 7. 
οτιδήποτε θέτει σε δοκιµασία λόγω τής δυσκολίας του τις ικανότητες, την 
αντοχή, τη δύναµη (κάποιου), διεγείροντας συχνά το ενδιαφέρον: η ~ τού 
20041 τής Ενωµένης Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόκλησις < προκαλώ, πβ. κ. 
κλήσις - καλώ]. 

προκλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκαλεί, που προξενεί έντονη 
αντίδραση ή αγανάκτηση: ~ ενέργεια | συµπεριφορά | επιχείρηµα | απόφαση | 
δήλωση | διαιτησία || ~ άνθρωπος | χαρακτήρας 2. αυτός που διεγείρει το 
ερωτικό ενδιαφέρον: ~ ντύσιµο | µατιά ΣΥΝ. ερεθιστικός, διεγερτικός, 
σαγηνευτικός. — προκλητικ-ά | -ώς [1866] επίρρ. 

προκλητικότητα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα πράγµατος να προκαλεί: 
η έντονη ~ των δηλώσεων του ενόχλησε τους συντηρητικότερους ψηφοφόρους 
του 2. (ειδικότ.) η ιδιότητα συµπεριφοράς να προκαλεί ερωτικά: η ~ των 
κινήσεων | τού ντυσίµατος. 

προκλινής, -ής, -ές {προκλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που γέρνει, 
που κλίνει προς τα εµπρός: ~ στέγη ΣΥΝ. επικλινής ANT. ευθύς, ίσος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προκλίνω < προ- + κλίνω]. 

προκλινικος, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε στάδιο κατά το οποίο τα 
κλινικά σηµεία τής νόσου δεν έχουν εκδηλωθεί: ~ φάση || ~ µαθήµατα (τα 
µαθήµατα που διδάσκονται πριν από την έναρξη τής διδασκαλίας κλινικών 
µαθηµάτων και πριν από την επαφή µε αρρώστους, δηλ. η ανατοµική, η 
βιοχηµεία, η φυσιολογία κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
preclinical]. 

προκλιτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που τίθεται µπροστά από άλλες λέξεις και τής 
οποίας ο τόνος στην προφορά µεταφέρεται στην επόµενη (π.χ. τον βλέπω), σε 
αντίθεση µε τα εγκλιτικά (των οποίων ο τόνος 
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µεταφέρεται στην προηγούµενη λέξη, π.χ. βλέποντας τον)- προκλιτι-κές λέξεις 
είναι τα άρθρα σε όλους τους τύπους, οι µονοσύλλαβες προθέσεις και 
σύνδεσµοι, οι µονοσύλλαβοι τύποι των προσωπικών αντωνυµιών κ.ά. (βλ. κ. λ. 
εγκλιτικός). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. proclitica (πληθ.)]. 

προκόβω ρ. αµετβ. {πρόκο-ψα, -µµένος} (λαϊκ.) 1. σηµειώνω προόδους, 
επιτυγχάνω (σε τοµέα δράσεως, λ.χ. οικονοµικό, κοινωνικό): πήγε στην 
ξενιτειά και πρόκοψε ΣΥΝ. προοδεύω, ευδοκιµώ ANT. µένω πίσω, οπισθοδροµώ 
2. (ειρων.) καταστρέφοµαι: τις συµβουλές του ακούγαµε τόσον καιρό και 
προκόψαµε! (οι συµβουλές του ήταν καταστροφικές) 3. (η µτχ. προκοµµένος, 
-η, -ο) (α) αυτός που εργάζεται µε ζήλο και φιλοτιµία ΣΥΝ. εργατικός, άξιος, 
φιλόπονος ΑΝΤ. ανεπρόκοπος (β) (ειρων.) άχρηστος, ανεπρόκοπος: 
µεσηµέριασε κι ακόµα να ξυπνήσει ο ~ µας. Επίσης (λαϊκ.) προκόφτω. — 
πρόκοµµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. προκύπτω «προοδεύω, 
προχωρώ» < προ- + κόπτω]. 

προκοίλης (ο) {προκοίληδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει µεγάλη κοιλιά ΣΥΝ. 
κοιλαράς, (αρχαιοπρ.) προγάστωρ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. προκοίλιοςκ προ- + -
κοίλιοςκ κοιλία]. 

προκοίλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το κατώτερο τµήµα τής κοιλιάς, το 
υπογάστριο ΣΥΝ. (λόγ.) προγάστριο 2. η προτεταµένη κοιλιά, η προεξοχή που 
σχηµατίζεται στην κοιλιακή χώρα από τη συσσώρευση λίπους ΣΥΝ. κοιλιά, 
(λαϊκ.) µπάκα. 

προκολοµβιανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Αµερική και τον πολιτισµό 
της πριν από την άφιξη τού Χριστόφορου Κολόµβου και των Ευρωπαίων: ~ 
τέχνη | πολιτισµοί. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. precolumbian]. 

πρόκοµµα (το) → προκόβω 
προκοµµένος, -η, -ο → προκόβω 
προκοπή (η) 1. η πορεία, η εξέλιξη προς το καλύτερο: µόνο µε τη δουλειά θα 

κάνεις - || είδε µεγάλη ~, γιατί είναι άξιος και καλός || χαίρι και ~ να µη δεις! 
(να πάνε χαµένοι οι κόποι σου, να µην προοδεύσεις ποτέ) ΣΥΝ. πρόοδος 2. (η 
γεν. της προκοπής ως χαρακτηρισµός) για κάτι/κάποιον αξιόλογο ή ωραίο: θα 
φορέσεις επιτέλους κάνα ρούχο ~; || το έργο που είδαµε δεν ήταν ~ || γνώρισα 
επιτέλους κι έναν άνθρωπο ~ 3. (ειρων.) η πορεία προς το χειρότερο και η 
δυσάρεστη κατάληξη, η κακή έκβαση: κοίτα τώρα ποια είναι η ~ σου! ΣΥΝ. 
κατάντια, κατάντηµα 4. η φιλοπονία ΣΥΝ. εργατικότητα, φιλεργία ANT. 
τεµπελιά, ραθυµία· ΦΡ. (παροιµ.) η προκοπή νικάει τη φτώχια ο εργατικός 
και φιλόπονος ξεφεύγει από τη φτώχια 5. (συνεκδ.) το κέρδος που προκύπτει 
από την εργατικότητα: τόσα χρόνια δούλεψε σαν το σκυλί και ~ καµία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. προκόπτω]. 

Προκόπιος (ο) {Προκοπίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. Βυζαντινός ιστορικός (6ος αι.), τα έργα τού οποίου 
αποτελούν άµεση πηγή για την εποχή τού Ιουστινιανού 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Προκοπής. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. προκόπτω (βλ.λ.)]. 

προκοστολάγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προϋπολογισµός τού 
κόστους κατασκευής ενός έργου κατά το στάδιο τής εκπόνησης τού 
προσχεδίου. 

πρόκριµα (το) {προκρίµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε είναι ενδεικτικό ή και 
καθοριστικό αυτού που πρόκειται να συµβεί: η επιτυχία τού κόµµατος στις 
δηµοτικές εκλογές αποτελεί ~ για τη νικηφόρο πορεία του προς την εξουσία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προκρίνω. Η λ. πρωτοαπαντά στην Κ.∆. µε τη σηµ. 
«προκατάληψη, εκ των προτέρων κρίση» (Α' Τιµόθ. 5, 21: ί'να ταΰτα φύλαξης 
χωρίς προκρίµατος)]. 

προκριµατικός, -ή, -ό [1883] 1. αυτός που σχετίζεται µε την προκαταρκτική και 
όχι την τελική κρίση για κάτι: ~ διαγωνισµός | επιλογή | εκλογή | γύρος || ~ 
επιτροπή ΣΥΝ. προκαταρκτικός ΑΝΤ. τελικός 2. αυτός που αποσκοπεί στην 
ανάδειξη αυτών που θα συνεχίσουν στην κυρίως φάση (αγωνίσµατος, 
διοργάνωσης), συνήθ. ηµιτελική ή τελική: ~ αγώνες | όµιλοι | φάση | γύρος 3. 
(α) προκριµατικοί (οι) κ. προκριµατικά (τα) η φάση (διαγωνισµού, 
διοργάνωσης) κατά την οποία αναδεικνύονται αυτοί που θα συνεχίσουν στην 
κυρίως φάση, συνήθ. ηµιτελική ή τελική (β) ΑΘΛ. προκριµατικός (ο) αγώνας 
στον οποίο διαγωνίζονται αθλητές ή οµάδες για την πρόκριση στην κυρίως 
φάση διοργάνωσης, συνήθ. ηµιτελική ή τελική. προκρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{προέκρινα, προκρί-θηκα, -µένος) 1. (λόγ.) προτιµώ, επιλέγω: η δική τους 
πλευρά προκρίνει τη λύση διµερών διαβουλεύσεων αντί µιας διεθνούς διάσκεψης 
2. (µεσοπαθ. προκρίνοµαι) (σε διαγωνισµό, διοργάνωση κ.λπ.) επιτυγχάνω σε 
προκριµατικό γύρο, ώστε να µπορώ να λάβω µέρος στην επόµενη φάση: ~ στα 
ηµιτελικά | στους οχτώ τής διοργάνωσης | στον επόµενο γύρο || από τους 
διαγωνιζόµενους, οι δέκα πρώτοι προκρίνονται στην τελική φά-ση τού 
τηλεπαιχνιδιού. πρόκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η επιλογή, 
η προτίµηση (ενός πράγµατος έναντι κάποιου άλλου): ~ µιας άποψης | 
αντίληψης | πρότασης 2. η επιτυχία σε προκριµατικούς αγώνες που δίνει 
δικαίωµα συµµετοχής στην επόµενη φάση (διαγωνισµού, διοργάνωσης): 
διεκδικώ | χάνω | κερδίζω | παίρνω την ~ || µε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά 
εξασφάλισαν την ~ τους στην επόµενη φάση τού Κυπέλλου 3. ΟΙΚΟΝ. πρόκριση 
συναλλαγής το αρµπιτράζ (βλ.λ.). πρόκριτος (ο) {προκρίτ-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. ο 
προεστός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ οφχ·. αΡΧΐκή σηµ· «προεκλεγµένος (βάσει 
προκαταρκτικού καταλόγου υποψηφίων)», < προκρίνω]. προκρούστειος, -α, -ο 
[1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Προ-κρούστη 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τρόπο σκέψεως ή και πρακτική, η οποία ερµηνεύει αυθαίρετα την 
πραγµατικότητα, 

προκειµένου να την κάνει να συµφωνεί µε θεωρία ή ιδέα που λειτουργεί ως 
δόγµα για τον ίδιο: ~ µέθοδος | τακτική | λύση- ΦΡ. προ-κρούστεια κλίνη (ι) η 
κλίνη όπου ξάπλωνε ο Προκρούστης τα θύµατα του (βλ. λ. Προκρούστης) (ii) 
(µτφ.) καθετί µε βάση το οποίο προσαρµόζει κανείς τα πράγµατα στα µέτρα 
του παραποιώντας τα: τα βάζει όλα στην - τής θεωρίας του. 

Προκρούστης (ο) ΜΥΘΟΛ. ληστής που ξάπλωνε τα θύµατα του σε ένα κρεβάτι 
και τα ακρωτηρίαζε, όταν τα πόδια τους εξείχαν από αυτό, ή τέντωνε τα πόδια 
τους µέχρι να φθάσουν το µήκος τού κρεβατιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < προκρούω «τεντώνω βίαια, χτυπώ» < προ- + κρούω]. 

πρόκτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η απόκτηση αντικειµένου 
ή δικαιώµατος πριν από άλλους. 

προκυµαία (η) {δύσχρ. προκυµαίων} ο ειδικά διαµορφωµένος, κυρ. 
ασφαλτοστρωµένος ή πλακοστρωµένος επίπεδος χώρος στην άκρη τής ακτής 
φυσικού λιµανιού ή προβλήτας, ο οποίος χρησιµοποιείται για την αποβίβαση-
επιβίβαση επιβατών από πλοία, σκάφη, τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, 
για περίπατο κ.ά.: το Σάββατο ήταν συνήθεια να κάνουν βόλτα στην ~. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. προκυµία (πβ. τρι-κυµία) + παραγ. επίθηµα -αϊος | -aia. 
Το προκυµία «κυµατοθραύστης» < προ- + -κυµία < κύµα]. 

προκύπτω ρ. αµετβ. {προέκυψα} (+από) 1. παράγοµαι από κάτι ως αποτέλεσµα 
του: από τους πολέµους προκύπτουν πάντοτε δεινά || τα στοιχεία που 
προέκυψαν από την έρευνα είναι εις βάρος της || προκύπτουν πολλά ερωτήµατα 
από την κατάθεση του || στη συζήτηση προέκυψαν µεγάλες διαφωνίες | σοβαρά 
ζητήµατα- ΦΡ. ό,τι ήθελε προκύψει ό,τι θέλει ας γίνει, ας συµβεί ό,τι µπορεί 
να συµβεί: εγώ θα το τολµήσω και ~ ΣΥΝ. αναφύοµαι, ανακύπτω 2. 
(τριτοπρόσ. προκύπτει, προκύπτουν) συνάγεται: από το συµπέρασµα | από τα 
λεγόµενα της - ότι... ΣΥΝ. απορρέει · 3. (κυριολ.-σπάν.) σκύβω προς τα µπρος: 
«από τον οφιοειδή άµβωνα προκύπτει µορφή γενειοφόρου δεσπότη µε τη 
µεγαλοπρεπή του µίτρα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σκύβω προς τα 
εµπρός», < προ- + κύπτω «σκύβω» (βλ. λ. έγ-κύπτω, σκύβω). Η σηµερινή 
µεταφορική σηµ. «απορρέω (ως αποτέλεσµα)» είναι µτγν.]. 

προκυστικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε σχηµατισµό ή ιστό που 
βρίσκεται µπροστά από την ουροδόχο κύστη. [ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. prevesical]. 

πρόκυψη (η) {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων) (στη γυµναστική) η κάµψη τού 
κορµού προς τα εµπρός. [ΕΤΥΜ < µτγν. πρόκυψις < αρχ. προκύπτω]. 

πρόκωπος (ο) {προκώπ-ου | -ων, -ους) ΝΑΥΤ. Ο πλησιέστερος στην πλώρη 
κωπηλάτης ΑΝΤ. επίκωπος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -κωπος < -κώπη]. 

προλαβαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόλαβα} ♦ (µετβ.) 1. φθάνω (κάπου, σε 
κάποιον ή κάτι) εγκαίρως και/ή πριν από κάποιον άλλον: προλαβαίνουµε τη 
διάλεξη- έχουµε ακόµη λίγη ώρα || εγώ πρόλαβα πρώτος τη θέση, τη δικαιούµαι 
2. (α) καταφέρνω να φθάσω σε (κάποιον/κάτι) πριν φύγει ή πριν 
αποµακρυνθεί: ~ το τρένο | το λεωφορείο || έφυγαν πριν από δύο λεπτά- αν 
τρέξεις, θα τους προλάβεις || Μόλις που προλαβαίνεις! Το καράβι ξεκινά σε 
δέκα λεπτά (β) βρίσκω (κάποιον/κάτι) στην κατάσταση που θέλω: ελπίζω να 
προλάβω τα µαγαζιά (ανοιχτά) (γ) (για πρόσ. ή πράγµα) γνωρίζω 
(κάτι/κάποιον) πριν χαθεί ή παρέλθει: πρόλαβε τον πατέρα της στα τελευταία 
του || η γενιά του δεν είχε προλάβει την πείνα και τη δυστυχία τής Κατοχής (δ) 
αξιοποιώ εγκαίρως: ~ την ευκαιρία · 3. αποτρέπω (κάτι δυσάρεστο ή επι-
κίνδυνο) µε την έγκαιρη επέµβαση µου: ~ επίθεση | συνωµοσία | κίνδυνο | 
ατύχηµα | παρεξήγηση | γκάφα || την τελευταία στιγµή πρόλαβε το τρακάρισµα · 
4. (α) βρίσκω τον χρόνο (να κάνω κάτι): ~ να σου πω δύο λόγια || απ' την 
πολλή δουλειά δεν προλαβαίνει ούτε να κοιµηθεί (β) (µε άρνηση δεν) για κάτι 
που γίνεται σε µεγάλο βαθµό: έχει τόση ζήτηση αυτό το προϊόν, που δεν - να 
πουλάω || το µωρό τρώει πάρα πολύ- δεν ~ να το ταΐζω! 5. γνωστοποιώ 
βιαστικά σε (κάποιον/κάτι): του πρόλαβε το µυστικό ♦ (αµετβ.) 6. φθάνω 
εγκαίρως: ευτυχώς, πρόλαβα- η παράσταση δεν έχει αρχίσει ακόµη 7. κάνω 
(κάτι) εγκαίρως: όποιος πρόλαβε, πρόλαβε- τα ρούχα που είχαµε σε προσφορά 
πουλήθηκαν όλα- ΦΡ. όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε για περιπτώσεις 
µεγάλης σύγχυσης, όπου ο καθένας ενεργεί για τον εαυτό του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. [ΕΤΥΜ, <αρχ. προλαµβάνω (ίδια σηµ.) < προ- + λαµβάνω]. 

προλαλήσας, -ασα, -αν  {προλαλήσ-αντος, -αντα | -αντες (ουδ. -αντα), -άντων 
(θηλ. -ασών)} (λόγ.) αυτός που µίλησε προηγουµένως σε δηµόσια οµιλία (π.χ. 
σε συνεδρίαση): διαφωνώ µε τον ~. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. τού µτγν. προλαλώ (-
έω) < προ- + λαλώ]. 

προλαµβάνω ρ. µετβ. {πρόλαβα} φροντίζω από πριν, ώστε να µη συµβεί κάτι 
αρνητικό, ενεργώ προληπτικά: µε τακτικό έλεγχο των δοντιών προλαµβάνουµε 
την εµφάνιση τερηδόνας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαµβάνω εκ των 
προτέρων, προτιµώ, συµπεραίνω», < προ- + λαµβάνω. Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

προλεγόµενα (τα) {προλεγοµένων} (σε βιβλίο) ο πρόλογος, η εισαγωγή, οι 
προκαταρκτικές παρατηρήσεις: ο Κοραής έγραψε - στους «Βίους» τού 
Πλουτάρχου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγή. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. 
prolegomena < αρχ. προλέγω (στη µτχ. µέσου ενεστ.)]. 

προλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προείπα, προελέχθην, -ης, -η...} 1. (λόγ.-σπάν.) 
αναφέρω προηγουµένως: όπως προείπα, χρειάζονται δραστικά µέτρα 2. λέω 
(κάτι που θα συµβεί) εκ των προτέρων ΣΥΝ. προβλέπω, προµαντεύω. 

προλειαίνω ρ. µετβ. {προλεία-να, -νθηκα, -σµένος) λειαίνω από πριν 
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κυρ. στη ΦΡ. προλειαίνω το έδαφος δηµιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες: οι 
συνεχείς εµφανίσεις του στην τηλεόραση προλειαίνουν το έδαφος για την κάθοδο 
του στις επόµενες εκλογές.  — προλείανση (η) [1879]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προ- + 
λειαίνω < λείος]. 

προλεταριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον προλετάριο ή το 
προλεταριάτο: ~ επανάσταση | αλληλεγγύη. 

προλεταριάτο (το) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) η κοινωνική τάξη των 
προλεταρίων ΣΥΝ. εργατιά, εργατική τάξη ΑΝΤ. κεφάλαιο, πλουτοκρατία· ΦΡ. 
(α) δικτατορία τού προλεταριάτου βλ. λ. δικτατορία (β) λούµπεν 
προλεταριάτο οι εξαθλιωµένοι προλετάριοι (χωρίς ταξική συνείδηση). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προλετάριος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. proletariat < prolétaire, βλ. κ. 
προλετάριος]. 

προλεταριοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η ένταξη στο 
προλεταριάτο, ο µετασχηµατισµός (κοινωνικού στρώµατος ή κοινωνίας) σε 
προλεταριάτο. — προλεταριοποιώ ρ. {-είς...}. [ETYM Απόδ. τού γαλλ. 
prolétarisation]. 

προλετάριος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} (κατά τη µαρξιστική 
φιλοσοφία) αυτός που σε µια καπιταλιστική κοινωνία ανήκει στην τάξη των 
µισθωτών εργατών και δεν κατέχει ή δεν ελέγχει τα µέσα παραγωγής: 
«προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε» (φράση µε την οποία κλείνει το 
Κοµουνιστικό Μανιφέστο των Κ. Μαρξ και Φρ. Ένγκελς). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. proletario < λατ. proletarius < proles «γόνος, απόγονος, 
τέκνο». Ως proletarius χαρακτηριζόταν στην αρχ. Ρώµη ο πολίτης που δεν 
ανήκε σε καµιά αναγνωρισµένη τάξη και υπηρετούσε την πολιτεία µόνο µέσω 
των απογόνων του, τους οποίους προσέφερε στην πατρίδα ως στρατιώτες]. 

προλετάριοι - παρίες - λούµπεν. Ξένης προελεύσεως λέξεις στην Ελληνική 
και σε άλλες γλώσσες, που ανάγονται σε ταξικές διακρίσεις ορισµένων 
κοινωνιών (τής ρωµαϊκής το προλετάριοι, τής ινδικής το παρίες, τής 
γερµανικής το λούµπεν). Προλετάριοι ήσαν στην ταξική διάρθρωση τής 
αρχαίας Ρώµης οι ανήκοντες στην κατώτερη οικονοµική τάξη, αυτήν που 
δεν υπέκειτο σε φορολογία ελλείψει εισοδηµάτων και που «εισέφερε» στην 
πολιτεία µόνο τους «απογόνους» της (proles «απόγονοι»), οι οποίοι 
υπηρετούσαν την πατρίδα ως στρατιώτες. Τον όρο χρησιµοποίησε ο 
µαρξισµός, για να δηλώσει την πιο φτωχή τάξη, αυτούς που αποζούν από 
µόνο το εισόδηµα τής χειρωνακτικής εργασίας τους χωρίς µερίδιο στην 
ιδιοκτησία. Το σύνολο των προλεταρίων αποκλήθηκε προλεταριάτο (από 
το γαλλ. prolétariat, 1832). Ακόµη φτωχότεροι, σχεδόν εξαθλιωµένοι και 
εµφανισιακά «κουρελήδες» είναι όσοι, από τον µαρξισµό πάλι, 
χαρακτηρίστηκαν ως λούµπεν προλεταριάτο, το «προλεταριάτο των 
ρακένδυτων», που η εξαθλίωση δεν του επιτρέπει να έχει και ταξική 
συνείδηση. Το λούµπεν (ορθή προφορά λούµ-πεν | lum-pen και όχι λού-
µπεν | luben!) προέρχεται από το γερµ. lumpen «κουρέλια» και 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Κ. Μαρξ το 1850 στο γερµανικό σύνθετο 
Lumpenproletariat. Από τη χρήση αυτή το λούµπεν επεκτάθηκε σε άλλες 
γλώσσες και στην Ελληνική, ώστε να δηλώνει κάθε οµάδα ή άτοµο που ζει 
µέσα στην εξαθλίωση, τη µιζέρια και, συχνά, στην αναξιοπρέπεια και την 
εγκληµατικότητα. Ταξική είναι και η προέλευση τού παρίας | παρίες. 
∆ηλώνει οµάδα ή άτοµα αποµονωµένα κοινωνικά, απόβλητα και 
περιφρονηµένα, γενικότερα δε άτοµα «κατώτερα» στην εκτίµηση ενός 
κοινωνικού συνόλου. Η λέξη δήλωσε πρώιµα ό,τι σήµερα ονοµάζουµε 
«κοινωνικώς αποκλεισµένα άτοµα», αφού στην αυστηρώς ταξική 
διάρθρωση των Ινδών paraiyar (πληθ. τού paraiyan τής ταµιλικής γλώσσας 
των Ινδιών) ήσαν τα µέλη τής κατώτατης τάξης των Ινδών τής Ν. Ινδίας. Η 
λ. παρίας (γαλλ. paria 1655, αγγλ. pariah 1605-15) σήµαινε κυριολεκτικά 
«τον τυµπανιστή, αυτόν που χτυπούσε το ταµπούρλο», έργο που ανήκε 
παραδοσιακά στα καθήκοντα των µελών αυτής τής κοινωνικής τάξης. 

προληπτικός, -ή, -ό [µτγν.] · 1. αυτός που συντελεί στο να προληφθεί (κάτι, 
συνήθως δυσάρεστο): ~ εξέταση | αγωγή | λογοκρισία | µέτρα | ιατρική | 
έλεγχος | εµβόλιο || η απαγόρευση επιβλήθηκε για ~ λόγους · 2. αυτός που 
πιστεύει σε προλήψεις ΣΥΝ. δεισιδαίµων · 3. ΓΛΩΣΣ. (α) προληπτικό 
κατηγορούµενο το κατηγορούµενο που δηλώνει εκ των προτέρων 
(προλαµβάνοντας το, τρόπον τινά) το αποτέλεσµα µιας πράξης, π.χ. σπουδάζει 
γιατρός (για να γίνει γιατρός) (β) προληπτική αφοµοίωση η αφοµοίωση κατά 
την οποία ο αφοµοιού-µενος φθόγγος προηγείται εκείνου που ενεργεί 
αφοµοιωτικά, π.χ. αφαλός < οµφαλός. — προληπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

πρόληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η αποτροπή, η λήψη µέτρων 
για την παρεµπόδιση (τής εκδήλωσης δυσάρεστου φαινοµένου): ~ τής βίας | 
τής εγκληµατικότητας | των τροχαίων ατυχηµάτων || η ιατρική δεν αποσκοπεί 
µόνο στη θεραπεία, αλλά και στην ~ των ασθενειών 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου 
κατά το οποίο το υποκείµενο µιας δευτερεύουσας πρότασης τίθεται µερικές 
φορές προληπτικά ως αντικείµενο τής κύριας, η οποία και προηγείται (ιδ. όταν 
το ρήµα τής κύριας πρότασης είναι αισθητικό ή γνωστικό), π.χ. µην κοιτάς τον 
κόσµο τι κάνει (αντί µην κοιτάς τι κάνει ο κόσµος)- αλλιώς σχήµα προλήψεως 
(το) · 3. (συνήθ. στον πληθ.) η αντίληψη που δεν βασίζεται στη λογική, 
αποδίδει στα πράγµατα υπερφυσικές ιδιότητες και αποδέχεται ότι υπάρχουν 
πράγµατα που φέρνουν τύχη ή ατυχία (π.χ. ότι ο αριθµός 13 φέρνει ατυχία): 
µια συνηθισµένη ~ είναι ότι, αν δεις µαύρη γάτα, θα σου συµβεί κάτι κακό || οι 
διαφωτιστές προσπάθησαν να βγάλουν τους ανθρώπους από τα δεσµά των ~ και 
να απελευθερώσουν 

τον νου τους (πβ. λ. δεισιδαιµονία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ETYM. < µτγν. πρόληψις < αρχ. προλαµβάνω, πβ. κ. λήψις - λαµβάνω]. 

προλιµένας (ο) [1883] ΝΑΥΤ. 1. τµήµα ενός µεγάλου λιµανιού που βρίσκεται 
αµέσως µετά την είσοδο και χρησιµεύει ως αγκυροβόλιο ΣΥΝ. ράδα 2. 
(παλαιότ.) όρµος που βρίσκεται αµέσως µετά την είσοδο µεγάλου λιµένα και 
στον οποίο προσαράζουν συνήθ. βοηθητικά σκάφη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. avant-port]. 

πρόλοβος (ο) [αρχ.] {προλόβ-ου | -ων, -ους} γαστρικός θύλακος των πτηνών, 
στον οποίο αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή, πριν περάσει στο στοµάχι. 

προλογίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προλόγισ-α, -τηκα, -µένος) 1. γράφω τον πρόλογο 
σε (βιβλίο): ο συγγραφέας προλογίζει την ελληνική µετάφραση τού έργου του 2. 
µιλώ προεισαγωγικά (σε οµιλία): τη διάλεξη προλόγισε ο πρόεδρος τής 
Ακαδηµίας Αθηνών. — προλόνισµα (το). 

προλογικός, -ή, -ό αυτός που έχει τον χαρακτήρα προλόγου: ~ σηµείωµα. 
πρόλογος (ο) {προλόγ-ου | -ων, -ους} 1. το εισαγωγικό µέρος κειµένου ή 

οµιλίας: οι σχολικές εκθέσεις χωρίζονται χονδρικά σε ~, κύριο θέµα και επίλογο 
|| κατατοπιστικός | εκτενής | σύντοµος ~ 2. το εισαγωγικό τµήµα βιβλίου, που 
τοποθετείται πριν από την εισαγωγή (εφόσον υπάρχει) και συχνά δεν είναι 
γραµµένο από τον συγγραφέα τού βιβλίου: στην έκδοση τού Θεάτρου Τέχνης 
που ήταν αφιερωµένη στον Κ. Κουν, τον ~ έγραψε ο Γ. Τσαρούχης || ~ τού 
συγγραφέα για την ελληνική µετάφραση τού έργου του ΑΝΤ. επίλογος 3. ΦΙΛΟΛ. 
το εισαγωγικό µέρος αρχαίου δράµατος, που βρίσκεται πριν από το πρώτο 
χορικό άσµα και προετοιµάζει την κυρίως δράση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προλέγω. Η λ. διαδόθηκε µέσω τού λατ. prologus σε πολλές 
ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. και γαλλ. prologue, γερµ. Prolog, ισπ. pròlogo κ.ά.]. 

προλυτης (ο) {προλυτών} (στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µέχρι το 1911) ο 
απόφοιτος µε βαθµό πτυχίου «σχεδόν καλώς». [ΕΤΥΜ. < µτγν. πληθ. 
προλύται, όπως αποκαλούνταν επί Ιουστινιανού οι σπουδαστές τής νοµικής 
που είχαν συµπληρώσει το προτελευταίο (δηλ. το πέµπτο) έτος των σπουδών 
τους (κατ' αντιδιαστολή προς τον χαρακτηρισµό λύται όσων είχαν ήδη 
αποφοιτήσει), < προ- + λύται < λύω]. 

προµακέτα (η) (προµακετών) πρόχειρη και συνήθ. έγχρωµη µακέτα, που 
χρησιµεύει ως προσχέδιο τής οριστικής. 

προµαγειρεµένος, -η, -ο κ. προµαγειρευµένος (για συσκευασµένα φαγητά) 
αυτός που έχει µαγειρευτεί πριν από την αγορά του, ώστε να µη χρειάζεται για 
την κατανάλωση του παρά µόνο ζέσταµα ή λίγο ψήσιµο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. précuit]. 

προµάµµη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η προγιαγιά. 
προµαντεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προµάντ-ευσα (καθηµ. -εψα), -εύθηκα (καθηµ. -

εύτηκα), -ευµένος} µαντεύω εκ των προτέρων (κάτι που πρόκειται να συµβεί) 
ΣΥΝ. προλέγω, προφητεύω. — προµάντευµα (το) [µτγν.]. 

πρόµαχος (ο) {προµάχ-ου | -ων, -ους) 1. αυτός που µάχεται ανάµεσα στους 
πρώτους πολεµιστές, στην πρώτη γραµµή 2. (µτφ.) ο υπερασπιστής, ο 
υπέρµαχος, ο προστάτης: ~ τής ελευθερίας ΑΝΤ. αντίµαχος. [ΕΤΥΜ αρχ. < προ- 
+ -µαχος < µάχοµαι]. 

προµαχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προµαχείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. πολεµώ 
στην πρώτη γραµµή 2. (µτφ.) υπερασπίζω (κάποιον/κάτι) πολεµώντας. 

προµαχώνας (ο) τµήµα οχυρού ή φρουρίου, από το οποίο µάχεται κανείς ΣΥΝ. 
προπύργιο, έπαλξη, ταµπούρι, προκάλυµµα. — προµα-χωνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. προµαχών, -ώνος, συγκεκοµµένος τ. τού αρχ. προµαχε-ών < 
πρόµαχος]. 

προµελέτη (η) [1814] {προµελετών} 1. η προκαταρκτική µελέτη, το προσχέδιο 
τής οριστικής µελέτης: ~ δηµοσίου έργου 2. ο προσχεδια-σµός 
κακουργηµατικής πράξης- ΦΡ. εκ προµελέτης (για κακούργηµα) µε εσκεµµένο 
προσχεδιασµό: φόνος ~ (πβ. εκ προθέσεως, εξ αµελείας). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. préméditation]. 

προµελετώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προµελετάς... | προµελέτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος) 1. µελετώ (κάτι) εκ των προτέρων, ασκούµαι (σε κάτι) από 
πριν 2. ΝΟΜ. προσχεδιάζω (την τέλεση αξιόποινης πράξης)· κυρ. η µτχ.: η 
αιµατηρή επίθεση ήταν προµελετηµένη. 

προµέρισµα (το) {προµερίσµ-ατος | -ατα, -άτων) ΟΙΚΟΝ. προκαταβολή που 
δίνεται στους µετόχους ανώνυµης εταιρείας έναντι τού οριστικού µερίσµατος 
που θα λάβουν από τα προβλεπόµενα κέρδη τής τρέχουσας χρήσεως. 

προµεσηµβρία (η) [1897] {προµεσηµβριών} (λόγ.) το διάστηµα τής ηµέρας 
πριν από το µεσηµέρι. 

προµεσηµβρινός, -ή, -ό [1897] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το διάστηµα τής 
ηµέρας πριν από το µεσηµέρι ΑΝΤ. µεταµεσηµβρινός. 

προµέτοχο (το) {προµετόχ-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. οµολογιακός τίτλος τού ∆ηµοσίου, 
στον κάτοχο τού οποίου προσφέρεται η δυνατότητα να το ανταλλάξει σε 
µεταγενέστερο χρόνο είτε µε µετοχές συγκεκριµένης εταιρείας τού ∆ηµοσίου 
(που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί στο µέλλον) είτε οποιασδήποτε 
εταιρείας τού ∆ηµοσίου που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί στο µέλλον. 

προµετωπίδα (η) 1. η σελίδα βιβλίου στην οποία αναγράφεται ο πλήρης τίτλος 
του 2. ο χώρος περιοδικού ή εφηµερίδας, στον οποίο αναγράφεται ο τίτλος 3. 
η εικόνα που τοποθετείται απέναντι από τον εσωτερικό τίτλο ενός βιβλίου: 
στο µυθιστόρηµα «Βάρδια» τού Ν. 
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Καββαδία υπάρχει ~ τού Γ. Τσαρούχη.   — προµετωπίδας, -α, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προµετωπίς, -ίδος < προµέτωπος < προ- + -µέτωπος < µέτωπο 
ν]. Προµηθέας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Τιτάνα Ιαπετού· έκλεψε τη φωτιά από 
τους θεούς, την έδωσε στους ανθρώπους και γι' αυτό τιµωρήθηκε 
αλυσοδεµένος στον Καύκασο, µέχρι να τον σώσει ο Ηρακλής 2. (µετωνυµ.) 
αυτός που σκέπτεται πριν ενεργήσει, ο προνοητικός ΑΝΤ. Επιµηθέας. — 
προµηθεϊκός, -ή, -ό. 
[ETYM. < αρχ. Προµηθεύς < επιθ. προµηθής «προνοητικός, προβλεπτικός» < 
προ- + -µηθής < *µήθος (πβ. κ. ∆ιο-µήδης - µήδος), το οποίο ανάγεται πιθ. σε 
µακρόφωνη ρίζα *mâdh- τού I.E. *mendh- (για το οποίο βλ. λ. µανθ-άνω) και 
οφείλεται ίσως στο µακρόφωνο ουσ. µήτις «σύνεση, φρόνηση»]. προµήθεια (η) 
{προµηθειών} 1. ο εφοδιασµός: ~ όπλων | τροφίµων ΣΥΝ. παροχή, πορισµός, 
αγορά 2. (συνεκδ. στον πληθ.) ό,τι έχει προµηθευτεί κανείς, τα αποθέµατα 
αναγκαίων αγαθών: εξαντλήθηκαν οι ~· ΦΡ. κρατικές προµήθειες οι αγορές 
αναλώσιµων προϊόντων, που πραγµατοποιεί το ∆ηµόσιο για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του 3. η αµοιβή που εισπράττει ο µεσολαβητής σε 
αγοραπωλησία ΣΥΝ. µεσιτικά, µίζα. [ETYM. αρχ. < προµηθής (βλ. λ. 
Προµηθέας)]. προµηθευτής (ο) [µεσν.], προµηθεύτρια (η) [1766] {προµηθευ-
τριών} 1. το πρόσωπο που εφοδιάζει (κάποιον) µε τα αναγκαία αγαθά 2. 
(ειδικότ.) ο επαγγελµατίας που προµηθεύει διάφορα είδη σε υπηρεσίες, 
ιδρύµατα, πλοία κ.λπ. προµηθευτιΚΟς, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
την προµήθεια ή τον προµηθευτή 2. αυτός που αναλαµβάνει προµήθειες δια-
φόρων αγαθών: ~ γραφείο | συνεταιρισµός 3. προµηθευτικά (τα) η αµοιβή τού 
προµηθευτή ΣΥΝ. προµήθεια. προµηθεύω ρ. µετβ. {προµήθευ-σα, -θηκα 
(καθηµ. -τηκα)} 1. παρέχω σε (κάποιον κάτι που χρειάζεται), τον εφοδιάζω (µε 
κάτι): οι µεγάλες δυνάµεις προµηθεύουν όπλα σε εµπόλεµους λαούς || τον ~ µε το 
απαραίτητο υλικό || ~ τους αντάρτες µε πολεµοφόδια 2. (µεσοπαθ. προµηθεύοµαι) 
εφοδιάζοµαι µε (κάτι που έχω ανάγκη ή θα το χρειαστώ στο µέλλον): 
προµηθευτήκαµε τρόφιµα για όλη την εβδοµάδα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προµηθής 
«προνοητικός, προβλεπτικός» (βλ. κ. λ. Προµηθέας)]. προµήθιο κ. (ορθότ.) 
προµήθειο (το) {προµηθείου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Pm) που 
απαντά κυρ. στα προϊόντα των πυρηνικών αντιδραστήρων και σπανιότατα στη 
φύση (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. promethium. To στοιχείο ονοµάστηκε 
έτσι επειδή προκύπτει από τη σχάση τού ουρανίου στον πυρηνικό αντιδραστήρα 
(θυµίζοντας τον µυθικό Προµηθέα, που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς)]. 
προµήκης, -ης, πρόµηκες {προµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός 
που εκτείνεται σε µήκος ΣΥΝ. επιµήκης, µακρουλός 2. ΑΝΑΤ. προµήκης µυελός 
τµήµα τού εγκεφαλικού στελέχους, που αποτελεί συνέχεια τού άνω άκρου τού 
νωτιαίου µυελού και περιλαµβάνει φαιά ουσία και νευρικές ίνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -µήκης < µήκος]. προµήνυµα (το) [µτγν.] 
{προµηνύµ-ατος | -ατα, -άτων} σηµάδι, ένδειξη, η οποία προειδοποιεί για κάτι 
που επίκειται: ~ κακοκαιρίας | πολέµου ΣΥΝ. προάγγελµα. προµηνύω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {προµήνυ-σα, -θηκα} 1. (λαϊκ.) προαναγγέλλω: τα χελιδόνια προµηνύουν 
την άνοιξη 2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. προµηνύεται, προµηνύονται) προβλέπεται 
να συµβεί (συνήθ. κάτι δυσάρεστο): - θύελλα αντιδράσεων || προµηνύεται 
καταιγίδα στο συνέδριο τού κόµµατος || το µέλλον προµηνύεται ζοφερό ΣΥΝ. 
επαπει-λείται. Επίσης (λαϊκ.) προµηνώ κ. προµηνάω {-άς...}. προµινωικός, -ή, -
ό αυτός που σχετίζεται µε τους πριν από τη µινωική περίοδο χρόνους τής 
Κρήτης: ~ πολιτισµός. προµίσθωµα (το) {προµισθώµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
ποσό που εισπράττει ο εκµισθωτής από τον ενοικιαστή πριν από την υπογραφή 
τού µισθωτηρίου συµβολαίου. προµισθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {προµίσθω-σα, -
θηκα, -µένος) µισθώνω 
(κάτι) εκ των προτέρων. προµνηµονεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {προµνηµόνευ-σα, -
θηκα} αναφέρω (κάτι) σε προηγούµενο σηµείο (έργου, συγγράµµατος, οµιλίας 
κ.λπ.): τα στοιχεία που προµνηµόνευσα είναι σηµαντικά για την περαιτέρω 
κατανόηση τού έργου. πρόµοχθος (ο) {προµόχθ-ου | -ων, -ους) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. 
το προεξέχον µέρος τού αετώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρόµοχθοι (πληθ.) < προ- + µόχθος]. πρόναος (ο) [αρχ.] 
{προνά-ου | -ων, -ους} ο νάρθηκας των χριστιανικών ναών. προνευστάζω ρ. 
αµετβ. [1897] (λόγ.) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) σκαµπανεβά-ζω λόγω τρικυµίας ANT. 
διατοίχηση, µποτζάρω. [ΕΤΥΜ. < προ- + αρχ. νευστάζω «νεύω, κάνω νόηµα - 
κουνώ πάνω-κάτω» (< νευστός < νεύω, βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. tanguer]. 
προνευστασµός (ο) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) το σκαµπανέβασµα λόγω τρικυµίας ANT. 
διατοιχισµός, µπότζι. προνεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} 1. γέρνω προς 
τα εµπρός 2. (α) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) κουνιέµαι προς την πλώρη (β) 
προνευστάζω (βλ.λ.). — πρόνευση (η). προνεφρικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που 
σχετίζεται µε σχηµατισµό, ιστό ή όργανο που βρίσκεται µπροστά από τον 
νεφρό- κάθε αίτιο ανουρίας που οφείλεται σε βλάβη η οποία έχει συµβεί πριν 
από τον νεφρό, π.χ. στέρηση υγρών, πτώση τής αρτηριακής πίεσης κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pronephric]. προνήπια (τα) 
{προνηπίων} 1. η βαθµίδα τής προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται 
σε παιδιά ηλικίας τριών έως τεσσεράµισι ετών και προηγείται εκείνης των 
νηπίων 2. προνήπιο (το) το παιδί που κατατάσσεται στην παραπάνω 
εκπαιδευτική βαθµίδα. προνοητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προνοεί, που 
φροντίζει εγκαίρως: ένας ~ άνθρωπος φροντίζει να έχει πάντα λίγα χρήµατα στην 
άκρη για ώρα ανάγκης. — προνοητικά επίρρ., προνοητικότητα (η) [1882]. 
πρόνοια (η) {-ας κ. -οίας | -ών) 1. η εκ των προτέρων φροντίδα, που αποσκοπεί 
στην κάλυψη αναγκών ή/και την αντιµετώπιση κινδύνων: είχε την ~ να 
εξασφαλίσει οικονοµικά τα παιδιά του || λαµβάνω ~ για τα ορφανά παιδιά | τα 
γηρατειά | τους σεισµοπαθείς | τους πολυτέκνους || κοινωνική ~ ΣΥΝ. µέριµνα 
ANT. απρονοησία, απροβλεψία· ΦΡ. (α) Θεία Πρόνοια (κατά τη χριστιανική 
διδασκαλία) η θεϊκή ενέργεια που κατευθύνει τον άνθρωπο και τον κόσµο 
σύµφωνα µε συγκεκριµένο σωτηριολογικό σχέδιο (β) κράτος πρόνοιας το 
κράτος που διαθέτει θεσµούς κοινωνικής µέριµνας για τους οικονοµικά 
ασθενέστερους, τους ηλικιωµένους, τους αναπήρους, τα παιδιά και τις µητέρες 
2. ΙΣΤ. (στο βυζαντινό κράτος) έκταση γης που παραχωρούσε ο αυτοκράτορας 
σε στρατιωτικούς ως ανταπόδοση των υπηρεσιών τους. — προνοιακός, -ή, -ό 
[1862]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πρόνους | -νοος < προ- + νους]. προνοµία (η) 
(προνοµιών} 1. το δικαίωµα που ασκείται κατ' εξαίρεση τής κοινής νοµοθεσίας: 
η απονοµή χάριτος σε κατάδικους αποτελεί προνοµία τού προέδρου τής 
∆ηµοκρατίας 2. προνοµίες (οι) τα νοµικά πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν 
ορισµένοι ξένοι υπήκοοι άλλου κράτους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -νοµία < νόµος]. προνοµίΌκός, -ή, -ό [1845] 1. αυτός που 
έχει τον χαρακτήρα προνοµίου: απολαύει ~ µεταχειρίσεως || ~ θέση | σχέσεις | 
τιµή αντί τής κανονικής | καθεστώς 2. ΟΙΚΟΝ. προνοµιακό δασµολόγιο το 
καθεστώς µειωµένων εισαγωγικών δασµών, που καθιερώνει ένα κράτος για όλα 
ή για µερικά προϊόντα άλλου κράτους. — προνοµιακά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληθυσµικός. προνόµιο (το) {προνοµί-ου | -ων} 1. το δικαίωµα που παρέχεται 
ευεργετικά σε (κάποιον/κάτι), κατά παράβαση αυτού που ισχύει γενικώς: πριν 
από τη Γαλλική Επανάσταση το κυνήγι ήταν αποκλειστικό ~ των αριστοκρατών || 
λόγω τής στενής σχέσης του µε τον πρόεδρο έχει το - να χρησιµοποιεί το γραφείο 
του 2. ΝΑΥΤ. ναυτικά προνόµια απαιτήσεις που ικανοποιούνται κατά 
προτεραιότητα από τις άλλες απαιτήσεις στην κατάσχεση τού πλοίου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προνόµιον < προ- + -νόµιον < νόµος]. 
προνοµιούχος, -ος/-α, -ο [1833] 1. αυτός που έχει ή προσφέρει κάποιο 
προνόµιο: ~ οικογένεια | υπάλληλος || ~ µετοχή 2. ΟΙΚΟΝ. προνοµιούχος 
δανειστής ο δανειστής που προηγείται άλλων δανειστών στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων εκ µέρους τού οφειλέτη 3. µη προνοµιούχος (ο/η) οποιοσδήποτε 
δεν ανήκει στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, δεν είναι πλούσιος 4. αυτός που 
βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση ή έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα από άλλους: 
~ οικόπεδο | περιοχή. 
[ΕΤΥΜ; < προνόµιο + -ούχος < έχω, απόδ. τού γαλλ. privilégié]. 
προνουντσιαµέντο (το) 1. (κυρ. στην Ισπανία και στις χώρες τής Λατινικής 
Αµερικής) στρατιωτικό διάγγελµα που αναγγέλλει την ανατροπή υφιστάµενου 
πολιτικού καθεστώτος 2. (συνεκδ.) ανατρεπτική στάση εναντίον πολιτικού 
καθεστώτος. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. pronunciamiento «διακήρυξη, διάγγελµα» (µε ιταλ. προφορά) < 
λατ. pronuntio «διακηρύττω, αναγγέλλω» < pro- «προ→ + nuntio < nuntius 
«αγγελιαφόρος»]. προνοώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {προνοείς... | προνόησα) φροντίζω εκ 
των προτέρων (για κάποιον/κάτι): οι γονείς προνοούν για το µέλλον των παιδιών 
τους || έχω προνοήσει, ώστε το έργο να παραδοθεί εµπροθέ-σµως% προνυµφη (η) 
{προνυµφών} ΒΙΟΛ. ενδιάµεση µορφή µεταξύ εµβρύου και τέλειου ατόµου, που 
απαντά κατά την ανάπτυξη εντόµων, αµφιβίων ή ψαριών: η κάµπια είναι η ~ τής 
πεταλούδας. προξενείο (το) [1833] 1. το κτήριο στο οποίο βρίσκεται εγκατεστη-
µένη η προξενική αρχή 2. (συνεκδ.) η προξενική αρχή, ο πρόξενος: υπάρχουν 
καταγγελίες για τον ρόλο τού ~ στην παράνοµη έκδοση διαβατηρίων σε 
αλλοδαπές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. consulat]. προξενεύω ρ. µετβ. {προξένε-ψα, 
-µένος} µεσολαβώ για τη δηµιουργία συνοικεσίου, κάνω προξενιό: του 
προξένευαν µιαν όµορφη κοπέλα || (µτφ.) «µου προξένεψαν να πάω για δουλειά 
σε µια µπουάτ» (εφηµ.). — προξενητής (ο) [µτγν.], προξενήτρα (η). [ΕΤΎΜ. < 
προξενώ, µε την επίδρ. τού ρ. παντρεύω- πβ. το µτγν. προξενητής «πράκτορας, 
µεσολαβητής»]. προξενικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον πρόξενο 
ή το προξενείο: ~ υπάλληλος- ΦΡ. (α) προξενική αρχή η εξουσία τού προξένου 
(β) προξενική σύµβαση η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ δύο κρατών και µε 
την οποία καθορίζονται ο αριθµός, οι προξενικές περιφέρειες και οι κατηγορίες 
των προξενείων που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν, καθώς και η έκταση τής 
δικαιοδοσίας τους. προξενιό (το) (καθηµ.) η µεσολάβηση προσώπου για τη 
σύναψη γάµου: παντρεύτηκε µε ~ || (κ. στον πληθ.) ποιος έκανε τα ~; || (µτφ.) «τα 
~ για την υπογραφή συµφωνίας δεν είχαν αίσιο τέλος» (εφηµ.) ΣΥΝ. συνοικέσιο. 
Επίσης προξενιά (η). [ΕΤΥΜ < προξενεύω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. πρόξενος1 (ο) 
{προξέν-ου | -ων, -ους} διπλωµατικός αντιπρόσωπος κράτους σε ξένη χώρα, 
που έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των 



πρόξενος2 1486 προπαγάνδα 
 

εµπορικών, ναυτικών κ.ά. συµφερόντων τής χώρας αποστολής του, καθώς και 
την εξέταση ζητηµάτων που απασχολούν τους εκεί υπηκόους της (π.χ. απώλεια 
διαβατηρίου, έκδοση βίζας κ.λπ.(: γενικός | επίτιµος ~ (βλ. κ. λ. διπλωµάτης, 
ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επίσηµος ξένος, πρεσβευτής», < προ- + ξέ- νο9]· πρόξενος2 (ο) αυτός που προξενεί κάτι, ο αίτιος: ~ καταστροφών 
ΣΥΝ. υπαίτιος, υπεύθυνος. 
[EJXM µτγν. < αρχ. προξενώ (υποχωρητ.)]. 

προξενώ ρ. µετβ. {προξενείς... | προξέν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) προκαλώ, 
επιφέρω, γίνοµαι αίτιος (για κάτι κακό): η ξαφνική νεροποντή προξένησε 
ζηµιές σε ισόγεια καταστήµατα. 
[IHM < αρχ. προξενώ (-έω) «εκτελώ χρέη προξένου - επιφέρω, προκαλώ» < 
πρόξενος' (βλ.λ.)]. 

προοδευτικός, -ή, -ό [1834] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πρόοδο ΣΥΝ. 
ριζοσπαστικός ANT. οπισθοδροµικός, συντηρητικός, αντιδραστικός 2. αυτός 
που αγαπά την πρόοδο και γι' αυτό ευνοεί ή αξιοποιεί τις νέες ιδέες και έχει 
ευνοϊκή στάση απέναντι στις αλλαγές: ~ αντίληψη | άνθρωπος ΣΥΝ. 
φιλοπρόοδος ANT. οπισθοδροµικός, συντηρητικός 3. ΠΟΛΙΤ. (στη φρασεολογία 
κοµµάτων τού αριστερού και κεντρώου χώρου) αυτός που δεν ανήκει στη 
∆εξιά: δηµοκρατικές και ~ δυνάµεις || ~ πολιτικός | κόµµα · 4. αυτός που 
προχωρεί, που εξελίσσεται σταδιακά: η ~ αύξηση τού πληθωρισµού || η ~ 
µείωση των γεννήσεων || η ~ επιδείνωση τής υγείας του ΣΥΝ. βαθµιαίος, 
σταδιακός. — προοδευτικ-ά | -ώς [1867] επίρρ., προοδευτικότητα (η) [1867]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. progressif]. 

προοδευτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η τάση να υποστηρίζει κανείς προοδευτικές 
ιδέες, λύσεις ή προοδευτικά κόµµατα ΑΝΤ. συντηρητισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. progressisme]. 

προοδεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {προόδευ-σα, -µένος} αναπτύσσοµαι προς το 
καλύτερο, κάνω προόδους: οι δάσκαλοι χαίρονται, όταν προοδεύουν οι 
µαθητές τους ΣΥΝ. προκόβω, βελτιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

πρόοδος (η) {προόδ-ου | -ων, -ους} 1. το πέρασµα από µια κατάσταση σε άλλη, 
η πορεία από ένα στάδιο σε άλλο, η εξέλιξη, ο µετασχηµατισµός: η ~ τής 
υγείας ασθενούς || η ~ των εργασιών συνεδρίου | τής Βουλής- ΦΡ. καλή 
πρόοδο! ευχετ. σε µαθητή ή φοιτητή για καλή εξέλιξη, να πάει καλά στα 
µαθήµατα του 2. (ειδικότ.) η πορεία από χαµηλότερο σε υψηλότερο (ποσοτικά 
και ποιοτικά) στάδιο, η εξέλιξη προς κάτι θετικό και ανώτερο: η ~ τής 
ανθρωπότητας | τού ανθρωπίνου γένους | των κοινωνιών | τής επιστήµης | τής 
ιατρικής | τής βιολογίας | τής τεχνολογίας | τής βιοµηχανίας ΣΥΝ. ανάπτυξη 
ΑΝΤ. καθυστέρηση, οπισθοδρόµηση, παρακµή 3. (για πρόσ.) η βελτίωση τής 
απόδοσης σε συγκεκριµένο τοµέα: τα τελευταία χρόνια σηµείωσε θεαµατική | 
αλµατώδη | συνεχή | σταθερή ~ στην εργασία | στα µαθήµατα του | στις 
κοινωνικές του σχέσεις 4. (α) ΠΟΛΙΤ. πολιτικός στόχος ή όραµα που συνίσταται 
στην επίτευξη τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τής οικονοµικής και πνευµατικής 
ανάπτυξης, καθώς και τού ουσιαστικού πολιτικού ρόλου τού ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου, των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων και όχι µόνο µιας 
προνοµιούχου µερίδας τής κοινωνίας: ευαγγελιζόµαστε την ~ και την ευηµερία 
τού λαού || υπάρχουν ακόµη άνθρωποι που εργάζονται και αγωνίζονται 
συνειδητά για την ~ τού συνόλου || είναι δήµαρχος | βουλευτής που πιστεύει 
στην ~ || ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα αρνούνται την -, γιατί δεν τα 
εξυπηρετεί || Συνασπισµός τής Αριστεράς και τής ~ (όνοµα κόµµατος, βλ. λ. 
συνασπισµός) ΑΝΤ. συντήρηση (β) η πνευµατική και πολιτική τάση προς το 
νέο, αυτό που ξεπερνά το παρελθόν και που έρχεται σε ρήξη µε κατεστηµένες 
αξίες και µεθόδους: σ' αυτές τις εκλογές η ~ αντιµάχεται τη συντήρηση ΑΝΤ. 
συντήρηση 5. (σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) η εξέταση σε τµήµα τής εξεταστέας ύλης, 
που προηγείται χρονικά τής κύριας εξαµηνιαίας εξέτασης: δίνω προόδους · 6. 
ΜΑθ. (α) αριθµητική πρόοδος ακολουθία αριθµών, από τους οποίους ο 
καθένας προκύπτει από τον προηγούµενο µε πρόσθεση τού ίδιου πάντοτε 
αριθµού, λ.χ. η σειρά 1, 3, 5, 7... (προστίθεται δηλαδή ο αριθµός 2) (β) 
γεωµετρική πρόοδος ακολουθία αριθµών, από τους οποίους ο καθένας 
προκύπτει από τον προηγούµενο µε πολλαπλασιασµό επί τον ίδιο πάντοτε 
αριθµό' η ακολουθία αριθµών, ο λόγος των οποίων ανά ζεύγη είναι πάντα 
σταθερός, π.χ. 3,9, 27, 81 κ.λπ. (ο λόγος είναι πάντα το 3) (γ) αρµονική 
πρόοδος η ακολουθία αριθµών των οποίων οι αντίστροφοι αποτελούν 
αριθµητική πρόοδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «βάδισµα µπροστά (αλλά επί τής οδού)», < προ- + 
οδός, πβ. âv-οδος, µέθ-οδος, σύν-οδος. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν., ενώ 
µετάφρ. δάνεια αποτελούν οι όροι αριθµητική | γεωµετρική πρόοδος (< γαλλ. 
progression arithmé-tique | géométrique)]. 

προοικονοµια (η) [µτγν.] {προοικονοµιών} ΦΙΛΟΛ. η προετοιµασία τού 
αναγνώστη ή θεατή για γεγονότα που πρόκειται να ακολουθήσουν (πβ. λ. 
οικονοµία). 

προοικονοµώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προοικονοµείς... | προοικονόµ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} προετοιµάζω τον αναγνώστη ή θεατή για (γεγονός που 
πρόκειται να ακολουθήσει): η αναφορά στην αρρώστια τής ηρωίδας 
προοικονοµεί το δραµατικό φινάλε. — προοικονόµηση (η) [1834]. 

προοιµιάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. (αρχαιοπρ.) κάνω εισαγωγή (σε κάτι), προλογίζω 
(κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προοίµιον]. 

προοίµιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το προοίµιο ΣΥΝ. 
εισαγωγικός, προλογικός · 2. ΕΚΚΛΗΣ. προοιµιακός (ο) ο ψαλµός που 
διαβάζεται κατά την έναρξη τής ακολουθίας τού εσπερινού. 

προοίµιο (το) {προοιµί-ου | -ων} 1. η εισαγωγή σε κείµενο ή λόγο: ~ 

ρητορικού λόγου | αφήγησης ΣΥΝ. πρόλογος ΑΝΤ. επίλογος· ΦΡ. εκ προοιµίου 
εξαρχής, εισαγωγικά 2. ΜΟΥΣ. η εισαγωγική σύνθεση µουσικού έργου ΣΥΝ. 
προανάκρουσµα, πρελούδιο 3. (µτφ.) το προµήνυµα, το προάγγελµα: οι 
εχθροπραξίες υπήρξαν το - των µεγάλων καταστροφών που επακολούθησαν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προοίµιον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
προ οϊµης (οϊµη «άσµα, τραγούδι») ή προ οϊµου (οιµος «δρόµος, οδός»). Η πα-
ρουσία αρχ. φρ. όπως οιµος άοιδής, επέων οιµον, λύρης οϊµους, έχει οδηγήσει 
στην άποψη ότι το ουσ. οϊµη αποτελεί µετονοµατικό παράγωγο τού οϊµος, 
πράγµα που άλλοι αποδίδουν σε παρετυµολογία. Αν οι δύο λ. δεν συνδέονται 
ετυµολογικώς, τότε το µεν οϊµη συνδ. πιθ. µε αρχ. σκανδ. seidr «µαγεία, 
γοητεία», σανσκρ. säman- «άσµα» και χεττ. iähamäi- «τραγουδώ» (οπότε οϊµη 
< *soi-ma), το δε οιµος πιθ. < *oi-smo, που συνδ. µε λιθ. eismè «κίνηση», ή < 
*Έοί-µος, που ανάγεται στη ρίζα *wei- τού ρ. ϊεµαι (βλ. λ. αφήνω). Βλ. κ. 
παροιµία}. προοιωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1865] {προοιωνίστηκα} δίνω το 
ερέθισµα, τη βάση, για να προβλεφθεί (κυρ. κάτι δυσάρεστο): οι εθνικιστικές 
εξάρσεις στα Βαλκάνια προοιωνίζονται συµφορές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + οιωνίζοµαι < οιωνός]. 

προοιωνίζοµαι ή προοιωνίζω; Από το ουσ. οιωνός «µεγάλο πτηνό, µαντικό 
πτηνό» πλάστηκε στην Αρχαία το ρ. οιωνίζοµαι µε τη σηµασία «παρατηρώ 
το πέταγµα των πτηνών (αετού, γερακιού και άλλων µεγάλων πουλιών), για 
να µαντέψω τι πρόκειται να συµβεί» και, κατ' επέκταση, «προφητεύω, 
προλέγω, µαντεύω». Με την επίδραση ρηµάτων όπως προ-λέγω, προ-
φητεύω, προ-µαντεύω, προ-βλέπω, npo-µηνύω κ.λπ. σχηµατίστηκε (το 
1865) και τύπος προοιωνίζοµαι που χρησιµοποιήθηκε αντί τού απλού 
οιωνίζοµαι. Τελευταία, ακούγεται -κατά τα ενεργητικά ρήµατα προλέγω, 
προφητεύω, και ιδ. το προµηνύω- και τ. προοιωνίζω (Οι ενέργειες τής 
κυβερνήσεως προιωνίζουν µεγάλη αναταραχή στον κλάδο των εκ-
παιδευτικών)' ο τύπος αυτός είναι καλύτερο να αποφεύγεται και να 
προτιµάται το προιωνίζοµαι. 
Το οιωνός ήταν «µέση λέξη», σήµαινε δηλ. τόσο τον καλό όσο και τον 
κακό οιωνό, το καλό αλλά και το κακό σηµάδι. Τα επίθ. ευοίωνος και 
δυσοίωνος είναι νεότερα- δεν υπάρχουν στην Αρχαία. Το περίφηµο δε 
οµηρικό (ίλ. Μ 243) «εϊς οιωνός άριστος, άµύνε-σθαι περί πάτρης» δείχνει 
την αµφισβήτηση στις µαντείες και στις προφητείες και την πρόταξη των 
ενεργειών και των αγώνων τού ίδιου τού ανθρώπου («ο καλύτερος οιωνός, 
η ασφαλέστερη αναζήτηση για το τι µέλλει να συµβεί είναι ο αγώνας τού 
ίδιου τού ανθρώπου για την υπεράσπιση τής πατρίδας»). 

προοπτική (η) [1857] 1. η τεχνική τής αναπαράστασης των τρισδιάστατων 
αντικειµένων στον χώρο, όπως αυτά φαίνονται σε συνάρτηση µε την 
απόσταση και τη θέση τού παρατηρητή 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η απεικόνιση, η 
καλλιτεχνική αναπαράσταση τού όγκου τρισδιάστατου αντικειµένου σε 
επίπεδη επιφάνεια, ώστε να δίνει την εντύπωση τού βάθους: η κλασική ~ 
θεµελιώθηκε στην Ιταλία τής Αναγέννησης 3. η άποψη που παρουσιάζει π.χ. 
ένα τοπίο, όταν ιδωθεί από απόσταση · 4. η δυνατότητα για συγκεκριµένη 
εξέλιξη στο µέλλον: (κ. στον πληθ.) η αδιάλλακτη στάση του δεν αφήνει 
προοπτικές για συµφιλίωση 5. (ειδικότ.) προοπτικές (οι) οι δυνατότητες για 
πρόοδο, για επιτυχία: αυτό το επάγγελµα δεν έχει προοπτικές || θέση µε 
προοπτικές (για ανέλιξη). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. προοπτικός (βλ.λ.), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. perspective]. 

προοπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την προοπτική: -βάθος 2. αυτός 
που απεικονίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες τής προοπτικής: ~ σχέδιο- ΦΡ. 
προοπτική προβολή η προβολή σηµείων πάνω σε ένα επίπεδο, η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε τους κανόνες τής προοπτικής. — προοπτικότητα (η) [1888]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < προ- + οπτικός (βλ.λ.)]. 

προορατικός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέπει 
ΣΥΝ. προβλεπτικός, προνοητικός, διορατικός ΑΝΤ. απερίσκεπτος. —
προορατικώς επίρρ., προορατικότητα (η) [1874]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προορώ 
«προβλέπω» < προ- + ορώ (βλ.λ.)]. 

προορίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. καθορίζω 
(κάτι) εκ των προτέρων: προόριζαν τη θέση για προσφιλές τους πρόσωπο || 
αυτό το δωµάτιο το - για καθιστικό ΣΥΝ. προκαθορίζω, προδιαγράφω 2. 
προαποφασίζω για το επαγγελµατικό µέλλον (κάποιου): οι γονείς του τον 
προόριζαν για γιατρό || τον - για καθηγητή πανεπιστηµίου 3. (η µτχ. 
προορισµένος, -η, -ο) αυτός που από τη φύση ή τη µοίρα του έχει 
προκαθοριστεί για κάτι: ήταν - να πεθάνει νέος || είναι - για επιστήµονας || 
είµαστε ~ ο ένας για τον άλλον (ώστε να ζήσουµε µαζί). 

προορισµός (ο) [αρχ.] 1. ο σκοπός τής ύπαρξης: ο - τής οικογένειας είναι να 
προετοιµάζει ανθρώπους ικανούς να ζήσουν στην κοινωνία || ο ~ τού σχολείου | 
τού ανθρώπου || υψηλός ~ || εκπληρώνω τον ~ µου 2. η κατεύθυνση προς 
ορισµένο τόπο: αλλάζω ~ 3. (συνεκδ.) το σηµείο στο οποίο επιθυµεί κάποιος 
να φθάσει: οι ταξιδιώτες µε - τη Νάξο να ετοιµάζονται για την αποβίβαση τους || 
µετά από πολλές δυσκολίες έφθασαν στον ~ τους · 4. ΘΡΗΣΚ. απόλυτος 
προορισµός (νεολατ. predestinatio absoluta) προτεσταντική διδασκαλία, 
σύµφωνα µε την οποία ο Θεός έχει προορίσει ορισµένους ανθρώπους για σω-
τηρία, ενώ άλλους για αιώνια τιµωρία. 

προπαγάνδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κακόσ.) η µε κάθε µέσο συστηµατική 
προσπάθεια µονόπλευρου επηρεασµού τής κοινής γνώµης προς ορισµένη 
κατεύθυνση: κάνω ~ υπέρ | εναντίον κάποιου || Μην 
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πιστεύετε τίποτε απ' όλα αυτά! Είναι ~ || κρατική ~ || ο Γκαίµπελς ήταν 
υπουργός Προπαγάνδας στη ναζιστική Γερµανία || όργανο | µηχανισµός 
προπαγάνδας 2. (σπανιότ.) η προσπάθεια διαδόσεως των ιδεών ατόµου ή 
κοινωνικής οµάδας µε σκοπό την επικράτηση τους: κοµµατική | ιδεολογική ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προβολή. [ETYM. < µεσν. λατ. propaganda < λατ. propago 
«µοσχεύω - εκτείνω, αυξάνω» < pro- «προ→ + -pago < p. pangëre «µπήγω, 
φυτεύω». Η λ. εµφανίστηκε στην ονοµασία Congregatio de propaganda fide 
(Σύνοδος προς διάδοση τής πίστεως), που αποτελούσε συνοδικό όργανο τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο συνεστήθη το 1559 από τον πάπα 
Κλήµεντα Η', προκειµένου να διαδώσει την πολιτική τού ενωτισµού (Ουνία). 
Αναδιοργανώθηκε το 1622 από τον πάπα Γρηγόριο ΙΕ']. 

προπαγανδίζω ρ. µετβ. [1896] {προπαγάνδισ-α, -τηκα, -µένος} προσπαθώ να 
προβάλω µε συστηµατικό τρόπο (άποψη, πρόσωπο, πολιτική κ.λπ.), 
επηρεάζοντας την κοινή γνώµη υπέρ του: στα ολοκληρωτι-κά κ·αθεστώτα τα 
µέσα ενηµέρωσης προπαγανδίζουν την πολιτική των κρατούντων || ~ µια 
θεωρία | µια αντίληψη. — προπαγα νδιση (η) κ. προπαγανδισµός (ο), 
προπαγανδιστής (ο) [1896], προπαγανδίστρια (η). 

προπαγανδιστικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί στην προπαγάνδα: ~ φυλλάδιο | 
προκήρυξη | τέχνη | εκστρατεία | ενέργεια. — προπαγανδιστικά επίρρ. 

προπαιδεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η προκαταρκτική µόρφωση, το σύνολο τής 
βασικής παιδείας, που προηγείται εξειδικευµένης συνήθ. γνώσεως: δεν διέθετε 
την απαραίτητη ~ για καλλιτεχνικές σπουδές ANT. µετεκπαίδευση. 

προπαιδεια (η) {χωρ. πληθ.} (α) ο πίνακας που περιέχει όλα τα γινόµενα των 
αριθµών από το 1 ώς το 10 (β) (συνεκδ.) τα γινόµενα των αριθµών από το 1 
ώς το 10 από τους µεταξύ τους πολλαπλασιασµούς σε συγκεκριµένη σειρά (1 
x 2 = 2, 1 χ 3 = 3... 2x2 = 4, 2x3 = 6...), τα οποία συνήθ. µαθαίνουν απέξω οι 
µαθητές τού δηµοτικού: ξέρω | µαθαίνω | λέω την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εγκυκλοπαίδεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπαιδεια (µε αναβιβασµό τού τόνου, πβ. κ. 
εγκυκλοπαίδεια)]. 

προπαιδεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
παρέχω προκαταρκτική µόρφωση σε (κάποιον), προετοιµάζω (κάποιον) για 
ανώτερες σπουδές ΣΥΝ. προεκπαιδεύω ΑΝΤ. µετεκπαιδεύω, επιµορφώνω. — 
προπαίδευση (η) [µτγν.], προπαιδευτικός, -ή, -ό [1834]. 

προπάνιο (το) {προπανίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αέριος υδρογονάνθρακας που 
χρησιµοποιείται υγροποιηµένος ως καύσιµο σε γκαζιέρες. — προπανικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. propane, συγκεκοµµένος τ. τού (acide) 
propion(ique) «προπανικό οξύ». Το επίθ. propionique (νόθο συνθ.) < pro- (< 
λατ. pro- «προ») + -pionique < αρχ. πίων «παχύς, λιπαρός» (< πϊαρ «ζωικό 
λίπος»)]. 

προπανόλη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµο υγρό µε οσµή οινοπνεύµατος, 
εύφλεκτο και ευδιάλυτο στο νερό, στο οινόπνευµα και στον αιθέρα· ανήκει 
στην οικογένεια των αλκοολών και χρησιµοποιείται ως διαλύτης. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. propanoic < propane (βλ. κ. προπάνιο)]. 

προπαντός επίρρ.· περισσότερο από καθετί άλλο: ~ πρέπει να µείνουµε 
ψύχραιµοι (βλ. κ. λ. προπάντων). 

προπάντων επίρρ.· πάνω απ' όλα: προσπάθησε ~ να είσαι ειλικρινής µαζί τους 
(βλ. κ. λ. προπαντός). 

προπάππος (ο) {προπάππ-ου | -ων, -ους} ο πατέρας τού παππού ή τής γιαγιάς. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπάππος < προ- + πάππος]. 

προπαραλήγουσα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η τρίτη από το τέλος 
συλλαβή µιας λέξης, π.χ. άν-θρωπος, πό-λεµος, δέ-χοµαι. 

προπαραµονή (η) [1888] η µέρα που προηγείται τής παραµονής γιορτής ή 
επετείου. 

προπαρασκευάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προπαρασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. ετοιµάζω (κάτι) από πριν, προετοιµάζω 2. (ειδικότ.) δίνω σε 
(κάποιον) την απαραίτητη προκαταρκτική εκπαίδευση: τα φροντιστήρια 
προπαρασκευάζουν τους µαθητές για τις Γενικές Εξετάσεις ΣΥΝ. προετοιµάζω, 
προγυµνάζω. — προπαρασκευή (η) [αρχ.], προπαρασκευαστής (ο) [1805]. 

προπαρασκευαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται ή αποσκοπεί 
στην προπαρασκευή: ~ µαθήµατα | εκπαίδευση | πρόγραµµα 2. ΝΟΜ. 
προπαρασκευαστικές ενέργειες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην 
προπαρασκευή ενός εγκλήµατος (π.χ. αγορά όπλου). — προπαρασκευαστικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

προπαροξύνεται, προπαροξύνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. [µτγν.] (για λέξη) 
τονίζεται στην προπαραλήγουσα. 

προπαροξύτονος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που τονίζεται στην προπαραλήγουσα. 
προπατζήδικο κ. προποτζήδικο (το) (καθηµ.) το κατάστηµα που δέχεται 

συµπληρωµένα δελτία για τους διαγωνισµούς τού ΠΡΟ-ΠΟ (αλλά και για τα 
άλλα τυχερά παιχνίδια, π.χ. ΛΟΤΤΟ, Τζόκερ, ΠΡΟΤΟ κ.λπ.) ΣΥΝ. 
πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ. 

προπατζής κ. προποτζής (ο) {προπατζήδες} (καθηµ.) ο ιδιοκτήτης 
πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ. 
[ΕΤΥΜ. < ΠΡΟ-ΠΟ + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. λοκ-ατζής (< Λ.Ο.Κ.), 
παγωτ-ατζής]. 

προπάτορας (ο) {προπατόρων} 1. ο γενάρχης ANT. προµήτωρ 2. προ-πάτορες 
(οι) (α) οι πατριάρχες τής Π.∆. Αβραάµ, Ισαάκ, Ιακώβ (β) (γενικά) οι 
πρόγονοι ANT. απόγονοι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπάτωρ, -ορός «πρόγονος, ιδρυτής 
οικογένειας, γε- 

νάρχης» < προ- + -πάτωρ< πατήρ]. 
προπατορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους προ-πάτορες 2. 

ΘΡΗΣΚ. προπατορικό αµάρτηµα το αµάρτηµα τής παρακοής που, κατά την 
Π.∆., διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι απέναντι στον Θεό και το οποίο στάθηκε η 
αιτία για διακοπή τής κοινωνίας µε τον Θεό και την αποποµπή τους από τον 
Παράδεισο. 

προπέλα (η) {προπελών} ο έλικας πλοίου που του δίνει ώθηση προς τα εµπρός 
(προώθηση). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. propeller < p. propel < λατ. propellere 
«προωθώ, ελαύνω» < pro- «προ→ + pellere «ωθώ, κρούω»]. 

προπεµπτήριος, -α, -ο [µτγν.]. 1. αυτός που προπέµπει ΣΥΝ. συνοδευτικός, 
προπεµπτικός 2. ΝΟΜ. προπεµπτήριο (το) {προπεµπτηρί-ου | -ων} (α) 
βούλευµα που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως προς το Συµβούλιο 
Πληµµελειοδικών, µε το οποίο µπορεί να διαταχθεί η προσωρινή 
αποφυλάκιση προφυλακισµένου µε καταβολή εγγυήσεως (β) πράξη τού 
δικαστηρίου για προσωρινή απαλλαγή πτωχεύσαντος από προ-σωποκράτηση. 

προπέµπω ρ. µετβ. [αρχ.] {προέπεµψα} (λόγ.) 1. ξεπροβοδίζω, συνοδεύω 
(κάποιον που φεύγει): µέλη τής κυβέρνησης προέπεµψαν τον ξένο επίσηµο στο 
αεροδρόµιο 2. συνοδεύω (νεκρό κατά την εκφορά του). — προποµπή (η) 
[αρχ.], προπεµπτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

προπερασµένος, -η, -ο αυτός που τοποθετείται χρονικά πριν από τον 
προηγούµενο: την ~ µέρα | εβδοµάδα. 

προπερισπώµενος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που παίρνει περισπωµένη στην 
παραλήγουσα (πβ. λ. περισπώµενος). 

πρόπερσι κ. προπέρυσι επίρρ. [αρχ.]· κατά το έτος που προηγείται τού 
περασµένου. 

προπέρσινος, -η, -ο κ. προπερυσινός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έγινε ή υπήρξε 
πριν από δύο χρόνια. 

προπέτασµα (το) {προπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά-σπάν.) ό,τι 
καλύπτει τη θέα των προσώπων ή των αντικειµένων που βρίσκονται πίσω από 
αυτό ΣΥΝ. σκέπασµα, προκάλυµµα, παραβάν 2. ΣΤΡΑΤ. φυσικό ή τεχνητό 
οχύρωµα που προστατεύει στρατιωτικό σχηµατισµό από τα πυρά τού εχθρού· 
ΦΡ. προπέτασµα καπνού βλ. λ. καπνός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προπετάννυµι < 
προ- + πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» (βλ. λ. πετώ)]. 

προπέτεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ανάγωγη ή προκλητική συµπεριφορά 
ΣΥΝ. αυθάδεια, θράσος, προκλητικότητα 2. η απερίσκεπτη βιασύνη. 

προπετής, -ής, -ές {προπετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που συµπεριφέρεται µε 
τρόπο ανάγωγο ή προκλητικό ΣΥΝ. αυθάδης, θρασύς, προκλητικός ΑΝΤ. 
σεµνός, συνεσταλµένος 2. αυτός που ενεργεί µε απερίσκεπτη βιασύνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που γέρνει προς τα εµπρός», < προ-+ -
πετής < θ. πετ- τού ρ. πίπτω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. ήδη αρχ.]. 

πρόπηγµα (το) {προπήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κατασκεύασµα που βρίσκεται 
µπροστά από χώρο και είναι κατάλληλο για τη διακόσµηση ή την προφύλαξη 
εξωτερικής πλευράς οικοδοµήµατος 2. διαχωριστικός φραγµός ΣΥΝ. 
κιγκλίδωµα, περίφραγµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προπήγνυµι < προ- + πήγνυµι 
«µπήγω, στερεώνω» (βλ. λ. πήζω)]. 

προπηλακίζω ρ. µετβ. {προπηλάκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εκ-στοµίζω 
ύβρεις εναντίον κάποιου σε δηµόσια εµφάνιση του (προϋποθέτει την 
ταυτόχρονη παρουσία στον ίδιο χώρο αυτού που προπηλακίζει και αυτού που 
προπηλακίζεται). — προπηλακισµός (ο) [αρχ.] κ. προπηλάκιση (η) [αρχ.], 
προπηλακιστής (ο) [µτγν.], προπη-λακιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επαλείφω µε λάσπη», < προ- + πηλός + -ακίζω 
(πβ. κ. φενακίζω). Η µτφ. σηµ. είναι ήδη αρχ. Οι αρχαίοι λεξικογράφοι είχαν 
επινοήσει τις αµάρτυρες λ. πήλαξ, πηλακίζω, προκειµένου να εξηγηθεί το ρ. 
προπηλακίζω]. 

προπίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προήπια} πίνω στην υγεία κάποιου σηκώνοντας το 
ποτήρι, κάνω πρόποση. 

προπλάθω ρ. µετβ. [µεσν.] {προέπλασα, προπλάσ-τηκα, -µένος} 1. πλάθω 
(κάτι) από πριν, κάνω το πρόπλασµα του 2. (στη βυζαντινή αγιογραφία) 
επιχρίω µε το βασικό χρώµα το µέρος που θα ζωγραφίσω ΣΥΝ. ασταρώνω. 

πρόπλασµα (το) [µτγν.] {προπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πήλινο ή γύψινο 
οµοίωµα αγάλµατος 2. ΑΡΧΙΤ. το υπόδειγµα αρχιτεκτονικού ή καλλιτεχνικού 
έργου ή µηχανήµατος σε µικρογραφία ΣΥΝ. µακέτα 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το έργο 
που πλάθεται από πηλό, κερί, γύψο ή άλλες ύλες µε σκοπό την αναπαραγωγή 
του σε λαξευτή ή χυτή µορφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 

προπλασµός (ο) [µεσν.] (στους βυζαντινούς αγιογράφους) το φόντο 
ζωγραφικού πίνακα ΣΥΝ. αστάρι. 

προπλάστης (ο) {προπλαστών} αυτός που κατασκευάζει προπλάσµατα. 
προπληρωµή (η) 1. η προκαταβολή τής αξίας πράγµατος πριν από την 

παραλαβή του ή µισθού πριν από την παροχή τής αντίστοιχης υπηρεσίας 
ΣΥΝ. µπροστάντζα ANT. προείσπραξη 2. ΟΙΚΟΝ. το αναγκαίο ποσό που 
προκαταβάλλεται από το δηµόσιο ταµείο σε περιπτώσεις επειγουσών 
δηµοσίων δαπανών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. paiement d'avance]. 

προπληρώνω ρ. µετβ. {προπλήρω-σα, -θηκα, -µένος) πληρώνω από πριν: ~ 
κάποιον, πριν αρχίσει εργασία || τηλεφωνική κάρτα προπληρωµένης οµιλίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. payer d'avance]. 

προπληρωτέος, -α, -ο [1824] αυτός που πρέπει να προπληρωθεί. ΠΡΟ-ΠΟ (το) 
(προφέρεται προπό) (Προγνωστικά Ποδοσφαίρου) τυχερό παιχνίδι οργανωµένο 
από το κράτος, κατά το οποίο οι παίκτες 



πρόποδες 1488 προσαγωγός 
 

κερδίζουν χρήµατα προβλέποντας τα αποτελέσµατα ποδοσφαιρικών αγώνων: 
παίζω - || δελτίο ~ || οι στήλες τού ~ || κέρδισα 100.000 δρχ. στο ~ || πιάνω 
δεκατριάρι στο ~. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής φρ. Προ)γνωστικά) Πο)δοσφαίρου), που εµφα-
νίστηκαν επίσηµα στην Ελλάδα το 1959]. 

πρόποδες (οι) {χωρ. γεν. πληθ.} το χαµηλότερο µέρος βουνού ή λόφου, που 
βρίσκεται κοντά στη βάση του και ενώνει τις πλαγιές µε το έδαφος ΣΥΝ. 
ριζοβούνι, ριζά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού αρχ. πρόπους, -οδός «ο προπορευόµενος, αυτός που 
προχωρεί µπροστά» < προ- + πους, ποδός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι 
µτγν.]. 

προπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που προηγείται τού 
Β' Παγκοσµίου Πολέµου: ~ σπίτι | αυτοκίνητο | φωτογραφία ANT. 
µεταπολεµικός. — προπολεµικά επίρρ. 

προποµπή (η) → προπέµπω 
προποµπός (ο) 1. αυτός που προπέµπει πρόσωπο που αποχωρεί 2. αυτός που 

προπορεύεται άλλων 3. (µτφ.) αυτός που προετοιµάζει το έδαφος για κάτι που 
πρόκειται να ακολουθήσει 4. ΣΤΡΑΤ. το προπορευόµενο κλιµάκιο 
εµπροσθοφυλακής ΣΥΝ. προφυλακή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προπέµπω «συνοδεύω»]. 

προπόνηση (η) [1896] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να προπονείται 
κανείς· γενικότ. η συστηµατική άσκηση αθλητή, ώστε να είναι σε φόρµα: στις 
8.00 έχω ~ στο µπάσκετ || σκληρή | εντατική ~. — προ-πονητικός, -ή, -ό. 

προπονητή pio (το) {προπονητηρί-ου | -ων} ο χώρος όπου γίνεται προπόνηση. 
προπονητής (ο) [1896], προπονήτρια (η) (προπονητριών) πρόσωπο που 

προπονεί (βλ. κ. λ. κόουτς). 
προπονητική (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 

αντικείµενο µελέτης τις µεθόδους προπονήσεως των αθλητών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γερµ. Trainingslehre]. 

Προποντίδα (η) η εσωτερική θάλασσα που χωρίζει την ασιατική από την 
ευρωπαϊκή Τουρκία. Επίσης (λόγ.) Προποντίς {Προποντί-δος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Προποντίς < προ- + -ποντίς < πόντος, επειδή οδηγεί στον 
(Εύξεινο) Πόντο. Η τουρκ. ονοµασία Marmara Denizi «Θάλασσα τού 
Μαρµαρά» οφείλεται σε ορισµένα νησιά τής Προποντίδας, τα οποία 
αποτελούσαν -από την αρχαιότητα ήδη- τόπο εξορύξεως µαρµάρων και είναι 
επιπλέον σχηµατισµένα από γρανίτη και σχιστόλι-θο]. 

προπονώ ρ. µετβ. {προπονείς... | προπόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} ασκώ, 
προετοιµάζω µεθοδικά (αθλητή ή αθλητική οµάδα), προκειµένου να 
παρουσιάσουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση σε αγώνες: ~ ποδοσφαιρική οµάδα 
| κολυµβητή | δροµέα || (κ. µεσοπαθ.) προπονούµαι σκληρά | εντατικά || ~ στο 
σκάκι ΣΥΝ. προγυµνάζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπονώ (-έω), αρχική σηµ. 
«εργάζοµαι, καταπονούµαι, µοχθώ εκ των προτέρων», < προ- + πονώ < πόνος 
(βλ.λ.). Η σηµ. «καταπονώ άλλον εκ των προτέρων, τον εξαντλώ από πριν» 
είναι µτγν.]. 

προπορεύοµα! ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προπορεύ-θηκα (καθηµ. -τη-κα)) βαδίζω 
µπροστά από άλλους ΣΥΝ. προηγούµαι ΑΝΤ. έποµαι, ακολουθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

πρόποση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων) ο χαιρετιστήριος λόγος που 
απευθύνει κανείς εις υγείαν ή προς τιµήν κάποιου, σηκώνοντας ταυτόχρονα το 
ποτήρι του και πίνοντας λίγο ποτό: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας έκανε ~ προς 
τιµήν τού ξένου οµολόγου του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόποσις < προπίνω < προ- + 
πίνω. Βλ. κ. πόσις]. 

προποτζήδικο (το) -> προπατζήδικο 
προποτζης (ο) → προπατζής 
προπρύτανης (ο) [1837] {-η κ. -άνεως | -άνεις, -άνεων} (παλαιότ.) ο 

προηγούµενος πρύτανης, ο πρύτανης τής προηγούµενης περιόδου. 
προπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. (λόγ.) το µάζεµα προς τα 

εµπρός 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. η κάµψη των χεριών εµπρός από το στήθος έτσι, ώστε οι 
παλάµες, οι βραχίονες και τα αντιβράχια να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο. 
[ΕΤΥΜ. < προπτύσσω < προ- + πτύσσω «ζαρώνω, διπλώνω, πτυχώνω» (βλ. 
λ. πτυχή)]. 

προπτύσσω ρ. µετβ. {προέπτυξα} (λόγ.) 1. µαζεύω προς τα εµπρός 2. 
ΓΥΜΝΑΣΤ. εκτελώ προπτυξη (βλ.λ.). 

προπτυχίΌκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις σπουδές που γίνονται πριν 
από τη λήψη τού βασικού πτυχίου: ~ πρόγραµµα | κύκλος σπουδών | φοιτητής 
|| (ως ουσ.) διδάσκει στους ~ ΑΝΤ. µεταπτυχιακός 2. προπτυχιακά (τα) κύκλος 
σπουδών που ακολουθεί κανείς για την απόκτηση τού βασικού πτυχίου από 
τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα: τα ~ στη διοίκηση επιχειρήσεων ΑΝΤ. 
µεταπτυχιακά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. undergraduate]. 

πρόπτωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πτώση προς τα 
εµπρός ή προς τα κάτω 2. η µετατόπιση ή πτώση οργάνου ή τµήµατος 
οργάνου τού σώµατος από τη φυσιολογική του θέση εξαιτίας τής χαλάρωσης 
των στηρικτικών του µέσων. 

προπύλαια (τα) {προπυλαίων} ΑΡΧΙΤ. η µνηµειωδώς διαµορφοµένη είσοδος 
κτηριακών συνόλων: (µε κεφ.) τα ~ τού Πανεπιστηµίου | τής Ακροπόλεως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. πληθ. τού επιθ. προπύλαιος < προ- + -πυλαίος < πύλη]. 

πρόπυλο (το) {προπύλ-ου | -ων} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο στεγασµένος χώρος που αποτελεί 
εξωτερική συνέχεια τής εισόδου σε οικοδόµηµα ή µνηµειώδη διαµόρφωση 
εισόδου σε περιορισµένο χώρο και έχει συνήθως προσόψεις µε κίονες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόπυλον < προ- + -πυλον < πύλη]. 

προπύργιο (το) [µτγν.] {προπυργί-ου | -ων) 1. προκεχωρηµένο οχύ-ρωµα ΣΥΝ. 
προτείχισµα, προκάλυµµα, προµαχώνας 2. (µτφ.) φορέας ή 

µέσο αποτελεσµατικής προστασίας αξιών, θεσµών και αρχών: «ηΧά-βρη, 
ιστορικό κόκκινο ~ και τώρα βατερλώ τού Κοµουνιστικού Κόµµατος» (εφηµ.). 

προπώληση (η) [1844] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να προπωλείται 
(κάτι): ~ εισιτηρίων για µια συναυλία | διαµερισµάτων. 

προπωλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προπωλείς... | προπώλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
πωλώ (κάτι) προτού τελειώσει η κατασκευή του ή αρχίσει να διατίθεται: 
εισιτήρια προπωλούνται στα ταµεία τού θεάτρου || προπωλούνται 
διαµερίσµατα. 

προρρηθείς, -είσα, -έν {προρρηθ-έντος (θηλ. -είσης), -έντα | -έντες (ουδ. -έντα), 
-έντων (θηλ. -εισών)} (λόγ.) αυτός που αναφέρθηκε προηγουµένως ΣΥΝ. 
προµνηµονευθείς, προειρηµένος, προαναφερθείς. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. αορ. τού 
αρχ. προερώ, που χρησιµοποιείται ως µέλλ. τού προλέγω. Βλ. λ. ρήση, ρήµα]. 

προρρηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται πριν από το ρήµα 2. ΓΛΩΣΣ. 
προρρηµατικά (τα) οι κύριες προθέσεις, όταν είναι πρώτα συνθετικά 
ρηµάτων οι προθέσεις αυτές διατηρούν, παρά τη σύνθεση, την αρχική τους 
σηµασία, τροποποιούν τη σηµασία των ρηµάτων των οποίων αποτελούν α' 
συνθετικό ή δηλώνουν το ποιόν τής πράξης (µονιµότητα, έναρξη, λήξη, 
διεύθυνση κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. preverbal]. 

πρόρρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η πρόβλεψη τού µέλλοντος ΣΥΝ. 
προφητεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόρρησις < προ- + ρήσις (βλ.λ.)]. 

προς πρόθ.· δηλώνει: 1. κατεύθυνση: πήρε τον δρόµο - το βουνό || ) + τα 
+τοπικό επίρρ.): πορεία ~ τα δυτικά || έλα ~ τα πάνω | κάτω 2. τη θέση 
(προσώπου ή πράγµατος) σε σχέση µε κατεύθυνση: αυτό το χωριό βρίσκεται ~ 
τα ανατολικά τής Ξάνθης 3. σε τι ή ποιον απευθύνεται (κάποιος/κάτι): αίτηση | 
αναφορά ~ τον διευθυντή | τον προϊστάµενο || θα µιλήσουµε σαν άνδρας ~ άνδρα 
4. αναφορά σε (κάποιον/κάτι): ήταν στοργικός ~ τα παιδιά του || εχθρική στάση 
~ καθετί νέο 5. χρονική προσέγγιση: θα σε δω ~ το απόγευµα || ~ τα τέλη τού 
εικοστού αιώνα- ΦΡ. (α) προς το παρόν (προς το παρόν, θουκ. 3, 40) µέχρι 
τώρα (β) προς στιγµήν µέχρι αυτή τη στιγµή 6. σκοπό: ~ τι ο θρήνος και ο 
κοπετός; || ό,τι γίνεται είναι ~ όφελος σου || αυτά βάλ' τα καλά στο µυαλό σου ~ 
γνώσιν και συµµόρφωσιν || αυτός ο άνθρωπος αποτελεί παράδειγµα ~ αποφυγήν 
ΦΡ. (α) προς τιµήν (κάποιου) (i) για να τιµηθεί κάποιος: εκδήλωση ~ τού 
υπουργού (ii) για ενέργεια που τιµά αυτόν που την έκανε: εκείνος, προς τιµήν 
του, αρνήθηκε να µε κατηγορήσει άδικα, αν και αντίπαλος µου (β) η σιωπή µου 
προς απάντηση σου βλ. λ. σιωπή (γ) πάω προς νερού µου πηγαίνω να ουρήσω 
7. σύγκριση, αναλογία: η στρατιωτική βοήθεια των Η.ΠΑ. σε Ελλάδα και 
Τουρκία παρέχεται σε αναλογία 7-10 8. αντίτιµο: αγόρασα πορτοκάλια ~ 100 
δρχ. το κιλό 9. χωρισµό και διανοµή: ψάξαµε τα σπίτια ένα ~ ένα, αλλά δεν τον 
βρήκαµε πουθενά || βήµα ~ βήµα επιτυγχάνεται η βελτίωση των 
ελληνοαµερικανικών σχέσεων || µετάφραση λέξη ~ λέξη · ΦΡ. (+γεν.) (α) 
πάππου προς πάππου βλ. λ. πάππος (β) προς Θεού βλ. λ. Θεός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προς | προτί (επικ.), πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τ. *πρετί (από όπου 
ο τ. πρές, που απαντά στη λ. πρέσβυς, βλ.λ.), το οποίο συνδ. µε σανσκρ. prati 
«προς», αρχ. σλαβ. protivù (επίθ.) «ενάντιος» (> πολ. przeciw «εναντίον»), 
ενώ η σύνδεση µε το λατ. pretium «τιµή, αξία» δεν γίνεται αποδεκτή. Η πρόθ. 
προς ανήκει στην ευρεία λεξιλογική οικογένεια τού I.E. µορίου *per- 
(δηλωτικού κατευθύνσεως) και συνδ. µε τις προθ. πρό, περί, παρά κ.ά. o τ. 
προς προέρχεται από το επικ. προτ(ί) µε συριστικοποίηση τού -τ- είτε προ τού 
-ι είτε ως τελικού φθόγγου]. 

προσ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. επίταση τής σηµασίας τού β' συνθετικού: 
προσ-αυξάνω 2. κατεύθυνση προς αυτό που δηλώνει το β' συνθετικό: προσ-
θαλάσσωση, προσ-γειώνω, προσ-σελήνωση. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. προς (βλ.λ.)]. 

προσαγάγω (να/θα) ρ. → προσάγω 
προσαγορεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσαγόρευ-σα, -θηκα) 1. προσφ ωνώ 2. 

(συνεκδ.) αποκαλώ (κάποιον) µε τον τίτλο που φέρει ή που του απονέµεται. 
— προσαγόρευση (η) [µτγν.]. 

προσάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσ-ήγαγα (να/θα προσαγάγω), -ήχθην, -ης, -η... 
(να/θα προσαχθώ(} 1. ΝΟΜ. οδηγώ (κάποιον) ενώπιον δικαστηρίου ή 
ανακριτή: ~ κάποιον σε δίκη || ο δολοφόνος θα προσαχθεί αύριο στον τέταρτο 
τακτικό ανακριτή · 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. προσεγγίζω τα πέλµατα των ποδιών µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να εφάπτονται οι εσωτερικές τους πλευρές και τα άκρα τους να 
είναι τεντωµένα · 3. ΝΑΥΤ. (λόγ. στον τ. προσάγοµαι) στρέφω το πλοίο προς 
τον άνεµο ΣΥΝ. (λαϊκ.) ορτσάρω ΑΝΤ. επιδίδω, ποδίζω. 

προσαγωγή (η) [αρχ.] 1. ΝΟΜ. το να οδηγείται κάποιος ενώπιον δικαστηρίου ή 
ανακριτή- ΦΡ. βίαιη προσαγωγή η καταναγκαστική προσαγωγή κάποιου, ως 
µέτρο που επιβάλλεται σε νοµίµως κλητευ-µένο µάρτυρα, που δεν εµφανίστηκε 
ενώπιον τού δικαστηρίου · 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. η προσέγγιση των πελµάτων των 
ποδιών κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εφάπτονται οι εσωτερικές τους πλευρές 
και τα άκρα τους να είναι τεντωµένα προς τα εµπρός · 3. ΝΑΥΤ. η στροφή τού 
πλοίου προς τον άνεµο ΣΥΝ. (λαϊκ.) ορτσάρισµα ΑΝΤ. επίδοση, πόδι-σµα 4. 
ΦΥΣΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. κίνηση µε την οποία κάποιο µέλος ή τµήµα µέλους πλησιάζει 
προς το σώµα. προσαγωγός, -ός, -ό(ν) 1. αυτός που πλησιάζει (κάτι) προς (κάτι 
άλλο) 2. ΑΝΑΤ. (α) αυτός που φέρει κάτι προς κάτι άλλο: ~ αγγεία (που 
µεταφέρουν αίµα σε ένα όργανο) || ~ νεύρα (που µεταφέρουν τα νευρικά 
ερεθίσµατα) (β) προσαγωγός (µυς) (ι) καθένας από τους µυς που φέρνουν µε τη 
συστολή τους ένα τµήµα τού σώµατος προς το µέσο επίπεδο ή προς τον άξονα 
ενός άκρου (ii) (ειδικότ.) καθένας από 



προσαµµώνω 1489 προσβολή 
 

τους τρεις ισχυρούς µυς κατά µήκος τού µηριαίου οστού, που βοηθούν στην 
προσαγωγή τού µηρού, στην περιστροφή και στην κάµψη του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ελκυστικός, πειστικός», < προσάγω, πβ. κ. 
αγωγός - άγω. Η ανατοµική σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. adducteur]. 

προσαµµώνω ρ. µετβ. [1889] {προσάµµωσα} (λόγ.) καλύπτω (κάτι) µε άµυ.0. 
προσαµµωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η συ-

γκέντρωση και συσσώρευση άµµου σε λιµάνι, σε παραλία, στον βυθό ή στην 
όχθη ποταµού ή λίµνης. 

προσανάβαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. η βαθµιαία 
αύξηση 2. (για νερά) η υπερχείλιση, η πληµύρα. 

προσαναµµα (το) {προσανάµµ-ατος | -ατα, -άτων} η εύφλεκτη ύλη που 
χρησιµοποιείται για το άναµµα φωτιάς: χρησιµοποιώ ένα κοµµάτι χαρτί για ~ 
ΣΥΝ. (λόγ.) έναυσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσανάπτω < προσ- 
+ άνάπτω]. 

προσανατολίζω ρ. µετβ. [1843] {προσανατόλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
(+προς | σε) 1. (γενικά) στρέφω (κάποιον/κάτι) προς συγκεκριµένη 
κατεύθυνση: ~ την κεραία στη σωστή κατεύθυνση· (µτφ.) 2. στρέφω (κάποιον) 
προς συγκεκριµένες επιλογές: οι τάσεις στην αγορά εργασίας τον 
προσανατόλισαν προς τις σπουδές πληροφορικής 3. κατατοπίζω: τον 
προσανατόλισαν στα νέα καθήκοντα του)µεσοπαθ. προσανατολίζοµαι) 4. 
στρέφοµαι προς συγκεκριµένη κατεύθυνση (κυρ. η µτχ.): το σπίτι είναι 
προσανατολισµένο προς τα δυτικά 5. (α) συνειδητοποιώ πού βρίσκοµαι (σε 
ποιο σηµείο τής πόλης, τής περιοχής κλπ.): ο χάρτης µε βοήθησε να 
προσανατολιστώ (β) βρίσκω την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσω (γ) 
έχω την ικανότητα να µη χάνω τον προσανατολισµό µου 6. (µτφ.) κλίνω, 
στρέφοµαι προς συγκεκριµένες επιλογές: η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη 
λήψη εκτάκτων µέτρων για την προστασία τής περιοχής από την πυρκαγιά || 
(µτχ.) αυτό το φεστιβάλ είναι προσανατολισµένο στην εικαστική δηµιουργία και 
τη µοντέρνα τέχνη || µια εταιρεία προσανατολισµένη στο εξαγωγικό εµπόριο. 
[ΕΤΥΜ. < προσ- + ανατολή + -ίζω, απόδ. τού γαλλ. (s')orienter < orient 
«ανατολή» < λατ. oriens (sol) «ανατέλλων ήλιος»]. 

προσανατολισµός (ο) [1854] 1. η θέση ή η τοποθέτηση σε σχέση µε τα σηµεία 
τού ορίζοντα: βρίσκω | χάνω τον ~ µου || ο ~ τού σπιτιού | τής κεραίας 2. 
(µτφ.) η κατεύθυνση των ενεργειών και των επιδιώξεων, η τάση: ο πολιτικός ~ 
κόµµατος | κυβέρνησης || φιλελεύθερος | σοσιαλιστικός ~ τής οικονοµίας || 
πρέπει να αλλάξουν οι ~ τής εξωτερικής µας πολιτικής || ο ιδεολογικός - τού 
περιοδικού είναι φανερός από το πρώτο κιόλας τεύχος || οι σύγχρονοι νέοι 
αναζητούν νέους ~ || πολλοί µαθητές διαφωνούν µε τους - τού σηµερινού 
σχολείου 3. (α) η ενηµέρωση, ο κατατοπισµός, η κατάρτιση: ο ~ σπουδαστή | 
ερευνητή στην επιστηµονική βιβλιογραφία (β) επαγγελµατικός προ-
σανατολισµός (i) κλάδος τής εφαρµοσµένης ψυχολογίας, που παρέχει στο 
άτοµο επιστηµονική βοήθεια, ώστε να επιλέξει το επάγγελµα που ταιριάζει 
στις ικανότητες, τις κλίσεις και στην προσωπικότητα του (ii) (σχολικός ~) το 
σχολικό µάθηµα που έχει προορισµό να βοηθήσει τον µαθητή στις 
µελλοντικές του επιλογές ως προς τις σπουδές ή την επαγγελµατική του 
σταδιοδροµία λαµβάνοντας υπ' όψιν την προσωπικότητα του και τις 
εργασιακές εξελίξεις (συντοµ. Σ.Ε.Π.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. orientation]. 

προσάνεµος, -η, -ο -> προσήνεµος 
προσάπτω ρ. µετβ. {προσ-ήψα, -ήφθην, -ης, -η...} αποδίδω, καταλογίζω (κάτι) 

εις βάρος κάποιου: ~ µοµφή | κατηγορία σε κάποιον || το πόρισµα προσάπτει 
ευθύνες στον δήµο για το ατύχηµα || του προσάπτεται απρονοησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + απτω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

προσαράζω ρ. αµετβ. {προσάραξα} ΝΑΥΤ. (για πλοίο) προσκρούω σε βράχια ή 
καθίζω σε ρηχά νερά: το πλοίο προσάραξε στα αβαθή τής Πύλου. —
προσάραξη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προσαράσσω «ρίχνω κάτι πάνω σε κάτι άλλο» < προσ-+ 
άράσσω (βλ. λ. αράζω)]. 

προσαρµογή (η) 1. (λόγ.-σπάν.) η συναρµογή, το συνταίριασµα αντικειµένων: 
~ καλωδίου στην πρίζα 2. (µτφ.) το να προσαρµόζεται (κάποιος/κάτι) (κάπου): 
η ~ των υιοθετηµένων παιδιών στη νέα τους οικογένεια || ~ στο σχολείο | στη 
ζέστη | στο κρύο | στις νέες συνθήκες || βίαιη | οµαλή ~ 3. ΒΙΟΛ. (α) η 
διαδικασία εναρµονίσεως ζωντανού οργανισµού προς το περιβάλλον του µε 
σκοπό την επιβίωση του ως αποτέλεσµα τής φυσικής επιλογής (β) κάθε 
µορφολογική και λειτουργική δοµή ως αποτέλεσµα τής διαδικασίας αυτής · 4. 
ΦΥΣΙΟΛ. προσαρµογή οφθαλµού η προσαρµογή τού µατιού στην όραση από 
διαφορετικές αποστάσεις και υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισµού ΣΥΝ. 
προσαρµοστία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προσαρµόζω. Οι σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. τού 
γαλλ. adaptation]. 

προσαρµόζω ρ. µετβ. {προσάρµοσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (λόγ.-
σπάν.) συναρµόζω, συνταιριάζω (ένα αντικείµενο) µε (άλλο) 2. (µτφ.) 
τροποποιώ, µεταβάλλω (κάτι), ώστε να εναρµονιστεί (µε ορισµένη 
κατάσταση): ο οµιλητής είχε προσαρµόσει τον λόγο του στο µορφωτικό επίπεδο 
τού ακροατηρίου του || έχουµε προσαρµόσει τους σκοπούς µας στη σύγχρονη 
πολιτική πραγµατικότητα || προσάρµοσαν την παραγωγή τους στις απαιτήσεις 
τής ελληνικής αγοράς 3. (µεσοπαθ. προσαρµόζοµαι) αλλάζω κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να ταιριάζω, να είµαι εναρµονισµένος µε τις αντίστοιχες 
συνθήκες: µε κάθε κλιµατική µεταβολή επιβιώνουν µόνο οι ζωντανοί 
οργανισµοί που καταφέρνουν να προσαρµοστούν || δεν είναι εύκολο να 
προσαρµοστεί κανείς στους γρήγορους ρυθµούς τής σύγχρονης εποχής || 
σύµφωνα 

µε τους κανόνες τής αγοράς, οι τιµές προσαρµόζονται στη ζήτηση. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «εφαρµόζω ταιριαστά», < προσ- + αρµόζω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. 
ήδη αρχ.]. 

προσαρµόσιµος, -η, -ο αυτός που προσαρµόζεται εύκολα, χωρίς δυσκολίες: -
µαθητής/ στρατιώτηςΑΝΤ. απροσάρµοστος. 

προσαρµοστία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ικανότητα τού µατιού να προσαρµόζεται 
κάθε φορά µε την απόσταση και τις συνθήκες φωτισµού ενός αντικειµένου, 
ώστε να το βλέπει ευκρινώς. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. accomodation (d'œil)]. 

προσαρµοστικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που προσαρµόζεται εύκολα σε κάτι 
ΣΥΝ. ευπροσάρµοστος ΑΝΤ. απροσάρµοστος 2. ΑΝΑΤ. προσαρµοστικός 
φακός ο κρυσταλλοειδής φακός που παρέχει την ικανότητα προσαρµογής στο 
µάτι. 

προσαρµοστικότητα (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα να είναι κανείς 
προσαρµοστικός 2. ΟΙΚΟΝ. Ο βαθµός µεταβλητότητας οικονοµικού µεγέθους 
3. ΒΙΟΛ. η ικανότητα ενός οργανισµού, πληθυσµού, είδους να προσαρµόζεται 
στις συνθήκες τού περιβάλλοντος (βλ. κ. λ. προσαρµογή). 

προσάρτηµα (το) [µτγν.] {προσαρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε 
προσαρτάται σε κάτι άλλο ΣΥΝ. εξάρτηµα. 

προσάρτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µονοµερής 
ενέργεια κράτους να ενσωµατώσει και να υπαγάγει στην εδαφική του 
κυριαρχία εδάφη που τελούσαν υπό καθεστώς ανεξαρτησίας ή κυριαρχίας 
άλλου κράτους: η ~ τής Αυστρίας στη Γερµανία το 1938 (Anschluß) 2. 
(γενικότ.) η υπαγωγή εδαφών ή ολόκληρης χώρας στην κυριαρχία άλλου 
κράτους: η ~ τής Θεσσαλίας στην Ελλάδα το 1881. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

προσαρτώ ρ. µετβ. {προσαρτάς... | προσάρτ-ησα, -ώµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
(λόγ.) συνάπτω, συνδέω (κάτι) µε κάτι άλλο 2. (για κράτος) πραγµατοποιώ 
προσάρτηση (ξένων εδαφών): η Γερµανία προσάρτησε την Αυστρία το 1938. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προσαρτώ < προσ- + άρτώ (-άω) 
«συνδέω, κρεµώ, εξαρτώ» < θ. άρ- (βλ. λ. άρ-τηρ-ία), πβ. κ. àv-αρτώ, έξ-
αρτώ]. 

Προσαυξάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσαύξη-σα, -θηκα, -µένος} αυξάνω (κάτι) 
ακόµη περισσότερο: ~ αµοιβές | αποδοχές | µισθούς ΣΥΝ. επαυξάνω ΑΝΤ. 
µειώνω, λιγοστεύω. — προσαύξηση (η) [µτγν.], προσαυ-ξητικός, -ή, -ό 
[1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

προσαχθώ (να/θα) ρ. —> προσάγω 
προσβάλλω ρ. µετβ. {πρόσ-βαλα (λόγ. προσέβαλα), -βλήθηκα, -βε-βληµένος} 

1. θίγω την τιµή, την υπόληψη (κάποιου), µιλώντας µε άσχηµα λόγια: µε 
προσέβαλε µπροστά σε όλους µε ταπεινωτικά λόγια 2. συµπεριφέροµαι 
ανάρµοστα απέναντι σε (κάτι σεβάσµιο και ιερό): ~ τη µνήµη τού νεκρού | το 
περί δικαίου αίσθηµα | τη δηµόσια αιδώ | τα χρηστά ήθη 3. αµφισβητώ 
επισήµως την εγκυρότητα, την ορθότητα κλπ., επιδιώκω την ανατροπή: «η 
ελληνική κυβέρνηση θα αναγκαστεί να προσβάλει τη σχετική απόφαση στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο» (εφηµ.) || προσέβαλαν τον διαγωνισµό στα ελληνικά 
δικαστήρια || ~ την επιχειρηµατολογία τού αντιπάλου µε αντεπιχειρήµα-τα 4. 
ΣΤΡΑΤ. επιτίθεµαι εναντίον (θέσεως ή πολεµιστών): εχθρικές δυνάµεις 
προσβάλλουν τα οχυρά µας 5. ΙΑΤΡ. προξενώ βλάβη: η νόσος | ο ιός προσβάλλει 
κυρίως το νευρικό σύστηµα τού ανθρώπου ΣΥΝ. βλάπτω 6. αµφισβητώ την 
εγκυρότητα ή τη νοµιµότητα: ~ διαθήκη 7. ΧΗΜ. προκαλώ χηµική αντίδραση: 
τα οξέα προσβάλλουν τα µέταλλα. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «επιτίθεµαι - 
χτυπώ», < προσ- + βάλλω]. 

πρόσβαρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει βάρος περισσότερο από το κανονικό ΣΥΝ. 
παραπανήσιος ΑΝΤ. λιποβαρής, λειψός, (λαϊκ.) ξίκικος 2. πρόσβαρο (το) 
µικρό αντικείµενο ή ποσό που χρησιµοποιείται για τη συµπλήρωση τού 
ελλείποντος βάρους ενός πράγµατος που ζυγίζεται. 

πρόσβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. (κυριολ.) η προσέγγιση, το 
πλησίασµα ενός τόπου 2. η δίοδος προσεγγίσεως: αποκλείω τις ~ τού εχθρού 
προς κατοικηµένες περιοχές || εξασφάλισε ελεύθερη ~ στην εµπόλεµη ζώνη 3. 
(α) η δυνατότητα προσεγγίσεως, επαφής ή εισόδου σε χώρο: χάρη στις 
γνωριµίες του έχει ~ στην ξένη πρεσβεία || µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
διευκολύνθηκε η ~ σε ξένες βιβλιοθήκες || έχω ~ στο ∆ιαδίκτυο | σε τράπεζα 
δεδοµένων || µε το νέο εκπαιδευτικό σύστηµα διευκολύνεται η ~ στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (β) ΠΛΗΡΟΦ. κωδικός πρόσβασης βλ. λ. κωδικός 4. 
(συνεκδ.) προσβάσεις (οι) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευκολύνουν 
κάποιον να έρθει σε επαφή µε άλλα πρόσωπα ή έναν χώρο: έχει προσβάσεις 
στο υπουργείο και παίρνει πληροφορίες από πρώτο χέρι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρόσβασις < προσβαίνω < προσ- + βαίνω, πβ. κ. βάσις - βαίνω]. 

προσβάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός στον οποίο µπορεί να έχει κανείς πρόσβαση: 
~ περιοχή | πηγή πληροφοριών. — προσβασιµότητα (η). 

προσβλέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσέβλεψα} (+σε) προσδοκώ: προσέ-βλεπε στην 
πτώση τού εκλογικού µέτρου, για να εκλεγεί βουλευτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
περιµένω. 

προσβλητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προσβάλλει, που θίγει: -λόγια | 
εκφράσεις. — προσβλητικά επίρρ., προσβλητικότητα (η). 

προσβολή (η) 1. η υβριστική, η ανάρµοστη συµπεριφορά ή πράξη απέναντι σε 
(κάτι/κάποιον): η ~ τής τιµής | τής αξιοπρέπειας κάποιου | των χρηστών ηθών | 
τής δηµοσίας αιδούς || όσα λέτε συνιστούν - για τη δηµοκρατία· ΦΡ. καταπίνω 
την προσβολή δεν διαµαρτύροµαι, ανέχοµαι την προσβολή 2. (α) η βλάβη 
οργάνου τού ανθρώπινου σώµατος από παθολογική αιτία: ~ του ήπατος || η ~ 
τού οργανισµού από ιό (β) η αιφνίδια, βραχύχρονη και επώδυνη εµφάνιση ή 
επανεµφάνιση ασθένειας: υπέστη καρδιακή | εγκεφαλική ~ ΣΥΝ. κρίση 3. 
ΣΤΡΑΤ. η επίθεση εναντίον (θέσεως ή πολεµιστών): εχθρική ~ τού ελληνικού 
εδάφους | εναέριου χώρου || - οχυρών | θέσεων | στόχων 4. ΝΟΜ. η 
αµφισβήτηση τής εγκυρότητας ή τής νοµιµότητας: ~ 
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διαθήκης | συµβολαίου. 
[ETYM, αρχ., αρχική σηµ. «εφαρµογή, ταίριασµα - επίθεση», < προσβάλλω, πβ. 
κ. βολή - βάλλω]. πρόσγαλο (το) ποσότητα γάλακτος που προστίθεται στο 
τυρόγαλο 
για την παρασκευή µυζήθρας. προσγειαλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΝΑΥΤ. η προσέγγιση αρµαταγωγού, αποβατικού ή άλλου εδικού πλοίου 
σε αµµώδη ακτή. προσγειώνω ρ. µετβ. {προσγείω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για 
πτητικές µηχανές) οδηγώ (πτητική µηχανή) στη γη: ~ αεροπλάνο | ελικόπτερο 
ΑΝΤ. απογειώνω (πβ. λ. προσσεληνώνω, προσεδαφίζω) 2. (µτφ.) επαναφέρω 
(κάποιον) στην πραγµατικότητα: επέστρεψε ενθουσιασµένος από το εξωτερικό, 
αλλά τη µια οι απεργίες, την άλλη οι διαδηλώσεις τον προσγείωσαν ανώµαλα στην 
ελληνική πραγµατικότητα ΑΝΤ. απογειώνω 3. (µεσοπαθ. προσγειώνοµαι) (α) 
φθάνω στο έδαφος, στη γη: σε λίγα λεπτά προσγειωνόµαστε· παρακαλούµε, δέστε 
τις ζώνες ασφαλείας || το αεροπλάνο προσγειώθηκε µε καθυστέρηση λόγω προ-
βλήµατος στον διάδροµο προσγειώσεως ΑΝΤ. απογειώνοµαι (β) (µτφ.) 
αντιµετωπίζω ρεαλιστικά τα πράγµατα: η ζωή τον έκανε να προσγειωθεί 
γρήγορα και να µην τρέφει αυταπάτες 4. (η µτχ. προσγειωµένος, -η, -ο) (µτφ.) 
αυτός που βρίσκεται κοντά στην πραγµατικότητα, ο ρεαλιστής: πρόκειται για - 
άτοµο, που ξέρει καλά τις παγίδες τής ζωής. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρόσγειος «κοντά στη γη (για τη σελήνη)», κατά τα ρ. σε -
ώνω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. atterrir]. 

προσγείωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να 
προσγειώνεται πτητική µηχανή στο έδαφος: κατά την απογείωση και την ~ τού 
αεροπλάνου απαγορεύεται το κάπνισµα || ανώµαλη | αναγκαστική ~ || διάδροµος 
προσγειώσεως 2. (µτφ.) η επαναφορά κάποιου που δεν σκεφτόταν ρεαλιστικά 
στην πραγµατικότητα: απότοµη ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
atterrisagej. 

προσγεγραµµενη (η) το | που τίθεται δίπλα σε φωνήεν (αντί να υπογράφεται, 
πβ. λ. υπογράφω, υπογεγραµµένη), λ.χ. ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΕΠΓΣΤΗΜΙΩι. 

προσγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσέγραψα, προσγεγραµµένος} 1. (κατά τη 
γραφή) προσθέτω το γράµµα ιώτα δίπλα σε φωνήεν (αντί να το υπογράψω, να 
το σηµειώσω από κάτω, βλ. κ. λ. υπογεγραµµένη), λ.χ. ΕΝ ΤΩι 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι 2. (η µτχ. προσγεγραµµενη) βλ.λ. 3. (µτφ.) αποδίδω σε 
(κάποιον/κάτι): προσγράφουν τη σαφήνεια στη διατύπωση ως αρετή τού έργου 
του. 

προσδένω ρ. µετβ. {προσέδεσα, -θηκα, -µένος (λόγ. προσδεδεµένος)} 1. δένω 
(κάτι) πάνω σε κάτι άλλο· (µεσοπαθ. προσδένοµαι) 2. (στο αεροπλάνο) 
δένοµαι µε τη ζώνη τού καθίσµατος 3. (µτφ.) αποκτώ στενή σύνδεση µε 
κάποιον: «η Γερµανία επιθυµεί να βοηθήσει την Τουρκία να ενσωµατωθεί και 
να προσδεθεί στην κοινότητα των δηµοκρατιών τής ∆. Ευρώπης» (εφηµ.) 4. 
(κακόσ.) αποκτώ στενή σχέση και εξάρτηση (από κάποιον): µέχρι το 1947 η 
Ελλάδα ήταν προσδε-δεµένη στο άρµα τής Μ. Βρετανίας. — πρόσδεση (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. προσδέω < προσ- + δέω «δένω» (βλ. κ. δένω)]. 

προσδετήρας (ο) ΝΑΥΤ. το συρµατόσχοινο πλοίου. [ΕΤΥΜ. < προσδένω + 
παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. συν-δετήρας]. 

προσδίδω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσ-έδωσα, -δόθηκα} παρέχω σε (κάτι) ένα 
επιπρόσθετο χαρακτηριστικό: το φόρεµα τής προσέδιδε λάµψη και χάρη || η 
αναφορά σε σπουδαίους στοχαστές προσέδιδε κύρος | βαρύτητα στα λόγια του || 
«η αντιπολίτευση επιχείρησε να προσδώσει στη σηµερινή εκλογή χαρακτήρα 
δηµοψηφίσµατος» (εφηµ.) ΣΥΝ. προσθέτω ΑΝΤ. προσδέχοµαι, προσαποκτώ. 
Επίσης (καθηµ.) προσδίνω. — πρόσδοση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

προσδιορίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσδιόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
ορίζω επακριβώς (κάτι): ~ την έννοια | την αξία | την τιµή | τη χρησιµότητα 
ενός πράγµατος || ~ το ύψος τού πληθωρισµού | το ποσοστό τής ανεργίας ΣΥΝ. 
καθορίζω 2. ΓΛΩΣΣ. (για όρο τής πρότασης) αποδίδω χαρακτηρισµό (σε άλλον 
όρο τής πρότασης): το επίθετο προσδιορίζει το ουσιαστικό. — 
προσδιοριστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

προσδιορισµός (ο) [µτγν.] 1. ο ακριβής καθορισµός: ο ~ τής τιµής των 
καυσίµων 2. ΓΛΩΣΣ. όρος τής πρότασης, που προσδιορίζει άλλους όρους της: 
~ ονοµατικός (π.χ. όµορφο κορίτσι) | επιρρηµατικός (π.χ. ήρθε γρήγορα) | 
οµοιόπτωτος (π.χ. τού καλού ανθρώπου) | ετερόπτω-τος (π.χ. ποτήρι τού νερού) 
| εµπρόθετος (π.χ. βελόνα για κέντηµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός. 

προσδοκία (η) [αρχ.] {προσδοκιών} 1. η αναµονή επιθυµητής εξέλιξης: η -ενός 
καλύτερου κόσµου ΣΥΝ. ελπίδα, απαντοχή- ΦΡ. (λόγ.) παρά (πάσαν) 
προσδοκία βλ. λ. παρά 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε επιθυµεί κανείς, η επιθυµία: 
διαψεύσθηκαν οι ~ µας || ανταποκρίνοµαι στις ~ κάποιου || φαίνοµαι | 
αποδεικνύοµαι αντάξιος | κατώτερος των ~ κάποιου. 

προσδόκιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο αναµένει κανείς, προσδοκώµενος: ~ 
όριο επιβίωσης. 

προσδοκώ ρ. µετβ. {προσδοκάς... | προσδοκώµαι, -άται...· µόνο σε ενε-στ. κ. 
παρατ.} περιµένω να συµβεί (κάτι επιθυµητό) ΣΥΝ. ελπίζω, καρτερώ ΑΝΤ. 
απεύχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιµένω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προσδοκώ (-άω) < 
προσ- + δοκώ (βλ. λ. δοκούν)]. 

προσεγγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προσέγγισ-α, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. πηγαίνω κοντά 
σε (κάποιον/κάτι), πλησιάζω: τα εχθρικά στρατεύµατα προσεγγίζουν την πόλη || 
~ διαφόρους φορείς ζητώντας ενίσχυση || προσπαθώ από καιρό να τον 
προσεγγίσω, αλλά δεν τα καταφέρνω || η άποψη του προσεγγίζει την αλήθεια || 
έχουµε προσεγγίσει τον στόχο µας || ~ το τέλειο | το ιδεώδες ΑΝΤ. 
αποµακρύνοµαι, ξεµακραίνω 2. προσπαθώ να κατανοήσω: ~ ζήτηµα | θέµα | 
πρόβληµα ΣΥΝ. εξετάζω, µελετώ ♦ (αµετβ.) 3. έρχοµαι κοντά, τείνω να 
ταυτιστώ: οι απόψεις 

µας προσεγγίζουν 4. (για πλοίο) φθάνω σε λιµάνι: σε λίγο το «Γεώργιος Εξπρές» 
προσεγγίζει στον Πειραιά 5. (για χρόνο) επίκειµαι: προσεγγίζουν οι γιορτές | οι 
εξετάσεις ΣΥΝ. κοντεύω. — προσεγγίσιµος, -η, -ο, προσεγγιστικός, -ή, -ό 
[1840], προσεγγιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προσ- + εγγίζω < εγγύς]. 

προσέγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το πλησίασµα, η επαφή: η ~ 
µεταξύ των ανθρώπων || η πολιτική και οικονοµική ~ δύο χωρών || ο 
διαµεσολαβητής έχει αναλάβει την - των δύο εµπολέµων κοινοτήτων || η 
συνάντηση τους θεωρήθηκε πρώτη ~ για µετέπειτα συνεργασία 2. (για πλοίο) η 
είσοδος στο λιµάνι 3. η πραγµάτευση, η αντιµετώπιση: ~ θέµατος | ζητήµατος 
|| επιχειρεί µια σηµειολογική ~ τού έργου || πρόκειται για µια συνολική - τού 
προβλήµατος 4. η οµοιότητα, η αναλογία µεταξύ προσώπων ή πραγµάτων · 
ΦΡ. κατά προσέγγιση περίπου, όχι µε απόλυτη ακρίβεια: υπολογίζω την τιµή 
τού αεροπορικού εισιτηρίου ~, επειδή δεν έχω τα ακριβή στοιχεία των 
εταιρειών. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προσέγγισις «πλησίασµα» < µτγν. προσεγγίζω. Στη σηµ. 
«περίπου» η λ. αποδίδει το γαλλ. approximation]. 

προσεγµένος, -η, -ο αυτός που έχει γίνει µε προσοχή και φροντίδα: ~ έκδοση | 
δουλειά | ύφος | γλώσσα ΣΥΝ. επιµεληµένος, φροντισµένος ΑΝΤ. πρόχειρος. — 
προσεγµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού προσέχω]. 

προσέγχυµα (το) {προσεγχύµατος | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. ινώδης ιστός, στον οποίο 
οι υφές διατάσσονται η µία παράλληλα στην άλλη, είναι χαλαρά συνυφασµένες 
και αναγνωρίζονται εύκολα. [ΕΤΥΜ < αρχ. προσεγχέω < προσ- + εγχέω (βλ.λ.), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prosenchyma]. 

προσεδαφίζω ρ. µετβ. {προσεδάφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} οδηγώ 
(διαστηµικό σκάφος) στο έδαφος· συνήθ. το µεσοπαθ.: το διαστηµικό όχηµα 
προσεδαφίστηκε στη Σελήνη (πβ. λ. προσγειώνω). — προσεδάφιση (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ρίχνω ή στηρίζω κάτι στο έδαφος», < προσ-+ -
εδαφίζω < έδαφος. Η σύγχρονη σηµ. κατά το προσγειώνω]. 

πρόσεδρος, -ος, -ο(ν) αυτός που κάθεται δίπλα, ο παρακαθήµενος-στη ΦΡ. 
πρόσεδρος (υπουργός) (ως βαθµός) ανώτατος διπλωµατικός υπάλληλος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + -εδρος < εδρά]. 

προσέθεσα ρ. → προσθέτω 
προσεισµός (ο) ΓΕΩΛ. σεισµική δόνηση που προηγείται τού κυρίως σεισµού· η 

εστία του ταυτίζεται ή βρίσκεται κοντά στην εστία τού κυρίως σεισµού ΑΝΤ. 
µετασεισµός. — προσεισµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. foreshock]. 

προσεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) προσεχτικός 1. αυτός που ενεργεί µε 
προσοχή, που δείχνει προσοχή: ~ υπάλληλος | µαθητής | οδηγός || ο 
καταναλωτής θα πρέπει να είναι πολύ ~ στις επιλογές του ΑΝΤ. απρόσεκτος 2. 
αυτός που γίνεται µε προσοχή: - έρευνα | µελέτη | εργασία | βλέµµα || πλησίαζε 
µε ~ κινήσεις ΣΥΝ. εµπεριστατωµένος, ακριβής 3. (συνεκδ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σύνεση: ~ συµπεριφορά | ενέργειες ΣΥΝ. φρόνιµος, 
συνετός. — προσεκτικά κ. (καθηµ.) προσεχτικά επίρρ. 

προσέλαβα ρ. → προσλαµβάνω 
προσέλευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο ερχοµός: η ~ τού 

κοινού στις παραστάσεις τού θεάτρου µας υπήρξε εντυπωσιακής. 
προσεληφθην ρ. → προσλαµβάνω 
προσέλθω (να/θα) ρ. -+ προσέρχοµαι 
προσελκύω ρ. µετβ. {προσέλκυσ-α (λόγ. προσείλκυσα), -τηκα (λόγ. -θηκα), 

προσειλκυσµένος} 1. έλκω προς την πλευρά µου, φέρνω προς το µέρος µου: η 
επιχείρηση απέβλεπε στο να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια | 
περισσότερους επενδυτές από το εξωτερικό || προσπαθούν να προσελκύσουν 
τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους 2. παρακινώ (κάποιον) να έρθει προς το 
µέρος µου: πολλά κυκλαδίτικα νησιά προσελκύουν κάθε χρόνο τουρίστες ΣΥΝ. 
σαγηνεύω 3. γοητεύω: προσελκύει τις γυναίκες µε το σαγηνευτικό του 
χαµόγελο. — προσέλκυση (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. [ΕΤΥΜ < προσ- + 
ελκύω (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. at-tirer]. 

προσεπικαλώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προσεπικαλείς... | προσεπικαλούµαι} ΝΟΜ. 
προβαίνω στην προσεπίκληση τρίτου προσώπου. 

προσεπίκληση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η διαδικαστική 
πράξη στην οποία προβαίνει κάποιος από τους διαδίκους εκκρεµούς δίκης και 
µε την οποία γνωστοποιεί τη δίκη σε τρίτο πρόσωπο και συγχρόνως το καλεί 
να συµµετάσχει σε αυτήν ως κύριος διάδικος. 

προσεπικυρώνω ρ. µετβ. [1766] {προσεπικύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
επιβεβαιώνω επιπροσθέτως ΣΥΝ. πιστοποιώ 2. επικυρώνω (σε κάποιον/κάτι) 
επιπροσθέτως: οι έδρες που µένουν αδιάθετες προσεπι-κυρώνονται στο κόµµα 
που πλειοψήφισε. — προσεπικύρωση (η) [1888]. 

προσεπιµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] (προσεπιµετρ-είς κ. -άς... | προσεπιµέ-τρ-ησα, -
είται κ. -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} µετρώ επιπλέον, συνυπολογίζω· ιδ. στη ΦΡ. 
ΝΟΜ. προσεπιµετρώ ποινή προσθέτω σε µία ποινή και µέρος άλλης. — 
προσεπιµέτρηση (η). 

προσέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προσήλθα} (επίσ.) έρχοµαι, εµφανίζοµαι, 
κυρ. προς εκπλήρωση υποχρεώσεως: ~ στο δικαστήριο | στις εξετάσεις || οι 
ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες ΑΝΤ απέρχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προσεταιρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {προσεταιρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} κάνω 
(κάποιον) να διατίθεται ευνοϊκά απέναντι µου, παίρνω µε το µέρος µου 
(κάποιον). — προσεταιρισµός (ο) [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 



προσετέθην 1491 προσήνεια 
 

(ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + έταιρίζω | -οµαι < εταίρος]. 
προσετέθην ρ. → προστίθεµαι 
προσέτι επίρρ. (λόγ.) επιπλέον, ακόµη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + έτι (βλ.λ.)]. 
προσευχή (η) [µτγν.] ΘΡΗΣΚ. 1. κάθε πράξη επικοινωνίας τού αν-

θρώπου µε ιερό πρόσωπο, τον Θεό ή τους θεούς, την υπερβατική 
πραγµατικότητα ή τις υπερφυσικές δυνάµεις: νοερή | µεγαλόφωνη | 
οµαδική | προσωπική ~ || κάνω την ~ µου || αναπέµπω ~ προς τον 
Θεό ΣΥΝ. δέηση, παράκληση- ΦΡ. (µτφ.) νηστεία και προσευχή ασκη-
τική ζωή, αποχή από διασκεδάσεις και απολαύσεις 2. το θρησκευτι-
κό κείµενο µέσω τού οποίου επικοινωνεί και διαλέγεται κανείς µε 
τον Θεό: Κυριακή ~ (βλ. λ. κυριακός) || το «Πάτερ Ηµών» είναι η γνω-
στότερη ~. — (υποκ.) προσευχούλα (η). 

προσευχητάριο (το) [1856] {προσευχηταρί-ου | -ων} βιβλίο που πε-
ριέχει προσευχητικά κείµενα. 
[ΕΤΥΜ; < *προσευχητός (< αρχ. προσεύχοµαι) -Η παραγ. επίθηµα -
άριο(ν), πβ. κ. ειλητ-άριο]. 

προσεύχοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {προσευχήθηκα} ♦ 1. (αµετβ.) 
απευθύνοµαι προς τον Θεό µε προσευχή: γονάτισε µπροστά στην ει-
κόνα τού Χριστού και προσευχήθηκε µε ευλάβεια ♦ 2. (µετβ.) ζητώ 
από τον Θεό, παρακαλώ τον Θεό: ~ να είστε όλοι καλά | να σας πάνε 
όλα κατ' ευχήν | να γυρίσεις γρήγορα από την ξενιτειά ΣΥΝ. δέοµαι, 
ικετεύω, παρακαλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- 
+ εύχοµαι]. 

προσέφυγα ρ. -+ προσφεύγω 
προσεχής, -ής, -ές [προσεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αµέσως επόµενος: ~ 

µήνας | εβδοµάδα || στις ~ ηµέρες 2. αυτός που πρόκειται να ακολου-
θήσει, που επίκειται: ~ εκδόσεις | εξελίξεις | συνοµιλίες | εκδηλώσεις 
3. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) προσεχές γένος (σε µια λογική κλίµακα) η 
αµέσως ευρύτερη, γενικότερη έννοια σε σχέση µε µια άλλη ειδικό-
τερη η οποία περιλαµβάνεται στην ευρύτερη, π.χ. στη λογική κλίµα-
κα ουσία, σώµα, έµψυχο, ζώο, λογικό, άνθρωπος, Σωκράτης, η έννοια 
λογικό είναι το προσεχές γένος τής έννοιας άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, έχω. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πλησίον - 
συνδεδεµένος», < προσέχω]. 

προσεχτικός, -ή, -ό → προσεκτικός 
προσέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {πρόσε-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), 

-γµένος} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι προσεκτικός, δείχνω προσοχή: ~ στο µά-
θηµα | στην οδήγηση | στη δουλειά µου | στις συναναστροφές µου | 
στις επιλογές µου- ΦΡ. ας πρόσεχες! εσύ φταις για ό,τι έπαθες: ~! 
Πόσες φορές σου είχα πει να µην εµπιστεύεσαι τον οποιονδήποτε; 2. 
(προστ. πρόσεχε) (α) προειδοποιητικά για άµεσο κίνδυνο: ~! Το δέ-
ντρο πέφτει! || ~! Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις! (β) απειλητικά: ~, 
γιατί αν σε ξαναπιάσω να µου λες ψέµατα, θα το πληρώσεις ακριβά! ♦ 
(µετβ.) 3. φροντίζω, ελέγχω προσεκτικά: ~ τα ρούχα | το αυτοκίνητο | 
την υγεία µου | το βάρος µου || ~ την ποιότητα | το µέγεθος | το χρώµα 
τού ρούχου || ~ τα λόγια µου | τους τρόπους µου ΣΥΝ. επιµελούµαι 4. 
(α) επιβλέπω (κάποιον) ελέγχοντας τη συµπεριφορά του: ο επιτηρητής 
πρόσεχε τους µαθητές, για να µην αντιγράφουν (β) περιποιούµαι 
(κάποιον), ενδιαφέροµαι έµπρακτα γι' αυτόν: ~ τα παιδιά | την 
οικογένεια | τους συνεργάτες | τους ψηφοφόρους µου ΣΥΝ. φροντίζω 5. 
αποδίδω αξία ή σηµασία (σε κάποιον/κάτι): κανείς δεν θα είχε 
προσέξει αυτό το βιβλίο, αν δεν το είχαν προβάλει οι κριτικοί || ποιος 
τον είχε προσέξει στην Ελλάδα, πριν διακριθεί έξω; 6. παρατηρώ, 
διακρίνω (κάτι), υποπίπτει (κάτι) στην αντίληψη µου: δεν πρόσεξα 
τίποτε αξιοπερίεργο | ασυνήθιστο || δεν είχα προσέξει τι είπε | ότι 
έφυγε | ότι ήταν κάποιος εκεί || πάντα προσέχει τις λεπτοµέρειες! 
ΣΥΝ. αντιλαµβάνοµαι 7. επιβλέπω, έχω τον νου µου (σε κάποιον/κά-
τι): πρόσεξε το παιδί, µην κάνει αταξίες 8. είµαι επιφυλακτικός (απέ-
ναντι σε κάποιον/κάτι): Πρόσεξε τον! ∆εν µου εµπνέει εµπιστοσύνη || 
Να τα προσέχεις αυτά τα δήθεν θαυµατουργά φάρµακα! 9. (η µτχ. π-
ροσενµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω, έχω. 

προσεχώς επίρρ. [µτγν.] 1. (λόγ.) σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στις 
επόµενες ηµέρες: η απόφαση θα εκδοθεί ~! 2. προσεχώς (τα) (α) οι 
επόµενες ταινίες που θα προβληθούν σε κινηµατογράφο: αυτή η ται-
νία είναι στα ~ (β) (συνεκδ.) η διαφηµιστική προβολή αποσπασµά-
των, σκηνών από τις επόµενες ταινίες που θα δείξει ένας κινηµατο-
γράφος, πριν από την προβολή τής ταινίας τής ηµέρας ή στο διά-
λειµµα της: δεν άρχισε ακόµα η ταινία- τώρα δείχνει τα ~. 

προσήγαγα ρ. → προσάγω 
προσηγορία (η) {προσηγοριών} (λόγ.) η επωνυµία ή ο χαρακτηρι-

σµός µε τον οποίο προσαγορεύεται κανείς ΣΥΝ. ονοµασία, προσωνυ-
µία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < προσήγορος < προσ- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορεύω, πβ. κ. συν-ήγορος, κατ-ήγορος]. 

προσηγορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την προσηγορία: ~ 
ονοµασία 2. ΓΛΩΣΣ. προσηγορικό (όνοµα) κάθε ουσιαστικό που δη-
λώνει σύνολο οµοειδών προσώπων, ζώων ή πραγµάτων ή αφηρηµένες 
ή/και µοναδικές έννοιες (λ.χ. άνθρωπος, σκύλος, σπίτι, νερό, ήλιος, 
ζωή, λύπη), κατ' αντιδιαστολή προς τα κύρια ονόµατα ΣΥΝ. κοινό όνο-
µα. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προσήγορος, βλ. κ. προσηγορία]. προσήκει ρ. 
τριτοπρόσ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) είναι πρέπον, αρµόζει: ~ ξεχωριστή 
τιµή στους αγωνιστές τής ελευθερίας || ξεχωριστός έπαινος - στον 
εξαίρετο δικαστή ΣΥΝ. πρέπει, ταιριάζει. [ΕΤΥΜ <„αΡΧ· προσήκω, 
αρχική σηµ. «έχω έλθει, είµαι παρών», < προσ- + ήκω «έχω έλθει, 
έφθασα», για το οποίο βλ. λ. άν-ήκω. Η σηµ. «αρµόζω, ταιριάζω» 
είναι ήδη αρχ., κυρ. στο απρόσ. προσήκει]. προσηκόντως επίρρ. [αρχ.] 
(λόγ.) όπως πρέπει, όπως ταιριάζει ή είναι σωστό: ~ ενδεδυµένος || 
οµίλησε ~ προς την περίσταση ΣΥΝ. πρε- 

πόντως. 
προσήκων, -ούσα, -ον [αρχ.] (προσήκ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -

οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)) 1. αυτός που αρµόζει, που ταιριάζει (σε 
κάποιον/κάτι): τον υποδέχθηκαν µε την προσήκουσα τιµή || ο ~ σε-
βασµός προς τους ηλικιωµένους ΣΥΝ. πρέπων, αρµόζων 2. προσήκον 
(το) το χρέος, αυτό που επιβάλλεται να γίνει ΣΥΝ. καθήκον. 

προσηκώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προσηκώθηκα} (παλαιότ.) σηκώνο-
µαι από τη θέση µου ως ένδειξη σεβασµού προς κάποιον. — προσή-
κωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προσήλθα ρ. → προσέρχοµαι 
προσηλιάζω ρ. µετβ. {προσηλίασ-α, -τηκα, -µένος} βγάζω ή αφήνω 

(κάτι) στον ήλιο, λιάζω. — προσηλιασµός (ο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
προσηλιάζοµαι < αρχ. προσήλιος < προσ- + ήλιος]. 

προσηλιακός, -ή, -ό αυτός που εκτίθεται στον ήλιο, που δέχεται 
άπλετο φως από τον ήλιο: ~ αυλή | δωµάτιο ΣΥΝ. ευήλιος, προσήλιος 
ΑΝΤ. ανήλιαγος. 

προσηλιαση (η) [1886] [-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΑΣΤΡΟΝ. η 
στροφή προς την κατεύθυνση τού Ηλίου. 

προσήλιος, -α, -ο [αρχ.] (για τόπο ή οίκηµα) αυτός που λιάζεται για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, που τον βλέπει πολύ ο ήλιος: - δωµάτιο | 
διαµέρισµα ΣΥΝ. προσηλιακός. 

προσηλυτίζω ρ. µετβ. [1855] (προσηλύτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. κάνω προσηλυτισµό (βλ.λ.): προσηλυτίστηκε στον καθολικι-
σµό 2. (γενικότ.) πείθω (κάποιον) κυρ. µε προπαγανδιστική τακτική, 
να προσχωρήσει στις δικές µου ιδέες και αρχές (φιλοσοφικές, πολι-
τικές κ.λπ.) ΣΥΝ. προσεταιρίζοµαι. [ΕΤΥΜ. < προσήλυτος (βλ.λ.)]. 

προσηλυτίσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να προσηλυτιστεί, που 
µπορεί να τον επηρεάσει ή να τον προσεταιριστεί κανείς. 

προσηλυτισµός (ο) [1837] 1. η προσπάθεια κάποιου να µεταβάλει τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το θρήσκευµα άλλων µε αθέµιτα µέσα 
(π.χ. µε βία, απειλή, εκµετάλλευση τής ανάγκης, τής κουφότητας ή 
τής απειρίας κάποιου, µε κατάχρηση εξουσίας σε περίπτωση ειδικής 
σχέσης εξουσίας ή µέριµνας, όπως σε περιπτώσεις επιτροπείας, 
γονικής µέριµνας, δασκάλου προς µαθητή κ.λπ.) 2. (γενικότ.) η προ-
παγανδιστική προσπάθεια επηρεασµού των αντιλήψεων (πολιτικών, 
ιδεολογικών, φιλοσοφικών κ.λπ.) κάποιου και προσεταιρισµού του ως 
οµοϊδεάτη ή οπαδού. Επίσης προσηλύτιση (η) [1879]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proselytism], 

προσηλυτιστικός, -ή, -ό [1872] αυτός που σχετίζεται µε τον προση-
λυτισµό: - τακτική | κήρυγµα | δράση | βιβλίο. — προσηλυτιστικά 
επίρρ; 

προσήλυτος, -η, -ο αυτός που έχει προσηλυτιστεί σε άλλο δόγµα, 
άλλη πίστη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που έχει φθάσει σε ένα µέρος, ξέ-
νος, πάροικος», < προσ- + -ήλυτος (µε έκταση τού αρχικού φωνήε-
ντος εν συνθέσει) < θ. ελυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. ελευ-, για το οποίο 
βλ. λ. ελευ-σις. Πβ. κ. ήλθ-ον. Στην Κ.∆. η λ. δήλωσε επίσης τον εθνι-
κό (δηλ. τον µη Ιουδαίο) που έχει µεταστραφεί στον ιουδαϊσµό (λ.χ. 
Πράξ. 2, 11: 'Ιουδαίοι τε και προσήλυτοί)]. 

προσηλώνω ρ. µετβ. (προσήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επικεντρώνω 
σταθερά (κυρ. το βλέµµα, την προσοχή): είχε προσηλώσει το βλέµµα 
του πάνω της || (κυρ. µεσοπαθ.) όλα τα µάτια είχαν προσηλωθεί στον 
ακροβάτη 2. (µεσοπαθ. προσηλώνοµαι) απορροφώµαι εντελώς (από 
κάτι), στρέφω όλη την προσοχή µου (σε κάτι/κάποιον): προσηλώθηκε 
στην ανατροφή των παιδιών της | στην παράδοση | στην επιστήµη του 
| στον στόχο του || προσηλωµένος στο καθήκον ΣΥΝ. αφιερώνοµαι, 
αφοσιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος, ξηλώνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προσηλώ (-όω), αρχική σηµ. «στερεώνω κάτι καρφώ-
νοντας το», < προσ- + -ηλώ < η"λος «καρφί» (βλ.λ.)]. 

προσήλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η σταθερή κα-
τεύθυνση σε συγκεκριµένο σηµείο (χωρίς αποκλίσεις, αποσπάσεις): η 
~ τού βλέµατος 2. (µτφ.) η ολοκληρωτική αφοσίωση, απορρόφηση: η 
~ στο καθήκον | στην τήρηση τού νόµου | στις αρχές τού κόµµατος | σε 
έναν στόχο || µεγάλη | διαρκής | συγκλονιστική | θαυµαστή | µοναδική 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλώνω, ήλος. 

προσηµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (προσήµαν-α, -θηκα} αποκαλύπτω (τα 
µελλούµενα) µε σηµάδια: ~ το µέλλον ΣΥΝ. προµηνύω. — προσή-
µανση (η). 

προσηµειώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (προσηµείω-σα,-θηκα,-µένος} 1. ανα-
γράφω (κάτι) εκ των προτέρων τοποθετώ σηµάδι από πριν (σε κάτι): 
οι αστυνοµικοί είχαν προσηµειώσει τα χαρτονοµίσµατα και, αφού ο 
εκβιαστής τα παρέλαβε από το θύµα, συνελήφθη µε τα προσηµειωµένα 
χρήµατα στην κατοχή του 2. ΝΟΜ. εγγράφω στα οικεία βιβλία 
προσηµείωση (υποθήκης) 3. επισηµαίνω, αναφέρω (κάτι) από πριν: «~ 
πάντως, προς ενηµέρωση των ήδη ενδιαφεροµένων, ότι τις απόψεις 
αυτές τις έχει ήδη οµολογήσει δηµοσία σε δύο τουλάχιστον µελετήµατα 
του...» (εφηµ.). 

προσηµείωση (η) [µεσν.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εκ των 
προτέρων σηµείωση, αναγραφή στοιχείου: ~ χαρτονοµισµάτων 2. 
ΝΟΜ. προσηµείωση υποθήκης προσωρινή υποθήκη η οποία µπορεί 
να τραπεί σε οριστική αναδροµικά από την ηµέρα εγγραφής της, 
εφόσον επιδικαστεί στον δανειστή η ασφαλιζόµενη απαίτηση µε τε-
λεσίδικη δικαστική απόφαση· η εγγραφή τής προσωρινής αυτής υπο-
θήκης µπορεί να διατυπωθεί και ως ασφαλιστικό µέτρο. 

πρόσηµο (το) (προσήµ-ου | -ων} ΜΑθ. το σύµβολο που τίθεται µπρο-
στά από έναν αριθµό, δηλώνοντας αν είναι αρνητικός (-) ή θετικός 
(+): ο αριθµός -3 έχει αρνητικό ~, ενώ ο αριθµός +3 θετικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -σηµο < σήµα, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Vor-zeichen]. 

προσήνεια (η) → προσηνής 
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προσήνεµος, -η, -ο (κυρ. για τόπο, οικοδόµηµα κ.λπ.) αυτός που είναι 
στραµµένος προς τα εκεί από όπου φυσά ο άνεµος: ~ πλευρά τού πλοίου | τού 
οικοδοµήµατος ΑΝΤ. υπήνεµος, απάνεµος. — προσήνεµα | προσηνέµως επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + -ήνεµος (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < άνεµος]. 

προσηνής, -ής, -ές {προσην-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που αποπνέει 
ευγένεια και γλυκύτητα, που χαρακτηρίζεται από µειλιχιότητα, ευγενική και 
φιλική συµπεριφορά ΣΥΝ. ευπροσήγορος ΑΝΤ. απρόσιτος, απροσπέλαστος. 
— προσηνώς επίρρ. [µτγν.], προσήνεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + ηνής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< *άνος «πρόσωπο», αν συνδ. µε σανσκρ. *ânas- «πρόσωπο» (> änana- 
«στόµα, πρόσωπο»). Βλ. κ. απ-ηνής, πρ-ηνής]. 

προσήχθην ρ. → προσάγω 
προσθαλασσώνω ρ. µετβ. {προσθαλάσσω-σα, -θηκα, -µένος} φέρνω 

(υδροπλάνο) στο επίπεδο τής θάλασσας, για να το ακινητοποιήσω (πβ. λ. 
προσγειώνω). — προσθαλάσσωση (η). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. amerrir, µε σχηµατισµό κατά το 
προσγειώνω]. 

προσθαφαιρώ ρ. µετβ. {προσθαφαιρείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} λογαριάζω 
προσθέτοντας και αφαιρώντας ποσά από ένα σύνολο. — προσθαφαίρεση (η) 
[µτγν.], προσθαφαιρετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < µτγν. προσθαφαιρώ (-έω), από 
συµφυρµό των λ. πρόσθετος και αφαιρώ]. 

πρόσθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. µπροστά από κάτι ή στο µπροστινό του µέρος 2. 
πριν από κάτι, νωρίτερα, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. αρχ· επίρρ., αντί τού 
αναµενόµενου πρόθεν (< προ- + -θεν, βλ.λ.), το οποίο µαρτυρείται σε µεσν. 
κείµενα. Η παρουσία τού -σ-οφείλεται σε αναλογία προς επιρρ. όπως όπισθεν, 
εντοσθεν, εκτο-σθεν κ.ά.]. 

πρόσθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. ΜΑθ. η µία από τις τέσσερεις 
αριθµητικές πράξεις που ορίζουµε σε ένα σύνολο (αριθµών) µε την οποία σε 
ένα ζεύγος στοιχείων (αριθµών) βρίσκουµε το άθροισµα τους, π.χ. 2 + 2 = 4 
ΑΝΤ. αφαίρεση · 2. ΙΑΤΡ. κάθε τεχνητό υποκατάστατο για ένα µέρος τού 
σώµατος, π.χ. µηχανικό χέρι ή πόδι, τεχνητή οδοντοστοιχία, εµφύτευση 
δοντιού κ.λπ. [ΕΤΥΜ; < αρχ. πρόσθεσις < προστίθηµι < προσ- + τίθηµι, πβ. κ. 
θέσις 
- τίθηµι]. 

προσθετέος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πρέπει να προστεθεί, να συνυπολογιστεί 
ΑΝΤ. αφαιρετέος 2. ΜΑθ. προσθετέος (ο) καθένας από τους αριθµούς που 
αθροίζονται σε µία πρόσθεση, που προστίθενται. 

προσθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί στην πρόσθεση επιµέρους 
τµηµάτων, που είναι κατάλληλος για πρόσθεση: ~ µηχανή (που υπολογίζει 
προσθέσεις) || ~ εργασία (πρόσθεση τεχνητού δοντιού ή οδοντοστοιχίας) 2. 
προσθετική (επέµβαση) κάθε επέµβαση ή διαδικασία εµφυτεύσεως ή 
προσθήκης µερών: ~ µαλλιών | στήθους. 
— προσθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., προσθετικότητα (η). 

πρόσθετος, -η, -ο 1. αυτός που προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα, ο 
επιπλέον: ~ εργασία | αµοιβή | επιβάρυνση | τέλη || η Τροχαία έλαβε ~ µέτρα για 
την έξοδο των Αθηναίων || αντιµετωπίζω ~ δυσκολίες ΣΥΝ. (καθηµ.) 
συµπληρωµατικός, (λόγ.) επιπρόσθετος 2. αυτός που έχει προστεθεί για να 
αντικαταστήσει µέλος που έχει αφαιρεθεί ή που λείπει- αυτός που 
προσαρµόζεται κάπου µε επέµβαση, τεχνητά: ~ δόντια | γέφυρα | µαλλιά ΣΥΝ. 
τεχνητός, φυτευτός 3. (περιληπτ.) πρόσθετα (τροφίµων) χηµικές ουσίες που 
προστίθενται σε τρόφιµα για τη βελτίωση (βελτιωτικά πρόσθετα) και ενίσχυση 
των φυσικών τους ιδιοτήτων και οι οποίες δηλώνονται συχνά µε τον κωδικό 
«Ε» και έναν αριθµό στη συσκευασία των τροφίµων (λ.χ. Ε 101, Ε 385 κ.λπ.) 
(πβ. λ. Ε, κωδικός «έψιλον»): φυσικές τροφές χωρίς πρόσθετα ΣΥΝ. χηµικά. 
— πρόσθετα | προσθέτως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προστίθηµι < προσ- + τίθηµι, 
βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

προσθέτω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόσθεσα (λόγ. προσέθεσα), µεσοπαθ. ενεστ. 
προστίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. προσετιθ-
έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθαι, -εντο, αόρ. προστέθηκα (λόγ. προσετέθην, -
ης, -η...), µτχ. παρακ. προστεθειµένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) µέρος ενός 
συνόλου ενώνοντας το µε άλλο µέρος ή µε το σύνολο αυτό: δύο νέα τάγµατα 
προστέθηκαν από χθες στις δυνάµεις τού εχθρού || δέκα νεκροί προστέθηκαν 
στα θύµατα τής εξόδου των Αθηναίων για το τριήµερο || οι τόκοι προστίθενται 
στις καταθέσεις 2. αθροίζω, κάνω την πρόσθεση (δύο ή περισσοτέρων 
αριθµών): πρόσθεσε το 8 στο 20 ΑΝΤ. αφαιρώ 3. βάζω (κάτι) παραπάνω: ~ κι 
άλλο αλάτι στο φαγητό || ~ µελάνι στις φωτοτυπίες | χρώµα στην εικόνα 4. κάνω 
(κάτι) περισσότερο, µεγαλύτερο ή εντονότερο: τα τακούνια τής προσθέτουν 
ύψος 5. (ειδικότ.) επεκτείνω (κάτι) ενώνοντας το µε άλλο ή άλλα συναφή µέρη 
ή στοιχεία: ~ στρέµµατα στο οικόπεδο | νέα εδάφη σε µια χώρα | ένα δωµάτιο 
στον επάνω όροφο ΣΥΝ. (για κράτη) προσαρτώ, επεκτείνω 6. λέγω 
συµπληρωµατικά, επιπροσθέτως: κλείνοντας θα ήθελα ακόµα να προσθέσω 
ότι... || µήπως έχετε να προσθέσετε τίποτα; ΣΥΝ. συµπληρώνω 7. 
συνυπολογίζω, λαµβάνω υπ' όψιν επιπροσθέτως: να προσθέσω ότι χάσαµε ήδη 
ώρα στο αεροδρόµιο- συνεπώς πρέπει να επιταχύνουµε ♦ 8. (αµετβ.) εκτελώ 
την πράξη τής πρόσθεσης: ξέρεις να προσθέτεις; || προσθέτει µε τα δάχτυλα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προστίθηµι < προσ- + τίθηµι, βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

προσθήκη (η) {προσθηκών} 1. η τοποθέτηση επιπλέον στοιχείου σε κάτι: η ~ 
εξαρτηµάτων | βάρους | λέξεων σε κείµενο ΣΥΝ. πρόσθεση, συµπλήρωση, 
επαύξηση, εµπλουτισµός 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προστίθεται σε ένα σύνολο: 
αυτές οι ~ αλλοιώνουν τον αρχικό χαρακτήρα τού κειµένου ΣΥΝ. συµπλήρωµα 
3. (ειδικότ.) η επέκταση κτηρίου: θα χρειαστούν µερικές ~ στον ξενώνα, 
προκειµένου να χωρέσει πε- 

ρισσότερους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προστίθηµι, πβ. κ. θήκη - τίθηµι]. 

πρόσθηµα (το) {προσθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. (σε συναλλαγµατικές, 
γραµµάτια, επιταγές και άλλους τίτλους) το φύλλο που προστίθεται, όταν το 
αρχικό δεν επαρκεί για τις οπισθογραφήσεις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσθηµα | -θέµα 
< προστίθηµι, βλ. κ. θέµα]. 

προσθιοπίσθιος, -α, -ο [1839] (λόγ. ) αυτός που εκτείνεται από µπροστά µέχρι 
πίσω ή κατευθύνεται προς τα πίσω ξεκινώντας από µπροστά: ~ κίνηση. [ΕΤΥΜ 
Από συµφυρµό των λ. πρόσθιος και οπίσθιος]. 

πρόσθιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά, ο εµπρόσθιος: ~ όψη | 
είσοδος || τα ~ άκρα των ζώων ΣΥΝ. µπροστινός ΑΝΤ. οπίσθιος 2. ΑΘΛ. 
πρόσθιο (το) {προσθίου | χωρ. πληθ.} κολυµβητική τεχνική κατά την οποία τα 
χέρια τεντώνονται µπροστά και αφού σχηµατίσουν κύκλο επανέρχονται στις 
πλευρές τού σώµατος, ενώ συγχρόνως τα γόνατα µαζεύονται προς το στήθος 
και τεντώνονται προς τα πίσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πρόσθεν (βλ.λ.)]. 

προσθίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ωσεων} ΓΛΩΣΣ. φωνητική µεταβολή, 
κατά την οποία ένας φθόγγος αρθρώνεται σε πιο πρόσθιο σηµείο: η ~ τού 
αρχαίου «υ» (ου) σε «U» και η ~ τού «ü» σε «ι» οδήγησε στον ιωτακισµό τού 
«υ». [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. frontalisation]. 

προσιδιάζω ρ. αµετβ. [1831] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) (+σε) ταιριάζω 
ως χαρακτηριστική ιδιότητα (σε κάποιον/κάτι), συνιστά» γνώρισµα του: τέτοιο 
υβρεολόγιο δεν προσιδιάζει σε έναν κύριο τής τάξεως σας ΣΥΝ. αρµόζω, 
χαρακτηρίζω. [ΕΤΥΜ. < προσ- + ιδιάζω < ίδιος]. 

προσιτός, -ή, -ό 1. (κυρ. για τοποθεσίες) αυτός που προσεγγίζεται εύκολα, που 
µπορεί να τον πλησιάσει κάποιος άνετα: ~ ακτή | κορυφή | πλαγιά ΣΥΝ. 
προσπελάσιµος ΑΝΤ. απρόσιτος 2. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) αυτός που δεν κρατά 
αποστάσεις, που µπορεί να τον συνανα-στραφεί κανείς εύκολα: παρά τη δόξα 
και τα πλούτη µένει ~ και απλός στις συναναστροφές του ΣΥΝ. καταδεκτικός 
(β) αυτός που µπορεί να αποκτηθεί µε ευκολία: στις εκπτώσεις µόνο τα ρούχα 
γίνονται ~ || ~ οικόπεδο | σπίτι | αυτοκίνητο (γ) (για τιµές) φθηνός: ~ τιµές | µε-
τοχές | δίδακτρα (δ) (για κείµενα) κατανοητός, απλός: ο λόγος του δεν είναι ~ 
στο ευρύ κοινό || δυστυχώς, τόσο εξειδικευµένα βιβλία δεν είναι ~ στον µέσο 
αγοραστή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. ρηµατικό επίθ. τού αρχ. 
πρόσειµι «πλησιάζω, προσεγγίζω» < προσ- + ειµί «θα πάω», o τ. σε -ιτός 
εµφανίζει τη µηδενισµ. βαθµ. -ι- τού θ. εί- < I.E. *ei- «πηγαίνω», πβ. σανσκρ. 
émi, λατ. eo (< *ei-ö), λιθ. eimi, αρχ. σλαβ. iti (απρφ.) κ.ά. Οµόρρ. ΐτ-αµός 
(βλ.λ.), είσ-ι-τήριο(ν), ίσ-θµός (βλ.λ.) κ.ά.]. 

πρόσκαιρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µικρή χρονική διάρκεια, που 
διαρκεί λίγο χρόνο: ~ δόξα | ευτυχία ΣΥΝ. προσωρινός, παροδικός, εφήµερος 
ΑΝΤ µόνιµος, διαρκής 2. ΝΟΜ. πρόσκαιρη κάθειρξη η στέρηση τής 
προσωπικής ελευθερίας µε εγκλεισµό σε φυλακή διάρκειας πέντε ώς είκοσι 
ετών. Επίσης (λαϊκ.) προσκαιρινός, -ή, -ό (σηµ. 1). — πρόσκαιρα | 
προσκαίρως [µτγν.] επίρρ. 

προσκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προσκαλείς... | προσ-κάλεσα, -καλούµαι, -κλήθηκα 
(λόγ. -εκλήθην, -ης, -η..., µτχ. -κληθείς, -είσα, -έν), -κεκληµέ-νος} 1. καλώ 
(κάποιον) να έρθει σε µένα ή να µεταβεί κάπου, για να παρευρεθεί σε 
εκδήλωση που διοργανώνω ή να µετάσχει σε αυτή: τον προσκάλεσαν ως 
οµιλητή στην ηµερίδα || ~ κάποιον σε δείπνο | σε γιορτή | σε συνεστίαση | στο 
σπίτι µου || προσκλήθηκε ως επισκέπτης καθηγητής 2. (η µτχ. προσκεκληµένος, 
-η, -ο κ. προσκαλεσµένος) το πρόσωπο που παρευρίσκεται κάπου ως 
καλεσµένος: ο επίσηµος ~. — προσκάλεσµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

πρόσκεψαι ρ. αµετβ. {πρόσκει-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, µτχ. προσκείµενος, 
-η, -ο· µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) 1. διάκειµαι ευµενώς (προς κάποιον/κάτι), κυρ. 
υποστηρίζω πολιτικά: οι εφηµερίδες που πρόσκεινται στην κυβέρνηση || 
λειτούργησε αξιοκρατικά, χωρίς να εξετάσει πού πρόσκειται ο καθένας 2. (η 
µτχ. προσκείµενος, -η, -ο) (α) αυτός που κείται δίπλα σε κάποιον ή κάτι, που 
βρίσκεται τοποθετηµένος πλησίον του: ~ γωνίες (µε ίδια κορυφή και κοινή 
πλευρά, εκατέρωθεν τής οποίας βρίσκονται) ΣΥΝ. διπλανός, γειτονικός (β) 
(µτφ.) αυτός που υποστηρίζει κάποιον/κάτι, που διάκειται ευµενώς απέναντι 
του: ~ σε ένα κόµµα | στον πρόεδρο | σε µια παράταξη || οι φιλικώς ~ 
δηµοσιογράφοι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + κεϊµαι (βλ.λ.)]. 

προσκεκληµένος, -η, -ο → προσκαλώ 
προσκέφαλο (το) {προσκεφάλ-ου | -ων} 1. το µαξιλάρι για τη στήριξη τού 

κεφαλιού: έγειρε στο ~ κι αποκοιµήθηκε || ~ µπρος-πίσω στα καθίσµατα τού 
αυτοκινήτου ΣΥΝ. µαξιλάρι 2. οτιδήποτε έχει ανάλογη χρήση µε αυτή τού 
µαξιλαριού (για κοιµισµένο, αναπαυόµενο ή και νεκρό(· ΦΡ. στο προσκεφάλι 
(κάποιου) για τη συνεχή και άγρυπνη φροντίδα κάποιου, ιδ. κατά τη διάρκεια 
τής αρρώστιας του: αγρυπνώ | ξαγρυπνώ ~. Επίσης προσκεφάλι. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. προσκέφαλον< προσ- + -κέφαλον< κεφαλή]. 

προσκήνιο (το) {προσκηνί-ου | -ων} 1. (στα αρχαία θέατρα) το µπροστινό 
τµήµα τής σκηνής ΣΥΝ. λογείον 2. (στο σύγχρονο θέατρο) το τµήµα τής 
σκηνής µπροστά από την αυλαία ή ανάµεσα στην αυλαία και την ορχήστρα 
ΣΥΝ. ράµπα· ΦΡ. (µτφ.) στο προσκήνιο στην επικαιρότητα: βρίσκοµαι | 
παραµένω | περνώ | φέρνω | εµφανίζοµαι ~ || αυτή η υπόθεση είναι ~ εδώ και 
έναν µήνα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσκήνιον < προ- + -σκήνιον < σκηνή]. 

προσκλήθηκα ρ. → προσκαλώ 
πρόσκληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το κάλεσµα 

(κάποιου) να παραστεί, να συµµετάσχει (κάπου) ή να προβεί 
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σε ενέργεια: µε την ~ τόσων επισήµων ο γάµος τους έγινε κοσµικό γεγονός || 
χρειάζεσαι ιδιαίτερη ~ για να έρθεις; (επιτιµητικά σε κάποιον που δεν παίρνει 
την πρωτοβουλία να έρθει) || οι ηγέτες τής αντιπολίτευσης απηύθυναν - σε 
όλους τους δυσαρεστηµένους πολίτες να συµµετάσχουν στο συλλαλητήριο (β) η 
επίσηµη (συνήθ. διά τού Τύπου} κλήση για ορισµένο σκοπό: ~ υποβολής 
προσφορών/ προτάσεων || δηµοσιεύεται ~ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
µίσθωση από τον Ο.Α.Ε.∆. ακινήτου || ~ έκτακτης γενικής συνέλευσης των 
µετόχων ανώνυµης εταιρείας 2. (συνεκδ.) η τυπωµένη κάρτα ή επιστολή, µε 
την οποία προσκαλείται κάποιος (σε εκδήλωση): τυπώνω | ταχυδροµώ τις ~ || 
δεν έλαβα ακόµα την ~ ΣΥΝ. προσκλητήριο 3. (ειδικότ.) το ειδικό εισιτήριο µε 
το οποίο εξασφαλίζεται η δωρεάν είσοδος σε παράσταση: οι κριτικοί θεάτρου 
λαµβάνουν προσκλήσεις για όλες τις πρεµιέρες 4. ΣΤΡΑΤ. η εγκύκλιος τού 
Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, µε την οποία καλούνται οι άρρενες πολίτες να 
υπηρετήσουν τη θητεία τους: ~ ηλικιών (για πολίτες ορισµένης ηλικίας) 5. 
κλήση προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, η 
οποία επιδίδεται από δικαστικό επιµελητή. 

πρόσκληση: συνώνυµα. Το πρόσκληση δηλώνει µια τυπικότερη µορφή τής 
ενέργειας µε την οποία καλείται κανείς να παραστεί ή να συµµετάσχει 
κάπου (σε κοινωνική εκδήλωση, σε τυπική διαδικασία, σε ενέργειες ή 
πράξεις): πρόσκληση σε γεύµα, γάµο, βάφτιση, γιορτή κ.λπ. - σε γενική 
συνέλευση, συµβούλιο, σύσκεψη κ.λπ. - σε διαδήλωση, διαµαρτυρία, 
συγκέντρωση, συλλαλητήριο κ.τ.ό. Εφόσον η πρόσκληση έχει φιλικό ή 
άτυπο χαρακτήρα, χαρακτηρίζεται ως κάλεσµα. Η ίδια λέξη 
χρησιµοποιήθηκε στη δεκαετία τού '70, για να αντικαταστήσει στη 
«δηµοτική» την τυπικότερη λ. πρόσκληση, που θεωρήθηκε 
καθαρευουσιάνικη λ. τού κατεστηµένου: κάλεσµα σε γενική συνέλευση 
(φοιτητικές ανακοινώσεις). Η λ. κλήση έχει τεχνικό και τυπικό χαρακτήρα: 
κλήση τηλεφωνική, κλήση τής Τροχαίας, κλήση τού 100, τής Αµέσου 
∆ράσεως, τής πυροσβεστικής κ.λπ. και κλήση από την εφορία, κλήση από το 
αστυνοµικό τµήµα, από το δικαστήριο (δικαστική κλήση) κ.ά. Η κλήση στο 
δικαστήριο διαδίκων και µαρτύρων µε δικαστικό έγγραφο που επιδίδεται 
από δικαστικό υπάλληλο (δικαστικό κλητήρα ή δικαστικό επιµελητή), 
λέγεται και κλήτευση. Η λ. κλήση έχει γενικότερο χαρακτήρα, ενώ η λ. 
κλήτευση αποτελεί περισσότερο τεχνικό δικανικό όρο. 

προσκλητήριο (το) [1856] {προσκλητηρί-ου | -ων} 1. το έντυπο τής 
πρόσκλησης, που αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο τής εκδήλωσης στην οποία 
προσκαλείται κανείς: τα ~ τού γάµου ΣΥΝ. πρόσκληση 2. ΣΤΡΑΤ. (α) η 
συγκέντρωση σε παράταξη των στρατιωτών µιας µονάδας και ο έλεγχος τής 
παρουσίας τους µε ανάγνωση ονοµαστικού καταλόγου: ποιος έλειπε από το ~; 
(β) το σάλπισµα που καλεί τους στρατιώτες σε παράταξη 3. (µτφ.) (α) η 
επιβεβληµένη παρουσία των µελών ενός συνόλου σε κοινή εκδήλωση ή 
προσπάθεια, κυρ. στο πλαίσιο προγράµµατος κοινής δράσης: ~ αγώνα και 
δράσης! || δεν έλειψε από κανένα ~ τής παράταξης (β) ο έλεγχος τής παρουσίας 
κάποιου σε έναν χώρο: κάθε πρωί έχουµε ~ από τον ίδιο τον διευθυντή- ΦΡ. 
προσκλητήριο νεκρών η ανάγνωση καταλόγου µε ονόµατα νεκρών, κυρ. 
πεσόντων σε πόλεµο, στο πλαίσιο τιµητικής εκδήλωσης. 

προσκόλληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (κυριολ.) η έµµονη 
αφοσίωση, η αµετακίνητη προσήλωση σε (κάποιον/κάτι): ~ στην τήρηση του 
καθήκοντος | στις αξίες | στις αρχές του 2. η εµµονή κάποιου να µην 
αποµακρύνεται από την επιρροή, τη φροντίδα ή τη συντροφιά άλλου: η ~ στη 
µητέρα δεν είναι φυσιολογική για έναν έφηβο 3. (η γεν. τής προσκολλήσεων ως 
χαρακτηρισµός) αυτός που προσκολλάται φορτικά σε ξένες παρέες ή 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους: είναι τύπος τής ~. 

προσκολλώµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προσκολλάσαι... | προσκολλήθηκα, -
µένος} 1. κολλώ πάνω (σε κάτι), προσαρµόζοµαι µένοντας σταθερός πάνω σε 
αυτό: τα µύδια προσκολλώνται πάνω σε βράχια ΣΥΝ. κολλώ 2. (µτφ.) (α) µένω 
σταθερά και αποκλειστικά προσηλωµένος σε ένα πρόσωπο, επιδιώκοντας τη 
διαρκή συναναστροφή, επαφή µαζί του κατά τρόπο έντονο ή ενοχλητικό: µετά 
τον θάνατο τού συζύγου της προσκολλήθηκε στα παιδιά της και δεν τα αφήνει να 
ζήσουν τη ζωή τους (β) είµαι ολοκληρωτικά αφοσιωµένος σε (κάποιον/κάτι): 
είναι προσκολληµένος στην εργασία του | στο καθήκον | στις αρχές του | στην 
κοµµατική ηγεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προσκοµιδή (η) (επίσ.-σπάν.) 1. η προσφορά 2. (συνεκδ.) ό,τι προσκοµίζεται 
κυρ. ως προσφορά · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η µεταφορά των Τιµίων ∆ώρων από την 
Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα (β) η ακολουθία κατά την οποία γίνεται η 
προετοιµασία των Τιµίων ∆ώρων ΣΥΝ. πρόθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προσκοµίζω]. 

προσκοµίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσκόµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
(επίσ.) φέρνω ή παραδίδω (κάτι) (σε υπηρεσία): οι υποψήφιοι για την 
προκηρυχθείσα θέση πρέπει να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά τους || πρέπει 
να προσκοµίσεις και τη ληξιαρχική πράξη γάµου 2. παρουσιάζω: δεν είχε 
επαρκείς αποδείξεις να προσκοµίσει στον έλεγχο τής εφορίας ΣΥΝ. 
παρουσιάζω, εµφανίζω · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερέα) διενεργώ την προσκοµιδή των 
Τιµίων ∆ώρων. 

προσκόµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η παράδοση ή παρουσίαση 
εγγράφου σε αρµόδια υπηρεσία: χωρίς την ~ των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, δεν µπορείς να εγγραφείς στη σχολή 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
προσκοµιδή των Τιµίων ∆ώρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 

πρόσκοµµα (το) {προσκόµµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε λειτουργεί 
ανασταλτικά, εµποδίζοντας προσπάθεια, διαδικασία: µε διαρκείς εν- 

στάσεις η αντιπολίτευση παρεµβάλλει συνεχώς προσκόµµατα στην 
πορεία τού κυβερνητικού έργου ΣΥΝ. εµπόδιο, κώλυµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
{ETYM. µτγν. < αρχ. προσκόπτω]. 

προσκοπικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πρόσκοπο ή τον 
προσκοπισµό: ~ στολή | τραγούδι | οργάνωση | ιδεώδες | έµβληµα 2. 
προσκοπικά (τα) τα ρούχα, η στολή τού προσκόπου: φορώ τα ~. 

προσκοπισµός (ο) διεθνής κίνηση και οργάνωση, που θέτει ως σκοπό την ηθική 
και σωµατική αγωγή παιδιών- και εφήβων κατά τα πρότυπα ευγενούς και 
ανιδιοτελούς συµπεριφοράς µε ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, κυρ. 
σχετικών µε τη ζωή σε κατασκήνωση, στη φύση και την προσφορά υπηρεσίας 
στο κοινωνικό σύνολο. 

πρόσκοπος (ο) {προσκόπ-ου | -ων, -ους}, προσκοπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
παιδί ή έφηβος που έχει ενταχθεί στον προκοπισµό (πβ. λ. λυ-κόπουλό). — 
(υποκ.) προσκοπάκι (το) κ. προσκοπάκος (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. επιθ., αρχική σηµ. 
«προβλεπτικός, διορατικός», < προ- + σκοπός. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. 
«σκοπός, φρουρός - µέλος τής εµπροσθοφυλακής». Στη σύγχρονη σηµ. η λ. 
αποδίδει το αγγλ. scout, αρχική σηµ. «ανιχνευτής»]. 

προσκόπτω ρ. αµετβ. {προσέκοψα} (λόγ.) (+σε) 1. σκοντάφτω (πάνω σε κάτι) 
2. (κυρ. µτφ.) προσκρούω (σε εµπόδιο που αναστέλλει την πορεία ή την 
προσπάθεια µου): οι προσπάθειες ειρήνευσης προσκόπτουν στην ανυποχώρητη 
στάση και των δύο κυβερνήσεων || η εξυγίανση τού ∆ηµοσίου προσκόπτει στο 
καθεστώς αλόγιστων, ρουσφετολογικών προσλήψεων ΣΥΝ. προσκρούω, 
(καθηµ.) κολλώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + κόπτω (βλ. κ. κόβω)]. 

πρόσκρουση (η) [µτγν.] [-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} (λόγ.) 1. η 
σύγκρουση (κινούµενου σώµατος) µε κάτι: η ~ τού πλοίου σε ύφαλο ΣΥΝ. 
(καθηµ.) χτύπηµα 2. (µτφ.) η αντίθεση σε δεδοµένο, που έχει ως αποτέλεσµα 
την παρεµπόδιση (ενέργειας, προσπάθειας κλπ.): η ~ τού µεταρρυθµιστικού 
έργου σε παγιωµένες αντιλήψεις. 

προσκρουστήρας (ο) 1. κάθε εξάρτηµα οχήµατος, που εξέχει και εµποδίζει την 
περαιτέρω κίνηση αντικειµένου, µε το οποίο προσκρούει, σταµατώντας το: ~ 
σιδηροδροµικού οχήµατος (για να σταµατά τα βαγόνια) 2. σίδερο που σταµατά 
την κίνηση των θυροφύλ-λων, για να µη χτυπούν στους τοίχους. 
[ΕΤΥΜ. < προσκρούω (πβ. αόρ. προσέ-κρουσ-α) + παραγ. επίθηµα -τηράς, πβ. 
σιγασ-τήρας, εκχιονισ-τήρας]. 

προσκρούω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προσέκρουσα} (+σε) 1. (λόγ.) συγκρούοµαι µε 
(κάτι) καθώς κινούµαι, πέφτω πάνω σε (κάτι): το πλοίο προσέκρουσε σε ύφαλο 
|| ~ σε φυσικό εµπόδιο || αυτοκίνητο προσέκρουσε στον τοίχο ΣΥΝ. πέφτω, 
χτυπώ· (µτφ.) 2. εµποδίζοµαι (από κάτι), έρχοµαι σε αντίθεση (µε κάτι) κατά 
τη διάρκεια προσπάθειας: η εφαρµογή των νέων µεθόδων προσκρούει στην 
έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού || ο εκσυγχρονισµός προσκρούει στην 
αντίδραση ποικίλων συµφερόντων 3. έρχοµαι σε αντίθεση (µε κάτι), το 
παραβιάζω: οι ενέργειες του προσκρούουν στους εσωκοµµατικούς κανόνες 
ΣΥΝ. αντιβαίνω, αντίκειµαι. 

πρόσκτηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απόκτηση επιπλέον 
πραγµάτων, η αύξηση όσων ήδη κατέχει κανείς. 

προσκτώµα! ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προσκτάται... | προσκτήθηκα κ. (λόγ.) 
προσεκτήθην, -ης, -η... (µτχ. προσκτηθείς, -είσα, -έν)} αποκτώ ή κερδίζω 
(κάτι) επιπλέον: ~ αγαθά | χρήµατα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προσκτώµαι (-άο-) «κερδίζω, αποκτώ επιπλέον» < προσ-+ 
κτώµαι, πβ. κ. κτήσις - κτώµαι]. 

προσκύνηµα (το) [µτγν.] [προσκυνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (καθηµ.) το να 
προσκυνά κανείς (κάτι/κάποιον): ευλαβικό | βαθύ ~|| το ~ µπροστά στις εικόνες 
τής εκκλησίας ΣΥΝ. προσκύνηση- ΦΡ. λαϊκό προσκύνηµα η τιµητική και κυρ. 
εν ποµπή προσκύνηση τής σορού επιφανούς νεκρού ή ιερού αντικειµένου 
(εικόνας, λειψάνου κλπ.): η σορός τής µεγάλης καλλιτέχνιδος θα εκτεθεί σε ~ 
στο παρεκκλήσι τής Μητρόπολης 2. το ταξίδι πιστού σε ιερό τόπο λατρείας· 
(κατ' επέκτ.) το ταξίδι κάποιου σε τόπο, στον οποίο αποδίδει µεγάλη σηµασία: 
πήγα για ~ στα Ιεροσόλυµα | στη Μέκκα || τόπος προσκυνήµατος || ~ στο 
Άουσβιτς | στο Παρίσι των φοιτητικών του χρόνων 3. ο ιερός τόπος στον οποίο 
µεταβαίνουν οι πιστοί κατά παράδοση για απόδοση θρησκευτικής λατρείας 
και γενικότ. κάθε τόπος, η µετάβαση στον οποίο αποτελεί για έναν άνθρωπο 
χρέος τιµής, σεβασµού και αξίας 4. (ειδικότ.) ο ναός, το ιερό: το ιερό ~ τής 
µονής · 5. (µτφ.) η αποδοχή τής υποτέλειας σε κάποιον, η έµπρακτη παραδοχή 
τής κυριαρχίας του και τού ηγετικού του ρόλου: δεν ταιριάζει στους γενναίους 
το ~ στον τύραννο || το ~ των καλλιτεχνών στην εµπορικότητα και στις δηµόσιες 
σχέσεις ΣΥΝ. υποταγή. — (υποκ.) προσκυνηµατάκι (το). 

προσκυνηµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το προσκύνηµα: ~ τουρισµός 
(λ.χ. στο Αγιον Όρος). [ETYM. Απόδ. τού αγγλ. pilgrimage σε φρ. όπως 
pilgrimage turism]. 

προσκυνηµένος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που έχει αποδεχθεί την υποτέλεια του, 
που έχει υποταχθεί αναγνωρίζοντας κάποιον ως κυρίαρχο του ΣΥΝ. 
υποταγµένος ANT. απροσκύνητος. 

προσκύνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το γονά-τισµα ή η 
υπόκλιση (κάποιου) µπροστά σε εικόνα, λείψανο αγίου, σεβαστό πρόσωπο 
κ.λπ. ή και ο ασπασµός του: η ~ τού Επιταφίου ||η~ των Μάγων (στον 
νεογέννητο Ιησού) ΣΥΝ. προσκύνηµα 2. (µτφ.) η έµπρακτη απόδοση τιµής (σε 
κάποιον/κάτι) 3. (κακόσ.) η αποδοχή υποτέλειας (σε κάποιον/κάτι): η ~ τού 
χρήµατος ΣΥΝ. προσκύνηµα. 

προσκυνητάρι (το) {προσκυνηταρ-ιού | -ιών} 1. βιβλίο µε περιγραφές τόπων 
προσκυνήµατος 2. (στους ορθόδοξους ναούς) εκκλησιαστικό έπιπλο σαν 
αναλόγιο κοντά στην είσοδο ή µπροστά στο τέµπλο, πάνω στο οποίο εκτίθεται 
προς προσκύνηση το Ευαγγέλιο ή η εικόνα τού αγίου που γιορτάζει ή στον 
οποίο είναι αφιερωµένος ο 
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ναός 3. (στους ρωµαιοκαθολικούς ναούς) έδρανο µε ειδικό υποστή-
ριγµα για τα γόνατα και τα χέρια, στο οποίο γονατίζουν οι πιστοί την 
ώρα τής προσευχής 4. ο τόπος στον οποίο προσέρχεται κανείς, για 
να προσκύνησα και να προσευχηθώ ΣΥΝ. προσκυνητήριο 5. µικρό 
κτίσµα, συχνά σε σχήµα ναού στο πλάι τού δρόµου, µέσα στο οποίο 
τοποθετείται εικόνα αγίου ΣΥΝ. εικονοστάσι. 
[ETYM. < µεσν. προσκυνητάριον < µτγν. προσκυνητής + παραγ. επί-
θηµα -άριον (< λατ. -arium)]. 

προσκυνητήριο (το) [µτγν.] {προσκυνητηρί-ου | -ων} (λόγ.) ο τόπος 
προσκυνήσεως, προσευχής. 

προσκυνητής (ο) [µτγν.], προσκυνήτρια (η) [1894] {προσκυνη-τριών} 
1.ο πιστός που µεταβαίνει σε ιερό, λατρευτικό τόπο για προσκύνηµα: 
~ στα Ιεροσόλυµα | στο Άγιον Όρος 2. (συνεκδ.) αυτός που λατρεύει 
κάτι, που αποδίδει σε αυτό λατρευτική αξία: ~ τού ήλιου | τής 
οµορφιάς ΣΥΝ. λάτρης. Επίσης (λαϊκ.) προσκυνήτρα (η). 

προσκυνοχαρτι (το) {χωρ. γεν.} ΙΣΤ. (επί Τουρκοκρατίας) η επίσηµη 
βεβαίωση που δινόταν σε όποιον δήλωνε υποτέλεια στον κυρίαρχο. 

προσκυνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προσκυνείς κ. -άς... | προσκύν-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. (σε ιερούς τόπους, µπροστά 
σε ιερά σύµβολα, εικόνες κ.λπ.) γονατίζω ή σκύβω ή και ασπάζοµαι 
σε ένδειξη ευλάβειας και σεβασµού: ~ τον Επιτάφιο | την εικόνα τού 
αγίου || προσκύνησε τη χάρη Του 2. υποκλίνοµαι (µπροστά σε κάποι-
ον) σε ένδειξη σεβασµού προς το πρόσωπο ή την ιδιότητα του: ~ τον 
βασιλιά | τον σουλτάνο 3. (εκφραστ.) χαιρετώ µε σεβασµό, αποδίδω 
τιµές (σε κάποιον/κάτι): στο πρόσωπο της προσκυνούµε την ανώνυµη 
µάννα || ~ τη σηµαία 4. (µτφ.) υποτάσσοµαι (σε κάποιον/κάτι): η 
αδούλωτη ψυχή  του δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν κατακτητή 
♦ (αµετβ.) 5. παραδέχοµαι (κάποιον ή κάτι) ως κυρίαρχο, δηλώνω 
υποτέλεια: «το Σούλι κι αν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν η Κιάφα» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. υποτάσσοµαι, (µτφ.) σκύβω το κεφάλι 6. κάνω 
προσκύνηµα: πήγε στο Άγιον Όρος, να προσκυνήσει 7. (λαϊκ.) (ως 
χαιρετισµός που δηλώνει σεβασµό): ~, αφέντη µου! 8. (µτφ.) γέρνει το 
κεφάλι µου από τη νύστα 9. (η µτχ. προσκυνηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προσκυνώ (-έω), αρχική σηµ. «χαιρετώ δηλώνοντας 
υποταγή µε φίληµα (στα χέρια ή στα πόδια)», < προσ- + κυνώ «φι 
λώ». Όσον αφορά στο ρ. κυνώ (-έω), αρχαϊκός φαίνεται ο αόρ. 
εκυς)σ)α και πιθ. η άποψη ότι προέρχεται από έρρινο ενεστ. *κυ-ν- 
εσ-µι. Το θ. *κυ- ανάγεται σε I.E. *ku(s(- «φιλί», πβ. χεττ. kuwaä-zi «φι 
λώ», αρχ. γερµ. kus «φιλί» (> γερµ. Kuß), αγγλ. kiss, πιθ. κ. σανσκρ. 
cüsati «ρουφώ»]. 

προσκυρώνω ρ. µετβ. {προσκύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βεβαιώνω, 
επικυρώνω 2. ΝΟΜ. (για αρµόδια αρχή) αποδίδω σε (κάποιον) την κυ-
ριότητα πράγµατος που ανήκε σε άλλον. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσκυρώ (-
όω) < προσ- + κυρώ < κύρος]. 

προσκυρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. 1. η 
αναγκαστική απόδοση µε πράξη τής αρµόδιας αρχής σε κάποιον τής 
κυριότητας πράγµατος που ανήκε σε άλλον 2. (σε περιπτώσεις ανα-
γκαστικής απαλλοτρίωσης) η προσάρτηση µη οικοδοµήσιµου οικο-
πέδου σε γειτονικό ακίνητο. 

προσκυρωτικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε την προ-
σκυρωση: ~ πράξη. 

προσλαλιά (η) [µτγν.] σύντοµη προσφώνηση, ο σύντοµος λόγος που 
απευθύνεται σε κάποιον ως χαιρετισµός. 

προσλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσ-έλαβα, -λήφθηκα (λόγ. προσε-
λήφθην, -ης, -η..., µτχ. προσληφθείς, -είσα, -έν)} 1. εντάσσω (κάποιον) 
στο προσωπικό µου, αναθέτω επί πληρωµή (σε κάποιον) την εκτέλε-
ση συγκεκριµένου έργου: προσέλαβε µια γυναίκα, για να προσέχει τα 
παιδιά || ~ έκτακτο προσωπικό || η εταιρεία θα προσλάβει δέκα 
δακτυλογράφους 2. λαµβάνω (νέα µορφή) ή αποκτώ (πρόσθετες ιδιό-
τητες): η υπόθεση προσλαµβάνει πλέον διαστάσεις σκανδάλου || η 
εκδήλωση προσέλαβε χαρακτήρα φιέστας · 3. ΨΥΧΟΛ. προσλαµβά-
νουσες παραστάσεις παραστάσεις καταγεγραµµένες στη συνείδηση 
κάποιου, βάσει των οποίων γίνεται η περαιτέρω πρόσληψη ανάλογων 
παραστάσεων: δεν έχει τις σχετικές ~ 4. αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε 
ορισµένο τρόπο: «τη φράση αυτή µπορεί να την προσλάβει κανείς ως 
µια άτυχη και αστόχαστη ρητορική κίνηση» (εφηµ.) ΣΥΝ. εκλαµβάνω. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

πρόσληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων) 1. η ένταξη κάποιου 
στο προσωπικό εταιρείας, οργανισµού· η επί πληρωµή απασχόληση 
του για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου: θα παγώσουν τις ~ λόγω 
των ελλειµµάτων || παράνοµη | αξιοκρατική ~ || προσλήψεις αεροσυ-
νοδών | υπαλλήλων · 2. ΤΥΧΟΛ. η διαδικασία αποκτήσεως και εγ-
γραφής νέων παραστάσεων στη συνείδηση κάποιου µε βάση κυρ. τις 
ήδη υπάρχουσες σε αυτόν: η χρήση εποπτικών µέσων βοηθεί στην ~ 
νέων γνώσεων 3. (στη θεωρία τής λογοτεχνίας, στη γλωσσολογία, 
στην επικοινωνία κ.α.) η διαδικασία και το αποτέλεσµα τής κατα-
νόησης τού περιεχοµένου ενός κειµένου από τον αναγνώστη | ακρο-
ατή ANT. παραγωγή ΣΥΝ. ερµηνεία · 4. (λόγ.) η λήψη: η ~ τροφής από 
τον ανθρώπινο οργανισµό 5. ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία και το αποτέλεσµα 
τής κατανόησης τού περιεχοµένου ενός κειµένου από τον αναγνώ-
στη | ακροατή ΣΥΝ. ερµηνεία ANT. παραγωγή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρόσληψις < προσλαµβάνω (πβ. κ. λήψις - λαµβάνω)]. 

προσλιµενίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (προσλιµενίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} (για πλοίο) φθάνω σε λιµάνι και ρίχνω άγκυρα ΣΥΝ. προσορ-
µίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προσ- + 
λιµενίζοµαι < λιµήν, -ένος]. 

προσµαρτυρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προσµαρτυρείς... | προσµαρτύρ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (σπάν.) 1. καταθέτω επιπλέον (µαρτυρία) 2. 
βεβαιώνω (κάτι) µε επιπλέον µαρτυρία ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, επιµαρτυ-
ρώ 3. προβαίνω στην επίσηµη επικύρωση (πράγµατος). — προσµαρ- 

τυρία (η) [µτγν.]. 
προσµειδιώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {προσµειδιάς... | προσµειδίασα} (λόγ.-

σπάν.) 1. χαµογελώ (σε κάποιον), εκφράζοντας τη συµπάθεια µου 
προς αυτόν: η κόρη στη γλυπτή παράσταση φαίνεται να προσµειδιά 2. 
(µτφ.) επιδοκιµάζω. 

πρόσµειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η συνθετική ένωση· 
ανάµειξη επιµέρους στοιχείων ή ουσιών: ~ ορυκτού µε ξένη ύλη 2. 
(συνεκδ.) η πρόσθετη ουσία που έχει αναµιχθεί σε ένα µη καθαρό 
(ανοµοιογενές) χηµικώς σώµα, κυρ. ορυκτό ή µετάλλευµα: αφαιρού-
νται µε ειδική επεξεργασία οι ξένες ~. — προσµειννύω ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσµειξις < προσµείγνυµι < προσ- + µ(ε)ίγνυµι, πβ. κ. 
µεϊξις - µ(ε)ίγνυµι]. 

προσµένω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (εκφραστ.) περι-
µένω (επιθυµητό γεγονός, αγαπητό πρόσωπο): προσµένει την ώρα που 
θα σφίξει τον γυιο της στην αγκαλιά της ΣΥΝ. προσδοκώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µένω, περιµένω. 

προσµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προσµετρ-άς κ. -είς... | προσµέτρ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} υπολογίζω επιπροσθέτως: στα συντάξιµα 
χρόνια προσµετρούνται και τα χρόνια τής στρατιωτικής θητείας || στα 
κέρδη θα προσµετρηθούν και οι τόκοι των καταθέσεων ΣΥΝ. συ-
νυπολογίζω, συναριθµώ, προσυπολογίζω· ΦΡ. προσµετρώ το ζην βλ. 
λ. ζην. — προσµέτρηση (η) [1895]. 

πρόσµιξη (η) → πρόσµειξη 
προσµονή (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) η αναµονή (επιθυµητής εξέλι-

ξης ή αγαπητού προσώπου): η - τής νίκης | λύτρωσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µένω. [ΕΤΥΜ. < προσµένω, πβ. κ. µονή - µένω]. 

προσνήωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επάνοδος αερο-
πλάνου ή ελικοπτέρου τού Πολεµικού Ναυτικού στην ειδική πίστα 
αεροπλανοφόρου ή ελικοπτεροφόρου ΑΝΤ. απονήωση (πβ. λ. προσγε ί-
ωση). 
[ΕΤΥΜ. < προσ- + -νήωση < αρχ. ναϋς, νεώς | νηός, κατά το προσγεί-
ωση]. 

προσόδιον (το) {προσοδί-ου | -ων} (στην αρχαιότητα) άσµα που 
ψαλλόταν κατά την άφιξη τής ποµπής στον τόπο λατρείας τού τιµώ-
µενου θεού µε συνοδία αυλού και ρυθµική κίνηση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
προσόδιον, ουδ. τού επιθ. προσόδιος (που όµως µαρτυ-ρείται ως µτγν.) < 
προσ- + -όδιος < οδός]. 

πρόσοδος (η) [αρχ.] {προσόδ-ου | -ων, -ους} 1. το έσοδο που εξασφα-
λίζει κανείς από την εκµετάλλευση τής κινητής ή ακίνητης περιου-
σίας του: έχει πολλές ~ από τα κτήµατα και τα διαµερίσµατα του 
ΣΥΝ. πόρος, έσοδο 2. (κατ' επέκτ.) το εισόδηµα κάποιου είτε από ερ-
γασία είτε από την εκµετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων: οι 
δηµόσιες ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

προσοδοφόρος, -ος/-α, -ο [1833] αυτός που αποφέρει κέρδη, που 
εξασφαλίζει προσόδους: ~ απασχόληση | εργασία | κτήµα ΣΥΝ. επι-
κερδής, λυσιτελής. — προσοδοφόρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πρόσοδος + -
φόρος < φέρω]. 

προσοικειώνω ρ. µετβ. {προσοικεί-ωσα, -ώνοµαι (λόγ. -ούµαι), -ώθη-
κα, -ωµένος} εξοικειώνω (κάποιον) µε (κάτι), ώστε να του είναι οι-
κείο: προσοικειούµαι προς τη νέα κατάσταση. — προσοικείωση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσοικειώ < προσ- + οικειώ (-όω) < οικείος]. 

προσολωµικός, -ή, -ό 1. (κάθε Επτανήσιος ποιητής) που έζησε και 
δηµιούργησε πριν από τον ∆. Σολωµό, από τα µέσα τού 18ου ώς τις 
αρχές τού 19ου αι., κατά την πρώιµη περίοδο τής Επτανησιακής Σχο-
λής (λ.χ. ο Σ. Ξανθόπουλος, ο Α. Μαρτελάος, ο Α. Σίγουρος κ.ά.) 2. αυ-
τός που σχετίζεται µε τους ποιητές τής παραπάνω περιόδου: ~ ποίη-
ση | επιδράσεις. 

προσοµοιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {προσοµοίασα} ♦ 1. (αµετβ.) 
είµαι όµοιος (µε κάποιον/κάτι), εµφανίζω κοινά γνωρίσµατα: το ύφος 
του δεν προσοµοιάζει σε κανέναν γνωστό καλλιτέχνη ΣΥΝ. παραλ-
λάσσω ♦ 2. (µετβ.) µοιάζω µε (κάποιον/κάτι): προσοµοιάζει τού πατέ-
ρα του. 

προσόµοιο (το) {προσοµοί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα τροπά-
ρια που εµφανίζουν µεγάλη οµοιότητα µεταξύ τους ως προς τον ρυθ-
µό και το µέλος και ψάλλονται στη µελωδία και στο µέτρο τού προ-
λόγου που προτάσσεται. [ΕΤΥΜ. Ονδ. τού αρχ. επιθ. προσόµοιος < 
προσ- + όµοιος]. 

προσοµοίωση (η) [1880] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αναπα-
ράσταση τής συµπεριφοράς ή των χαρακτηριστικών διεργασίας (λ.χ. 
βιολογικής, βιοµηχανικής, οικονοµικής) µέσω ενός µοντέλου, κυρ. 
υπολογιστή, τού οποίου οι παράµετροι και οι µεταβλητές αποτελούν 
είδωλα των αντίστοιχων µεγεθών τής διεργασίας που µελετάται. — 
προσοµοιώνω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. simulation]. 

προσοµοιωτής (ο) µηχάνηµα που επιτυγχάνει την προσοµοίωση πε-
ριβαλλοντικών και άλλων συνθηκών για πειραµατικούς ή εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς: ~ πτήσεως. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. simulator]. 

προσόν (το) {προσόντ-ος | -α, -ων} (λόγ.) 1. οτιδήποτε αποτελεί ξεχω-
ριστή ικανότητα ή ιδιότητα (κάποιου), κάθε στοιχείο που ενισχύει 
την αξία του: ο ήπιος και σεµνός χαρακτήρας είναι σηµαντικό ~ || το 
µεγάλο ~ αυτού τού διαµερίσµατος είναι η εκπληκτική του θέα || 
(σκωπτ.) επιδεικνύει τα ~ της (τα κάλλη της) ΣΥΝ. πλεονέκτηµα, προ-
τέρηµα ANT. µειονέκτηµα, (καθηµ.) ψεγάδι 2. (συνήθ. στον πληθ.) κα-
θένα από τα απαιτούµενα (εφόδια) για την ανάθεση καθήκοντος σε 
κάποιον, για την πρόσληψη του: για τη θέση αυτή απαιτούνται πολλά 
~ || απαραίτητα ~ είναι η γνώση Αγγλικών και η προϋπηρεσία || έχει τα 
τυπικά - που απαιτούνται για τη θέση αυτή. 
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[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. προσών, -οϋσα, -όν τού αρχ. πρό-
σειµι «προστίθεµαι - είµαι παρών» < προσ- + ειµί. Η σηµ. «ικανότητα, 
αρετή» ήδη αρχ.]. 

προσονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσονόµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} δί-
νω σε (κάποιον) όνοµα ή πρόσθετη ονοµασία ΣΥΝ. επονοµάζω, ονο-
µατίζω. — προσονοµασία (η) [µτγν.]. 

προσοντούχος, -ος, -ο (σπάν.) αυτός που διαθέτει τα τυπικά προσόντα, 
έχει τα εφόδια για κάτι: καθηγητής ~. [ΕΤΥΜ. < προσόν, -όντος + -
ούχος < έχω]. 

προσορµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προσόρµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} ♦ 1. (µετβ.) οδηγώ (πλοίο) στο λιµάνι, για να αγκυροβολήσει ΣΥΝ. 
προσλιµενίζω, αράζω ♦ 2. (αµετβ.) (για πλοίο) µπαίνω στο λιµάνι, 
αγκυροβολώ. — προσόρµιση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + 
όρµίζω < όρµος]. 

προσούτο (το) {άκλ.} λεπτή φέτα από εκλεκτό χοιροµέρι. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. prosciutto < παλαιότ. presciutto < pre- (< λατ. prae-) + -sciutto < 
λατ. exsuctus, p. exsugere «αποχυµώνω, εκµυζώ» < ex- + sugere 
«ρουφώ, θηλάζω»]. 

προσοφθάλµιος, -α, -ο [1861] ΑΝΑΤ. αυτός που είναι κοντά στον 
οφθαλµό, αυτός που τίθεται πάνω ή µπροστά στον οφθαλµό: ~ φακός 
| σύστηµα. 

προσοχή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η επίταση τής παρατηρητικότητας (κά-
ποιου) ως προς κάτι, η κατάσταση εγρήγορσης όλων των πνευµατι-
κών δυνάµεων και αισθήσεων: εφιστώ την ~ κάποιου σε κάτι || απο-
σπώ | τραβώ | προσελκύω | αξίζω την ~ κάποιου || δεν έδωσε καµία ~ 
στις υποδείξεις τους || ζητώ την ~ τού ακροατηρίου 2. ΨΥΧΟΛ. η στα-
θερή (χωρίς αποσπάσεις) επικέντρωση και προσήλωση τής συνείδη-
σης σε νοητό ή αισθητό αντικείµενο 3. η συστηµατική φροντίδα: οι 
δίσκοι µουσικής θέλουν ~, γιατί είναι ευαίσθητοι ΣΥΝ. επιµέλεια 4. η 
εκ των προτέρων µέριµνα, επαγρύπνηση για επίφοβη, ανεπιθύµητη 
εξέλιξη: σ'αυτή τη στροφή χρειάζεται ~, γιατί είναι επικίνδυνη ΣΥΝ. 
πρόνοια, προφύλαξη, επαγρύπνηση 5. προσοχή! (α) (αντί τής προστ. 
πρόσεχε!) ως σύσταση σε κάποιον να προσέχει: ~! Ο εχθρός παραµο-
νεύει! || - στη διατροφή σου! || (σε επιγραφές) ~! Εργα στον δρόµο! (β) 
(αντί τής προστ. πρόσεχε | πρόσεξε) ως προειδοποίηση σε κάποιον 
για άµεσο κίνδυνο: ~! Το δέντρο πέφτει! (γ) ΣΤΡΑΤ. ως παράγγελµα 
για στάση προσοχής ANT. ανάπαυση! ΦΡ. (α) στάση προσοχής ακί-
νητη θέση τού σώµατος σε όρθια στάση µε χέρια κάτω, παράλληλα 
προς το σώµα και πόδια κλεισµένα (β) στέκοµαι προσοχή (i) στέκο-
µαι όρθιος, ακίνητος, µε τεντωµένο σώµα και κολληµένα χέρια και 
πόδια: στην έπαρση τής σηµαίας και στον εθνικό ύµνο όλοι στέκονται 
προσοχή (ii) εκδηλώνω σεβασµό ή υποταγή σε (κάποιον/κάτι): 
µπροστά στη γυναίκα του στέκεται προσοχή! ΣΥΝ. στέκοµαι κλαρίνο, 
στέκοµαι σούζα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προσέχω]. 

πρόσοψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων) 1. η πρόσθια όψη οικο-
δοµήµατος: η ~ βλέπει στον κεντρικό δρόµο τής πόλης 2. (λαϊκ.-ει-
ρων.) το πρόσωπο και γενικά η εµφάνιση (κάποιου): σιγά την ~! ΣΥΝ. 
µούτρα, φάτσα, µάπα. | ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσοψις < προσ- + οψις]. 

προσόψι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µικρή πετσέτα για το σκούπισµα τού 
προσώπου. Επίσης (λόγ.) προσόψιο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προσόψιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. προσό-
ψιος < πρόσοψις]. 

προσπάθε!" (η) {προσπαθειών} 1.η καταβολή σωµατικής ή πνευµα-
τικής δύναµης προς επίτευξη σκοπού: µεγάλη | συστηµατική | συλ-
λογική | συνεχής | συντονισµένη ~|| οι ~ των σωστικών συνεργείων 
συνεχίζονται | στέφθηκαν από επιτυχία || κάνω | καταβάλλω ~ για 
κάτι || στηρίζω την ~ κάποιου || χρειάστηκαν προσπάθειες ετών για 
την υλοποίηση τού στόχου 2. η απόπειρα, η δοκιµή για την επίτευξη 
στόχου: έκαναν δύο συνεχόµενες - να αποδράσουν || µία - παραπάνω 
δεν βλάπτει! || αρκεί η ~! || σήκωσε το βάρος στην τρίτη ~. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «προσήλωση µε πάθος σε κάτι, αφοσιωµένη 
επιθυµία», < προσπαθής < προσ- + -παθής < πάθος]. 

προσπαθώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {προσπαθείς... | προσπάθησα} ♦ 1. 
(αµετβ.) καταβάλλω σωµατικές, πνευµατικές δυνάµεις προς την επί-
τευξη στόχου: ~ πάντα για το καλύτερο || µάταια | άδικα προσπαθείς! 
(βλ. κ. λ. αγωνίζοµαι, παιδεύοµαι, πολεµώ) ♦ 2. (µετβ.) δοκιµάζω (να 
πετύχω κάτι), αποπειρώµαι: προσπάθησε τρεις φορές να τον δει, αλλά 
ήταν συνεχώς απασχοληµένος || - να καταρρίψω το παγκόσµιο ρεκόρ 
ΣΥΝ. δοκιµάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προσπαθώ (-έω), αρχική σηµ. «ερωτεύοµαι µε πάθος», 
< προσ- + -παθώ (< πάθος). Η σηµερινή σηµ. µεσν.]. 

προσπέκτους (το) {άκλ.} φυλλάδιο στο οποίο περιγράφονται οι κυ-
ριότερες ιδιότητες, τα προσόντα και ο τρόπος λειτουργίας ενός προϊ-
όντος, το οποίο διατίθεται από την ίδια την εταιρεία κατασκευής του 
είτε συνοδευτικά, ώστε να κατατοπίζεται ο αγοραστής για τη σωστή 
χρήση του, είτε διαφηµιστικά για την προσέλκυση πιθανών αγορα-
στών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. prospectus < λατ. prospectus «όψη, θέα» < prospicere 
«παρατηρώ (από πριν)»]. 

προσπελάζω ρ. µετβ. {προσπέλασα} (λόγ.) πλησιάζω, έρχοµαι κοντά 
σε (κάποιον/κάτι): οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 
στα σωστικά συνεργεία να προσπελάσουν το σηµείο τού ατυχήµατος 
ΣΥΝ. προσεγγίζω. — προσπέλαση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + πελάζω «πλησιάζω, προσεγγίζω» < πέλας 
«πλησίον» (βλ.λ.)]. 

προσπελάσιµος, -η, -ο 1. (τόπος ή πρόσωπο) τον οποίο µπορεί να 
πλησιάσει κανείς ΑΝΤ. απροσπέλαστος 2. (µτφ.) ό,τι µπορεί κανείς να 
κατανοήσει: κείµενο ~. 

προσπέραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (κυρ. για όχηµα) η 
κίνηση µε την οποία (κάποιος) φθάνει (κάποιον/κάτι που προπορεύε-
ται) και περνάει µπροστά του: οδηγούσε βιαστικά κάνοντας συνεχείς 
~. Επίσης προσπέρασµα (το). 

προσπερνώ ρ. µετβ. {προσπερνάς... | προσπέρασα} 1. φθάνω (κά-
ποιον/κάτι) στον δρόµο καθώς κινούµαι και τον ξεπερνώ προχωρώ-
ντας µπροστά: απαγορεύεται να προσπεράσεις από τα δεξιά κινού-
µενο όχηµα || µας προσπέρασε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα 2. (µτφ.) απο-
φεύγω να επιµείνω (σε κάτι), εντοπίζοντας την προσοχή µου σε ό,τι 
ακολουθεί: προσπέρασε το αγενές σχόλιο τού δηµοσιογράφου || ~ τις 
σελίδες που δεν µ' ενδιαφέρουν 3. αφήνω πίσω µου: σύµφωνα µε τον 
χάρτη, πρέπει να έχουµε ήδη προσπεράσει το ξενοδοχείο. — προ-
σπέρασµα (το). [ΕΤΥΜ. < προσ- + περνώ, απόδ. τού γαλλ. surpasser]. 

προσπέφτω ρ. αµετβ. [µεσν.] {πρόσπεσα} 1. πέφτω ικετευτικά στα 
πόδια (κάποιου), παρακαλώντας τον για κάτι: του πρόσπεσα, για να 
µου κάνει τη χάρη 2. (συνεκδ.) ταπεινώνοµαι µπροστά σε κάποιον 
(παραδεχόµενος λάθος µου). 

προσπίπτω ρ. αµετβ. {προσέπεσα} (αρχαιοπρ.) 1. προσπέφτω (βλ.λ.) 
2. εµφανίζοµαι, γίνοµαι αντιληπτός: προσπίπτει στην ακοή | στις αι-
σθήσεις ΣΥΝ. υποπίπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + πίπτω «πέφτω» (βλ. 
κ. πέφτω)]. 

προσποίηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η συµπερι-
φορά αυτού που προσποιείται: ~ ενδιαφέροντος | ενθουσιασµού ΣΥΝ. 
υπόκριση 2. ο έντονα επιτηδευµένος και αφύσικος τρόπος συµπερι-
φοράς: τον ενοχλούσε η ~ στους τρόπους της ΣΥΝ. επιτήδευση ΑΝΤ. 
φυσικότητα 3. ΑΘΛ. η κίνηση παίκτη που στοχεύει στην παραπλάνη-
ση τού αντιπάλου σχετικά µε τις πραγµατικές του προθέσεις: ~ και 
καλάθι! 

προσποιητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δεν προκύπτει αυθόρµητα και 
ειλικρινά αλλά µε προσποίηση: ~ ενδιαφέρον | άνεση | χαρά | χαµό-
γελο ΣΥΝ. ψεύτικος, υποκριτικός, επιτηδευµένος, φτειαχτός ΑΝΤ. 
απροσποίητος, φυσικός. Επίσης προοποιητικός [αρχ.]. — προσποιητά 
| -ώς [αρχ.] επίρρ. 

προσποιούµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {προσποιείσαι... | προσποιή-
θηκα} ♦ 1. (µετβ.) παρουσιάζω εικόνα τού εαυτού µου διαφορετική 
από την πραγµατική, προβάλλω ψεύτικες προθέσεις και επιθυµίες 
αποκρύπτοντας τις πραγµατικές: ~ τον θυµωµένο | τον πλούσιο | τον 
άρρωστο | τον θρήσκο | τον καλλιτέχνη (κάνω ότι είµαι θυµωµένος | 
πλούσιος | άρρωστος κ.λπ.) || - ότι ενδιαφέροµαι για τα προβλήµατα 
τους || ~ άγνοια ♦ 2. (αµετβ.) συµπεριφέροµαι µε τρόπο ψεύτικο, εµ-
φανίζοµαι σκόπιµα διαφορετικός από ό,τι είµαι: δεν ενδιαφέρεται στ' 
αλήθεια- προσποιείται! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ· < αρχ. 
προσποιούµαι «οικειοποιούµαι, αποκτώ για τον εαυτό µου» (και ενεργ. 
προσποιώ «προσθέτω, προσκολλώ κάτι σε κάτι άλλο») < προσ- + 
ποιώ | -οϋµαι. Μέσω τής σηµ. «αποκτώ κάτι που δεν µου ανήκει (σαν 
να ήταν δικό µου)» το ρ. δήλωνε ήδη στην αρχαιότητα και την 
έννοια τής επιτήδευσης, τής υποκρισίας]. 

προσπορίζω ρ. µετβ. {προσπόρισα} (λόγ.) 1. προµηθεύω: ~ αγαθά | 
κέρδος | οφέλη σε κάποιον 2. (µεσοπαθ. προοπορίζοµαι) προµηθεύο-
µαι, αποκτώ: - τα αναγκαία. — προσπορισµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοίρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + πορίζω < πόρος]. 

πρόσπτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣ. 1. η πρό-
σκρουση κινούµενου σώµατος σε κάτι άλλο, κυρ. η πρόσκρουση 
ακτίνας φωτός, ηλεκτρονίων κ.λπ. σε µια επιφάνεια ή η κατεύθυνση 
αυτής τής πρόσκρουσης 2. γωνία προσπτώσεως (i) η γωνία που σχη-
µατίζει µια ακτίνα λ.χ. φωτός µε την κάθετο σε µια επιφάνεια, στο 
σηµείο όπου η ακτίνα προσκρούει στην επιφάνεια αυτή (ii) (στα αε-
ροπλάνα) η γωνία που σχηµατίζεται από τη χορδή µιας αεροτοµής 
τή£ πτέρυγας ή τής ουράς και τον άξονα τής ατράκτου. 

πρόσρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (αρχαιοπρ.) η προσα-
γόρευση, η προσφώνηση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσρησις < προσ- + 
ρήσις]. 

προσρόφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΧΗΜ. η διείσδυση 
ξένων µορίων ή ιόντων στην επιφάνεια στερεού, πορώδους ή κονιο-
ποιηµένου σώµατος, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό επίστρωσης 
στην επιφάνεια αυτή. — προσροφώ ρ. {-άς κ. -είς...}. [ΕΤΥΜ. < 
προσ- + -ρόφηση < αρχ. ροφώ (βλ. κ. ρουφώ), απόδ. τού αγγλ. 
adsorption]. 

προσσελήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσεδάφιση 
(διαστηµικού οχήµατος} στην επιφάνεια τής Σελήνης: οµαλή ~.   — 
προσσεληνώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < προσ- + σελήνη + -ωση, κατά το 
προσγείωση]. 

προσσχηµατισµός (ο) [1891] ΓΛΩΣΣ. (α) (παλαιότ.) ο µορφολογικός 
µεταπλασµός ορισµένων τύπων των ονοµάτων, που θεωρήθηκε ως εµ-
φατική δήλωση, λ.χ. ονείρατα (αντί όνειρα) (β) το στοιχείο που επαυ-
ξάνει επίρρηµα ή αντωνυµία καθιστώντας τη δείξη περισσότερο 
έντονη, λ.χ. εδώ - εδωδά, τούτος - τούτος εδώ. 

προσταγή (η) [µτγν.] 1. η επιτακτική διαταγή: δίνω ~ || στις ~ σας! 
(στις διαταγές σας!) 2. (συνεκδ.) ό,τι προστάζει κανείς να γίνει ΣΥΝ. 
επιταγή, πρόσταγµα, κέλευσµα. 

πρόσταγµα (το) [αρχ.] {προστάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι προστάζει 
κανείς να γίνει ΣΥΝ. προσταγή, κέλευσµα· ΦΡ. έχω το (γενικό) πρό-
σταγµα (i) ΣΤΡΑΤ. έχω τη γενική επίβλεψη (διοίκηση) στρατευµάτων 
σε τελετή, κυρ. παρέλαση (ii) (µτφ.) έχω το πάνω χέρι, είµαι αυτός 
που διοικεί και ελέγχει: αυτός έχει το γενικό πρόσταγµα εδώ µέσα! 

προσταδιο (το) [µτγν.] {προσταδί-ου | -ων) το στάδιο που προηγείται 
τής ολοκλήρωσης (διαδικασίας, σχεδίου, ενέργειας κ.λπ.). 

προστάζω ρ. µετβ. {πρόσταξα κ. προσέταξα, προσταγµένος} διατάζω 
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κυρ. ως αρµόδιος ή ανώτερος µε έντονο, επιτακτικό τρόπο: ο βασιλιάς τους 
πρόσταξε να φύγουν. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προστάσσω < προσ- + τάσσω (βλ.λ.), πβ. κ. τάζω - τάσσω]. 

προστακτική (η) ΓΛΩΣΣ. η έγκλιση τού ρήµατος, µε την οποία ο οµιλητής 
δηλώνει προσταγή, προτροπή ή παράκληση· η κατ' εξοχήν έγκλιση τής 
τροπικότητας (βλ.λ.): πήγαινε σπίτι αµέσως || δος µου, σε παρακαλώ, το µολύβι 
σου || µίλα µας και µη µας αγαπάς || η ~ ενεστώτα τού «ντύνω» είναι «ντύνε» 
και η ~ αορίστου «ντύσε». 

προστακτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που εκφράζει ή αποτελεί προσταγή: ~ 
τόνος | ύφος | χειρονοµία ΣΥΝ. επιτακτικός 2. ΓΛΩΣΣ. προστακτική (η) βλ. λ. 
— προστακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ΣΧΟΛΙΟ Από τις πιο χαρακτηριστικές λειτουργίες τής ανθρώπινης 
επικοινωνίας είναι το να λεχθεί σε κάποιον να κάνει κάτι είτε ως εντολή 
(εργασίας, υπηρεσιακή κ.λπ.) είτε ως διαταγή (σε σχέση εξουσίας) είτε ως 
αίτηµα (διευθέτηση, εξυπηρέτηση) είτε ως παράκληση (φιλική, ευγενική) 
είτε ως προτροπή (από ενδιαφέρον ή συµφέρον) κ.λπ. Όλες αυτές οι 
επικοινωνιακές ανάγκες εξυπηρετούνται γλωσσικά από ορισµένους τύπους 
τού ρήµατος µε ιδιαίτερα µορφολογικά (γραµµατικά) χαρακτηριστικά, που 
αποτελούν τη λεγόµενη προστακτική έγκλιση τού ρήµατος: γράφ-ε - γράφ-
ετε, γράψ-ε - γράψ-(ε)τε, να ντύνεσαι - ντύν-εστε, ντύσ-ου - ντυθ-είτε. Στην 
Ελληνική και σε πολλές άλλες γλώσσες η δήλωση των γλωσσικών 
λειτουργιών τής προστακτικής είναι γραµµατικοποιηµένη, εκφράζεται δηλ. 
µε συγκεκριµένες καταλήξεις σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα θέµατα (για 
να διακρίνεται η διαφορά ποιου ενεργείας): γράφε πάντοτε | κάθε µέρα | 
συχνά- γράψε αύριο | τώρα | µια φορά | µια και καλή. Επίσης, η τάση στη 
νεότερη Ελληνική είναι αντί των µονολεκτικών τύπων τής προστακτικής να 
χρησιµοποιούνται περιφραστικοί τύποι µε τον δείκτη να: να γράφεις (= 
γράφε) - να γράφετε (= γράφετε), να γράψεις (= γράψε) - να γράψετε (= 
γράψτε) κ.λπ. Για ορισµένους µάλιστα οµιλητές η χρήση των τύπων µε το 
να θεωρείται πιο έντονη (εµφατική) δήλωση τής προστακτικής. Όταν η 
εντολή, το αίτηµα, η παράκληση κ.λπ. απευθύνεται ή αναφέρεται όχι στον 
φυσικό αποδέκτη, τον ακροατή (δηλ. το β' πρόσωπο), αλλά σε τρίτο 
πρόσωπο ή στον ίδιο τον εαυτό τού οµιλητή, τότε η «προστακτική 
λειτουργία» παίρνει τον χαρακτήρα παραχώρησης, συναίνεσης, έµµεσης 
προτροπής κ.λπ. και δηλώνεται περιφραστικά είτε µε τον δείκτη ας είτε µε 
τον δείκτη να: ας φεύγω νωρίς - ας φεύγει νωρίς, ας φύγω νωρίς - ας φύγει 
νωρίς, να εργάζοµαι εδώ - να εργάζεται εδώ, να εργαστώ εδώ - να εργαστεί 
εδώ. 
∆ύο τύποι προστακτικής χρειάζεται να σχολιασθούν ορθογραφικά: τύποι 
όπως τηλεφωνής)ε)τε (πβ. γράψ(ε)τε) και τύποι όπως ντυθείτε. ∆εν είναι 
σωστό να γράψουµε τηλεφωνείστε αντί τηλεφωνήστε, αφού είναι φανερό 
ότι πρόκειται για συγκεκοµµένο τύπο 
τού τηλεφωνήσετε - τηλεφωνήστε. Ο τ. ντυθείτε γράφτηκε παλαιότερα µε -
η- (ντυθήτε), γιατί θεωρήθηκε ότι συνεχίζει τον τ. τής αρχαίας παθητικής 
προστακτικής (πβ. λύ-θη-τι, λυ-θή-τω, λύ-θη-τε, λυ-θέ-ντων). Στη νεότερη 
γραµµατική, το -είτε (ντυθ-είτε) θεωρείται κατάληξη β' πληθυντικού 
προσώπου τής προστακτικής (πβ. γράφ-ετε, αγαπ-άτε, θεωρ-είτέ) και 
γράφεται πλέον µε -ει- (πβ. κ. υποτακτική να ντυθ-είτε, να θεωρηθ-είτε). 

προστασία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) η παρεχόµενη φροντίδα σε (κά-
ποιον/κάτι), ώστε να προφυλάσσεται από υπαρκτούς ή διαφόρους πιθανούς 
κινδύνους: ~ από το κρύο | τον ήλιο || είχε πάντα δύο σωµατοφύλακες µαζί του 
για - || θε'τω κάποιον υπό την ~ µου || ~ τού περιβάλλοντος | τού καταναλωτή | 
των µειονοτήτων || συστήµατα προστασίας (συστήµατα ασφαλείας) || έχω | 
θέτω κάποιον υπό την προστασία µου ΣΥΝ. προφύλαξη (β) αυτό που παρέχει 
προστασία: η καλύτερη - κατά τού έιτζ είναι η πρόληψη 2. (γενικά) η στάση που 
δηλώνει σεβασµό και διάθεση περιφρούρησης: ~ των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων ΣΥΝ. προάσπιση 3. η ενίσχυση επιφανείας µε κυρ. µεταλλική 
επικάλυψη για την προφύλαξη της από φθοροποιούς παράγοντες (λ.χ. 
διάβρωση, τριβή κ.λπ.): µεταλλική | µη µεταλλική ~ 4. (κα-κόσ.) (α) η ευθύνη 
για την ασφάλεια ιδιωτικής επιχείρησης (κυρ. καταστηµάτων, νυχτερινών 
κέντρων κ.τ.ό.), που αναλαµβάνεται από ανθρώπους τού υποκόσµου (συνήθ. 
µε εκβιαστικό εξαναγκασµό τού ιδιοκτήτη υπό την απειλή προκλήσεως 
φθορών, καταστροφών κ.λπ.) έναντι καθορισµένου οικονοµικού 
ανταλλάγµατος: απείλησαν τον ιδιοκτήτη τού µπαρ ότι αν δεν τους δίνει 
συγκεκριµένο ποσό κάθε µήνα για ~, θα του καταστρέψουν το µαγαζί || πουλάει 
- σε µεγάλα νυχτερινά κέντρα (β) η (συχνά διά τής βίας) ανάληψη τής ευθύνης 
για την ασφάλεια προσώπου (πόρνης, επαίτη κ.λπ.) από κάποιον ο οποίος 
εισπράττει από το πρόσωπο | τον «προστατευόµενο» ποσοστό ή αµοιβή ή που 
το εξωθεί ο ίδιος στην πορνεία ή την επαιτεία για οικονοµικό όφελος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το να στέκεται κανείς µπροστά από κάτι», < 
προστάτης (βλ.λ.)]. 

προστατεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η εγχειρητική (µερική ή ολική σε περιπτώσεις 
καρκίνου) αφαίρεση τού προστάτη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. prostatectomie]. 

προστατευόµενος, -η (κ. -ένη), -ο 1. (α) αυτός που είναι υπό την προστασία 
(κάποιου) (β) ΝΟΜ. προστατευόµενο µέλος έµµεσα ασφαλισµένο µέλος τής 
οικογένειας εργαζοµένου, το οποίο δικαιούται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
ή/και σύνταξη 2. (συνήθ. µειωτ.) αυτός που έχει την υποστήριξη κάποιου 
(συνήθ. ισχυρού) και διατηρεί κάποια προνόµια, ακόµα και χωρίς να τα 
δικαιούται: (κ. ως ουσ.) είναι 

ο ~ τού καθηγητή και κάνει ό,τι θέλει µέσα στην τάξη 3. (ειδικότ. 
στην οικολογία) είδος τής πανίδας ή τής χλωρίδας που προστατεύεται µε 
διάφορα µέτρα από εξαφάνιση ή καταστροφή: τα δελφίνια, οι θαλάσσιες 
χελώνες, οι αρκούδες κ.ά. ζώα είναι ~ είδη || οι εθνικοί δρυµοί έχουν 
ανακηρυχθεί ~ περιοχές. [ΕΤΥΜ Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. προστατεύω, 
µετάφρ. δάνειο από 

γαλλ. protégé]. προστατευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που παρέχει προστασία: ~ 
πλέγµα | σύστηµα | κάλυµµα | επίστρωση | θωράκιση | τείχος 2. BOT. 

προστατευτικός ιστός ο ιστός που εξασφαλίζει τη φυσική προστασία τού 
φυτού από τις καιρικές µεταβολές 3. αυτός που εκφράζει την τάση (κάποιου) 
να προστατεύει: ~ τόνος | ύφος || οι γονείς του είναι υπερβολικά προστατευτικοί 
4. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τον προστατευτισµό (βλ.λ.): ~ πολιτική | 
παρέµβαση | δασµοί. — προ-στατευτικά επίρρ. 

προστατευτικοτητα (η) [1898] {χωρ. πληθ.} η τάση (κάποιου) να παρέχει 
προστασία, η προστατευτική συµπεριφορά: η υπερβολική -των γονιών του τον 
εµπόδισε να αναπτύξει ανεξάρτητη προσωπικότητα. 

προστατευτισµός (ο) η εµπορική πολιτική πρακτική που επιδιώκει την 
προστασία τής εγχώριας παραγωγής από τον εξωτερικό ανταγωνισµό µε την 
επιβολή περιορισµών ή δασµών στις εισαγωγές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. protectionism]. 

προστατεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προστάτευ-σα (κ. λαϊκ. προστάτεψα), -θηκα 
(καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. (α) φροντίζω (κάποιον/κάτι), ώστε να 
προφυλάσσεται από κίνδυνο ή από κάτι δυσάρεστο: έτρεξαν κάτω απ' το 
υπόστεγο, για να προστατευθούν από τη βροχή || ~ τους αδικηµένους ΣΥΝ. 
προφυλάσσω (β) προστατευόµενο µέλος (οικογενείας) βλ. λ. προστατευόµενος 
2. εξασφαλίζω την ισχύ και τον σεβασµό: - την πολυφωνία στην ενηµέρωση 
ΣΥΝ. προασπίζω, βοηθώ 3. ενισχύω υλικά και ηθικά: ένας πλούσιος 
επιχειρηµατίας που προστατεύει τις τέχνες και τα γράµµατα 4. (κακόσ.) έχω 
αναλάβει επί πληρωµή και συχνά εξαναγκαστικά την προστασία κάποιου 
(νυχτερινού κέντρου, πόρνης, επαίτη κ.ά.): «τα παιδιά επαιτούν όλη µέρα και 
παραδίδουν τις εισπράξεις σ' αυτούς που τα "προστατεύουν"» (εφηµ.). 

προστάτης (ο) {προστατών}, προστάτρια (η) [µτγν.] {προστα-τριών} 1. αυτός 
που προφυλάσσει (κάποιον/κάτι) από πιθανούς κινδύνους: ο στρατός είναι ο ~ 
τής εθνικής ασφάλειας || ο ~ τής οικογένειας (ο άνδρας -πατέρας ή γυιος- που 
θεωρείται κατά τον νόµο ότι προστατεύει την οικογένεια του) || ο ~ των 
συµφερόντων | τής υγείας κάποιου || ο ~ άγιος των ναυτικών είναι ο Αγιος 
Νικόλαος 2. αυτός που αναλαµβάνει την υποστήριξη, που υπερασπίζεται 
(κάποιον/κάτι): γνωστός - των ανθρωπίνων δικαιωµάτων | τής ανεξιθρησκίας | 
τού περιβάλλοντος | τού νόµου | των αδυνάτων 3. αυτός που παρέχει 
υποστήριξη, που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόοδο, την επιτυχία 
(κάποιου): αναγνώρισε το ταλέντο του και έγινε ο ~ του, χρηµατοδοτώντας τις 
σπουδές του || ~ των τεχνών 4. ΙΣΤ. (στην αρχαία Αθήνα) ο αντιπρόσωπος 
µετοίκου ή απελεύθερου ενώπιον τού δικαστηρίου 5. (κακόσ.) (α) πρόσωπο 
που αναλαµβάνει (συχνά εξαναγκαστικά) την προστασία (πόρνης, επαίτη, 
νυχτερινού κέντρου κ.λπ.) έναντι ποσοστού ή αµοιβής (β) (ειδικότ.) ο 
προαγωγός πόρνης ΣΥΝ. (αργκό) νταβατζής 6. προστάτης (ο) (α) ΑΝΑΤ. 
[1876] αδένας τού ανδρικού γεννητικού συστήµατος σε σχήµα κάστανου, που 
περιβάλλει την ουρήθρα στη βάση τής κύστης και εκκρίνει ένα αλκαλικό 
υγρό, το οποίο συναποτελεί µέρος τού σπέρµατος: εγχείρηση προστάτη | 
καρκίνος | υπερτροφία τού ~ (β) (συνεκδ.) η προστατίτιδα: έχω ~. Επίσης 
(λόγ.) προστάτιδα [αρχ.] {προστάτιδων} κ. προστάτισ-σα (η) 
{προστατισσών}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που στέκεται µπροστά από κάτι ή κάποιον, 
αρχηγός, ηγέτης», < προΐσταµαι, όπου -στάτης < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι. Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ., ενώ η σηµ. που αναφέρεται στον ανδρικό 
γεννητικό αδένα, αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. prostate]. 

προστατικός, -ή, -ό [1894] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον αδένα τού 
προστάτη: ~ υγρό 2. ΙΑΤΡ. προστατικός (ο) άνδρας που έχει προσβληθεί από 
νόσο τού προστάτη. 

προστατίτιδα (η) [1876] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού αδένα τού 
προστάτη ΣΥΝ. προστάτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. prostatite]. 

προστατοκήλη (η) ΙΑΤΡ. κήλη τού προστάτη. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prostatocele]. 

προστατόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική εκροή προστατικού 
βλεννώδους υγρού από την ουρήθρα. 
[ΕΤΥΜ. < προστάτης + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < ρέω, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prostatorrhoea]. 

προστέγασµα (το) [µτγν.] {προστεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το τµήµα τής 
οροφής που προεξέχει προφυλάσσοντας από τα νερά τής βροχής. 

προστεγο (το) [1897] {προστέγ-ου | -ων} 1. ΝΑΥΤ. κατασκευή στο ανώτατο 
κατάστρωµα σκάφους και κοντά στην πλώρη· χρησιµοποιείται για τη φύλαξη 
εφοδίων, µηχανηµάτων κ.λπ. ή για την προφύλαξη των ναυτικών από τη 
βροχή ΣΥΝ. (λαϊκ.) καµπούνι 2. εξωτερικό προσάρτηµα κτηρίου, που σκεπάζει 
τον χώρο µπροστά στην είσοδο και γενι-κότ. κάθε προεξοχή τού κτηρίου, που 
προστατεύει από τη βροχή, τον ήλιο κ.λπ. ΣΥΝ. µαρκίζα. [ΕΤΥΜ. < προ- + -
στεγο < στέγη]. 

προστέθηκα ρ. → προσθέτω 
προστεθεψένος, -η, -ο → προσθέτω 
προστερνίδιο (το) {προστερνιδί-ου | -ων} 1. (στην αρχαιότητα) τεχνητό στήθος 

που φορούσαν οι ηθοποιοί στον θώρακα τους, για να φαίνονται πιο 
επιβλητικοί, µεγαλόσωµοι 2. διακοσµητικό κυρ. κά- 
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λυµµα ή άλλο στολίδι, που κρεµιέται στο στέρνο αλόγου 3. το λουρί που 
δένεται γύρω από το στήθος υποζυγίου, σταθεροποιώντας το σαµάρι ή τη 
σέλα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. προστερνίδιον, υποκ. τού επιθ. πρόστερνος < προ- + -στέρνος < 
στέρνον (βλ.λ.)]. προστηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η 
ανάθεση από ένα πρόσωπο (προστήσαντα) σε κάποιον άλλο (προστηθέντα) ορι-
σµένης υπηρεσίας που αποβλέπει στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και 
γενικότερα στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων τού πρώτου. [ΕΤΥΜ. 
Νεόπλαστος όρ. που ανάγεται στο αρχ. προΐστηµι «τοποθετώ µπροστά µου - 
ορίζω (κάποιον) αρχηγό ή εκπρόσωπο µου», µε βάση το νέο αοριστικό θ. στησ-]. 
προστίθεµαι ρ. -> προσθέτω 
προστιθέµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που προστίθεται 2. ΟΙΚΟΝ. (α) 
προστιθέµενη αξία η αξία που προστίθεται σε προϊόν σε κάθε στάδιο τής 
παραγωγής του (β) φόρος προστιθέµενης αξίας βλ. λ. φόρος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. 
ενεστ. τού αρχ. προστίθηµι «προσθέτω», o φόρος προστιθέµενης αξίας είναι 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. Value Added Tax (VAT)]. προστιµάρω ρ. µετβ. 
{προστιµάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) επιβάλλω πρόστιµο (σε κάποιον). — 
προστιµάρισµα (το). πρόστιµο (το) {προστίµ-ου | -ων} 1. η χρηµατική ποινή που 
επιβάλλεται για την παράβαση κανονισµού, για πταίσµα: βάζω | επιβάλλω - σε 
κάποιον || ο ελεγκτής τού έβαλε ~, γιατί δεν είχε εισιτήριο || πλήρωσα ~ για 
παράνοµο παρκάρισµα 2. (ειδικότ.) η χρηµατική ποινή που επιβάλλεται σε 
υπάλληλο για πειθαρχικό παράπτωµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόστιµον< προσ- + -
τιµον< τιµή]. προστόµαχος (ο) [1892] {προστοµάχου} ΑΝΑΤ. διεύρυνση τού 
πεπτικού σωλήνα µπροστά από το στοµάχι. προστοµιαίο (το) ΑΡΧΙΤ. (α) (στην 
αρχαιότητα) το περιχείλωµα πηγαδιού από ενιαίο λίθο (β) το τοξοειδές τµήµα 
θολωτής αρχιτεκτονικής κατασκευής, το οποίο δηµιουργείται λ.χ. µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προστοµιαϊον < αρχ. προστόµιον < προ- + στόµιον (βλ.λ.)]. 
προστοµίδα (η) ΜΟΥΣ. το εξάρτηµα των πνευστών οργάνων που ο εκτελεστής 
ακουµπά στα χείλη του, το επιστόµιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προστοµίς, -ίδος < προ- 
+ -στοµίς < στόµα]. προστρέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προσέτρεξα κ. πρόστρεξα} 
(λόγ.) 1. (µτφ.) σπεύδω προς (κάποιον/κάτι), ώστε να βοηθήσω ή να βοηθηθώ: ~ 
στις εκκλήσεις κάποιου || αυτό το ίδρυµα προστρέχει σε βοήθεια όλων εκείνων 
που κατηγορούνται άδικα || ~ στους φίλους για συµπαράσταση || µπορούσαν να 
προστρέξουν στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία (να ανατρέξουν) 2. (µτφ.) 
οδηγούµαι ή βρίσκω διέξοδο (σε κάτι/κάποιον) αναζητώντας µια λύση: ~ στα 
φιλανθρωπικά αισθήµατα κάποιου, για να µε ενισχύσει || ~ σε κάθε µέσο 
(δοκιµάζω, επιχειρώ τα πάντα) ΣΥΝ. καταφεύγω, προσφεύγω. προστριβή (η) 
[1871] 1. (λόγ.-σπάν.) η πρόστριψη (βλ.λ.) 2. (µτφ.-συ-νήθ. στον πληθ.) η 
έντονη αντιπαράθεση, η σύγκρουση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών: η 
συνεργασία τους υπήρξε οµαλή, χωρίς να έρθουν ποτέ σε -1| διαρκείς | πολιτικές | 
προσωπικές ~ ΣΥΝ. διένεξη, φιλονικία, σύγκρουση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
friction], πρόστριψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων) (λόγ.) η τριβή δύο 
αντικειµένων, δύο σωµάτων µεταξύ τους: η ~ γυαλιού σε µαλλί προκαλεί την 
ηλέκτριση του ΣΥΝ. προστριβή. — προστρίβω ρ. [αρχ.]. πρόστυλος, -η, -ο [µτγν.] 
ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. (για κτήρια) αυτός που 
έχει στην πρόσοψη του στύλους, κίονες: ~ ναός. πρόστυµµα (το) {προστύµµ-
ατος | -ατα, -άτων) ουσία που προσκολλάται στις ίνες υφάσµατος, 
σταθεροποιώντας το χρώµα του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προστύφω «προσυµπυκνώνω, 
προκατεργάζοµαι ύφασµα για βαφή» < προ- + αρχ. στύφω «συµπυκνώνω, 
καθιστώ κάτι συµπαγές - κατεργάζοµαι ύφασµα για βαφή» (βλ.λ.)]. πρόστυπος, 
-η, -ο [µτγν.] (για ανάγλυφη παράσταση) αυτός που εξέχει ελάχιστα από την 
επιφάνεια πάνω στην οποία έχει δηµιουργηθεί ANT. έκτυπος. προστυχάνθρωπος 
(ο) (οικ.) πρόστυχος άνθρωπος. πρόστυχαντζα (η) ίχωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-
εκφραστ.) ο πρόστυχος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < πρόστυχος + παραγ. επίθηµα -άντζα (βλ.λ.), πβ. κ. µαστορ-άντζά]. 
προστυχεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προστύχεψα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ  
(κάτι/κάποιον)  πρόστυχο,  χυδαίο  ΣΥΝ.  εκχυδαίζω  ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
πρόστυχος, χυδαίος: η εκποµπή του έχει πολύ προ-στυχέψει τώρα τελευταία. 
Επίσης προστυχαίνω.   — προστύχεµα (το). προστυχιά (η) 1. η ιδιότητα τού 
πρόστυχου: η ~ του ξεπερνά κάθε όριο ΣΥΝ. χυδαιότητα, ποταπότητα 2. 
(συνεκδ.) πράξη ή λόγος που χαρακτηρίζεται από χυδαιότητα: δεν θα κάτσω 
ν'ακούω προστυχιές! || ήταν µεγάλη ~ να φερθεί έτσι στον ευεργέτη του! 3. 
(ειδικότ.) προστυχιές (οι) τα βροµόλογα, χυδαία υπονοούµενα ΣΥΝ. 
προστυχόλογα. προστυχοδουλειά (η) (εκφραστ.) 1. εργασία ή πράξη ηθικά 
επιλήψιµη ΣΥΝ. βροµοδουλειά, προστυχιά 2. πρόστυχη, φτηνιάρικη δουλειά. 
προστυχόκοσµος (ο) (περιληπτ.) ο χυδαίος, πρόστυχος κόσµος. προστυχόλογα 
(τα) λόγια µε πρόστυχο, χυδαίο περιεχόµενο ΣΥΝ. 
βροµόλογα, προστυχιές. προστυχοµουτρο (το) αυτός που έχει πρόστυχη 
έκφραση ή ως χαρακτηρισµός πρόστυχου ανθρώπου. προστυχόπραµα (το) 
{προστυχοπράµατος | χωρ. πληθ.} (ως χαρα- 

κτηρισµός) για πρόσωπο ευτελούς χαρακτήρα ή για πράγµα κακής 
ποιότητας. πρόστυχος, -η, -ο 1. (για πρόσ. κ. πράξεις) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από χυδαιότητα, προκλητικότητα και ανηθικότητα: ~ συµπεριφορά | γέλιο | 
υπονοούµενο || πολύ πρόστυχο εκ µέρους της να σε συκοφαντήσει ΣΥΝ. χυδαίος, 
τιποτένιος, ποταπός, χαµερπής, βρόµικος 

2. πρόστυχη (η) η ανήθικη γυναίκα, κυρ. η πόρνη.   — πρόστυχα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταπλ. τ. τού αρχ. επιθ. πρόστυχης «αυτός που ασχολείται µε κάτι - 
τυχαίος» (κατά τα επίθ. σε -ος, πβ. κ. άµφιρρεπής - αµφίρροπος) < προσ- + -
τυχής < τύχη. Από τη σηµ. «τυχαίος» η λ. µετέπεσε στη σηµ. «επιπόλαιος, 
απρόσεκτος, χυδαίος» (πβ. κ. χυδαίος - επίρρ. 
χύδην«τυχαία, ανακατωτά»)]. 

προστυχοφατσα (η) (λαϊκ.) αυτός που έχει πρόστυχη έκφραση προσώπου ή 
υβριστ. για πρόστυχο άνθρωπο. 

προστυχών (ο) {προστυχόντ-ος, -α | -ες, -ων}, προστυχούσα (η) 
{προστυχουσών} (αρχαιοπρ.) ο πρώτος που τυχαία συναντά κανείς: το θύµα 
ζήτησε βοήθεια από προστυχόντες οδηγούς. [ΕΤΥΜ, Μτχ. αορ. β' τού αρχ. 
προστυγχάνω < προσ- + τυγχάνω]. 

προστώο (το) ΑΡΧΑΙΟΛ. προστέγασµα στηριζόµενο σε κίονες, που οικοδοµείται 
µπροστά από τη στοά τής κυρίως πύλης οικοδοµήµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
προστωον< προ- + -στώον< στοά | στοιά (αττ.(, βλ.λ.]. 

προσυγκέντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} συγκέντρωση ατόµων 
σε συγκεκριµένο χώρο και σε προσυµφωνηµένη ώρα, προκειµένου ως οµάδα 
να βαδίσουν προς τον χώρο τής κύριας συγκέντρωσης. 

προσυλλογισµός (ο) [αρχ.] αλληλουχία συλλογισµών, στην οποία κάθε φορά 
ως αντικείµενο προβληµατισµού τίθεται το αµέσως προηγούµενο 
συµπέρασµα, στο οποίο έχει καταλήξει κανείς. — προσυλ-λονισπκός, -ή, -ό 
[1861], προσυλλογίζοµαι ρ. [αρχ.]. 

προσυµβατικός, -ή, -ό αυτός που προηγείται τής κατάρτισης τής σύµβασης: ~ 
στάδιο (το στάδιο των διαπραγµατεύσεων). 

προσύµφωνο (το) {προσυµφών-ου | -ων} ΝΟΜ. προπαρασκευαστική σύµβαση 
µε την οποία τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν στο µέλλον 
την οριστική σύµβαση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. accord préliminaire]. 

προσυµφωνώ ρ. µετβ. {-είς... | προσυµφών-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
συµφωνώ (για κάτι) από πριν: είχαν προσυµφωνήσει τον τρόπο αντιµετώπισης 
τού θέµατος 2. (η µτχ. προσυµφωνηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συµφωνηθεί 
ή καθοριστεί εκ των προτέρων: ~ επιτόκιο || το αποτέλεσµα τής διαδικασίας 
ήταν ~ || όλα ήταν ~. 

προσυνεδριακός, -ή, -ό αυτός που προηγείται ενός συνεδρίου: ~ περίοδος | 
ενέργειες | διαδικασίες || έχουν συσταθεί - όργανα για την καλύτερη οργάνωση 
τού συνεδρίου. 

προσυνέδριο (το) {προσυνεδρί-ου | -ων} συνέδριο που γίνεται για την 
προετοιµασία τού κυρίως συνεδρίου. 

προσυνεννοηµένος, -η, -ο [1843] αυτός που έχει συµφωνηθεί από πριν, τού 
οποίου η έκβαση καθορίζεται από πριν: το αποτέλεσµα τού αγώνα φαίνεται 
πως ήταν - ΣΥΝ. φτειαχτός, σικέ. — προσυνεννοη-µένα επίρρ. 

προσυνεννόηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ των προτέρων 
συνεννόηση: δεν υπήρξε καµιά ~ πριν από την υπογραφή τής συµφωνίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. préarrangement]. 

προσυπογράφω ρ. µετβ. [µτγν.] {προσυπέγραψα, προσυπογράφθηκα (λόγ. 
προσυπεγράφην, -ης, -η...), προσυπογεγραµµένος} 1. υπογράφω από κοινού 
µε άλλον ή άλλους: ~ µια διακήρυξη || (µεσοπαθ.) η απόφαση πρέπει να 
προσυπογραφεί από όλα τα µέλη τού συµβουλίου 2. (µτφ.) δίνω την έγκριση 
µου σε (κάτι), αποδέχοµαι: δεν ~ τέτοιου είδους αυθαίρετες ενέργειες ΣΥΝ. 
εγκρίνω. — προσυπογραφή (η) [1816]. 

προσυπολογίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προσυπολόγισ-α, -τηκα, -µένος} υπολογίζω 
επιπλέον, επιπροσθέτως: στα έξοδα τού ταξιδιού θα πρέπει να 
προσυπολογιστούν και τα έξοδα διανυκτέρευσης ΣΥΝ. συνυπολογίζω. — 
προσυπολογισµός (ο) κ. προσυπολόγιση (η). 

προσυστολή (η) ΒΙΟΛ. Ο χρόνος πριν από τη συστολή των κοιλιών τής καρδιάς, 
που συµπίπτει µε το τέλος τής διαστολής τους. — προ-συστολικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. presystole]. 

προσφάγι κ. προσφάι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) ό,τι τρώει κανείς µε ψωµί ως 
συµπλήρωµα του: είχε κι ελιές | τυρί για ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσφάγιον < 
προσ- + -φάγιον < θ. φαγ- τού αρχ. απρφ. φαγεϊν (βλ. λ. φαγητό)]. 

πρόσφατος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µόλις δηµιουργηθεί ή συµβεί: ~ εξελίξεις 
στον χώρο τής ιατρικής || κατά την ~ επίσκεψη µου στην Κύπρο || ~ γεγονός | 
πλήγµα | είδηση ANT. παλιός 2. αυτός που αναφέρεται στο κοντινό παρελθόν: ~ 
ανάµνηση. — πρόσφατα | προσφάτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που φονεύθηκε πριν από λίγο», < προσ- + 
ρηµατικό επίθ. *φατός< *gwhn-to-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gwhen- 
«χτυπώ, σκοτώνω» (εξού και αρχ. θείνω, ίδια σηµ., < *gwhen-jö), πβ. σανσκρ. 
hânati «χτυπώ, σκοτώνω», αρχ. σλαβ. ungo «κόβω», αρµ. jnjem «εξολοθρεύω, 
εξοντώνω», λατ. (de-)fen-do «υπερασπίζω, αµύνοµαι» κ.ά. Οµόρρ. φόν-ος 
(βλ.λ.). Το επίθ. πρόσφατος αναφερόταν αρχικώς σε ανθρώπους ή ζώα που 
είχαν µόλις σκοτωθεί, ενώ χρησιµοποιήθηκε ως τεχνικός όρ. µε τη σηµ. 
«φρέσκος» σχετικά µε κρέατα, φρούτα, υγρά, ψάρια κ.ά. Η σηµερινή σηµ. 
είναι ήδη αρχ.]. 

προσφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {πρόσφερ-α (λόγ. προσέφερα), -θηκα (λόγ. µτχ. 
προσφερθείς, -είσα, -έν), -µένος} 1. δίνω (σε κάποιον) µε φιλική διάθεση ή 
από ευγένεια: στις γυναίκες προσφέρουν συνήθως λου- 
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λούδια || ~ ανιδιοτελή βοήθεια || η οργάνωση αυτή προσφέρει στέγη 
και τροφή σε απόρους 2. (ειδικότ.) δίνω ως κέρασµα: να σου ~ κάτι 
να πιεις | ένα σοκολατάκι; || τι να σου ~; || τα ποτά τα προσφέρει το 
κατάστηµα ΣΥΝ. κερνώ 3. (µτφ.) δίνω (κάτι εξαιρετικά σηµαντικό, 
κυρ. κάτι που έχει αξία για το σύνολο): προσέφερε πολλά στην παι-
δεία | στη δικαιοσύνη | στην επιστήµη µε το έργο του || πρόσφερε την 
αµέριστη υποστήριξη του στους αγώνες µας 4. κάνω δωρεά: προσέ-
φερε το αρχείο του στο ίδρυµα µας 5. δίνω (κάτι) ως πιστός: ~ θυσία 
6. (γενικότ.) παρέχω, εξασφαλίζω: η λύση αυτή προσφέρει πολλά πλε-
ονεκτήµατα || δεν προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις 7. διαθέτω 
προς πώληση ή ανταλλαγή: το κατάστηµα προσφέρει µεγάλη ποικιλία 
ηλεκτρικών συσκευών || προσφέρει καλή ποιότητα σε φθηνές τιµές 
ΣΥΝ. πουλώ 8. προτείνω (χρηµατικό ποσό) ή παρέχω (αντάλλαγ-µα) 
για την εξασφάλιση πράγµατος ή δικαιώµατος: προσφέρεται αµοιβή 
σε όποιον βρει το χαµένο σκυλάκι || ο πλειστηριασµός ξεκινά µε 
50.000 δρχ. ποιος προσφέρει περισσότερα; 9. παρέχω (κάτι ως 
επαγγελµατίας): σας προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας σε χαµηλές τιµές 
|| το κατάστηµα µας προσφέρει υψηλή εξυπηρέτηση στους εκλεκτούς 
πελάτες µας- (µεσοπαθ. προσφέροµαι) 10. εκδηλώνω την πρό-θεση να 
ενεργήσω για συγκεκριµένο σκοπό: προσφέρθηκε ευγενώς να 
βοηθήσει όπως µπορούσε || ~ να εξυπηρετήσω | να συνεισφέρω | να 
µεσολαβήσω ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι 11. ενδείκνυµαι, είµαι αρµόδιος, 
κατάλληλος ή ταιριαστός: ο χώρος δεν προσφέρεται για τέτοιες 
συζητήσεις || η εποχή προσφέρεται για µπάνια || το βιβλίο αυτό κα-
τεξοχήν προσφέρεται για τηλεοπτικό σενάριο ΣΥΝ. ταιριάζω, κάνω. 

προσφεύγω ρ. αµετβ. [µτγν.] {προσέφυγα} (+σε) 1. στρέφοµαι, 
απευθύνοµαι (σε κάποιον/κάτι) αναζητώντας διέξοδο ή προσωπική 
κάλυψη µέσω αυτού: ~ στη χρήση βίας, για να γλυτώσω | στην εύκο-
λη λύση | σε κάθε µέσο, προκειµένου να πετύχω τους στόχους µου 
ΣΥΝ. καταφεύγω 2. ΝΟΜ. ασκώ προσφυγή: θα προσφύγει στον Άρειο 
Πάγο | στη δικαιοσύνη. 

προσφιλής, -ής, -ές {προσφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· προσφιλέστ-ερος, -
ατός} πολύ αγαπητός, αρεστός: η ~ του ασχολία είναι το διάβασµα || 
τα ~ µου πρόσωπα! || προτίµησε να αποχωρήσει, κατά την ~ του τα-
κτική ΣΥΝ. πολυαγαπηµένος. — προσφιλώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < προσ- + -φιλής < φιλώ]. 

προσφορά (η) 1. το να προσφέρει κανείς (κάτι): η ~ ενός τόσο ακρι-
βού δώρου προκάλεσε µεγάλη εντύπωση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προ-
σφέρει κανείς: η ~ του στον έρανο µας ήταν εκατό χιλιάδες || η ανα-
καίνιση τού κτηρίου είναι δική του ~· ΦΡ. ιτάσα προσφορά δεκτή για 
να δηλώσουµε ότι και το ελάχιστο που προσφέρει κανείς αρκεί, ικα-
νοποιεί αυτόν που το δέχεται: στην κατάσταση που έχω βρεθεί ~! 3. 
(ειδικότ.) η ευεργετική συνεισφορά (κάποιου), κυρ. σε συνολική προ-
σπάθεια ή υπέρ τού συνόλου: ~ στην επιστήµη | στην ανθρωπότητα || 
ο ίδιος δεν ωφελήθηκε, η πράξη του ήταν καθαρά µια - στο κοινωνικό 
σύνολο 4. η τιµή που προσφέρεται για την αγορά ή πώληση εµπο-
ρεύµατος ή την παροχή υπηρεσίας: η ανάθεση τού έργου δόθηκε στην 
εταιρεία µε τη χαµηλότερη ~ || αν του έκανε µια καλή ~ για το σπίτι, 
θα του το έδινε 5. η µειωµένη τιµή πωλήσεως, κυρ. λόγω εκπτώσεως, 
καθώς και το εµπόρευµα που πωλείται σε αυτή την τιµή: εβδοµάδα 
προσφορών στα καταστήµατα || έχουν προσφορές στα υφάσµατα 
επιπλώσεως 6. η παροχή µισθωτής εργασίας ή εµπορευµάτων προς 
πώληση: νόµος τής ~ και τής ζήτησης (βλ. λ. ζήτηση) 7. ΕΚΚΛΗΣ. το 
πρόσφορο (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
προσφέρω]. 

πρόσφορο (το) ΕΚΚΛΗΣ. Ο µικρός άρτος που προσφέρουν οι πιστοί για 
την τέλεση τής Θείας Ευχαριστίας ΣΥΝ. λειτουργία. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. πρόσφορος, µε σηµ. ήδη µαρ-
τυρούµενη στους εκκλησ. συγγραφείς, λ.χ. Σεραπ. Εύχολόγιον 13, 19: 
εύλόγησον τους προσενεγκόντας τά πρόσφορα]. 

πρόσφορος, -η, -ο αυτός που προσφέρεται για κάτι, κατάλληλος: οι 
συνθήκες δεν είναι πρόσφορες για τέτοιου είδους καλλιέργειες ΣΥΝ. 
αρµόζων ΑΝΤ. απρόσφορος· ΦΡ. (µτφ.) πρόσφορο έδαφος οι ευνοϊκές 
περιστάσεις, το κατάλληλο κλίµα: δεν υπήρχε ~ || βρήκε το έδαφος 
πρόσφορο για ριζικές αλλαγές. — προσφόρως επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσφέρω. Η φρ. πρόσφορο έδαφος είναι απόδ. τού 
γαλλ. terrain favorable]. 

προσφυγακι (το) [1897] {χωρ. γεν.} ο µικρής ηλικίας πρόσφυγας ή το 
παιδί πρόσφυγα ΣΥΝ. προσφυγόπουλο. 

πρόσφυγας (ο/η) {(θηλ. γεν. πρόσφυγος) | προσφύγων} το πρόσωπο 
που εξαναγκάζεται σε φυγή από τον µόνιµο τόπο εγκατάστασης του 
ή την πατρίδα του, κυρ. για να αποφύγει διωγµούς από την επίσηµη ε-
ξουσία: οι ~ τής Μικρασιατικής Καταστροφής | τής Κύπρου | τού Πό-
ντου || πολιτικός ~ || κύµα | συνοικισµός | στρατόπεδο προσφύγων ΦΡ. 
οικονοµικός πρόσφυγας βλ. λ. οικονοµικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρόσφυξ, -υγος < αρχ. προσφεύγω, πβ. κ. φυγάς - φεύ-
γω]. 

προσφυγή (η) 1. (σε περιπτώσεις ανάγκης) η αναζήτηση διεξόδου, 
βοήθειας ή προσωπικής κάλυψης (από κάποιον/κάτι) µε τη χρήση συ-
γκεκριµένων µέσων: απέρριψε κάθε σκέψη για ~ στη βία | σε πρόωρες 
εκλογές ΣΥΝ. καταφυγή 2. ΝΟΜ. το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο ζη-
τείται η παροχή δικαστικής προστασίας από τα διοικητικά δικαστή-
ρια (∆ιοικητικό Πρωτοδικείο) αναφορικά µε µια διοικητική έννοµη 
σχέση: η ~ στον Αρειο Πάγο | στο Συµβούλιο Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. | 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προσφεύγω, πβ. κ. 
φυγή - φεύγω]. 

προσφυγιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο 
πρόσφυγας, η ιδιότητα τού πρόσφυγα: η πίκρα τής ~ || οι Έλληνες 

τής Ιωνίας κατά χιλιάδες πήραν τον δρόµο τής ~ µετά τη Μικρασια-
τική Καταστροφή 2. (περιληπτ.) το σύνολο των προσφύγων. 

προσφυγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε πρόσφυγα ή πρό-
σφυγες: ~ κατοικίες | δάνεια | τραγούδια || - αποκατάσταση 2. προ-
σφυγικά (τα) συνοικισµός ή συγκρότηµα κατοικιών, όπου διαµένουν 
πρόσφυγες. 

προσφυγοκάπηλος (ο) {προσφυγοκαπήλ-ου | -ων, -ους} αυτός που 
συστηµατικά εκµεταλλεύεται τους πρόσφυγες, που καπηλεύεται τη 
συµπάθεια προς τους πρόσφυγες. 

προσφυγοπατέρας (ο) (ειρων.) αυτός που θέλει να παρουσιάζεται ως 
προστάτης τής προσφυγιάς. 

προσφυγόπουλο (το), προσφυγοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πρόσφυγας µικρής ηλικίας ΣΥΝ. προσφυγάκι 2. παιδί πρόσφυγα. 
[ΕΤΥΜ. < πρόσφυγας + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

προσφύγω (να/θα) ρ. → προσφεύγω 
προσφυης, -ής, -ές {προσφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· προσφυέστ-ερος, -

ατός} (λόγ.) αυτός που από τη φύση του είναι κατάλληλος για κάτι: 
~ χειρισµός τού ζητήµατος | απάντηση ΣΥΝ. πρόσφορος, αρµόδιος, εν-
δεδειγµένος. — προσφυώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στενά προσκολληµένος, προσαρµοσµένος», 
< προσφύω «φυτρώνω πάνω σε κάτι, προσκολλώµαι, αναπτύσσοµαι» 
< προς- + φύω | -οµαι (βλ.λ.), πβ. κ. εύ-φυής. Η σηµ. «αρµόζων, ται-
ριαστός» είναι µτγν.]. 

πρόσφυµα (το) {προσφύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. το µόρφηµα 
(συλλαβή ή φθόγγος) που προστίθεται στη θεµατική ρίζα για την κλί-
ση ή την παραγωγή λέξεως, όπως λ.χ. τα προθήµατα (ξε-πλένω), τα 
επιθήµατα (πατερ-ούλης) ή τα ενθήµατα (αναλα-µ-βανω): κλιτικό | 
παραγωγικό | υποκοριστικό ~ (βλ. κ. παράθηµα). [ETYM. αρχ. < 
προσφύω | -οµαι «φυτρώνω πάνω σε κάτι, προσκολλώµαι» < προσ- + 
φύω | -οµαι (βλ.λ.). Ως γλωσσ. όρ. η λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. äff ixe]. 

πρόσφυµα: πρόθηµα, ένθηµα, επίθηµα. Ως πρόσφυµα χαρακτηρί-
ζεται στην παραδοσιακή µορφολογική ανάλυση τής γλώσσας κά-
θε στοιχείο που προστίθεται στη ρίζα µιας λέξης. Ανάλογα µε τη 
θέση σε σχέση µε τη ρίζα τής λέξης, χαρακτηρίζεται ειδικότ. ως: 
πρόθηµα όταν προηγείται τής ρίζας, π.χ. ava-λαµβάνω- ένθηµα 
όταν τίθεται εντός τής ρίζας, π.χ. αναλα-µ-βάνω (-µ- < -ν-) και επί-
θηµα όταν τίθεται µετά τη ρίζα, π.χ. αναλαµβ-άν-ω. 

προσφύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εφάπτοµαι 
απόλυτα (σε κάτι άλλο). [ΕΤΥΜ. αρχ. (συνήθ. στον µέσο τ.) < προσ- 
+ φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πρόσφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η ένωση ανοµοιο-
γενών ουσιών ή σωµάτων µε συγκόλληση ΣΥΝ. συνένωση, προσκόλ-
ληση, συγκόλληση 2. η ικανότητα οχήµατος να έχει σταθερή πορεία 
στην οδήγηση, χωρίς παρεκκλίσεις: ελαστικά µε ευρεία επιφάνεια 
προσφύσεως ΣΥΝ. κράτηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσφυσις < προσφύω | -οµαι «φυτρώνω πάνω σε κάτι, 
προσκολλώµαι» < προσ- + φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πρόσφωλο (το) το αβγό (φυσικό ή τεχνητό) που τοποθετείται στη 
φωλιά τής κότας, ώστε να την προσελκύσει για ωοτοκία. Επίσης 
προσφώλι. [ΙΤΥΜ < προσ- + -φώλο < φωλιά]. 

προσφώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η προσα-
γόρευση, το να απευθύνεται κανείς σε κάποιον αποκαλώντας τον µε 
ένα όνοµα ή µε τον τίτλο του; κλητική ~ 2. µικρής διάρκειας λόγος µε 
τον οποίο χαιρετίζει κανείς κάποιον στο πλαίσιο εκδήλωσης. 

προσφωνώ ρ. µετβ. {προσφωνείς... | προσφών-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. απευθύνοµαι σε (κάποιον) αποκαλώντας τον µε ένα όνο-
µα ή µε τον τίτλο που φέρει: οι αρχιεπίσκοποι προσφωνούνται «µα-
καριότατοι» ΣΥΝ. προσαγορεύω 2. χαιρετίζω µε σύντοµο λόγο κάποιον 
στο πλαίσιο εκδήλωσης. [ΕΤΥΜ; < αρχ. προσφωνώ (-έω) < προσ- + -
φωνώ < φωνή]. 

πρόσχαρος, -η, -ο αυτός που είναι χαρούµενος και εγκάρδιος: άν-
θρωπος ~ και καταδεκτικός ΣΥΝ. γελαστός, ευάρεστος. — πρόσχαρα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσχαίρω < προσ- + χαίρω | -οµαι]. 

προσχεδιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {προσχεδίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. σχεδιάζω (κάτι) προκαταρκτικά ή δοκιµαστικά πριν από το 
τελειωτικό, το κανονικό σχέδιο: είχε προσχεδιάσει τις επιµέρους φι-
γούρες, αλλά δεν ολοκλήρωσε τον πίνακα 2. (µτφ.) προετοιµάζω ή 
υπολογίζω εκ των προτέρων: το έγκληµα ήταν προσχεδιασµένο! || εί-
χε προσχεδιάσει από µήνες τις κινήσεις του ΣΥΝ. προµελετώ. 

προσχεδίασµα (το) [1766] {προσχεδιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο εκ 
των προτέρων σχεδιασµός (κυρ. δοκιµαστικά ή πρόχειρα πριν από 
τον τελικό σχεδιασµό ενός πράγµατος) 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προ-
σχεδιάζει κανείς ΣΥΝ. προσχέδιο. Επίσης προσχεδίαση (η) κ. προ-
σχεδιασµός (ο). 

προσχέδιο (το) [1803] {προσχεδί-ου | -ων} το προκαταρκτικό ή δοκι-
µαστικό σχέδιο: το ~ ενός ζωγραφικού πίνακα ΣΥΝ. προσχεδίασµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. avant-project]. 

πρόσχηµα (το) {προσχήµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι προβάλλεται ή δια-
τυπώνεται ως δικαιολογία: η αδιαθεσία του ήταν το ~ για να µην πα-
ρευρεθεί στη συγκέντρωση || το καθεστώς χρησιµοποιεί την καταστολή 
τής πορνογραφίας ως - για να επιβάλει λογοκρισία' ΦΡ. (α) τηρώ | 
κρατώ | σώζω τα προσχήµατα προσπαθώ ώστε η συµπεριφορά ή οι 
δικαιολογίες µου να κινούνται µέσα στα συµβατικά πλαίσια, να 
παρουσιάζονται τουλάχιστον αληθοφανείς, να µην είναι δηλ. προ-
φανές ότι ψεύδοµαι (β) αφήνω τα προσχήµατα εκδηλώνοµαι απρο- 
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κάλυπτα, µιλώ και ενεργώ ανοικτά, πέρα από τους τύπους: ας αφή-
σουµε πια τα προσχήµατα και ας πούµε την αλήθεια όπως έχει ΣΥΝ. 
αφήνω τις τυπικότητες, ανοίγοµαι (γ) υπό το πρόσχηµα (+γεν.) (λόγ.) 
µε πρόσχηµα κάτι: ~ τής ενηµέρωσης ορισµένα Μ.Μ.Ε. παραβιάζουν 
την ιδιωτική ζωή των πολιτών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κάλυµµα, εξωτερικό ένδυµα, µανδύας», < 
προέχω (βλ. κ. σχήµα) < προ- + έχω. Η µτφ. σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

πρόσχηµα: συνώνυµα. Αντίθετα προς το δικαιολογία, που µπορεί 
να αναφέρεται σε αληθινή ή ψευδή αιτιολόγηση ενός συµβάντος 
(γεγονότος, πράξεως, κατάστασης κ.λπ.), µολονότι τις περισσότε-
ρες φορές χρησιµοποιείται για ψευδή αιτιολόγηση, δηλ. ως κακό-
σηµη λέξη, οι λέξεις πρόσχηµα, πρόφαση και πάτηµα αναφέρο-
νται πάντοτε σε αιτιολόγηση που ο οµιλητής θεωρεί εξαρχής ανα-
ληθή: ∆εν προσήλθαν στη συνάντηση, µε το πρόσχηµα ότι δεν είχαν 
ειδοποιηθεί εγκαίρως - Αρνήθηκε να υπογράψει, µε την πρόφαση 
ότι ήθελε να συµβουλευθεί πρώτα τον δικηγόρο του - Βρήκε πάτηµα 
πως ήταν αργά, για να µην έλθει µαζί µας στο θέατρο. Σε όλες 
αυτές τις χρήσεις θα µπορούσε ο οµιλητής τής Ελληνικής να 
χρησιµοποιήσει τη λ. δικαιολογία, την οποία όµως θα µπορούσε να 
χρησιµοποιήσει και µε αληθή δικαιολόγηση σε παραδείγµατα 
όπως: Η δικαιολογία που ανέφερε στην επιτροπή ήταν απολύτως 
πειστική και όλοι συµφώνησαν ότι δικαιούται τη νόµιµη απο-
ζηµίωση - Η δικαιολογία της τότε ήταν σοβαρή και τεκµηριωµένη 
και κανείς δεν τόλµησε να την αµφισβητήσει. Η προσπάθεια τού 
οµιλητή προκειµένου και οι αναληθείς δικαιολογίες να είναι 
αληθοφανείς, τον οδηγούν στο «να τηρεί τα προσχήµατα». Έτσι η 
φρ. τηρώ | κρατώ | σώζω τα προσχήµατα σηµαίνει ότι προσπαθώ οι 
δικαιολογίες µου να παρουσιάζονται τουλάχιστον αληθοφανείς, να 
µην είναι προφανές ότι ψεύδοµαι. Αντίθετα, όταν προσπαθεί 
κανείς να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όταν δικαιολογείται 
κατά τρόπο µη πειστικό για κάτι κακό που έχει διαπράξει, τότε 
χρησιµοποιείται η φράση τής Π.∆. προφάσεις εν αµαρτίαις: Είπε 
πως δεν µπορούσε να µην υπογράψει τη δήλωση, γιατί τον εκβίαζαν 
προφάσεις εν αµαρτίαις δηλαδή- αν ήθελε, θα το απέφευγε. Ας 
σηµειωθεί ότι η φράση αυτή βρίσκεται στους Ψαλµούς τής Π.∆. 
(Ψαλµ. 140, 4) και πλήρης έχει ως εξής: Μη έκκλίνης την καρδίαν 
µου εις λόγους πονηρίαςτοῦπροφασίζε-σθαι προφάσεις έν 
άµαρτίαις σύν άνθρώποις εργαζοµένοις την άνοµίαν. 

προσχηµατικός, -ή, -ό αυτός που αποτελεί πρόσχηµα ή αξιοποιείται 
ως τέτοιο: ~ ευγένεια | διάλογος | επιχείρηµα || η ταινία έχει ~ σενάριο 
και βασίζεται στην άφθονη βία. — προσχηµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

προσχηµατισµός (ο) [µτγν.] 1. ο εκ των προτέρων σχηµατισµός 2. 
ΒΙΟΛ. (παλαιότ.) θεωρία για τη γένεση των όντων, κατά την οποία το 
νέο άτοµο δεν δηµιουργείται, αλλά προϋπάρχει ήδη στην πλήρη µορ-
φή του συρρικνωµένο, σε σµίκρυνση ΑΝΤ. επιγένεση 3. ΓΛΩΣΣ. Ο προσ-
σχηµατισµός (βλ.λ.). — προσχηµατίζω ρ. [µτγν.]. 

προσχολικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα χρόνια τής παιδικής 
ηλικίας πριν από την είσοδο τού παιδιού στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση (στο σχολείο): ~ αγωγή | εκπαίδευση || παιχνίδι για παιδιά 
~ ηλικίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
préscolaire]. 

πρόσχωµα (το) {προσχώµ-ατος | -ατα, -άτων} το χώµα που σωρεύεται 
από προσχώσεις, καθώς και η έκταση που καλύπτεται από αυτό· σχη-
µατίζεται κυρ. σε ακτή από την ιλύ ποταµού ΣΥΝ. πρόσχωση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσχώ (-όω) < προσχώννυµι «επιχωµατώνω, συσσω-
ρεύω ιλύ» < προσ- + χώννυµι «χώνω» (βλ. κ. χώµα)]. 

προσχωµατικός, -ή, -ό [1883] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πρό-
σχωµα: ~ έργα 2. αυτός που σχηµατίζεται µε προσχώµατα: ~ έκταση 
| έδαφος || δάσος σε ~ αναβαθµίδες. Επίσης προσχωτικός. 

προσχώνω ρ. µετβ. {πρόσχω-σα, -θηκα, -µένος} (κυρ. για ποταµούς) 
σωρεύω (κάπου) γαιώδη υλικά, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζονται νέες 
εκτάσεις γης ή να επεκτείνονται οι υπάρχουσες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
προσχώ (-όω) < προσχώννυµι < προσ- + χώννυµι «χώνω» (βλ. κ. 
χώνω)]. 

προσχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένταξη σε 
ένα σύνολο µε αποδοχή των αρχών ή των θέσεων του: η ~ του στο 
αντίπαλο κόµµα προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις. 

προσχωρώ ρ. αµετβ. {προσχωρείς... | προσχώρησα κ. (λόγ.) προσεχώ-
ρησα} (+σε) εντάσσοµαι σε ένα σύνολο αποδεχόµενος τις αρχές και 
τις θέσεις του: ~ σε ένα κόµµα | µια παράταξη | µια συµµαχία- ΦΡ. 
προσχωρώ (στην άποψη | στις θέσεις κάποιου) αποδέχοµαι (την 
άποψη, τις θέσεις του κ.λπ.) ΣΥΝ. υιοθετώ, ασπάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προσχωρώ (-έω) < προσ- + χωρώ < χώρος. Εκτεταµένη 
είναι η χρήση τού ρ. µε δοτική ή/και προθέσεις στην αρχ. γλώσσα (µε 
τη σηµερινή βασική σηµ.), λ.χ. Ηροδ. 8, 60: ούκ έθέλει ουδέ ό θεός 
προσχωρέειν προς τάς άνθρωπηΐας γνώµας]. 

πρόσχωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απόθεση γαιωδών 
υλικών από τα νερά ποταµού, τους παγετώνες ή τον αέρα, που οδηγεί 
στον σχηµατισµό νέων εκτάσεων γης ή στην επέκταση αυτών που 
υπάρχουν ήδη 2. ΝΟΜ. τµήµα γης που αποσπάσθηκε βιαίως από τη 
φορά των υδάτων ποταµού και ενώθηκε µε άλλο τµήµα τής ίδιας ή 
τής άλλης όχθης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσχωσις < προσχώννυµι (βλ. κ. 
προσχώνω)]. 

προσχωσιγενής, -ής, -ές {προσχωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
σχηµατίστηκε από προσχώσεις: - εδάφη ΣΥΝ. προσχωµατικός. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ^. πρόσχωσις + -γενής (< γίγνοµαι)]. 

προσχωτικος, -ή, -ό -+ προσχωµατικός 
πρόσω επίρρ. ΝΑΥΤ. προς τα εµπρός· κυρ. στη ΦΡ. πρόσω ολοταχώς 

(ως παράγγελµα τού κυβερνήτη προς τον µηχανικό) γρήγορα οι µη-
χανές, για πρόσθια κίνηση µε τη µέγιστη ταχύτητα ΑΝΤ. οπίσω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρός)σ)ω | πόρσω | πόρρω (αττ.) < ♦πρό-fyö (πβ. κ. οπί-
σω) < πρόθ. πρό (βλ.λ.) + επίθηµα -työ]. 

προσωδία (η) {προσωδιών} 1. ο µουσικός τονισµός σε διάφορες 
γλώσσες (π.χ. στην Αρχαία Ελληνική) µε βάση τη µακρότητα ή βρα-
χύτητα των συλλαβών 2. τα γλωσσικά φαινόµενα (ένταση, ύψος φω-
νής, χρόνος) που συνοδεύουν τον προφορικό λόγο ΣΥΝ. επιτονισµός 3. 
ΜΕΤΡ. η αξιοποίηση τής µακρότητας ή βραχύτητας των συλλαβών για 
την παραγωγή ποιητικών µέτρων (π.χ. στην Αρχαία Ελληνική) 4. 
ΜΟΥΣ. οι κανόνες που καθορίζουν την εκφορά µεµονωµένων φθόγγων 
και την άρθρωση κατά τη σύνδεση τους. [ΕΤΥΜ. < αρχ; προσωδία < 
προσ- + -φδία < ωδή]. 

προσωδιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την προσωδία 
2. προσωδιακό µέτρο µέτρο που βασίζεται στη διάρκεια εκφω-
νήσεως των συλλαβών (διαδοχή µακρών και βραχειών), κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς τα τονικά µέτρα, που βασίζονται στη θέση τού τό-
νου των συλλαβών. — προσωδιακ-ά | -ώς επίρρ. 

προσωκρατικός, -ή, -ό 1. (για φιλοσόφους, φιλοσοφικές ιδέες και 
συστήµατα) αυτός που προηγήθηκε χρονικώς τού Σωκράτη, που εµ-
φανίστηκε ή άκµασε πριν από αυτόν 2. προσωκρατικοί (οι) οι Έλλη-
νες φιλόσοφοι πριν από τον Σωκράτη (π.χ. ο Θαλής, ο Αναξίµανδρος, 
ο Αναξιµένης, ο Ξενοφάνης, ο Παρµενίδης, ο Αναξαγόρας, ο Εµπεδο-
κλής, ο Ηράκλειτος κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Vorsokratiker (νόθο συνθ.)]. 

προσωµίδα (η) [1876] η κάτω κοίλη τοµή τού κοντακίου τουφεκιού ή 
οπλοπολυβόλου, η οποία στηρίζεται στο πρόσθιο µέρος τού ώµου τού 
σκοπευτή. 

προσωνυµία (η) {προσωνυµιών} η επιπλέον ονοµασία που αποδίδε-
ται σε κάποιον, η επωνυµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + -ωνυµία (κατά τα επ-ωνυµία, συν-ωνυµία, µετ-
ωνυµία) < -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< όνυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. 

προσωπαλγία (η) [1839] {προσωπαλγιών} ΙΑΤΡ. νευραλγία τού τριδύ-
µου λόγω ψύξεως ή εκφύσεως δοντιού. — προσωπαλγικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < πρόσωπο + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

προσωπάρχης (ο) [1897] {κλητ. προσωπάρχα | προσωπαρχών} (λόγ.) 
αυτός που προΐσταται τού προσωπικού υπηρεσίας (δηµόσιας ή ιδιω-
τικής), ο διευθυντής τού προσωπικού: ο ~ τού Λευκού Οίκου | τού 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
[ΕΤΥΜ. < πρόσωπο + -άρχης < άρχω, απόδ. τού γαλλ. chef du 
personnel]. 

προσωπείο (το) [µτγν.] 1. (στην αρχαιότητα) οµοίωµα ανθρώπινου 
προσώπου, που χρησιµοποιούσαν κυρ. στο θέατρο ως εξάρτηµα για 
τις µεταµφιέσεις των ηθοποιών και στην ταφή νεκρού ως ανάθηµα ή 
για την κάλυψη τού προσώπου του· η µάσκα ΣΥΝ. προσωπίδα 2. 
(µτφ.) η ψεύτικη, σκόπιµα πλαστή εικόνα που προβάλλει κανείς προς 
τα έξω, η προσποιητή έκφραση: είναι ποικίλες οι προθέσεις και τα 
σκοτεινά συµφέροντα που καλύπτονται πίσω από το - ενός αγνού 
πατριωτισµού- ΦΡ. πέφτει το προσωπείο (κάποιου) (µτγν. φρ. άπέθε-
ντο τά προσωπεία) αποκαλύπτεται η πραγµατική ταυτότητα, οι αλη-
θινές προθέσεις ή τα κίνητρα κάποιου: ήρθε η ώρα τής αλήθειας, η 
ώρα να πέσουν τα προσωπεία! 3. ΙΑΤΡ. η χαρακτηριστική όψη και έκ-
φραση τού προσώπου σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις, λ.χ. 
λεόντειο ~ (σε περίπτωση λέπρας), ιπποκράτειο ~ (σε περίπτωση αφυ-
δατώσεως) κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος, παρώνυµο. 

προσωπίδα (η) 1. κατασκεύασµα από ποικίλα, κυρ. εύπλαστα, υλικά 
κατ' αποµίµηση των βασικών φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών τού 
προσώπου, γενικότ. τής µορφής ανθρώπου ή ζώου· το προσωπείο 
ΣΥΝ. µάσκα 2. οποιαδήποτε µάσκα προσώπου ή κάλυµµα κεφαλιού: 
~ ξιφοµάχου | δύτη | οξυγονοκολλητή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος, παρώ-
νυµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσωπίς, -ίδος < αρχ. πρόσωπον]. 

προσωπιδοφορία (η) [1884] {προσωπιδοφοριών} (λόγ.) η κάλυψη 
τού προσώπου υ.ε προσωπίδα, για µεταµφίεση. 

προσωπιδοφόρος, -ος, -ο [1871] (λόγ.) µασκοφόρος, αυτός που έχει 
καλύψει το πρόσωπο του µε προσωπίδα ΣΥΝ. µασκαρεµένος. 
[ΕΤΥΜ. < προσωπίδα + -φόρος < φέρω]. 

προσωπικό (το) (περιληπτ.) το σύνολο των εργαζοµένων σε επι-
χείρηση ή υπηρεσία, το ανθρώπινο δυναµικό της: το ~ τής εταιρείας 
ανέρχεται στους δύο χιλιάδες || διοίκηση προσωπικού || διδακτικό -
ενός πανεπιστηµίου || γραφείο ευρέσεως προσωπικού || επιλογή προ-
σωπικού- ΦΡ. προσωπικό ασφαλείας το σύνολο των εργαζοµένων σε 
µια επιχείρηση (κυρ. ∆.Ε.Κ.Ο.), το οποίο ακόµα και σε περιπτώσεις 
απεργίας εξακολουθεί να εργάζεται για λόγους ασφαλείας. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. προσωπικός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
personnel]. 

προσωπικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένο 
άτοµο, µε πρόσωπο ως ξεχωριστή οντότητα: η ~ ζωή του αφορά 
µόνο στον ίδιο || οι άνδρες τής ~ ασφάλειας τού προέδρου || ~ άποψη | 
εκτίµηση | ύφος | ντύσιµο | αλληλογραφία | τραπεζικός λογαριασµός | 
οδηγός κάποιου | ευτυχία | επιδιώξεις | προβλήµατα | στιγµές | 
αναζητήσεις | επιλογές || παραιτήθηκε για - λόγους || τα ~ του συµ-
φέροντα- ΦΡ. (α) προσωπικά είδη τα αντικείµενα που κατέχει κανείς, 
κυρ. για στενά ατοµική χρήση, στα οποία περιλαµβάνονται είδη ρου-
χισµού, είδη ατοµικής καθαριότητας κ.λπ. (β) προσωπική κράτηση η 
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προσωποκράτηση (βλ.λ.) (γ) ΝΟΜ. προσωπική αγωγή η αγωγή µε την οποία 
επιδιώκεται η κατοχύρωση ή άσκηση ατοµικού δικαιώµατος 2. αυτός που 
απευθύνεται προς συγκεκριµένο πρόσωπο: ~ παράκληση | πρόσκληση | σύσταση 
3. αυτός που πραγµατοποιείται ή διεξάγεται µε την παρουσία τού ίδιου τού 
προσώπου και χωρίς την παρουσία τρίτων: ~ συνέντευξη 4. ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
δηλώνει συγκεκριµένο γραµµατικό πρόσωπο: -ρήµα (κατ' αντιδιαστολή προς τα 
απρόσωπα) || ~ αντωνυµία (που δηλώνει το πρώτο πρόσωπο, που οµιλεί [εγώ | 
εµείς], το δεύτερο πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται ο λόγος [εσύ | εσείς] ή 
το τρίτο πρόσωπο, για το οποίο γίνεται λόγος [αυτός | αυτοί]) ΑΝΤ. απρόσωπος 
5. προσωπικά (τα) (α) οι προσωπικές σχέσεις κάποιου, η ιδιωτική ζωή: δεν 
συζητώ µε τους άλλους τα ~ µου! || δεν µπλέκει ποτέ τα ~ µε τα επαγγελµατικά 
της (β) τα προβλήµατα στις προσωπικές σχέσεις: δεν έχουν ~· η διαφορά τους 
είναι καθαρά ιδεολογική · 6. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το πρόσωπο 
(ανθρώπου ή ζώου): ~ νεύρο | φλέβα | αρτηρία || πάρεση (παράλυση) 
προσωπικού νεύρου (από ιούς, ψύξη ή εγκεφαλικό επεισόδιο µε πτώση τής 
γωνίας τού στόµατος, αδυναµία σύγκλεισης τού βλεφάρου κλπ.). — προ-
σωπικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. προσωπικότητα (η) [1848] {προσωπικοτήτων} 1. 
το σύνολο των φυ- 

σικών, πνευµατικών, ψυχικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών ενός 
προσώπου· το σύνολο των επιµέρους στοιχείων που εξατοµικεύουν και 
χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο: στόχος τού παιδαγωγικού µας συστήµατος είναι η 
ελεύθερη ανάπτυξη τής - τού παιδιού || διαµορφώνω | συγκροτώ µια -1| άνθρωπος 
µε δυνατή | ανεξάρτητη | διπλή | διχασµένη (βλ. λ. διχάζω) ~ 2. τα 
χαρακτηριστικά ενός ατόµου, που το καθιστούν ξεχωριστό, δυναµικό, 
ανεξάρτητο: είναι άνθρωπος χωρίς ~· τον κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι ΣΥΝ. 
οντότητα 3. η ιδιότητα τού να είναι κάτι ξεχωριστό, να έχει χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που το ξεχωρίζουν από τα όµοια του: η προσεγµένη διακόσµηση 
τονίζει την ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. χαρακτήρας 4. ο άνθρωπος, το πρόσωπο (κυρ. µε 
χαρακτηρισµό): είναι πολυδιάστατη | ενδιαφέρουσα | σκοτεινή - 5. διάσηµο ή 
προβεβληµένο πρόσωπο: υπήρξε µία από τις µεγαλύτερες ~ στον χώρο τής 
ιατρικής || στην εκδήλωση συµµετέχουν πολλές ~ από τον χώρο τής τέχνης | τής 
πολιτικής | τού θεάµατος ΣΥΝ. όνοµα, φυσιογνωµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. personnalité]. πρόσωπο (το) {προσώπ-ου | 
-ων} 1. το µπροστινό µέρος τού κεφαλιού τού ανθρώπου (και σπάν. των ζώων) 
από το µέτωπο ώς το πιγούνι: στρογγυλό | ωοειδές (οβάλ) | αρµονικό | 
χαριτωµένο | άσχηµο | νεα- 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
Στη γλωσσική επικοινωνία τού ανθρώπου η αναφορά σε πρόσωπα είναι άµεση και συνεχής ανάγκη. Τα πρόσωπα τής επικοινωνίας είναι: ο οµιλητής (ά 
πρόσωπο), ο ακροατής | αναγνώστης (β' πρόσωπο) και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται ο οµιλητής και ο ακροατής (γ' πρόσωπο). Τα πρόσωπα τής 
επικοινωνίας µπορεί να είναι ένα (ενικός) ή περισσότερα τού ενός (πληθυντικός). Επίσης, ανάλογα µε τη λειτουργία τους στην επικοινωνία, µπορεί να 
λειτουργούν ως υποκείµενα ή ως αντικείµενα και αντιστοίχως να εµφανίζονται σε ονοµαστική (το υποκείµενο) ή αιτιατική | γενική πτώση (το αντικείµενο). 
Επειδή στην Ελληνική το υποκείµενο δηλώνεται από τις καταλήξεις τού ρήµατος (γράφ-ω = εγώ, γράφ-εις = εσύ, γράφ-ει = αυτός | αυτή | αυτό), η 
προσωπική αντωνυµία τού υποκειµένου, δηλ. η ονοµαστική πτώση των προσωπικών αντωνυµιών, χρησιµοποιείται µόνο για έµφαση ή αντιδιαστολή (Εσύ 
το ζήτησες: έµφαση· Εγώ διατάζω εδώ, όχι εσύ: αντιδιαστολή). Στις υπόλοιπες πτώσεις (γενική - αιτιατική ενικού και πληθυντικού) οι επικοινωνιακές 
ανάγκες καλύπτονται κάθε φορά από δύο τύπους: έναν «ασθενή» (ή συνήθη ή κανονικό), που χρησιµοποιείται στον συνήθη λόγο (και είναι ο συντοµότερος 
τύπος), και έναν «ισχυρό» (ή δυνατό ή εµφατικό), που χρησιµοποιείται λιγότερο, όταν θέλουµε να τονίσουµε ιδιαιτέρως ή να αντι-διαστείλουµε το 
πρόσωπο (ή το πράγµα, αν πρόκειται για το γ' πρόσωπο) τού αντικειµένου. Παραδείγµατα: Μου έδωσε το βιβλίο (ασθενής τύπος: µου), αλλά Εµένα έδωσε 
το βιβλίο (ισχυρός τύπος: εµένα)- Είπε ότι σας συνάντησε έξω από το σπίτι (ασθενής τύπος: σας), αλλά Εσάς συνάντησε χθες- εµάς αποφεύγει να µας 
συναντήσει (ισχυροί τύποι: εσάς, εµάς). Οι ασθενείς τύποι τής προσωπικής αντωνυµίας (µου, µε, rou, τον, τους κ.λπ.), επειδή συνδέονται πολύ στενά µε το 
ρήµα και συναποτελούν οιονεί τονική ενότητα (εγκλίνοντας, δηλ. αποβάλλοντας τον τόνο τους), ονοµάζονται και εγκλιτικά. 
Στον πίνακα που παρατίθεται, δίδονται χωριστά και οι προσωπικές αντωνυµίες (α' και β' προσώπου) τής Αρχαίας Ελληνικής, µια που οι τύποι τους 
ακούγονται συχνά στη γλώσσα τής Εκκλησίας, απαντούν κανονικά στη λόγια γλωσσική παράδοση και σώζονται σε παγιωµένες εκφράσεις τής σηµερινής 
γλώσσας (πβ. πάτερ ηµών, ειρήνη ύµϊν, των οικιών υµών έµπιµπραµένων ύµεϊς άδετε κ.λπ.). Οι ασθενείς προσωπικές αντωνυµίες (µου, σου, του, της, µε, σε, 
τον, την, το, µας, σας, τους, τις, τα) ως µονοσύλλαβοι τύποι κανονικά δεν τονίζονται: Μας έδωσε αρκετά χρήµατα - ∆εν rou τηλεφώνησε ακόµη. Τονίζονται 
µόνον όταν χρειάζεται να αντιδιασταλούν προς την αντίστοιχη κτητική αντωνυµία: Ο διευθυντής µάς εξήγησε το πρόβληµα (= σε µας· ενώ Ο διευθυντής 
µας εξήγησε... = ο δικός µας διευθυντής). 

α' πρόσωπο 
(οµιλητής) 

ΕΝΙΚΟΣ  

ονοµαστική           εγώ 
ασθενής        ισχυρός 

γενική µου εµένα 
αιτιατική µε εµένα 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  

ονοµαστική           εµείς 
ασθενής        ισχυρός 

γενική µας εµάς 
αιτιατική µας εµάς 

β' πρόσωπο 
(ακροατής) 

ΕΝΙΚΟΣ  

ονοµαστική           εσύ                               
ασθενής        ισχυρός 

γενική σου εσένα 
αιτιατική σε εσένα 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ονοµαστική        
εσείς 

ασθενής        ισχυρός 
γενική σας εσάς 
αιτιατική σας εσάς 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  
ονοµαστική           αυτοί 

ασθενής ισχυρός 
γενική τους αυτωνών 
αιτιατική τους αυτούς 

ΕΝΙΚΟΣ (θηλυκό) 
ονοµαστική           αυτή 

ασθενής ισχυρός 
γενική της αυτηνής 
αιτιατική την αυτήν 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ονοµαστική        
αυτές 

ασθενής ισχυρός 
γενική τους αυτωνών 
αιτιατική τις/τες αυτές 

ΕΝΙΚΟΣ (ουδέτερο) 
ονοµαστική           αυτό 

ασθενής ισχυρός 
γενική του αυτουνού 
αιτιατική το αυτό 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ονοµαστική       
αυτά 

ασθενής ισχυρός 
γενική τους αυτωνών 
αιτιατική τα αυτά 

 

γ' πρόσωπο 
(πρόσωπο αναφοράς) 

ΕΝΙΚΟΣ (αρσενικό) 
ονοµαστική           αυτός 

ασθενής        ισχυρός 
γενική του αυτουνού 
αιτιατική τον αυτόν 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΑΡΧΑΪΖΟΥΣΑ - ΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΕΝΙΚΟΣ 
ονομαστική ἐγώ σύ 
γενική ἐμού | μου σοῦ | σου 
δοτική ἐμοί | μοι σοί | σοι 
αιτιατική ἐμέ /με σέ | σε 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
ονομαστική ἡμεῖς ὑμεῖς 
γενική ἡμῶν ὑμῶν 
δοτική ἡμῖν ὑμῖν 
αιτιατική ἡμᾶς ὑμᾶς 
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νικό ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) µούτρο, (οικ.) φάτσα, µούρη, µάππα· ΦΡ. (α) µε τον 
ιδρώτα τού προσώπου µου (εν ίδρώτι του προσώπου σου φάγη τον άρτον σου, 
Π.∆. Γένεσις 3,19) µε προσωπικό µόχθο, κούραση: αυτό το σπίτι το αγόρασα - 
|| ό,τι πέτυχα το κατάφερα ~! (β) δεν έχω πρόσωπο να βγω στον κόσµο 
αποφεύγω τον κόσµο από ντροπή (γ) µε τι πρόσωπο να αντικρίσω (κάποιον | 
κάτι) για περίπτωσης στις οποίες κάποιος αισθάνεται µεγάλη ντροπή ή έντονες 
ενοχές: ~ αυτούς τους ανθρώπους, που τόσα περίµεναν από µένα και τους απο-
γοήτευσα! (δ) στο πρόσωπο (κάποιου) βλέπω... αποδίδω (σε κάποιον) 
συγκεκριµένο ρόλο, ιδιότητα, τον αναγνωρίζω ως κάτι: στο δικό του πρόσωπο 
έβλεπαν όλοι τον νέο ηγέτης (ε) (χάνοµαι | εξαφανίζοµαι) από το πρόσωπο τής 
γης | από προσώπου γης (Π.∆., λ.χ. Βασιλ. Α' 13, 34: εις άφανισµον άπα 
προσώπου της γης) εξαφανίζοµαι από παντού (στ) κατά πρόσωπο (κατά 
πρόσωπον, ©ουκ. 1, 106) απευθείας προς κάποιον: κοιτάζω κάποιον ~ || του 
εκτόξευσε απειλές - (ζ) πρόσωπο µε πρόσωπο (ί) ο ένας απέναντι στον άλλον, 
αντικριστά: άνοιξε την πόρτα και βρέθηκαν ~ || κάθισαν ~ ΣΥΝ. τετ-α-τετ 
(λαϊκ.) φάτσα µε φάτσα (ii) για περιπτώσεις στενής, προσωπικής επαφής ή ευ-
θείας αντιπαράθεσης: συνοµιλίες | επαφές των δύο ηγετών - || κόντρα των δύο 
υποψηφίων ~ στην τηλεόραση ΣΥΝ. ενώπιος ενωπίω (η) δεν βλέπω Θεού 
πρόσωπο δεν έχω προκοπή ή προοπτική βελτίωσης, όλα µού έρχονται 
ανάποδα, δεν βλέπω άσπρη µέρα: τόσα χρόνια σκληρή δουλειά και δεν είδα 
Θεού πρόσωπο (θ) το 'να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο βλ. λ. νίβω 
2. (συνεκδ.) η επιδερµίδα, το δέρµα που καλύπτει αυτό το τµήµα τού κεφαλιού: 
πούδρα | γαλάκτωµα | µασάζ | καθαρισµός προσώπου 3. (συνεκδ.) η έκφραση ή 
το ύφος, όπως αποτυπώνεται στο βλέµµα ή σε µορφασµό: τι ~ είναι αυτό, σου 
συνέβη τίποτα; || χαρούµενο | αγριεµένο | ήρεµο | ήπιο | φιλικό ~ 4. η πρόσοψη, 
το µπροστινό µέρος ενός πράγµατος, το µέρος που είναι πιο σηµαντικό ή που το 
βλέπει κανείς συχνότερα: το ~ τού ξενοδοχείου | τού σπιτιού είναι προς τη 
θάλασσα || ~ οικοπέδου (πλευρά οικοπέδου που δεν συνορεύει µε άλλο ιδιωτικό 
οικόπεδο) 5. ο άνθρωπος, το κάθε άτοµο ως ξεχωριστή οντότητα: πόσα ~ 
αγνοούνται από το ατύχηµα; ΦΡ. (α) πρόσωπα και πράγµατα οτιδήποτε ανήκει 
σε συγκεκριµένο χώρο, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπων: χρόνια µέσα 
στην πολιτική, γνωρίζει καλά ~ (β) ανεπιθύµητο πρόσωπο βλ. λ. ανεπιθύµητος 
(γ) το πρόσωπο τής ηµέρας άνθρωπος που γίνεται το αντικείµενο 
ενδιαφέροντος και συζητήσεων και απασχολεί τον Τύπο για ορισµένο 
διάστηµα: χάρη στη διεθνή διάκριση που πέτυχε, έγινε ~ 6. ΦΙΛΟΣ, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τής ανθρώπινης φύσης, όπως φανερώνονται σε κάθε ατοµική 
ύπαρξη 7. το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον χαρακτήρα κάποιου 
(προσώπου ή πράγµατος), το σύνολο των βασικών του χαρακτηριστικών: τώρα 
έχει την ευκαιρία να δείξει το πραγµατικό του ~ και σε όσους τον είχαν 
παρεξηγήσει || η εταιρεία κατάφερε να δηµιουργήσει ένα καλό και πειστικό ~ για 
το κοινό || το κοινωνικό ~ τής κυβερνητικής πολιτικής- ΦΡ. (α) αλλάζω πρόσωπο 
συµπεριφέροµαι διαφορετικά, αλλάζω στάση (β) µε ανθρώπινο πρόσωπο βλ. λ. 
ανθρώπινος 8. ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνεται ένα φαινόµενο: ο χειµώνας 
έδειξε φέτος το σκληρό του ~9. (ειδικότ.) ο ήρωας λογοτεχνικού, κυρ. 
δραµατικού έργου: στον «Οιδίποδα Τύραννο» τα ~ τού δράµατος είναι ο 
Οιδίπους, ο Τειρεσίας, η Ιοκάστη... 10. (οικ.) το άτοµο που ενδιαφέρει κάποιον 
ερωτικά: ήταν κι ο Σπύρος εδώ µε το ~! 11. ΝΟΜ. κάθε άνθρωπος ή άλλη 
οντότητα, όπως εταιρεία, συνεταιρισµός ή σωµατείο, που έχει ικανότητα 
δικαίου (να είναι δηλ. φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων): φυσικό | νοµικό 
-12. ΘΕΟΛ. (στην Ορθοδοξία) ο άνθρωπος στην ατοµική του υπόσταση και στην 
κοινωνική του φύση, ως σύστηµα σχέσεων, στην αγαπητική του διάσταση - 
κατά το πρότυπο τής κοινωνίας των προσώπων τής Αγίας Τριάδας και κατ' 
αντιδια-στολή προς την ατοµικιστική ηθική τού «ατόµου»: ως πρόσωπα δια-
φέρουν οι άνθρωποι µεταξύ τους, επειδή είναι ξεχωριστά υποκείµενα που 
διαθέτουν από κοινού την ίδια φύση σύµφωνα µε έναν ιδιαίτερο τρόπο το καθένα 
· 13. ΓΛΩΣΣ. γραµµατικός τύπος ρήµατος ή αντωνυµίας, µε τον οποίο δηλώνεται 
ο οµιλητής (πρώτο ~, π.χ. γράφ-ω), αυτός προς τον οποίο απευθύνεται ο 
οµιλητής (δεύτερο -, π.χ. γράφ-εις) ή αυτός/αυτό για τον οποίο γίνεται λόγος 
(τρίτο ~, π.χ. γράφ-εί). — (υποκ.) προσωπάκι (το) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ, 
όµορφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσωπον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. προς ώπα 
«µπροστά στα µάτια» (οπότε η λ. θα σήµαινε «το µέρος τού κεφαλιού που 
βρίσκεται µπροστά, στην πλευρά των µατιών»), όπου ώπα, αιτ. τού *ώψ, ώπός 
«όψη, οφθαλµός» (βλ. κ. -ωπός, όψη). Η λ. παρουσιάζει παρόµοιο µορφολογικό 
σχηµατισµό µε αρχ. αγγλ. and-wlita, αρχ. γερµ. ant-lizzi (> γερµ. Antlitz 
«πρόσωπο, όψη»), σανσκρ. prâtika-«πρόσωπο» κ.ά. Η σηµ. «άνθρωπος, άτοµο» 
είναι µτγν. και ξεκίνησε από την αρχ. σηµ. «χαρακτήρας (δραµατικός)» που 
αποδιδόταν στους προσωπιδοφόρους ηθοποιούς. Επίσης µτγν. είναι και η 
γλωσσ. σηµ.]. προσωπογραφία (η) [1681] {προσωπογραφιών} 1. η ζωγραφική 
απόδοση φυσιογνωµίας· γενικότ. κάθε καλλιτεχνική απεικόνιση προσώπου (µε 
σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ.) ΣΥΝ. πορτρέτο 2. (κατ' επέκτ.) η λεπτοµερής 
απόδοση τής ψυχοσύνθεσης, τής ιδιοσυγκρασίας, ιδιοσυστασίας ενός ατόµου, η 
ψυχογραφία του ΣΥΝ. πορτρέτο. — προσωπογραφικός, -ή, -ό [1864], 
προσωπογραφικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prosopography]. πρόσωπο γράφος (ο/η) 
[1866] ζωγράφος ειδικευµένος στη δηµιουργία προσωπογραφιών ΣΥΝ. 
πορτρετίστας. προσωπογραφω ρ. µετβ. [1871] {προσωπογραφείς...- µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} 1. ζωγραφίζω την προσωπογραφία, κάνω το πορτρέτο (κά-
ποιου) 2. αποδίδω την ψυχογραφία (κάποιου), περιγράφω τον χαρα- 

κτήρα, την ψυχοσύνθεση του ΣΥΝ. ψυχογραφώ. 
προσωποκράτηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. µέσο 

αναγκαστικής εκτέλεσης το οποίο συνίσταται στη σύλληψη τού οφειλέτη και 
στον εγκλεισµό του στη φυλακή προκειµένου να αναγκαστεί µε τον έµµεσο 
αυτό τρόπο να εκπληρώσει την υποχρέωση που έχει έναντι τού δανειστή. — 
προσωποκρατώ ρ. [1866] {-είς...}. 

προσωποκρατία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η επικράτηση προσώπων (ατόµων) 
στο πλαίσιο ενός συνόλου, το καθεστώς που δίνει έµφαση στην προσωπική 
ανάδειξη και προσφορά και όχι στις αξίες και στον συλλογικά οργανωµένο 
τρόπο λειτουργίας ενός συνόλου. 

προσωπολάτρης (ο) [1894] {προσωπολατρών} αυτός που έχει αφοσιωθεί 
πλήρως, που τρέφει λατρεία προς ένα πρόσωπο. 

προσωπολατρία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} η λατρεία που απευθύνεται προς 
συγκεκριµένο πρόσωπο, κυρ. πολιτικό: η ~ προς τον ηγέτη χαρακτήριζε το 
κόµµα αυτό επί δύο δεκαετίες. — προσωπολατρικός, -ή, -ό [1891]. 

προσωποληπτώ ρ. αµετβ. {προσωποληπτείς... | προσωπολήπτησα) δείχνω 
µεροληπτική εύνοια προς συγκεκριµένο πρόσωπο ΣΥΝ. µεροληπτώ, 
χαρίζοµαι. — προσωποληψία (η) [µτγν],προσωπολήπτης (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προσωποληπτώ (-έω) < προσωπολήπτης < πρόσωπον + λήπτης 
(βλ.λ.)]. 

προσωποµετρία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ανθρωποµετρίας, που ασχολείται 
επιστηµονικά µε τη µέτρηση των διαστάσεων τού ανθρώπινου προσώπου. 
Επίσης προσωποµετρική. — προσωποµετρικός, -ή, -ό. 

προσωποπαγής, -ής, -ές [1899] {προσωποπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1, αυτός που 
συνδέεται αδιάσπαστα µε κάποιο πρόσωπο: ~ κόµµατα (που στηρίζονται στο 
προσωπικό κύρος και στην προσωπικότητα τού αρχηγού τους και όχι τόσο 
στις συλλογικές διαδικασίες) | καθεστώς 2. ΝΟΜ. προσωποπαγές δικαίωµα 
το δικαίωµα το οποίο ανήκει σε ένα συγκεκριµένο δικαιούχο και το οποίο 
συνήθ. δεν µπορεί να µεταβιβαστεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < πρόσωπο + -παγής < θ. παγ- τού αρχ. πήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-
πάγ-ην) κατά το συµ-παγής], 

προσωποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου, µε 
το οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείµενα ή 
αφηρηµένες έννοιες, π.χ. «ο Όλυµπος και ο Κίσαβος, τα δυο βουνά µαλώνουν» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. η ενσάρκωση ιδιότητας ή αφηρηµένης έννοιας σε 
συγκεκριµένο πρόσωπο: αυτός ο άνθρωπος ήταν η ~ τής αρετής | τής 
καλοσύνης | τού θάρρους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
personnification]. 

προσωποποιώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {προσωποποιείς... | προσωποποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) 1. παρουσιάζω (άψυχο αντικείµενο, αφηρηµένη έννοια ή 
ιδιότητα) ως πρόσωπο: στον στίχο αυτόν ο ποιητής προσωποποιεί τη φύση, 
παρουσιάζοντας την ως στοργική µητέρα των πάντων 2. (η µτχ. 
προσωποποιηµένος, -η, -ο) σε φρ. που δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι αποτελεί 
την ενσάρκωση µιας αφηρηµένης έννοιας: η γυναίκα αυτή είναι η καλοσύνη 
προσωποποιηµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 

-πρόσωπος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
αυτόν που 1. έχει ή παρουσιάζει συγκεκριµένο αριθµό προσώπων ή όψεων: 
διπρόσωπος άνθρωπος 2. αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό προσώπων: 
πολυπρόσωπη αποστολή. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. πολυ-πρόσωπος, µτγν. δι-πρόσωπος), το οποίο προέρχεται από το ουσ. 
πρόσωπον]. 

προσώρας επίρρ. 1. προς το παρόν, για την ώρα: «αφήνοντας ~ στην άκρη την 
ποσότητα, ας µιλήσουµε για την ποιότητα» (εφηµ.) 2. για λίγο χρόνο, 
προσωρινά. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη µεσν. φρ. προς ώραν]. 

προσωρινός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που διαρκεί ή ισχύει για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα: ~ απασχόληση | κατοικία | κυβέρνηση | λύση | βελτίωση || 
άδεια - λειτουργίας καταστήµατος ΣΥΝ. πρόσκαιρος, παροδικός ANT. µόνιµος 2. 
ΝΟΜ. (α) προσωρινά µέτρα είδος ασφαλιστικών µέτρων µε προσωρινή ισχύ 
(β) προσωρινή κράτηση η στέρηση τής προσωπικής ελευθερίας (κάποιου), η 
οποία επιβάλλεται από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο, και διαρκεί µέχρι τη δίκη. — προσωριν-ά | -ώς [1824] επίρρ., προσω-
ρινότητα (η) [1832]. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. προσώρας}. πρόταγµα (το) {προτάγµ-ατος 
| -ατα, -άτων} (για ιδέες, γεγονότα κ.λπ.) αυτό που προτάσσεται, που βρίσκεται 
ή τίθεται σε πρώτη ή καίρια θέση: «κατά τη γνώµη του, ο ιστορικός ρόλος τού 
µεταµο-ντερνισµού εξαντλείται στην αποδόµηση των ~ τού µοντερνισµού» (εφηµ.) 
|| «οι απόψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ~ τής καθολικής 
χειραφέτησης» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προτάσσω]. προτάθηκα ρ. → 
προτείνω 
προτακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που τάσσεται πρώτος σε µια σειρά πραγµάτων 2. 
ΓΛΩΣΣ. προτακτικό φωνήεν (για διφθόγγους) το φωνήεν που προηγείται: στη 
λέξη νεράιδα το προτακτικό φωνήεων τής διφθόγγου αι είναι το a ANT. 
υποτακτικό φωνήεν. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προτάσσω (πβ. κ. τακτικός - τάσσω)]. 
πρόταξη (η) [µτγν.] (-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) (λόγ.) το να προτάσσεται 
κάτι: ~ τού εθνικού συµφέροντος έναντι τού προσωπικού ή συντεχνιακού. 
πρόταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (α) το να προτείνει κανείς 
(κάτι): µετά την ~ τού υπουργού για µεταρρυθµίσεις, αναπτύχθηκε ένας γόνιµος 
διάλογος || ~ συνεργασίας (β) (συνεκδ.) αυτό που προτείνει κανείς: τα κόµµατα 
κατέθεσαν τις δικές τους - για την 
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παιδεία || κάνω | διατυπώνω | υποβάλλω | δέχοµαι | απορρίπτω ~ || εν-
διαφέρουσα | εναλλακτική - (γ) (ειδικότ.) επεξεργασµένο σχέδιο ή ο-
λοκληρωµένη άποψη γύρω από ένα θέµα: το κόµµα σας δεν έχει -για 
τα πολιτιστικά πράγµατα- ΦΡ. πρόταση (γάµου) το να ζητήσει κανείς 
από κάποια (σπανιότ. κάποια από κάποιον) να τον παντρευτεί: της 
έκανε ~ 2. ΠΟΛΙΤ. (α) πρόταση νόµου το νοµοσχέδιο που υποβάλλεται 
από αριθµό βουλευτών και όχι από την κυβέρνηση (β) πρόταση 
µοµφής βλ. λ. µοµφή (γ) πρόταση εµπιστοσύνης η πρόταση τής 
κυβέρνησης προς τη Βουλή, µε την οποία ζητεί την επιστοσύνη της, 
εµφανιζόµενη ενώπιον της (δ) πρόταση οργάνου η πράξη πρωτοβου-
λίας οργάνου µε θετική γνώµη που απευθύνεται σε άλλο όργανο για 
την έκδοση από το τελευταίο κρατικής πράξης· η πρόταση δεσµεύει 
το αρµόδιο για την έκδοση τής πράξης όργανο να εκδώσει την πράξη 
µε το προτεινόµενο περιεχόµενο ή να µην την εκδώσει, όχι όµως και 
να εκδώσει πράξη µε τροποποιηµένο περιεχόµενο 3. ΜΑθ. οτιδήποτε 
προτείνεται για λύση ή διερεύνηση 4. ΓΛΩΣΣ. (α) τµήµα τού λόγου 
που αποτελείται από ένα ονοµατικό µέρος (σε ρόλο υποκειµένου) και 
ένα ρηµατικό µέρος (σε ρόλο κατηγορήµατος)· π.χ. Ο γιατρός έφυγε-Ο 
Γιάννης είναι µηχανικός (ειδικότ.) το τµήµα λόγου που έχει ως 
συντακτικό πυρήνα ένα ρήµα: κύρια | δευτερεύουσα | εξαρτηµένη | 
αναφορική | συµπερασµατική | αιτιολογική | συµπληρωµατική | τελική 
- || ~ κρίσεως | επιθυµίας || αποφατική ~ (β) (καταχρ.) το τµήµα 
γραπτού κειµένου που περιλαµβάνεται ανάµεσα σε δύο διαδοχικές 
τελείες· ορθότ. περίοδος (βλ.λ.) 5. η περιεκτική διατύπωση κρίσεως, 
που µπορεί, µετά από συστηµατική έρευνα, από φιλοσοφικό συλλο-
γισµό, να αποδειχθεί ορθή ή εσφαλµένη· ΦΡ. αναλυτική πρόταση βλ. 
λ. αναλυτικός 6. ΝΟΜ. έγγραφο υπόµνηµα που περιέχει τους ισχυρι-
σµούς και τις αιτήσεις τού διαδίκου, που υποβάλλεται κατά την επ' 
ακροατηρίω εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων · 7. (λόγ.) ΓΥΜΝΑΣΤ. 
το τέντωµα προς τα εµπρός: ~ των χειρών. — (υποκ.) προτασούλα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός, ερωτηµατικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρότασις < προτείνω (πβ. κ. τάσις - τείνω). Η σηµ. τού συλλογισµού 
που τίθεται προς έγκριση είναι ήδη αρχ., ενώ οι γραµµατικοί τής 
ελληνιστικής εποχής αποκαλούσαν πρόταση το υποθετικό µέρος τού 
υποθετικού λόγου (που ακολουθείται από την απόδοση). Στη 
σηµερινή σηµ. (τής παραδοσιακής γραµµατικής) συνέβαλε η λατ. λ. 
proposition 

προτασιακός -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που αναφέρεται στην πρόταση 2. 
προτασιακό επίρρηµα επίρρηµα το οποίο χρησιµοποιείται στη θέση 
ενός σχολίου, που θα µπορούσε να δηλωθεί µε ολόκληρη πρόταση· 
π.χ. βεβαίως, φυσικά, προφανώς, λογικά κ.ά. (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα). 

προτάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {προ-έταξα, -τάχθηκα, -τεταγµένος} (λόγ.) 
1. θέτω µπροστά, αντιτάσσω: προέταξαν τα στήθη τους στον εχθρό-
(+γεν.) 2. τοποθετώ (κάτι) πριν από (κάτι άλλο): συνήθως το επίθετο 
προτάσσεται τού ουσιαστικού (π.χ. λέµε µια µαύρη γάτα και όχι µια 
γάτα µαύρη) ΑΝΤ. επιτάσσω 3. (µτφ.) δίνω προτεραιότητα (σε κάτι εν 
σχέσει µε κάτι άλλο): ~ το κοινό τού ατοµικού συµφέροντος. 

προτείνω ρ. µετβ. (λόγ.) {πρότ-εινα (προέτεινα στη σηµ. 2), -άθηκα 
(λόγ. µτχ. προταθείς, -είσα, -έν), προτεταµένος (µόνο στη σηµ. 2)} 1. 
(α) διατυπώνω (άποψη που προορίζεται να κριθεί ως προς το αν θα 
γίνει ή όχι δεκτή), υποβάλλω (γνώµη) στην κρίση (κάποιου): ~ στο 
κόµµα αλλαγή τής πολιτικής του || του πρότεινα να συνεργαστούµε || ~ 
λύση | συµβιβασµό || της πρότεινε γάµο (β) υποδεικνύω (κάποιον) για 
ορισµένο σκοπό: θα τον ~ για παράσηµο | για προαγωγή ΣΥΝ. ει-
σηγούµαι · 2. (λόγ.) τεντώνω προς τα εµπρός: ~ το χέρι | το ξίφος || µε 
προτεταµένα τα στήθη ΣΥΝ. προτάσσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «προβάλλω, τείνω προς τα εµπρός», < προ-
+ τείνω. Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

προτειχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προτείχισ-α, -τηκα, -µένος} χτίζω προ-
τείχιο: ~ πόλη. — προτείχιση (η). 

προτείχιο (το) {προτειχί-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό τείχος που χτί-
ζεται µπροστά από το κύριο τείχος. Επίσης προτείχισµα [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -τείχιο < τείχος]. 

προτεκτορατο (το) 1. το καθεστώς που εδραιώνεται µε συµφωνία 
µεταξύ κρατών, από τα οποία το ένα ελέγχει ως προστάτιδα δύναµη 
το άλλο, στού οποίου τις εσωτερικές υποθέσεις αναµειγνύεται απο-
φασιστικά 2. το κράτος που τελεί υπό τον έννοµο έλεγχο προστάτι-
δας δύναµης, έχοντας απολέσει την εθνική του αυτοδιάθεση (πβ. λ. 
αποικία) 3. (γενικότ.) το κράτος που έχει ουσιαστικά χάσει την εθνική 
του αυτοδιάθεση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο άλλου ισχυρότερου: 
η Ιταλία κατηγορήθηκε ότι επιχειρούσε να µετατρέψει την Αλβανία σε 
~ της. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. protectorat < protecteur «προστάτης» < 
λατ. protectus «προστατευτικός, καλυµµένος», µτχ. τού p. protego 
«στεγάζω, καλύπτω, προστατεύω» (< pro- «προ→ + tego «στεγάζω, 
σκεπάζω»)]. 

προτελευταίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που γίνεται ή βρίσκεται πριν από 
τον τελευταίο ή πριν από το τέλος ενός πράγµατος: ~ ηµέρα τού µήνα 
|| η ~ συνεδρίαση τής παρούσας Βουλής. 

προτεραία (η) (λόγ.) η προηγούµενη µέρα. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. 
τού αρχ. επιθ. προτεραίος < πρότερος (θηλ. πρότερα + παραγ. επίθηµα -
ιος, λ.χ. αρχή | -Oc- αρχαίος)- πβ. αρχ. φρ. τη προτεραία ηµέρα]. 

προτεραιότητα (η) [1850] {προτεραιοτήτων} 1. το να προηγείται 
(κάποιος/κάτι) σε χρόνο ή σε σειρά: στους διορισµούς τηρείται σειρά 
προτεραιότητας || δίνω απόλυτη ~ σε κάτι ΣΥΝ. ιεραρχία· ΦΡ. αριθµός 
προτεραιότητας βλ. λ. αριθµός 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε αξιολογείται 
ως επείγον, ως πιο σηµαντικό σε σχέση µε άλλα: η αλλαγή τού εκλο-
γικού νόµου δεν ανήκει στις άµεσες ~ τής κυβέρνησης 3. το δικαίωµα 
να προηγείται (κάποιος/κάτι)· (ειδικότ.) το δικαίωµα οχήµατος να 

διασχίσει ή να στρίψει σε δρόµο πριν από άλλο όχηµα: σε µια δια-
σταύρωση ~ έχει αυτός που έρχεται από δεξιά || εγκαταλείπω δρόµο 
προτεραιότητας (στον οποίο όποιος κινείται έχει ~) || σέβοµαι την ~ 
τού άλλου οχήµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προτεραίος (βλ. λ. προτεραία), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. priorité^ 

προτερανδρία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. φαινόµενο που απαντά σε ορι-
σµένα ερµαφρόδιτα είδη (ταινίες, βατράχους), κατά το οποίο ο οργα-
νισµός λειτουργεί πρώτα ως αρσενικός και κατόπιν ως θηλυκός ΣΥΝ. 
πρωτανδρία ANT. πρωτογυνία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. proterandry]. 

προτέρηµα (το) {προτερήµ-ατος | -ατα, -άτων} το θετικό χαρακτηρι-
στικό προσώπου: το µεγαλύτερο του ~ είναι η ειλικρίνεια του | η τι-
µιότητα του | η εξυπνάδα του ΣΥΝ. προσόν, αρετή ΑΝΤ. ελάττωµα, µει-
ονέκτηµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. πρότερα (-έω) «προηγούµαι, υπερέχω» < πρότερος 
(βλ.λ.)]. 

πρότερος, -η (λογιότ. πρότερα), -ο (λόγ.) αυτός που προηγείται: σε ~ 
χρόνο || επάνοδος στην πρότερα κατάσταση || το ελαφρυντικό τού 
προτέρου εντίµου βίου ΣΥΝ. πρωτύτερος ΑΝΤ. ύστερος, επόµενος· ΦΡ. 
εκ των προτέρων από πριν: σας είχα ενηµερώσει ~ ΣΥΝ. α πριόρι ΑΝΤ. 
εκ των υστέρων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + παραγ. επίθηµα -τερος, που δηλώνει τον συγκρ. 
βαθµό. Η λ. συνδ. µε το επίθ. πρώτος (βλ.λ.), καθώς και µε αρχ. περσ. 
fratara- «πρώτος από τους δύο, αυτός που προηγείται», σανσκρ. 
pratarâm «ο µελλοντικός, ο παρακάτω». Η φρ. εκ των προτέρων απο-
δίδει το γαλλ. d'avance]. 

προτεροχρονος, -η, -ο 1. αυτός που προηγείται χρονικά κάποιου 
άλλου ANT. µεταγενέστερος 2. προτερόχρονο (το) το χρονικό διάστη-
µα που ακολουθείται από κάποιο άλλο: το επίρρηµα «προηγουµένως» 
δηλώνει το ~, ενώ το «κατόπιν» δηλώνει το υστερόχρονο. 

προτεστάντης (ο) [1840] {προτεσταντών}, προτεστάντισσα (η) 
{προτεσταντισσών} πρόσωπο που πιστεύει στον προτεσταντισµό ΣΥΝ. 
διαµαρτυρόµενος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Protestant < µεσν. λατ. protestane, -antis, 
µτχ. τού λατ. protestor «διαµαρτύροµαι, διακηρύττω δηµόσια» < pro-
«προ→ + testor (< testis «µάρτυς»)]. 

προτεσταντισµός (ο) [1853] ΘΡΗΣΚ. χριστιανικό δόγµα που διαµορ-
φώθηκε κατά τη Μεταρρύθµιση στη ∆υτική Εκκλησία τον 16ο αι. υπό 
την ηγεσία τού Λουθήρου, τού Καλβίνου, τού Ζβιγγλίου κ.ά. και δια-
κρίνεται σε δύο τάσεις (λουθηρανοί, µεταρρυθµισµένοι)· αποτελεί 
έναν από τους τρεις µεγάλους κλάδους τού χριστιανισµού (ορθοδο-
ξία, ρωµαιοκαθολικισµός, προτεσταντισµός) µε αξιόλογες θρησκευ-
τικές κοινότητες στις χώρες τής ∆. Ευρώπης, τής Β. Αµερικής, τής 
Αφρικής και τής Αυστραλίας, ενώ στη διδασκαλία του παραδέχεται 
ως αποκλειστική αυθεντία την Αγία Γραφή σε ζητήµατα πίστεως και 
εκκλησιαστικής οργάνωσης, αµφισβητεί την αξία τής Ιεράς Παρά-
δοσης και έχει καταργήσει τα µυστήρια, µε εξαίρεση το Βάπτισµα 
και τη Θεία Ευχαριστία. — προτεστανπκός, -ή, -ό, προτεσταντικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. protestantisme]. 

προτεταµένος, -η, -ο → προτείνω 
πρότζεκτ (το) {άκλ.} ερευνητικό πρόγραµµα, πρόγραµµα για την επί-

τευξη συγκεκριµένου στόχου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. project < γαλλ. pourje(c)t µε λόγ. επίδρ. τού λατ. 
projectus) < δηµώδ. λατ. projectare < λατ. projicere «ρίχνω - προτείνω, 
προβάλλω»]. 

προτηγανίζω ρ. µετβ. {προτηγάνισ-α, -τηκα, -µένος} τηγανίζω κάτι 
εκ των προτέρων και το καταψύχω, ώστε να χρειάζεται πολύ λίγο τη-
γάνισµα πριν καταναλωθεί' συνήθ. η µτχ. προτηγανισµένος, -η, -ο: 
προτηγανισµένες πατάτες | τυροπιτάκια. 

προτίθεµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προτίθε-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νταν 
µόνο στον ενεστ.} (+να) έχω την πρόθεση, τον σκοπό: δεν ~ να σε 
ακολουθήσω ΣΥΝ. σκοπεύω, σχεδιάζω, λογαριάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

προτίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το να προ-
τιµά κανείς (κάτι/κάποιον): η εκποµπή αυτή έχει κερδίσει την ~ µε-
γάλης µερίδας τού κοινού || αυτό το εκλογικό σενάριο συγκεντρώνει 
τις ~ των περισσοτέρων πολιτικών δυνάµεων ΦΡ. κατά προτίµηση 
για να δηλωθεί αυτό που είναι προτιµότερο (χωρίς να αποκλείεται 
και κάτι άλλο): ζητείται υπάλληλος που να γνωρίζει δύο ξένες γλώσ-
σες, ~ Αγγλικά και Γαλλικά (β) ΠΟΛΙΤ. σταυρός προτιµήσεως βλ. λ. 
σταυρός (γ) ΝΟΜ. σύµφωνο προτιµήσεως το σύµφωνο προαιρέσεως 
(βλ. λ. προαίρεση) 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προτιµάται από κάποιον: πο-
λιτικές | ενδυµατολογικές ~ ΣΥΝ. γούστο. 

προτιµητέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να προτιµηθεί: υπό τις 
κρίσιµες αυτές συνθήκες προβάλλεται ως ~ η λύση τής προσφυγής στη 
λαϊκή ετυµηγορία. 

προτιµολόγιο (το) {προτιµολογί-ου | -ων} το προσωρινό τιµολόγιο 
που εκδίδεται από τον πωλητή πριν από την πραγµατοποίηση αγορα-
πωλησίας. 

προτιµολογώ ρ. αµετβ. {προτιµολογείς... | προτιµολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω προσωρινή τιµή (σε εµπόρευµα), πριν από την 
ολοκλήρωση τής εµπορικής πράξης. — προτιµολόγηση (η). 

προτιµότερος, -η, -ο (κυρ. σε απρόσ. εκφράσεις) αυτός που αξίζει να 
προτιµηθεί έναντι άλλου: είναι ~ να φύγω ΣΥΝ. καλύτερος. [ΕΤΥΜ 
αρχ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. πρότιµος «αυτός που χαίρει πε-
ρισσότερης τιµής» < προ- + -τιµος < τιµή]. 

προτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προτιµάς... | προτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθη-
κα} 1. θεωρώ (κάτι/κάποιον) καλύτερο ή µε περισσότερα πλεονεκτή- 
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µατα (από κάτι/κάποιον άλλον), µου αρέσει περισσότερο ή επιθυµώ 
περισσότερο: Εσύ ποιο προτιµάς; Το κόκκινο ή το µπλε; || ~ ένα αυ-
τοκίνητο µικρό και οικονοµικό από ένα µεγάλο και ακριβό 2. διαλέγω 
(κάτι/κάποιον) θεωρώντας το/τον καλύτερο (από κάτι/κάποιον άλλον): 
ανάµεσα στα δύο κακά προτίµησε το µικρότερο || προτίµησε τον 
θάνατο από την ατίµωση. 

πρότινος επίρρ. στη ΦΡ. µέχρι | έως πρότινος µέχρι | έως πριν από λίγο 
(καιρό): ~ δεν είχαν παρατηρηθεί κρούσµατα αισχροκέρδειας || ~ 
επικρατούσε κλίµα ανασφάλειας· τώρα όλα άλλαξαν. [ΕΤΥΜ. Από τη 
φρ. πρό τίνος (καιρού | χρόνου)]. 

προτοµή (η) γλυπτική αναπαράσταση τού άνω µέρους τού ανθρώπινου 
σώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανδριάντας, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < 
προτέµνω (< προ- + τέµνω), πβ. κ. τοµή - τέµνω]. 

προτονικος, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (για φθόγγο) αυτός που βρίσκεται πριν από 
τονιζόµενη συλλαβή ή πριν από το τονισµένο στον επιτονισµό γλωσ-
σικό τεµάχιο: ~ φωνήεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οξίδιο. 

πρότονος (ο) {προτόν-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. το σχοινί που δένεται στην 
πλώρη πλοίου για την αντιστήριξη των ιστών του ΣΥΝ. (λαϊκ.) στράλι 
ΑΝΤ. παράτονος, παταράτσο. [ΕΤΥΜ. αρχ. (µόνο πληθ. πρότονοι) < 
προ- + τόνος (βλ.λ.) < τείνω]. 

προτού σύνδ. (συνήθ. +υποτ. µε ή χωρίς το να) εισάγει χρονική πρό-
ταση που δηλώνει το προτερόχρονο, ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται 
η κύρια πρόταση θα συµβεί χρονικά πριν από αυτό στο οποίο ανα-
φέρεται η χρονική πρόταση: ~ φύγεις, θέλω να σου µιλήσω || ~ να το 
καταλάβω καλά-καλά, είχε εξαφανιστεί ΣΥΝ. πριν (να) ΑΝΤ. αφού, 
αφότου. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προτού, συνθ. εκ συναρπαγής από την αρχ. φρ. 
πρότοῦ+ απρφ. (λ.χ. προτοῦφαγεϊν), η οποία στη µτγν. γλώσσα 
άρχισε να συντάσσεται µε απλή υποτακτική αορίστου (λ.χ. 
προτοῦφάγω), όπως συµβαίνει και στη Ν. Ελληνική], 

προτρεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προτρέπει, που παρακινεί: ~ 
ρήµατα (π.χ. προτρέπω, παρακινώ, διατάζω, συµβουλεύω κ.λπ.) || - λό-
γος ΣΥΝ. παρακελευσµατικός ΑΝΤ. αποτρεπτικός. — προτρεπτικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

προτρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {προέτρεψα} ωθώ, συµβουλεύω (κάποιον) 
(να πράξει κάτι): τον προέτρεπε να ακολουθήσει το λαµπρό παρά-
δειγµα τού αδελφού του ΣΥΝ. παρακινώ, παροτρύνω ΑΝΤ. αποτρέπω. 

προτρέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (προέτρεξα} ♦ 1. (αµετβ.) βιάζοµαι 
να βγάλω συµπεράσµατα: Μην προτρέχεις! Περίµενε να δεις πρώτα 
πώς θα εξελιχθούν τελικά τα πράγµατα ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) (σπάν.) εί-
µαι πιο βιαστικός (από κάτι άλλο)· κυρ. µτφ. στη ΦΡ. να µην προτρέ-
χει η γλώσσα τής σκέψης. 

προτροπάδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολύ γρήγορα: έφυγε ~ ΣΥΝ. δρο-
µαίως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προτροπή + επιρρ. επίθηµα -άδην (πβ. συστ-άδην, τροχ-
άδην)]. 

προτροπή (η) 1. το να προτρέπει κανείς: υπέγραψε τη συµφωνία κα-
τόπιν προτροπής των συµβούλων του ΣΥΝ. παρακίνηση, παρώθηση 2. 
(κυρ. στον πληθ.) ο προτρεπτικός λόγος, οτιδήποτε λέγεται για να 
προτρέψει (κάποιον): παρά τις ~ µου, αποφάσισε να µη σπουδάσει 
ιατρική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προτρέπω, πβ. κ. 
τροπή - τρέπω]. 

προτσές (το) (άκλ.) ΠΟΛΙΤ. (στην αριστερή φρασεολογία) η εξελικτική 
διαδικασία, η διαδροµή τής ιστορίας: το - τού σοσιαλιστικού µε-
τασχηµατισµού τής κοινωνίας || το διαλεκτικό ~ τής ιστορίας. [ΕΤΥΜ. 
< γερµ. Prozess < λατ. processus, µτχ. τού ρ. procedo «προχωρώ, 
προβαίνω» (< pro- «προ→ + cedo «βαδίζω, πορεύοµαι»)]. 

πρότυπο (το) [µτγν.] {προτύπ-ου | -ων} 1. η προκατασκευασµένη µορ-
φή αντικειµένου, που χρησιµοποιείται ως υπόδειγµα για την αναπα-
ραγωγή άλλων, οµοίων προς αυτό ΑΝΤ. αντίγραφο 2. (µτφ.) πρόσωπο, 
κατάσταση ή θεσµός που είναι άξια µιµήσεως για τα θετικά τους χα-
ρακτηριστικά: τα - που προβάλλει η κοινωνία στους νέους || παρα-
δοσιακά | σύγχρονα | καταναλωτικά | υγιή | αρνητικά ~ || προβάλλω | 
επιβάλλω | ακολουθώ ~ || παίρνω | έχω | χρησιµοποιώ κάποιον ως ~ 
στην εργασία µου | στη ζωή µου ΣΥΝ. παράδειγµα, υπόδειγµα 3. (α) το 
πρόσωπο στο οποίο επιδιώκει κανείς να µοιάσει, τού οποίου το πα-
ράδειγµα θέλει να ακολουθήσει: τα ~ των σηµερινών νέων (π.χ. δη-
µοφιλείς καλλιτέχνες, αθλητές κ.λπ.) || ο δάσκαλος πρέπει να είναι ~ 
για τους µαθητές του || τον έχω για ~ στη ζωή µου || ακολουθώ ένα ~ 
ΣΥΝ. ίνδαλµα (β) οτιδήποτε λειτουργεί ως αντικείµενο µιµήσεως (γ) 
οτιδήποτε βάσει τού οποίου γίνεται κάτι άλλο: η µελέτη του ήταν το ~ 
για τη δική µου διατριβή || αρχιτεκτονικό ~ τού ναού τού Αγίου 
Μάρκου στη Βενετία θεωρείται ο ναός των Αγίων Αποστόλων στην 
Κωνσταντινούπολη || η σχολή µας ακολουθεί το γερµανικό ~ σπουδών 
ΣΥΝ. υπόδειγµα 4. (+γεν.) το αντιπροσωπευτικό παράδειγµα συγκε-
κριµένης αρετής, συγκεκριµένου θετικού γνωρίσµατος: ~ οµορφιάς | 
αρετής | γενναίου στρατιώτη || (ειρων.) η κρατική τηλεόραση δεν θα 
µπορούσε να θεωρηθεί - αντικειµενικότητας! ΣΥΝ. υπόδειγµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα, παρώνυµο. 

πρότυπο - πρωτότυπο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική σηµασία 
και χρήση. Το πρότυπο σηµαίνει κάτι που χρησιµεύει ως υπόδειγ-
µα προς δηµιουργία άλλων (που αποτελούν αντίγραφα του) ή, µε-
ταφορικά, ιδανικό παράδειγµα προς µίµηση. Και στη µία και στην 
άλλη χρήση θα µπορούσε η λ. πρότυπο να αποδώσει άριστα τη λ. 
µοντέλο (< ιταλ. modello). Επίσης, το πρότυπο αποτελεί (στην πα-
λαιογραφία) το αρχικό κείµενο, από το οποίο βγαίνει (δι' αντιγρα-
φής) νέο χειρόγραφο κείµενο, το αντίγραφο. Το πρωτότυπο, αντι-
θέτως, σηµαίνει το πρώτο, το αρχικό (πρωτόγραφο) κείµενο, από 
το οποίο παρήχθησαν περισσότερα άλλα ως αντίγραφα του (Το 

πρωτότυπο χειρόγραφο αυτοΟ του ποιήµατος τού Σολωµού σώθη-
κε στα κατάλοιπα τού Πολυλά)· σηµαίνει επίσης το αρχαίο κείµενο 
σε σχέση µε τη µετάφραση του (Στο Πανεπιστήµιο διδάσκονται τον 
Όµηρο από το πρωτότυπο, όχι από µετάφραση). Γενικότερα, 
σηµαίνει κάθε γνήσιο έργο σε σχέση µε τα αντίγραφα του (Ανα-
καλύφθηκε σε ιδιωτική συλλογή το πρωτότυπο ενός έργου τού 
Γκρέκο, που µέχρι σήµερα ήταν γνωστό από δύο αντίγραφα του). 
Είναι ενδιαφέρον ότι η λ. πρωτότυπος ως επίθετο σηµαίνε τον νέο, 
τον καινοτόµο, τον δηµιουργικό, αυτόν που δεν είναι προϊόν 
µίµησης, αλλά γίνεται προϊόν µίµησης από άλλους. 

προτυποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετατροπή 
σε πρότυπο, η προβολή ενός πράγµατος ως προτύπου: η ~ τού ευδαι-
µονισµού από την τηλεόραση 2. ΟΙΚΟΝ. η παραγωγή, διανοµή και κα-
θιέρωση προτύπων αγαθών 3. ΤΕΧΝΟΛ. ο προσδιορισµός των προδια-
γραφών, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή προϊό-
ντος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. standardisation]. 

πρότυπος, -η, -ο αυτός που λειτουργεί ως υπόδειγµα: ~ αθλητικό κέ-
ντρο | σχολείο (στο οποίο χρησιµοποιούνται πειραµατικά νέες µέθο-
δοι και µέσα διδασκαλίας και στο οποίο διενεργούνται υποδειγµατι-
κές διδασκαλίες) | κατοικία | οικισµός ΣΥΝ. υποδειγµατικός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «προεικονιστικός», < προ- + τύπος]. 

προτύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προεικό-
νιση, ο προηγούµενος σχηµατισµός: ~ αληθειών | αξιών 2. ΘΕΟΛ. (συ-
νεκδ.) κάθε πρόσωπο, γεγονός και περιστατικό τής Π.∆. που προεικο-
νίζει κυρ. το κύριο πρόσωπο τής Κ.∆., δηλ. τον Ιησού Χριστό, και ει-
δικότ. την ενανθρώπηση, τη ζωή, τα Πάθη και την Ανάσταση του: ο 
Αδάµ αποτελεί - τού Χριστού (τού νέου Αδάµ) ΣΥΝ. τύπος. 
Προύθος (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα 
Καρπάθια Όρη, συµβάλλει στον ∆ούναβη και αποτελεί το φυσικό 
όριο µεταξύ τής Ρουµανίας και τής Μολδαβίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. τοπωνυµίου, πβ. αγγλ. Pruth, ρουµ. Prutul, αγν. 
ετύµου]. 

προϋπαντώ ρ. µετβ. {προϋπαντάς... | προϋπάντησα} σπεύδω να συ-
ναντήσω (κάποιον που έρχεται): «ο Μάιος µας έφθασε, εµπρός βήµα 
ταχύ | να τον προϋπαντήσουµε, παιδιά, στην εξοχή» (Ά. Βλάχος) ΣΥΝ. 
υποδέχοµαι, καλωσορίζω. — προϋπάντηση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. προϋπαντώ (-άω) < προ- + ύπαντώ «πηγαίνω να συναντήσω» < 
ύπ(ο)- + -αντώ (για το οποίο βλ. λ. απαντώ)]. 

προϋπάρχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {προϋπήρξα} ♦ 1. (αµετβ.) υπάρχω 
από πριν, εκ των προτέρων ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) υπάρχω πριν από 
(κάποιον/κάτι άλλο): το σύµπαν προϋπήρχε τού ανθρώπου. — 
προΰπαρξη (η) [µτγν.]. 

προϋπηρεσία (η) (προϋπηρεσιών) η υπηρεσία κατά το παρελθόν σε 
εργασιακό χώρο: θα συνυπολογιστούν τα χρόνια προϋπηρεσίας του 
για τη σύνταξη || έχω µακρά - στη θέση αυτή | στον οργανισµό. 

προϋπηρετώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {προϋπηρετείς... | προϋπηρέτησα} ερ-
γάζοµαι κατά το παρελθόν ή πριν από άλλον σε συγκεκριµένη επαγ-
γελµατική θέση. 

προϋπονράφω ρ. µετβ. [µτγν.] {προϋπ-έγραψα, προϋπο-γράφτηκα 
(λόγ. προϋπ-εγράφην, -ης, -η...), -γεγραµµένος} υπογράφω προκαταρ-
κτικά, εκ των προτέρων: ~ συµφωνία. — npoünoγραφή (η) [µτγν.]. 

προϋπόθεση (η) [1818] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} οτιδήποτε εί-
ναι απολύτως αναγκαίο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, προκειµέ-
νου να συµβεί κάτι άλλο: το ταλέντο είναι (απαραίτητη) ~, για να γί-
νει κάποιος µεγάλος µουσικός || πληρώ τις ~ τού νόµου || βασική | θε-
µελιώδης | αναγκαία - ΣΥΝ. όρος· ΦΡ. uno | µε την προϋπόθεση ότι... 
εφόσον, µόνον αν: θα δεχθώ να αναλάβω αυτή τη θέση ~ θα διαλέξω 
εγώ τους συνεργάτες µου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. présupposition. Οµοίως η φρ. υπό 
την προϋπόθεση ότι (< γαλλ. sous la condition que)]. 

προϋποθέτω ρ. µετβ. {προϋπέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. προϋποτίθ-εµαι, 
-εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. προϋπετιθ-έµην, -
εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο} 1. θεωρώ (κάτι) εκ των προτέρων δε-
δοµένο ΣΥΝ. προεικάζω 2. εξαρτώµαι (από κάτι): η επιτυχία στις εξε-
τάσεις προϋποθέτει προσεκτικό και εντατικό διάβασµα ΣΥΝ. απαιτώ, 
χρειάζοµαι 3. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. προϋποτίθεται) ισχύει ως προϋ-
πόθεση: ~ η συγκατάθεση όλων των µερών για την επίτευξη συµφω-
νίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προϋποτίθηµι < προ- + ϋπο- + τίθηµι «θέτω» (βλ. λ. θέ-
τω, τίθεµαι)]. 

προϋπολογίζω ρ. µετβ. [1871] {προϋπολόγισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} υπολογίζω (κάτι) από πριν, κάνω προϋπολογισµό σε (κάτι): ~ 
έξοδα | δαπάνες. — προϋπολογιστικός, -ή, -ό. 

προϋπολογισµός (ο) [1833] ο εκ των προτέρων υπολογισµός των 
εσόδων και των εξόδων για ορισµένη χρονική περίοδο: ~ επιχείρησης 
| ιδρύµατος | δήµου | κοινότητας | οικογένειας || ισοσκελισµένος | ελ-
λειµµατικός ~ || το έλλειµµα | πλεόνασµα τού ~ || έργο προϋπολογι-
σµού δύο δισεκατοµµυρίων δραχµών ΦΡ. (κρατικός) προϋπολογι-
σµός ο νόµος που προβλέπει τα έσοδα και τις δαπάνες που θα πραγ-
µατοποιηθούν στο επόµενο δηµοσιονοµικό έτος: η κυβέρνηση κατέ-
θεσε | καταρτίζει τον - || σφιχτός ~ || ~ λιτότητας | οικονοµικής στα-
θεροποίησης || έγκριση | ψήφιση | σύνταξη | παράταση ισχύος τού ~. 

προϋπόσχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {προ-ϋποσχέθηκα, -ϋπεσχηµένος} υπό-
σχοµαι (κάτι) από πριν. — προϋπόσχεση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προϋπισχνοϋµαι (-έο-) < προ- + ύπισχνοϋµαι (βλ. λ. 
υπόσχοµαι)]. 

προϋποτίθεµαι ρ. → προϋποθέτω 



Προύσα 1504 προφορά 
 

Προύσα (η) πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας κοντά στην Προποντίδα µε 
έντονο ελληνικό στοιχείο µέχρι το 1922. — Προυσιώτης κ. Προυσα-
λιώτης (ο), Προυσιώτισσα κ. Προυσαλιώτισσα (η), προυσιώτικος κ. 
προυσαλιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Προϋσα, που οφείλει το όνοµα της στον βασιλιά τής Βιθυνίας 
Προυσία Α' (236-180 π.Χ.), ο οποίος την ίδρυσε. Η τουρκ. ονοµασία Bursa 
ανάγεται στην ελληνική]. 

προϋφίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προϋφίστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, 
παρατ. προϋφιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (λόγ.) υφίσταµαι εκ των προτέρων ή πριν (από κάποιον/κάτι άλλο) 
ΣΥΝ. προϋπάρχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«προϋποθέτω», < προ- + υφίσταµαι]. 

προύχοντας (ο) {προυχόντων} (συνήθ. στον πληθ.) 1. ΙΣΤ. (κατά την 
Τουρκοκρατία) ο κοτζαµπάσης, ο πρόκριτος 2. ο προνοµιούχος, ο πλούσιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνηρηµένος τ. τού προέχων, µτχ. τού ρ. προέχω]. 

προφανής, -ής, -ές {προφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)- προφανέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που φαίνεται καθαρά, που τον καταλαβαίνει κανείς εύκολα: απολύθηκε για - 
λόγους || είναι προφανές ότι δεν λέει την αλήθεια ΣΥΝ. εµφανής, φανερός, 
οφθαλµοφανής, πρόδηλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προφαίνω «φέρνω στο φως, εµφανίζω» < προ- + φαίνω | -
οµαι (βλ.λ.)]. 

προφαντός, -ή, -ό (για καρπούς) αυτός που ωριµάζει πρώιµα, νωρίς ΣΥΝ. 
πρώιµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προφαίνω «φέρνω στο φως, εµφανίζω» < προ- + φαίνω | -
οµαι (βλ.λ.)]. 

προφανώς επίρρ. [µτγν.] 1. κατά προφανή τρόπο, χωρίς αµφιβολία: η δουλειά 
αυτή είναι ~ καλύτερη από την άλλη 2. όπως φαίνεται· για την έκφραση µιας 
υπόθεσης που είναι αρκετά βάσιµη: δεν ήρθε ακόµη· ~, θα του έτυχε κάτι στον 
δρόµο (διότι κανονικά δεν αργεί). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

πρόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η πλασµατική αιτία που 
προβάλλεται για να δικαιολογηθεί κάτι ή να συγκαλυφθεί το πραγµατικό 
κίνητρο µιας πράξης: βρήκε µια ~, για να αρνηθεί την πρόσκληση || όλα αυτά 
είναι προφάσεις- απλώς δεν θέλει να σου πει ευθέως ότι πλέον δεν τον 
ενδιαφέρεις ΣΥΝ. πρόσχηµα- ΦΡ. προφάσεις εν αµαρτίαις (προφάσεις εν 
άµαρτίαις, Π.∆. Ψαλµ. 140, 4) για περιπτώσεις κατά τις οποίες προβάλλει 
κανείς διάφορες δικαιολογίες για ατοπήµατα του, που δεν µπορούν να 
δικαιολογηθούν: αυτά που λες είναι ~· η αλήθεια είναι πως πήρες µικρό βαθµό, 
γιατί δεν είχες µελετήσει! 2. ΒΙΟΛ. η αρχική φάση τής µίτωσης (βλ.λ.), κατά 
την οποία τα ήδη διπλασιασµένα χρωµοσώµατα εξατοµικεύονται, τυλίγονται 
σπειροειδούς και συµπυκνώνονται- λήγει µε τη διάλυση τής πυρηνικής 
µεµβράνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, πρόσχηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόφασις, αρχική 
σηµ. «εµφανές αίτιο, κίνητρο (χωρίς αναφορά στον βαθµό αληθείας ή 
ψεύδους)», < προφαίνω «φέρω στο φως, εµφανίζω» (< προ- + φαίνω | -οµαι, 
βλ.λ.) Στη σηµ. «πρόσχηµα, πλαστή δικαιολογία» η λ. έχει δεχθεί την επίδρ. 
τού ρ. φηµί. o βιολ. όρ. είναιελληνογενής, < αγγλ. prophase. Βλ. κ. φάση]. 

προφασίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προφασίστηκα} προβάλλω (κάτι) ως 
ψευδή δικαιολογία: ~ αρρώστια | αδιαθεσία || ~ ότι είµαι αδιάθετος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, απόφαση. 

προφέρω ρ. µετβ. {πρόφερ-α, -θηκα) 1. κάνω να ακουστεί (ήχος) µε τη βοήθεια 
των φωνητηρίων οργάνων (χείλη, γλώσσα, φωνητικές χορδές κλπ.), παράγω, 
εκφέρω (φθόγγους): δεν µπορούσε να προφέρει αυτή την ξένη λέξη || πρόφερε 
λανθασµένα ορισµένα σύµφωνα || οι αρχαίοι πρόφεραν το η ως µακρό ε || ~ 
καθαρά ΣΥΝ. αρθρώνω 2. (σπάν.) εκφράζω µε τον λόγο: δεν µπόρεσε να 
προφέρει λέξη! ΣΥΝ. αρθρώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παρουσιάζω, διαγγέλλω», < προ- + φέρω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

προφέσορας (ο) {προφεσόρων} (ειρων.) ο καθηγητής, ο δάσκαλος: είναι ~ στο 
τάβλι ΦΡ. κάνω (σε κάποιον) τον προφέσορα φέροµαι (σε κάποιον) σαν 
δάσκαλος του, σαν να του κάνω µάθηµα· (γενικότ.) παριστάνω τον 
µορφωµένο. Επίσης προφεσόρος. [ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γερµ. Professor < 
λατ. professor «δάσκαλος, καθηγητής» < professus, µτχ. τού p. profiteor 
«επαγγέλλοµαι, διδάσκω»]. 

προφεστιβαλικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται πριν από το φεστιβάλ: ~ εκδηλώσεις 
| συναντήσεις. 

προφητάναξ (ο) {προφητάνακτ-ος, -α | -άκτων) ΕΚΚΛΗΣ. Ο προφήτης και 
βασιλιάς· προσωνυµία τού ∆αβίδ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < προφήτης + άναξ (βλ.λ.)]. 

προφητεία (η) [µτγν.] {προφητειών} 1. η πρόβλεψη όσων πρόκειται να 
συµβούν στο µέλλον, η οποία προέρχεται από θεία έµπνευση, από 
υπερφυσική επέµβαση: έχει το χάρισµα τής ~ || κάνω ~ 2. (γενικότ.) η 
πρόβλεψη όσων πρόκειται να συµβούν και η ίδια η πρόβλεψη: τι λέει αυτή η 
προφητεία; || οι ~ τού Νοστράδαµου | τού Κοσµά τού Αιτωλού || οι ~ του 
επαληθεύτηκαν ΣΥΝ. πρόρρηση, χρησµός. 

προφητεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προφήτευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. προβλέπω (κάτι 
που πρόκειται να συµβεί) εµπνεόµενος από το θείο, γενικότ. κατά υπερφυσικό 
τρόπο: ο Ησαΐας προφήτευσε την έλευση τού Μεσσία 2. (γενικότ.) προβλέπω 
(κάτι που πρόκειται να συµβεί(: ~ συµφορές ΣΥΝ. προµαντεύω, προλέγω. 

προφήτης (ο) {προφητών}, προφήτις (η) {προφήτιδ-ος, -α | -ίδων} 1. πρόσωπο 
που προαναγγέλλει µε θεία έµπνευση όσα πρόκειται να συµβούν: ~ δεινών ΦΡ. 
(α) (ειρων.) µετά Χριστόν προφήτης αυτός που διατείνεται ότι είχε προβλέψει 
κάτι, ότι ήξερε για κάτι, όταν είναι πλέον σε όλους γνωστό: δεν θέλω να 
παραστήσω τον µετά Χριστόν προφήτη, αλλά είχα προβλέψει από πολλά χρόνια 
τη διάλυση 

τής Σοβιετικής Ένωσης (β) οι νόµοι και οι προφήτες βλ. λ. νόµος (γ) 
(παροιµ.) ουδείς προφήτης στον τόπο του | εν τη εαυτού πατρίδι 
(ουδείς προφήτης δεκτός εστίν εν τή πατρίδι αυτού, Κ.∆. Λουκ. 4,24) για 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ικανοί και αξιόλογοι άνθρωποι αναγνωρίζονται 
από τους ξένους και όχι από τους συµπατριώτες τους 2. ΘΡΗΣΚ. το 
θεόπνευστο πρόσωπο που γνωστοποιεί στους ανθρώπους το θέληµα τού Θεού: 
οι ~ τής Παλαιάς ∆ιαθήκης 3. (στον ισλαµισµό) Προφήτης (ο) ο Μωάµεθ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -φήτης < φηµί «λέγω» (για το οποίο βλ. λ. φήµη), όχι 
από το ρ. πρόφηµι «προφητεύω, προλέγω», που µαρτυρείται από τον 6ο αι. 
µ.Χ. Το ουσ. προφήτης χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµή-κοντα στη 
µετάφραση τής Π.∆. ως απόδ. τού εβρ. αντίστοιχου όρου nâbi']. 

προφητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε προφητεία ή µε προφήτη 
2. ΕΚΚΛΗΣ. προφητικά αναγνώσµατα αποσπάσµατα από τα προφητικά βιβλία 
τής Παλαιάς ∆ιαθήκης, που διαβάζονται σε ιερές ακολουθίες 3. (ειδικότ.) 
αυτός που (αποδεικνύεται ότι) προβλέπει τα όσα πρόκειται να συµβούν: τα 
λόγια του αποδείχθηκαν ~. — προ-φητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

προφθάνω ρ. → προφταίνω 
προφίλ (το) {άκλ.} 1. η πλάγια όψη προσώπου ANT. ανφάς 2. (µτφ.) το σύνολο 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η ξεχωριστή φυσιογνωµία, κυρ. όπως 
αφήνεται να φανεί: το ~ κόµµατος | τής νέας κατάστασης || στις τελευταίες του 
εµφανίσεις έχει υιοθετήσει το ~ τού µοντέρνου πολιτικού || κάθε χρόνο 
παρουσιάζονται στην αγορά προϊόντα µε βελτιωµένο ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. profil < ιταλ. profilo < profilare «σχεδιάζω το περίγραµµα, 
την πλάγια όψη ενός πράγµατος» < pro- (< λατ. pro- «προ→) + -filare < filo 
«νήµα, κλωστή, ίχνος» (< λατ. filum)]. 

προφιλάρισµα (το) {προφιλαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) διαµόρφωση 
σόκορου ή επιφάνειας µε επιθυµητό διακοσµητικό σχέδιο. 

προφιτερόλ (το) {άκλ.} γλύκυσµα που φτειάχνεται από µικρά σου (βλ.λ.) 
γεµισµένα µε κρέµα βανίλιας και µε επικάλυψη σοκολάτας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
profiterole, υποκορ. τού profit, που τον 16ο αι. είχε επίσης τη σηµ. «ζύµη 
ψηµένη στη στάχτη» (δηλ. σε σβησµένη φωτιά)]. 

προφορά (η) 1. ο τρόπος αρθρώσεως φθόγγων, λέξεων ή φράσεων: καθαρή | 
καλή ~ || η ~ τού «γ» είναι δύσκολη για πολλούς ξένους 2. (ειδικότ.) ο 
ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο αρθρώνει κανείς µια γλώσσα: από την ~ του 
κατάλαβα ότι είναι ξένος | από χωριό || απαγγέλλει Όµηρο µε ερασµική ~ || 
µιλώ µε άσχηµη | βαριά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, εκ, πληροφορική. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. προφέρω, πβ. κ. φορά - φέρω]. 

προφορά τής ελληνικής γλώσσας. Μέχρι των χρόνων τής Αλεξανδρινής 
Κοινής (300 π.Χ.-6ος αι. µ.Χ.) η προφορά τής Αρχαίας Ελληνικής διέφερε 
σε πολλά σηµεία από τη βυζαντινή-νεοελληνική προφορά, η οποία, παρά το 
όνοµα της, δεν είναι καθόλου καινούργια· αριθµεί ζωή τουλάχιστον 2.000 
χρόνων, αναγόµενη χονδρικά στους χρόνους τού Χριστού. Η παλαιότερη 
προφορά τής Ελληνικής, η αρχαία (που είναι γνωστή ως ητακιστική ή και 
ως ερασµική προφορά), διαφέρει από τη σηµερινή προφορά (γνωστή ως βυ-
ζαντινή ή νεοελληνική ή ιωτακιστική ή και ως ροϊχλίνεια [Reuchlin] 
προφορά) στα εξής κυρ. σηµεία: (α) διάκριση µακρών και βραχέων 
φωνηέντων (η = ê [ε µακρό], ε = e [ε βραχύ], ω = ô [ο µακρό], ο = ο [ο 
βραχύ], α [α µακρό], à [α βραχύ], ϊ [ι µακρό], ί [ι βραχύ], ü [ü µακρό], ü [ü 
βραχύ]), (β) προφορά διφθόγγων (αι = ai, Ο! = oi, ο = ei και ê [ε µακρό 
κλειστό], ou = ou και δ [ο µακρό κλειστό], au = au, ευ = eu, υι = üi), (γ) 
προφορά δασέος φθόγγου (δασείας) ως h και προφορά δασέων συµφώνων 
ως δασέων (φ = ph, o = th, χ = kh), (δ) προφορά των β, δ, γ ως ηχηρών 
κλειστών συµφώνων (β = b, δ = d, γ = g), (ε) προφορά τού ζ ως zd ή dz, 
(στ) προφορά διπλών συµφώνων ως παρατεταµένων συµφώνων κ.ά. Σε όλη 
τη βυζαντινή περίοδο (στην πραγµατικότητα από των χρόνων τής 
Αλεξανδρινής Κοινής και σε µερικές περιπτώσεις και διαλέκτους τής 
Αρχαίας ήδη από των κλασικών χρόνων) η προφορά τής Ελληνικής (µε 
εξαίρεση τα u και οι, που µέχρι τον 10ο αι. προφέρονταν ως ü, χονδρικά 
όπως στο γαλλ. une) ήταν όµοια µε τη σηµερινή. Αυτό δε ίσχυε όχι µόνο 
για το Βυζάντιο αλλά και για τις χώρες τής ∆ύσης, όπου µετέφεραν τη 
βυζαντινή προφορά οι λόγιοι που κατέφυγαν εκεί λίγο πριν και µετά την 
πτώση τού Βυζαντίου. Έως το 1558 στη ∆ύση προέφεραν τα Αρχαία 
Ελληνικά, όπως εµείς σήµερα. Το 1558 δύο Άγγλοι καθηγητές τού 
Πανεπιστηµίου τού Καίµπριτζ, ο John Cheke και ο Thomas Smith, 
εισήγαγαν για πρώτη φορά τη λεγόµενη ερασµική προφορά, η οποία 
στηριζόταν στο έργο τού µεγάλου Ολλανδού ελληνιστή Desiderius 
Erasmus (1466/9-1536) De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione 
dialogus (∆ιάλογος περί τής ορθής προφοράς τής λατινικής και τής αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, 1528). Ωστόσο, ο ίδιος ο Έρασµος ποτέ δεν πρότεινε να 
γίνει πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών του παρατηρήσεων και, βεβαίως, 
θα ήταν αδιανόητο για τους Έλληνες, που χρησιµοποιούν την ελληνική 
γλώσσα στη διαχρονική της εξέλιξη, να προφέρουν αλλιώς την αρχαία και 
αλλιώς τη βυζαντινή-νεοελληνική φάση τής ίδιας γλώσσας, τής Ελληνικής. 
Αυτό το έκαναν οι ξένοι, γιατί τους βοηθούσε πρακτικά να γράφουν σωστά 
τις λέξεις (όταν προφέρεις einai, γράφεις και σωστά τη λ. εϊναι, πράγµα που 
δεν θα συνέβαινε µε τους ξένους τόσο εύκολα, αν πρόφεραν όπως εµείς 
ine). Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Έρασµος πολλά από αυτά που 
δίδαξε για την προφορά τής Αρχαίας τα έµαθε από µεγάλους Έλληνες 
φιλολόγους τής ∆ύσης, ιδίως τον Ιανό Λάσκαρι και τον Μάρκο Μουσούρο, 
αφού έζησε κοντά τους 
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στην Ακαδηµία τού Αλδου Μανούτιου στη Βενετία. ∆ύο µεγάλοι ξένοι 
ελληνιστές, ο D.-C. Hesseling και ο Η. Pernot, γράφουν: «∆εν 
υποστηρίζουµε τίποτε παράδοξο, αν αποδώσουµε στους ίδιους τους 
Έλληνες την ταυτότητα τής θεωρίας, στην οποία έχει δοθεί το όνοµα 
"ερασµική θεωρία". Ποιος υπήρξε ο ρόλος τού Εράσµου; Η ιδέα ήλθε από 
την Ελλάδα [...]. Στον Έρασµο οφείλεται ότι την υποστήριξε δηµόσια, 
αφού της έδωσε συστηµατική µορφή, προσθέτοντας πολυάριθµες 
προσωπικές και ενδιαφέρουσα παρατηρήσεις» («Erasme et les origines de 
la prononciation erasmienne», Revue des Études Grecques 23,1919, σ. 
301). Σε διδασκαλίες προ τού Εράσµου για την πραγµατική κατάσταση τής 
αρχαίας ελληνικής προφοράς (Antonio de Lebrixa, Girolamo Aleandro 
κ.ά.) φαίνεται ότι αντέτεινε την ανάγκη διατηρήσεως τής βυζαντινής 
προφοράς ο µεγάλος Γερµανός ελληνιστής J. Reuchlin (1445-1522), εξού 
και ο χαρακτηρισµός τής νεοελληνικής προφοράς ως ροίχλίνειας 

προφορικά (τα) οι προφορικές εξετάσεις ΑΝΤ. γραπτά. 
προφορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που εκφράζεται µε την οµιλία, από το στόµα 

(και όχι γραπτώς): ~ λόγος | οδηγία | δήλωση | άδεια | επικοινωνία· ΦΡ. 
προφορική παράδοση η παράδοση που µεταδόθηκε από στόµα σε στόµα (π.χ. 
θρύλοι, παραµύθια, δηµοτικά τραγούδια) 2. προφορικά (τα) βλ.λ. — 
προφορικ-ά | -ώς επίρρ., προφορικότητα (η) [1846]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

προφταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόφτασα} ♦ (µετβ.) 1. (+να) (α) (σε 
παρελθοντικό χρόνο) καταφέρνω (να κάνω κάτι) εγκαίρως: πρόφτασε την 
τελευταία στιγµή να σβήσει τη φωτιά | να επωφεληθεί µιας ευκαιρίας ΣΥΝ. 
προλαβαίνω (β) (σε ενεστ.) έχω στη διάθεση µου τον χρόνο που χρειάζεται για 
κάτι: δεν βιάζοµαι, ~ να πάω για ψώνια | να πληρώσω τον λογαριασµό τής 
∆.Ε.Η. || ίσα | µόλις που ~ το ταχυδροµείο ανοιχτό ΣΥΝ. προλαβαίνω 2. 
καταφέρνω να φθάσω (κάποιον/κάτι) πριν φύγει ή αποµακρυνθεί πολύ: τον 
πρόφτασα στη γωνία τού δρόµου || τρέχω µήπως τον προφτάσω || πρόφτασε το 
λεωφορείο | το τρένο | την τελευταία στιγµή 3. (σε παρελθοντικό χρόνο) είµαι 
σύγχρονος κάποιου, ζω και γνωρίζω κάποιον ή µια κατάσταση που τώρα δεν 
υπάρχει: εσύ είσαι µικρός, δεν θα πρόφτασες το τραµ στην Αθήνα || τότε ήταν 
διευθυντής ο Αντωνίου, τον είχες προφτάσει; 4. (µε άρνηση δεν και πρόταση µε 
το να) για κάτι που γίνεται σε µεγάλη συχνότητα ή µεγάλο βαθµό: δεν ~ να 
παραγγέλνω αυτό το προϊόν τόση ζήτηση έχει! · 5. ανακοινώνω ή αποκαλύπτω 
(κάτι) εσπευσµένως (σε κάποιον): του πρόφτασε τα νέα ♦ 6. (αµετβ.) ενεργώ, 
ώστε να αποτραπεί κάτι κακό (κίνδυνος ή συµφορά): πρόφτασε, Παναγιά µου, 
µη γίνει κανένα κακό! 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. (ε)πρόφτασα τού ρ. προφτάνω (< αρχ. προφθάνω), κατά 
τα ρ. σε -αίνω (που είχαν αόρ. σε -ασα), πβ. χορταίνω - χόρτασα]. 

προφυλάω ρ. → προφυλάσσω 
προφυλαγµα (το) [µτγν.] {προφυλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µέσο 

προφύλαξης (προφυλακή, φρούριο κ.λπ.) 2. η προφύλαξη. 
προφυλακή (η) [αρχ.] ΣΤΡΑΤ. (σε αµυντικές επιχειρήσεις) προπορευόµενο 

στρατιωτικό τµήµα, που προειδοποιώ το υπόλοιπο στράτευµα, το οποίο 
σταθµεύει, για τυχόν εκδήλωση στρατιωτικής δραστηριότητας τού εχθρού. 

προφυλακίζω ρ. µετβ. [1833] {προφυλάκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
φυλακίζω (υπόδικο) µε ένταλµα τού ανακριτή και σύµφωνη γνώµη τού 
εισαγγελέα ή µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου, µέχρι να διεξαχθεί η δίκη 
του. — προφυλάκιση (η) [1833]. 

προφυλακιστέος, -α, -ο αυτός που αποφασίζεται αρµοδίως ότι πρέπει να 
προφυλακιστεί: εκρίθη - από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. 

προφυλακτήρας (ο) [1891] 1. εξάρτηµα που προφυλάσσει κάτι: ~ σκανδάλης 2. 
(ειδικότ.) το εξάρτηµα αυτοκινήτου που προστατεύει το αµάξωµα από 
προσκρούσεις. 

προφυλακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποσκοπεί στην προφύλαξη: ~ µέτρα ΣΥΝ. 
προληπτικός · 2. προφυλακτικό (το) το ελαστικό περίβληµα µε το οποίο 
καλύπτεται το ανδρικό πέος κατά τη σεξουαλική πράξη για προφύλαξη από 
σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και αποφυγή σύλληψης ΣΥΝ. (!) 
καπότα. — προφυλακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ETYM. µτγν. < αρχ. προφυλάσσω. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το γαλλ. 
préservatif (masculin)]. 

προφύλαξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η προστασία (από 
κάτι επικίνδυνο ή δυσάρεστο): ~ από τη ζέστη | το κρύο | το έιτζ || παίρνω 
µέτρα προφύλαξης 2. το µέσο προστασίας από κάτι: παίρνω τις αναγκαίες ~ 3. 
ΓΛΩΣΣ. η αποφυγή κυρ. κακοφωνίας ή σύγχυσης, που προέρχεται από την 
αλλεπαλληλία όµοιων ή παρεµφερών φθόγγων ή από τη φωνητική σύµπτωση 
διαφορετικών τύπων, π.χ. η δηµιουργία τού τύπου ήµασταν αντί τού ήµαστε, 
επειδή αυτός συµπίπτει φωνητικά µε το είµαστε τού ενεστώτα, ή στην Αρχαία 
ο τύπος πείθω αντί τού *φείθω (αλλεπαλληλία δασέων φθόγγων). 

προφυλάσσω [αρχ.] ρ. µετβ. {προφύλα-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος) 
(+από) 1. προστατεύω (κάποιον/κάτι) από κίνδυνο ή κακό: να προφυλάξουµε 
τη νεολαία µας από τα ναρκωτικά 2. (µεσοπαθ. προφυλάσσοµαι) φροντίζω τον 
εαυτό µου, προκειµένου να αποφύγω (κάτι): ~ από ασθένεια | ίωση. 

πρόφυλλα (τα) {προφύλλων} BOT. τα πράσινα φύλλα γύρω από το περιάνθιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. prophylla]. 

προφυµατικός, -ή, -ό 1. (για καταστάσεις) αυτός που σχετίζεται µε το στάδιο 
πριν από τη φυµατίωση 2. (για πρόσ.) αυτός που κινδυνεύει να προσβληθεί 
από φυµατίωση, αυτός που βρίσκεται ένα βήµα 

πριν από τη φυµατίωση. πρόχειρα επίρρ.· χωρίς προετοιµασία, χωρίς 
προηγούµενη µελέτη: έτσι ~ δεν µπορώ να βγάλω συµπέρασµα- χρειάζοµαι 
στοιχεία ΣΥΝ. βιαστικά, (εκφραστ.) στο γόνατο, στο πόδι. προχειρίζω ρ. µετβ. 
{προχείρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} ΕΚΚΛΗΣ. χειροτονώ: ~ κάποιον επίσκοπο | 
ιερέα. — προχείριση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθιστώ κάποιον 
πρόχειρο, δηλ. έτοιµο για χρήση, χειρισµό», < πρόχειρος (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. ήδη αρχ.]. 
προχειρογραµµένος, -η, -ο αυτός που έχει γραφτεί χωρίς φροντίδα και 

επιµέλεια: ~ κείµενο | σηµείωση. 
προχειρογράφος (ο/η) [1852] 1. πρόσωπο που γράφει µε προχειρότητα, χωρίς 

ιδιαίτερη φροντίδα για τον γραφικό του χαρακτήρα και τη µορφή των 
κειµένων του: είναι ~· οι εκθέσεις του είναι γεµάτες µουντζούρες και είναι πολύ 
δύσκολο να καταλάβεις τα γράµµατα του 2. (κατ' επέκτ.) συγγραφέας που δεν 
δείχνει επιµέλεια για την ποιότητα τού λόγου και το περιεχόµενο των 
κειµένων του. — προ-χειροΥραφία (η). 

προχειροδουλεια (η) (κακόσ.) η δουλειά ή οτιδήποτε έχει γίνει πρόχειρα. 
προχειρολόγηµα (το) {προχειρολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε λέγεται 

πρόχειρα, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική µελέτη του ΣΥΝ. 
προχειρολογία. 

προχειρολόγια (η) {προχειρολογιών} 1. το να µιλά κανείς πρόχειρα και 
αβασάνιστα 2. το προχειρολόγηµα. 

προχειρολόγος (ο/η) το πρόσωπο που προχειρολογεί. 
προχειρολογώ ρ. αµετβ. {προχειρολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} µιλώ για 

κάτι πρόχειρα, χωρίς προετοιµασία ή ουσιαστική µελέτη. 
πρόχειρος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται χωρίς προετοιµασία, χωρίς ιδιαίτερη 

φροντίδα: ~ δουλειά | διάβασµα | οµιλία | σχέδιο | υπολογισµός | φαγητό ΑΝΤ. 
φροντισµένος, µελετηµένος 2. αυτός που µπορεί να γίνει, να ετοιµαστεί ή να 
χρησιµοποιηθεί εύκολα: ~ ρούχα (αυτά που φορούµε µέσα στο σπίτι ή στη 
δουλειά, σε αντιδιαστολή προς τα καλά µας) || ~ δικαιολογία | γεύµα- ΦΡ. (α) 
έχω (κάτι) πρόχειρο έχω (κάτι) κοντά µου, ώστε να µπορώ να το 
χρησιµοποιήσω εύκολα: δώσε µου τη σκάλα αν την έχεις πρόχειρη (β) εκ τού 
προχείρου (εκ προχείρου, Γαλην. 1,24ΐ) αφρόντιστα, επιπόλαια, όχι 
µελετηµένα 3. πρόχειρο (το) το τετράδιο ή το τµήµα γραπτού, στο οποίο 
γράφονται πρόχειρες σηµειώσεις: γράφω | σηµειώνω στο ~ || αντιγράφω από το 
~ στο καλό ΑΝΤ. καλό, καθαρό · ΦΡ. πρόχειρο διαγώνισµα διαγώνισµα που 
γράφεται µέσα στα όρια µιας διδακτικής ώρας και αποτελεί βασική δοκιµασία 
για την αξιολόγηση των µαθητών τής µέσης εκπαίδευσης. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που βρίσκεται στα χέρια κάποιου, προσιτός», < προ- + -
χειρός < χείρ, χειρός «χέρι». Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

προχειρότητα (η) [µτγν.] {προχειροτήτων} 1. η ιδιότητα τού προχείρου, η 
απουσία προετοιµασίας και επαρκούς φροντίδας: τη δουλειά του χαρακτηρίζει 
η ~ || η δουλειά τού µηχανικού απαιτεί υπευθυνότητα και προσοχή- η ~ µπορεί 
να αποδειχθεί καταστροφική ΑΝΤ. σχολαστικότητα 2. (συνεκδ.) προχειρότητες 
(οι) οτιδήποτε πρόχειρο, οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από προχειρότητα (σηµ. 
1): αυτά είναι προχειρότητες- ξαναφτειάξε τα µε περισσότερη επιµέλεια. 

προχθές [µτγν.] κ. προχτές κ. (λαϊκ.) προψές επίρρ.· την προ-προηγούµενη 
µέρα, την ηµέρα πριν από τη χθεσινή ΑΝΤ. µεθαύριο. — προχθεσινός, -ή, -ό 
[µτγν.] κ. προχτεσίνός κ. (λαϊκ.) προψεσινός 

προχόλ (το) {άκλ.} ο χώρος πριν από το χολ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
(νόθο συνθ.) από γερµ. Vorhalle]. 

πρόχους (η) {δύσχρ. ονοµ. πληθ. πρόχοι} ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο µε µία λαβή, µεγάλη 
κοιλιά, ψηλό λαιµό και στόµιο που σχηµατίζει προεξοχή για την έκχυση 
υγρών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόχους | -χοός (ήδη µυκ. po-ro-ko-wo) < προ- + χοός < χέω 
«χύνω», βλ. λ. χύνω]. 

προχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. η 
προκαταρκτική χορήγηση τραπεζικών πιστώσεων σε εισαγωγείς ή εξαγωγείς 
που έχουν υπογράψει συµφωνίες για παραγγελίες. 

προχριστιανικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε την ιστορική περίοδο 
που προηγείται τής γέννησης τού Χριστού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. vorchristlich]. 

προχρονολογώ ρ. µετβ. [1833] {προχρονολογείς... | προχρονολόγησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} σηµειώνω (σε έγγραφο) χρονολογία προγενέστερη από την 
πραγµατική: προχρονολογηµένη επιταγή ΑΝΤ. µεταχρονολογώ. —
προχρονολόγηση (η) [1833]. 

πρόχωµα (το) {προχώµ-ατος | -ατα, -άτων} οχυρωµατικό έργο που κα-
τασκευάζεται µε συσσώρευση χώµατος και προεξέχει από το έδαφος, ώστε να 
προστατεύονται πίσω του οι µαχητές από τα εχθρικά πυρά. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προχωννύω < προ- + χωννύω «χώνω, µπήγω» (βλ. λ. 
χώνω)]. 

προχωρητικός, -ή, -ό 1. αυτός που κινείται προς τα εµπρός: ~ εξελικτική 
διαδικασία ΑΝΤ. οπισθοχωρητικός 2. ΓΛΩΣΣ. προχωρητική αφοµοίωση η 
αφοµοίωση κατά την οποία ο αφοµοιούµενος φθόγγος «χωρεί» προς την 
κατεύθυνση τής λήγουσας, έπεται δηλ. εκείνου που ενεργεί αφοµοιωτικώς 
(π.χ. µέγαθος > µέγεθος) ΑΝΤ. προληπτική | οπι-σθοχωρητική αφοµοίωση. — 
προχωρητικ-ά /-ώς [1866] επίρρ. [ΕΤΎΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
progressif, άσχετο από µτγν. προχωρητικός «προφορικός»]. 

προχωρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {προχωρ-είς κ. -άς... | προχώρησα, -
ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. κινούµαι στον χώρο προς τα εµπρός, βαδίζω, πηγαίνω: ~ 
µερικά βήµατα | µακριά | στον δρόµο | αργά | πάνω-κάτω | κατά µήκος τού 
ποταµού | γρήγορα | προσεκτικά | ψηλαφητά 
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/ σταθερά | µε δυσκολία | σιγά-σιγά | σπρώχνοντας || προχώρα, µη 
στέκεσαι! 2. (µτφ. για χρόνο) κυλώ, διαβαίνω, περνώ: είχε προχωρήσει 
το βράδυ | η νύχτα || σε προχωρηµένη ώρα (πολύ αργά) || άνθρωπος 
προχωρηµένης ηλικίας (ηλικιωµένος) 3. (µτφ.) συνεχίζω: ας προχω-
ρήσουµε στο επόµενο θέµα || να µην προχωρήσουµε σε λεπτοµέρειες 
4. (α) (µτφ.) εξελίσσοµαι, συνεχίζοµαι: το πρόγραµµα των αποκρατι-
κοποιήσεων προχωρεί ικανοποιητικά || τα έργα τού µετρό προχωρούν 
σταθερά (β) σηµειώνω πρόοδο, βαδίζω µπροστά, προκόβω: ~ στα 
Αγγλικά | στις σπουδές | στη ζωή || βοηθώ έναν µαθητή να προχωρήσει 
5. απλώνοµαι, επεκτείνοµαι, παίρνω διαστάσεις: η φωτιά | η επιδηµία 
προχώρησε || το κακό προχώρησε πολύ · 6. προβαίνω σε συ-
γκεκριµένη ενέργεια: ~ σε διαπραγµατεύσεις | σε συνεννοήσεις | σε 
διάλογο | σε µεταρρυθµίσεις | στη λήψη µέτρων | σε εµπάργκο | σε 
πόλεµο ♦ (µετβ.) 7. συνεχίζω (κάτι): προχώρησε τις σπουδές του στην 
Αγγλία || η πολεοδοµία τού έδωσε άδεια να προχωρήσει το έργο 8. (η 
µτχ. προχωρηµένος, -η, -ο) (α) για πρόσωπο που έχει εξελιχθεί πολύ, 
που έχει κάνει σηµαντική πρόοδο: οι µαθητές αυτού τού τµήµατος εί-
ναι πολύ - (β) για πρόσωπο πολύ µοντέρνο, πρωτοποριακό: πολύ ~ 
απόψεις για τον γάµο. — προχώρηµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω, 
µετοχή. [ΕΤΥΜ; < αρχ. προχωρώ (-έω) < προ- + -χωρώ < χώρος (βλ.λ.)]. 

προψές επίρρ. → προχθές 
προψεσινός, -ή, -ό → προχθές 
προώθηση (η) [1896] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να προωθεί 

κανείς (κάτι/κάποιον): η ~ ενός νέου πολιτικού στην ηγεσία τού κόµ-
µατος || η ~ των συµφερόντων τής επιχείρησης | των σχέσεων δύο χω-
ρών | τολµηρών οικονοµικών ρυθµίσεων | πολιτικών στόχων 2. (ειδι-
κότ.) η ιδιαίτερη προβολή προϊόντος σε κατάστηµα (κυρ. σούπερ µάρ-
κετ), π.χ. µε την τοποθέτηση του σε ειδική προθήκη, την παρουσίαση 
του από πωλήτριες κ.λπ. για διαφηµιστικούς λόγους ΣΥΝ. προβολή. 
— προωθητικός, -ή, -ό, προωθητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. promotion]. 

προωθητής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. ουσία που βελτιώνει την απόδοση τού κα-
ταλύτη αυτοκινήτου, προωθώντας τη χηµική αντίδραση µε την οποία 
τα καυσαέρια µετατρέπονται σε λιγότερο επικίνδυνα αέρια 2. µηχα-
νή ή µηχανισµός µε τον οποίο προωθείται κάτι: προωθητής γαιών (η 
µπουλντόζα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. impeller]. 

προωθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προωθείς... | προώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (λόγ.) ωθώ προς τα εµπρός, κάνω κάτι να προχωρήσει 
µπροστά 2. (µτφ.) βοηθώ (κάποιον) να ανέλθει: ο διευθυντής προωθεί 
δύο γνωστούς του σε ανώτερες διοικητικές θέσεις 3. (α) συντελώ 
στην εξέλιξη (υπόθεσης): η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη των δι-
µερών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών || ~ ένα θέµα | ρυθµίσεις | αλ-
λαγές | κερδοφόρες συµβάσεις | ένα σχέδιο (β) (γενικότ.) κάνω (κάτι) 
να βρει θετική απήχηση: ~ προϊόντα στη διεθνή αγορά || προωθεί στο 
παρασκήνιο µια συµβιβαστική λύση | την υποψηφιότητα του ΣΥΝ. 
προβάλλω· (µεσοπαθ. προωθούµαι) 4. ΣΤΡΑΤ. καταλαµβάνω συνεχώς 
θέσεις προς την κατεύθυνση τού εχθρού ΣΥΝ. προελαύνω 5. (για 
πρόσ.) υποστηρίζοµαι από κάποιους, ώστε να καταλάβω ανώτερη θέ-
ση 6. (για υποθέσεις) ωθούµαι προς ευνοϊκή κατάληξη: προωθείται 
λύση κοινής αποδοχής για το Κυπριακό || προωθείται αλλαγή τού φο-
ρολογικού καθεστώτος 7. (ειδικότ. η µτχ. προωθηµένος, -η, -ο) (οικ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από πρωτοποριακό πνεύµα, που αποκλίνει 
αισθητά από ό,τι ισχύει στην εποχή του: ~ άποψη | αντιλήψεις | ντύ-
σιµο | µουσική σύνθεση ΣΥΝ. προχωρηµένος (βλ. λ. προχωρώ). 

προώλης, -ης, -ες (αρχαιοπρ.) ο εκ των προτέρων και ολοκληρωτικά 
κατεστραµµένος (ανήθικος, αδιάντροπος), µόνο στη ΦΡ. εξώλης και 
προώλης βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. < προ- + -ώλης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < δλλυµι, «καταστρέφω, διαφθείρω», πβ. κ. έξ-ώλης. Για 
το ρ. ολλυµι, βλ. λ. απώλεια]. 

πρόωρος, -η, -ο αυτός που γίνεται πριν από την κανονική του ώρα: ~ 
θάνατος | τοκετός | απόφαση | εκλογές | συνταξιοδότηση || είναι 
πρόωρο να ειπωθεί οτιδήποτε ANT. καθυστερηµένος.   — πρόωρα | 
προώρως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < προ- + -ωρος < ώρα]. 

πρόωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η ώθηση µε 
µηχανικά µέσα προς τα εµπρός: ~ αεροσκαφών | πλοίου | υδροστρο-
βίλων | ελίκων || ηλεκτρική ~ || στρόβιλοι προώσεως πλοίου ΣΥΝ. προ-
ώθηση · 2. ΙΑΤΡ. η παθολογική τάση συνεχούς επιταχύνσεως τού βή-
µατος προς τα εµπρός. [ΕΤΥΜ < αρχ· πρόωσις < προωθώ < προ- + 
ωθώ]. 

προωστήρας (ο) [1858] ΤΕΧΝΟΛ. το µηχανικό µέσο µε το οποίο επι-
τυγχάνεται η ώθηση προς τα εµπρός, κυρ. των πλοίων (π.χ. οι έλικες 
σε αεροσκάφη, ο πύραυλος σε βλήµατα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < προωθώ (πβ. 
πρό-ωσ-η) + παραγ. επίθηµα -τήρας (πβ. σιγαστήρας), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. propulseur]. 

προώστης (ο) {προωστών} ΝΑΥΤ. ξύλινο µαδέρι που τοποθετείται 
στην πλευρά πλοίου για προστασία από τυχόν προσκρούσεις στην 
προβλήτα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προωθώ (πβ. κ. έξ-ώστης < έξ-ωθώ)]. 

προωστικός, -ή, -ό [µτγν.] κατάλληλος για πρόωση ή αυτός που προ-
καλεί πρόωση: ~ δύναµη | όργανο. Επίσης προωστήριος, -α, -ο. 

πρυµα επίρρ. 1. µε ευνοϊκό, ούριο άνεµο 2. (µτφ.) καλά, κατ' ευχήν, 
σύµφωνα µε τις προσδοκίες (κάποιου)' σε ΦΡ. όπως: εύχοµαι να σου 
ρθουν όλα ~ || οι δουλειές µου πάνε ~. 

πρυµάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. (συνήθ. στον πληθ.) το σχοινί µε 
το οποίο δένεται η πρύµνη πλοίου στην προκυµαία ΣΥΝ. παλαµάρι, 
καραβόσχοινο. 

[ΕΤΥΜ < πρύµη + παραγ. επίθηµα -άτσα (< ιταλ. azza)]. 
πρύµη (η) → πρύµνη 
πρυµίζω ρ. αµετβ. {πρύµισα} 1. στρέφω την πρύµνη τού πλοίου στον 

άνεµο 2. πλέω µε ευνοϊκό άνεµο. — πρύµισµα (το). 
πρυµιός, -ιά, -ιό -· πρυµνήσιος 
πρύµισµα (το) → πρυµίζω 
πρύµνη κ. πρύµη κ. πρύµνα (η) {πρυµ(ν)ών} ΝΑΥΤ. 1. το πίσω µέρος 

τού πλοίου ΑΝΤ. πλώρη, πρώρα· ΦΡ. ανακρούω πρύµναν βλ. λ. 
ανακρούω 2. (συνεκδ.) το οπίσθιο τµήµα καταστρώµατος. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. πρύµνα | -µνη, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πρυµνός «άκρος, 
έσχατος» (µε αναβιβασµό τόνου), που απαντά αρχικώς στην οµηρική 
φρ. πρύµνη ναϋς. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για 
παράγωγο τής προθ. πρό µε δυσερµήνευτη τροπή τού -ο- σε -υ-(για 
την οποία βλ. λ. δια-πρύ-σιος) και επίθηµα *-mno-, το οποίο απαντά 
και στο σανσκρ. ni-mnâ- «βαθύς». Η εκδοχή αυτή προσκρούει στο 
γεγονός ότι η πρόθ. πρό δηλώνει αυτό που βρίσκεται µπροστά, που 
προβάλλει και προέχει· έτσι αντιτίθεται στη βασική σηµ. «άκρος, 
έσχατος, τελευταίος» τού επιθ. πρυµνός. ∆εν θεωρείται πιθ. η αναγω-
γή σε συµφυρµό των λ. *πυµνη (< αρχ. πύµατος «έσχατος») και 
πρφρα, καθώς και οι συνδέσεις µε τις λ. πρέµνον«βάση κορµού δέ-
ντρου» ή µε αρχ. σλαβ. krùma «πρύµνη»]. 

πρυµνήσιος, -ια, -ιο [αρχ.] κ. πρυµήσιος ΝΑΥΤ. 1. αυτός που σχε-
τίζεται µε την πρύµνη: ~ ιστίο | κατάρτι 2. πρυµ(ν)ήσια (τα) τα σχοι-
νιά µε τα οποία προσδένεται το πλοίο στην ακτή ΣΥΝ. πρυµάτσες, 
παλαµάρια, καραβόσκοινα, τόνοι. Επίσης (λαϊκ.) πρυµ(ν)ιός, -ιά, -ιό 
κ. (λόγ.) πρυµναίος, -α, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

πρυµνιός, -ιά, -ιό → πρυµνήσιος 
πρυµνοδέτης (ο) {πρυµνοδετών} ΝΑΥΤ. το σχοινί µε το οποίο δένεται 

η πρύµνη τού πλοίου στην ακτή. 
πρυµνοδετος, -η, -ο ΝΑΥΤ. (πλοίο) που είναι δεµένο στην ακτή από 

την πρύµνη. 
πρυµνοδετώ ρ. µετβ. {πρυµνοδετείς... | πρυµνοδέτ-ησα, -ούµαι, -ήθη-

κα, -ηµένος} δένω (πλοίο) από την πρύµνη. 
πρύµος, -α, -ο (για άνεµο) αυτός που πνέει προς ευνοϊκή κατεύθυνση 

ΣΥΝ. ούριος, ευνοϊκός. — πρίιµα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
επίρρ. πρύµα < αρχ. πρύµνα | -η (βλ.λ.)]. 

πρυτανεία (η) [αρχ.] {πρυτανειών} 1. το αξίωµα τού πρύτανη πανε-
πιστηµίου ή ανώτατης σχολής- (συνεκδ.) 2. το χρονικό διάστηµα κα-
τά το οποίο εκτελεί κάποιος πρυτανικά καθήκοντα 3. το σύνολο των 
υπηρεσιών που εποπτεύει ο πρύτανης 4. ο χώρος στον οποίο στεγά-
ζονται οι πρυτανικές υπηρεσίες. 

πρυτανείο (το) [αρχ.] ΙΣΤ. το δηµόσιο ίδρυµα τής αρχαίας Αθήνας, 
στο οποίο συνέρχονταν οι πρυτάνεις. 

πρυτανεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {πρυτάνευσα} 1. είµαι πρύτανης, ασκώ 
τα καθήκοντα τού πρύτανη 2. (µτφ.) επικρατώ: εύχοµαι να πρυτα-
νεύσει η λογική και να τερµατιστεί ο πόλεµος ΣΥΝ. κυριαρχώ. 

πρύτανης (ο/η) {-η κ. -άνεως | -άνεις, -άνεων} 1. αιρετός προϊστάµε-
νος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε χρονικά καθορισµένη θη-
τεία: ~ πανεπιστηµίου | πολυτεχνείου || η σύνοδος των ~ 2. ΙΣΤ. (στην 
αρχαία Αθήνα) καθένας από τους πενήντα βουλευτές τής φυλής που 
προήδρευε στη Βουλή για ορισµένο χρονικό διάστηµα (το 1/10 τού 
έτους) 3. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός σεβαστού, ηλικιωµένου προσώπου 
µε αξιοµνηµόνευτη στον τοµέα του δράση: ο ~ των Ελλήνων δηµο-
σιογράφων. — πρυτανικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πρύτανις, αβεβ. ετύµου. Η λ. θα µπορούσε να ενταχθεί 
στην οµάδα των πολιτικών όρων που δηλώνουν θέσεις εξουσίας και 
οι οποίες θεωρούνται µικρασιατικά δάνεια (πβ. βασιλεύς, αναξ, τύ-
ραννος), άποψη που ενισχύεται από τη σύνδεση µε τους ετρουσκ. τίτ-
λους ανωτέρων αξιωµατούχων pure, purOne, puruOn, eprèni, καθώς 
και µε το λυδ. ανθρωπωνύµιο *brunds (< brdunlis, πατρωνυµικό). ∆εν 
ευσταθεί η άποψη ότι πρόκειται για παράγωγο τής πρόθ. πρό µε δυ-
σερµήνευτη τροπή τού -ο- σε -υ- (για την οποία βλ. λ. δια-πρύ-σιος, 
πρύ-µνη)]. 

πρύτανης - πρυτάνεις: ουσιαστικά µε πληθ. -εις. Μερικά ουσια-
στικά σε -ης, µεταπλασµένα από παλαιότερα («τριτόκλιτα») ου-
σιαστικά σε -ις, σχηµατίζουν τον πληθυντικό τους σε -εις, -εων, -
εις: ο πρύτανης | τού πρύτανη | τον πρύτανη - οι πρυτάνεις | των 
πρυτάνεων | τους πρυτάνεις. Όµοια σχηµατίζονται τα µάντης -
µάντεις, λάτρης - λάτρεις, πρέσβης - πρέσβεις (το πρέσβης προ-
έρχεται από το πρέσβυς). Μερικοί σχηµατίζουν κατά τον ίδιο τρόπο 
και τα όφης - όφεις και όρχης - όρχεις. Τα τελευταία αυτά 
κρατούν επίσης τον αρχικό τους τύπο ο όφις, τού όφεως, τον 
όφι(ν) και ο όρχις, τού όρχεως, τον όρχι(ν). χρησιµοποιούµενα 
στη θεολογία (και ζωολογία) το πρώτο, στην ιατρική το δεύτερο. 
Επίσης, σε λογιότερες χρήσεις τής γλώσσας ή σε πιο επίσηµες και 
τυπικές µορφές ακούγονται και οι τύποι τού πρυτάνεως, τού πρέ-
σβεως, λιγότερο τού µάντεως. 

πρώην επίθ. {άκλ.} 1. ως προσδιορισµός παρελθοντικής ιδιότητας ή 
κατάστασης: ~ πρωθυπουργός | πρόεδρος | σύζυγος || ο αδελφός της 
είναι ~ βουλευτής τού νοµού || η ~ Σοβιετική Ένωση || αθλητής τής ~ 
Α. Γερµανίας ΑΝΤ. νυν 2. ο/η πρώην µου ο πρώην εραστής | η πρώην 
ερωµένη µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τέως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αιτ. θηλ. αµάρτυρου επιθ. (πβ. άκµήν, αντην, πλην), που 
προέρχεται από επίρρ. *πρώ, µε εκτεταµ. το φωνήεν τής προθ. πρό 
(βλ.λ.), και συνδ. µε σανσκρ. prâ-târ- «νωρίς» (πβ. πρό-τερος), λατ. pro 
«προ», αρχ. γερµ. fruo «πρωί» (> γερµ. früh «νωρίς») κ.ά. Οµόρρ. πρωί, 
πρω-ία, πρώ-ιµος κ.ά.]. 

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία τής Μακεδονίας (η) 



πρωθ 1507 πρώτα κτίνιο 
 

(F.Y.R.O.M.) το κράτος των Σκοπίων (βλ. λ. Σκόπια). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Former Yugoslavic Republic of 
Macedonia (F.Y.R.O.M.)]. 

πρωθ→ πρωτο- 
πρωθιεράρχης (ο) [1896] {πρωθιεραρχών} ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που κατέχει 

την πρωτοκαθεδρία µεταξύ των ιεραρχών ΣΥΝ. προκαθήµενος. 
[ΕΤΥΜ. < πρωθ- (< πρώτο-) + ιεράρχης]. 

πρωθιεραρχία (η) {χωρ. πληθ.} το αξίωµα τού πρωθιεράρχη. 
πρωθιερέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων}, πρωθιέρεια (η) [1894] 

{πρωθιερειών} (στη σηµ. 2) (λόγ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος µεταξύ των ιε-
ρέων ΣΥΝ. πρωτοπρεσβύτερος, πρωτοπαππάς 2. ο πρώτος µεταξύ των 
ιερέων αρχαίου ναού: η πρωθιέρεια τού ναού τής θεάς ∆ήµητρας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρωθιερεύς < πρωθ- (< πρώτο-) + ιερεύς]. 

πρωθυπουργεύω ρ. αµετβ. [1889] {πρωθυπούργευσα} εκτελώ χρέη 
πρωθυπουργού, αντικαθιστώ τον πρωθυπουργό. 

πρωθυπουργία (η) [1839] {χωρ. πληθ.) 1. το αξίωµα τού πρωθυ-
πουργού: ανέλαβε την ~ και σχηµάτισε κυβέρνηση 2. (συνεκδ.) το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατελεί κανείς πρωθυπουργός: κατά 
την ~ κάποιου || επί πρωθυπουργίας κάποιου. 

πρωθυπουργός (ο/η) [1839] 1. (α) ο πρόεδρος τής κυβερνήσεως και 
τού υπουργικού συµβουλίου (β) ώρα τού πρωθυπουργού µέσο οργα-
νωµένης άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου τής κυβέρνησης από τη 
Βουλή, σύµφωνα µε το οποίο, εφόσον προβλέπεται από τον κανονισµό 
τής Βουλής, ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωµένος να εµφανίζεται 
στη Βουλή σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ορισµένη ηµέρα και ώρα) 
και να δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που του έχουν υποβληθεί (συ-
νήθ. από τους προέδρους ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους 
των πολιτικών κοµµάτων) για βασικά ζητήµατα τής κυβερνητικής 
πολιτικής 2. (α) υπηρεσιακός | -ή πρωθυπουργός ο πρωθυπουργός 
υπηρεσιακής κυβέρνησης (βλ. λ. υπηρεσιακός) (β) υπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ (παρά τφ πρωθυπουργφ) υπουργός που κατέχει 
θεσµοθετηµένη θέση και από την οποία υποβοηθεί το έργο τού πρω-
θυπουργού ως άµεσος συνεργάτης του. — πρωθυπουργικός, -ή, -ό 
[1897]. 
[ΕΤΥΜ. < πρωθ- (< πρώτο-)  +   υπουργός, απόδ. τού αγγλ. Prime 
Minister]. 

πρωθύστερος, -η, -ο 1. αυτός που προτάσσεται, ενώ θα έπρεπε να 
έπεται 2. ΓΛΩΣΣ. πρωθύστερο (το) το σχήµα λόγου κατά το οποίο προ-
τάσσεται στη σειρά τού λόγου εκείνο που χρονολογικά ή λογικά έπε-
ται, π.χ. «χτενίστηκε, ελούστηκε και στο σεργιάνι βγήκε» (αντί ελού-
στηκε, χτενίστηκε...). — πρωθύστερα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < πρωθ- 
(< πρώτο-) + ύστερος]. 

πρωί (το) {πρωιν-ού | -ά, -ών) 1. το χρονικό διάστηµα γύρω από την 
ανατολή τού ηλίου 2. το τµήµα τής ηµέρας από την ανατολή τού ηλίου 
µέχρι τις 12.00 το µεσηµέρι ή γενικότ. µέχρι το µεσηµέρι· ΦΡ. (α) από 
το πρωί ώς το βράδυ όλη την ηµέρα: διαβάζει ~ (β) από το βράδυ ώς 
το πρωί όλη τη νύχτα (γ) (παροιµ.) η καλή µέρα απ' το πρωί φαίνεται 
βλ. λ. ηµέρα (δ) (ως επίρρ.) πρωί-πρωί τα χαράµατα, νωρίς το πρωί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίρρ. πρωί, τοπική πτώση αµάρτυρου *πρώ (βλ. λ. πρώ-
ην), που παρουσιάζει εκτεταµ. φωνήεν τής προθ. πρό]. 

πρωία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το πρωί: διασκέδαζαν µέχρι πρωίας- ΦΡ. 
(α) (ειρων.) µια ωραία πρωία µια µέρα- συνήθ. ως εισαγωγή σε δυσά-
ρεστο γεγονός: αγοράζεις, ξοδεύεις, γλεντάς, µέχρι που - θα καταλά-
βεις ότι δεν σου έχει µείνει δεκάρα (β) από πρωίας µέχρις εσπέρας | 
µέχρι νυκτός από το πρωί µέχρι το βράδυ: εργάζεται από πρωίας µέ-
χρι νυκτός (γ) από φυλακής πρωίας από τα χαράµατα, από πολύ νω-
ρίς το πρωί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρωία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. πρώιος | πρφος 
< πρωί (βλ.λ.)]. 

πρωιµαδι (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) καρπός ή λαχανικό που ωριµάζει 
πρώιµα ΣΥΝ. πρωιµιά. [ΕΤΥΜ. < πρώιµος + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. 
κ. ασπρ-άδι]. 

πρωιµιά (η) (λαϊκ.) 1. το να είναι κάτι πρώιµο 2. πρωιµιές (οι) οι πρώ-
ιµοι καρποί. 

πρώιµος, -η, -ο 1. (για καρπούς, λουλούδια κ.λπ.) αυτός που παράγε-
ται πριν από την κανονική του εποχή: ~ φρούτα ΣΥΝ. πρόωρος ΑΝΤ. 
όψιµος 2. (για δέντρα και φυτά) αυτός που καρποφορεί πριν από τη 
συνηθισµένη εποχή: ~ αχλαδιά | αµυγδαλιά 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
εκδηλώνεται πριν από την εποχή ή τη στιγµή που αναµενόταν: είναι 
λίγο πρώιµο ακόµη να µιλούµε για βελτίωση τής υγείας του ANT. όψι-
µος, πάρωρος. — πρώιµα επίρρ., πρωιµότητα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρώιµος < πρωί (βλ.λ.)]. 

πρωινάδικο (το) (λαϊκ.) καθηµερινή τηλεοπτική εκποµπή ποικίλης 
ύλης που καλύπτει µεγάλο µέρος τού πρωινού προγράµµατος τηλεο-
πτικού σταθµού. [ΕΤΥΜ < πρωιν)ός) + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. 
τυροπιτ-άδικο]. 

πρωινιάτικα επίρρ.- κατά τη διάρκεια τού πρωινού· για κάτι που 
συµβαίνει αντίθετα προς το αναµενόµενο ή το φυσιολογικό: τι έπα-
θες ~ κι άρχισες να φωνάζεις; 

πρωινό (το) 1. το πρωί 2. το φαγητό που τρώει κανείς το πρωί: σερβί-
ρω | παίρνω ~ ΣΥΝ. πρόγευµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. 

πρωινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πρωί ή αυτός 
που γίνεται ή εµφανίζεται το πρωί: - ξύπνηµα | εγερτήριο | γυµναστική 
| καφές | εφηµερίδες || (λόγ.) από τής έκτης πρωινής (από τις 6.00 π.µ.) 
|| επέστρεψε τις πρώτες - ώρες ΑΝΤ. βραδινός, εσπερινός- ΦΡ. (ως 
επιρρηµατικό κατηγορούµενο για πρόσ.) (πρωινός)-πρωινός αυτός 
που εµφανίζεται κάπου νωρίς το πρωί: πώς έτσι πρωινός-πρωινός 
σήµερα; 2. πρωινό (το) βλ.λ. Επίσης (λαϊκ.) πρωινιάτικος, -η, -ο. 
πρωκτικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πρωκτό: ~ 

σωλήνας 2. αυτός που γίνεται από τον πρωκτό: ~ συνουσία. 
πρωκτίτιδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή τού πρωκτού και τού ορ-

θού, η οποία εµφανίζεται κυρ. σε οµοφυλόφιλους άνδρες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. proctite]. 

πρωκτός (ο) ΑΝΑΤ. το τελικό τµήµα και το στόµιο τού πεπτικού σω-
λήνα στον άνθρωπο και στα ζώα, από το οποίο γίνεται η απέκκριση 
των κοπράνων ΣΥΝ. πισινός, (!) κώλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. τής καθηµερινής γλώσσας, που ανάγεται σε I.E. *prökt-/ 
*prakt- και συνδ. µε το αντίστοιχο αρµ. erastan-k' (πληθ.)]. 

πρωκτοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τού πρωκτού µε ειδικό όργανο, το πρωκτοσκόπιο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proctoscopy]. 

πρωκτοσκόπιο (το) {πρωκτοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο για την εν-
δοσκοπική εξέταση τού πρωκτού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. proctoscope]. 

πρώρα (η) η πλώρη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρφρα < *πρώ-αιρα (µε 
συναίρεση) < *πρώ-F-αρ-jα (µε υγρό ένθηµα -r- και επίθηµα -ja) < 
πρών, -ώνος «προεξέχον τµήµα γης, ακρωτήριο» < *πρώ-Ε-ων (< 
*ρΓ, µεταπτωτ. βαθµ. θ. που εµφανίζεται στην πρόθ. πρό, βλ.λ.). Η 
λ.°πρφρα συνδ. µε σανσκρ. pür-va «πρώτος, προηγούµενος», τοχ. 
pärwe, αρχ. σλαβ. prüvü κ.ά.]. 

πρωραίος, -α, -ο [1887] αυτός που βρίσκεται στην πρώρα: ~ ιστός. 
Επίσης (λαϊκ.) πλωριός, -ά, -ό. 

Πρωσία (η) ΙΣΤ. γερµανικό βασίλειο µε πρωτεύουσα το Βερολίνο, το 
οποίο υπήρξε η ηγέτιδα δύναµη κατά τη συνένωση τής Γερµανίας το 
1871. — Πρώσος (ο), Πρωσίδα (η). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Prusse (γερµ. Preussen) < µεσν. λατ. 
Borussia, από το όνοµα Borussi ή Prussi ενός βαλτικού φύλου που κα-
τοικούσε στην Α. Πρωσία]. 

πρωσικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Πρώσους ή και την 
Πρωσία: ~ στρατεύµατα 2. (α) ΓΛΩΣΣ. πρωσική γλώσσα δυτική βαλτι-
κή γλώσσα που έπαψε να οµιλείται ήδη από τον 17ο αι. (β) ΧΗΜ. πρω-
σικό οξύ το υδροκυάνιο. 

πρώτα επίρρ. 1. κατ' αρχάς, εν πρώτοις: - να ρωτάς κι ύστερα να µιλάς 
ΑΝΤ. έπειτα, ύστερα 2. κατά το παρελθόν, παλαιότερα: ~ δεν 
ακούγαµε ούτε για φόνους ούτε για ληστείες || ο κόσµος δεν είναι σαν 
και ~ ΣΥΝ. πριν, άλλοτε· ΦΡ. (επιτατ.) πρώτα-πρώτα | πρώτα απ' όλα 
(i) (για να δηλωθεί αυτό που θεωρείται σηµαντικότερο) πρώτιστα, 
πριν απ' όλα: ~ θα ασχοληθούµε µε το µέλλον των παιδιών µας ΣΥΝ. 
προπαντός, πρώτα-πρώτα (ii) για να ξεκινήσω από αυτό (πριν πω 
οτιδήποτε άλλο): ~ δεν σε αφορά η προσωπική µου ζωή και δεύτερον 
δεν είναι αλήθεια ότι µάλωσα µε τη γυναίκα µου! 

Πρωταγόρας (ο) αρχαίος Έλληνας σοφιστής (480-410 π.Χ.), γνωστός 
και από τον φερώνυµο διάλογο τού Πλάτωνος. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < 
πρωτ(ο)- + -αγόρας < αγορά (βλ.λ.)]. 

πρωταγωνιστής (ο) [αρχ.], πρωταγωνίστρια (η) [1889] {πρωτα-
γωνιστριών} 1. ο ηθοποιός που υποδύεται τον κύριο ή πρωτεύοντα 
ρόλο θεατρικού, κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου 2. (µτφ.) αυ-
τός που πρωτοστατεί σε µια υπόθεση ή που βρίσκεται στο προσκή-
νιο: υπήρξε - τής προσπάθειας για δηµιουργία επαρχιακών βιβλιο-
θηκών || οι ~ τής επανάστασης || οι ~ τής ελληνικής πολιτικής ζωής 
ΣΥΝ. πρωτεργάτης, θιασώτης ΑΝΤ. κοµπάρσος. 

πρωταγωνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πρωταγωνιστή: 
παίζω | διαδραµατίζω ~ ρόλο. 

πρωταγωνιστώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πρωταγωνιστείς... | πρωταγωνίστη-
σα} (+σε) 1. είµαι πρωταγωνιστής (σε συγκεκριµένο έργο): στην ται-
νία τού Θ. Αγγελόπουλου «Το βλέµµα τού Οδυσσέα» πρωταγωνιστεί ο 
Χάρβεϋ Καϊτέλ || ~ σε ένα έργο | σε ένα φιλµ 2. (µτφ.) διαδραµατίζω 
σηµαντικό ρόλο σε υπόθεση: πρωταγωνίστησε στις ειρηνευτικές 
συνοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών. 

πρωτάθληµα (το) {πρωταθλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΘΛ. σειρά 
αθλητικών αγώνων µε σκοπό την ανάδειξη πρωταθλητή ή πρωταθλή-
τριας οµάδας: - ποδοσφαίρου | µπάσκετ || πανευρωπαϊκό - στίβου 2. η 
νίκη στους παραπάνω αγώνες: κατακτώ | κερδίζω | χάνω | διεκδικώ το 
~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. championship]. 

πρωταθλητής (ο) [1839], πρωταθλήτρια (η) [1896] {πρωταθλητριών} 
1. ΑΘΛ. αυτός που έρχεται πρώτος στο πρωτάθληµα συγκεκριµένου 
αγωνίσµατος: ο αθλητής αυτός αναδείχθηκε παγκόσµιος -στον 
ακοντισµό | στην άρση βαρών || η παγκόσµια ~ στο άλµα εις ύψος || η 
οµάδα αυτή είναι η ~ στο ποδόσφαιρο | η ~ Ευρώπης στο µπάσκετ 2. 
(µτφ.-ειρων.) αυτός που θεωρείται κορυφαίος σε µια δραστηριότητα: 
~ τής κοµπίνας | τής κοπάνας | των παραβάσεων | στον ύπνο. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. πρωτοαθλητής < πρώτο- + αθλητής]. 

πρωταθλητισµός (ο) η ενασχόληση µε τον αθλητισµό που έχει υψη-
λούς στόχους, που στοχεύει σε υψηλές επιδόσεις και όχι στην προ-
σωπική αναψυχή. 

πρωταίτιος, -α, -ο αυτός που υπήρξε κύριος υπαίτιος ενός γεγονότος: 
η δίκη των - τού πραξικοπήµατος τού 1967. [ΕΤΥΜ µτγν. < πρωτ(ο)- 
+ αίτιος]. 

πρωτάκι (το) {χωρ. γεν.) (χαϊδευτ.) ο µαθητής τής Α' τάξης τού δηµο-
τικού: η Μίνα, ένα ~ µε ξανθά κοτσιδάκια... [ΕΤΥΜ < πρώτη (ενν. 
τάξη) + υποκ. επίθηµα -ακι]. 

πρωτάκουστος, -η, -ο [1851] 1. αυτός που ακούγεται για πρώτη φορά 
2. (συχνότ.) ο εξαιρετικά ασυνήθιστος, ο εκπληκτικός· συνήθ. κα-
κόσ.: αυτό είναι ~! || ~ ξετσιπωσιά | αναίδεια. 

πρωτακτίνιο (το) {πρωτακτινίου} ΧΗΜ. ραδιενεργό µεταλλικό στοι-
χείο (σύµβολο Pa), γκριζόλευκου χρώµατος, που απαντά σε όλα τα 
ορυκτά τού ουρανίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. protactinium]. 
πρώτα νδρία (η) ΒΙΟΛ. η προτερανδρία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. protandrie]. 
Πρωταπριλιά (η) η πρώτη µέρα τού Απριλίου, κατά την οποία υπάρχει 

το έθιµο να λέγονται ψέµατα εν είδει αστεϊσµού. 
πρωταπριλιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την πρωταπριλιά: ~ ψέµα | 

φάρσα. 
[ΕΤΥΜ. ΤΟ πρωταπριλιάτικο ψέµα (πβ. γαλλ. poisson d'avril) φαίνεται πως έχει 
την αφετηρία του στον Γάλλο βασιλιά Κάρολο Θ' (Charles IX), ο οποίος το 
1854 επανέφερε την αρχή τού έτους στην 1η Ιανουαρίου (αντί τής 1ης 
Απριλίου), µε αποτέλεσµα να στέλνονται ψεύτικα δώρα και ευχές σε όσους 
δυσκολεύονταν να δεχθούν τη νέα ρύθµιση. Το έθιµο συνδέθηκε επίσης µε τις 
παµπάλαιες προλήψεις περί εξαπατήσεως των πονηρών πνευµάτων στην αρχή 
τού έτους µέσω τέτοιων τεχνασµάτων]. 

πρώτα-πρώτα επίρρ. → πρώτα 
πρωτάρης (ο) {πρωτάρηδες}, πρωτάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 

κάνει ή δοκιµάζει να κάνει κάτι για πρώτη φορά: είναι ~ στη δουλειά ΣΥΝ. 
πρωτόπειρος, αρχάριος ΑΝΤ. έµπειρος, πεπειραµένος· ΦΡ. η τύχη τού 
πρωτάρη αυτός που ασχολείται για πρώτη φορά µε κάτι έχει την εύνοια τής 
τύχης· λέγεται κυρ. για αυτόν που παίζει πρώτη φορά τυχερά παιχνίδια και 
κερδίζει 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που δεν έχει ερωτική πείρα ΣΥΝ. παρθένος. 
[ΕΤΥΜ. < πρωτ(ο)- + παραγ. επίθηµα -άρης (< λατ. -arius)]. 

πρωτάρικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε πρωτάρη: ~ αµηχανία | 
αδεξιότητα 2. αυτός που γεννήθηκε από θηλυκό ζώο, το οποίο γεννά για 
πρώτη φορά: ~ αρνί. 

πρωταρχίζω ρ. µετβ. {πρωτάρχισα} 1. αρχίζω (να κάνω κάτι) για πρώτη φορά: 
πρωτάρχισε να γράφει ποιήµατα στα δεκάξι του χρόνια ΣΥΝ. πρωτοξεκινώ 2. 
αρχίζω (κάτι) πρώτος: ~ τον χορό | το τραγούδι || αυτός πρωτάρχισε τον καβγά. 
Επίσης πρωταρχινίζω — πρωτάρχι-σµα κ. πρωταρχίνισµα (το). 

πρωταρχικός, -ή, -ό [1864] 1. αυτός που προηγήθηκε όλων των άλλων: ο ~ 
πυρήνας · 2. κύριος, βασικός: ~ όρος | ανάγκη | αιτία | σηµασία | έννοια | 
στόχος ΣΥΝ. θεµελιώδης, ουσιαστικός, πρώτιστος ΑΝΤ. επουσιώδης, 
δευτερεύων. — πρωταρχικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. πρώτη αρχή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. primordial]. 

πρωτάτο (το) ΕΚΚΛΗΣ. η έδρα τής Ιερής Επιστασίας τού Αγίου Όρους 
(εκτελεστικό σώµα µε τέσσερα µέλη). [ΕΤΥΜ < πρώτος + -άτο, πβ. 
προτεκτορ-άτο, δουκ-άτο]. 

Πρωτέας (ο) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα προικισµένη µε την ικανότητα να 
αλλάζει µορφές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πρωτεύς, αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει εξακριβωθεί αν το κύρ. όν. ως 
θαλάσσια θεότητα ταυτίζεται µε το ουσ. πρωτεύς «πρώτιστος, πρωταρχικός» 
(< πρωτεύω, υποχωρητ.) ή αν πρόκειται για αιγυπτ. δάνειο]. 

πρωτεϊκός, -ή, -ό αυτός που αλλάζει συχνά µορφές: ~ µορφές || η γλώσσα είναι ~ 
|| το πρόσωπο τής νεολαίας τα τελευταία χρόνια είναι ~ ως αποτέλεσµα των 
ταχύτατων αλλαγών στους χώρους τής διασκέδασης, τού αθλητισµού αλλά και 
τής κοινωνίας ΣΥΝ. ευµετά-βολος, ασταθής. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν. από γαλλ. protéique (< αρχ. Πρωτεύς), επειδή αυτή η 
θαλάσσια θεότητα είχε την ικανότητα να µεταµορφώνεται όταν βρισκόταν σε 
δύσκολη θέση]. 

πρωτεΐνη (η) [1840] {πρωτεϊνών} ΒΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) η πολύπλοκη 
χηµική οργανική ουσία που προέρχεται από την ένωση αµινοξέων, αποτελεί 
βασικό συστατικό στοιχείο κάθε ζωντανού κυττάρου και στον άνθρωπο 
χορηγείται µέσω τής κατανάλωσης συγκεκριµένων τροφών: το κρέας, τα 
όσπρια, το ψάρι είναι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες. — πρωτεϊνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. protéine < µτγν. πρώτειος (< αρχ. πρώτος)]. 

πρωτεϊνοθεραπεία (η) {πρωτεϊνοθεραπειών} ΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος που 
συνίσταται στην παρεντερική χορήγηση πρωτεϊνών, ξένων για τον ανθρώπινο 
οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proteinotherapy]. 

πρωτεϊνόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
αντιδράσεων αποικοδόµησης των πολυσύνθετων πρωτεϊνικών ουσιών. 
fΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proteolysis < prote- (< protein, βλ. λ. 
πρωτείνη) + -lysis (< αρχ. λύσις)]. 

πρωτεϊνούχος, -ος, -ο [1897] αυτός που περιέχει πρωτεΐνες: ~ ουσίες. [ΕΤΥΜ < 
πρωτεΐνη + -ούχος < έχω]. 

πρωτείο (το) [αρχ.] (συνήθ. στον πληθ.) 1. η κυρίαρχη θέση, το να είναι κανείς 
πρώτος: «το έλλειµµα ποσότητας [...] µόνο µε πρωτεία ποιότητας µπορεί να 
εξισορροπηθεί» (εφηµ.) || κατέχω τα ~ ΣΥΝ. πρωτοκαθεδρία, υπεροχή, 
σκήπτρα 2. ΘΡΗΣΚ. παπικό πρωτείο η υπέρτατη αυθεντία τού Πάπα σε 
ολόκληρη την Εκκλησία, σύµφωνα µε δόγµα που αναπτύχθηκε στη Ρώµη από 
τον 5ο αι. µ.Χ. και υπήρξε το βασικό σηµείοτριβής ανάµεσα στην Ανατολική 
και τη ∆υτική Εκκλησία. 

πρωτεργάτης (ο) [µεσν.] {πρωτεργατών}, πρωτεργατρια (η) [1897] 
{πρωτεργατριών} πρόσωπο που έπαιξε σηµαντικό ρόλο για την 
πραγµατοποίηση έργου ή σκοπού: ~ τής συνωµοσίας | τής προόδου ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής. 

πρωτευαγγελιο (το) [1766] {πρωτευαγγελί-ου | -ων} ΘΡΗΣΚ. η πρώτη θεϊκή 
προφητεία για τον ερχοµό τού Μεσσία στον κόσµο, η οποία δόθηκε στους 
πρωτοπλάστους µετά την παρακοή και την πτώση (Π.∆. Γένεσις 3, 15). 

πρωτεύοντα (τα) {πρωτευόντων} ΒΙΟΛ. τάξη των θηλαστικών των 

θερµών κυρ. περιοχών, που περιλαµβάνει τον άνθρωπο, τους πιθήκους και τα 
συγγενή τους είδη και που χαρακτηρίζεται από µορφολογική οµοιογένεια και 
έντονη διαφοροποίηση στον τρόπο συµπεριφοράς. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. πληθ. ενεστ. τής µτχ. πρωτεύων (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. primates]. 

πρωτευόντως επίρρ. (λόγ.) 1. κατ' αρχήν: ~, θα ήθελα να συµφωνήσω µαζί σας 2. 
(συνεκδ.) πρώτα απ' όλα, κυρίως: θα έπρεπε να ασχοληθούµε ~ µ ' αυτή την 
πτυχή τού ζητήµατος ΣΥΝ. πρώτιστα, προεχό-ντως, πρώτα-πρώτα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. premièrement]. 

πρωτεύουσα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ούσης | -ουσών} 1. η πόλη στην οποία είναι 
εγκατεστηµένη η κυβέρνηση ενός κράτους: ~ τής Ελλάδας είναι η Αθήνα 2. (α) 
η πόλη στην οποία είναι εγκατεστηµένες οι αρχές διοικητικής περιφέρειας: η ~ 
τής Λέσβου είναι η Μυτιλήνη || η ~ νοµού (β) πολιτιστική πρωτεύουσα τίτλος 
που αποδίδεται ανά έτος, σύµφωνα µε θεσµό τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
ιστορική πόλη τής Ευρώπης, πράγµα που την καθιστά κέντρο διεξαγωγής 
πολιτιστικών εκδηλώσεων πανευρωπαϊκής σηµασίας καθ' όλη τη διάρκεια 
αυτού τού έτους: το 1997 η Θεσσαλονίκη ήταν - τής Ευρώπης 3. (µτφ.) πόλη 
στην οποία αναπτύσσεται κατεξοχήν µια δραστηριότητα, γεγονός που την 
καθιστά κέντρο µεγάλης ακτινοβολίας: Νέα Υόρκη, η ~ τής σύγχρονης τέχνης 
ΣΥΝ. Μέκκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστ. 
τού αρχ. πρωτεύω (< πρώτος). Στη σύγχρονη σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
(ville) capitale]. 

πρωτευουσιάνος (ο) [1887], πρωτευουσιάνο (η) (συνήθ. µειωτ.) πρόσωπο που 
κατοικεί στην πρωτεύουσα ή προέρχεται από την πρωτεύουσα ΑΝΤ. 
επαρχιώτης. — πρωτευουσιάνικος, -η, -ο [1895]. [ΕΤΥΜ < πρωτεύουσα + 
παραγ. επίθηµα -ιάνος, πβ. ζητ-ιάνος, καθαρευουσιάνος]. 

πρωτεύω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. πρωτεύων, -ούσα, -ον | πρώτευσα} 1. κατακτώ 
την πρώτη θέση: πρώτευσε στις εξετάσεις | σε αγώνα δρόµου | στην τάξη της 
ΣΥΝ. αριστεύω, διακρίνοµαι, επικρατώ, διαπρέπω 
2. (η µτχ. πρωτεύων, -ούσα, -ον) βλ.λ. 3. (τριτοπρόσ. πρωτεύει) έχει 
προτεραιότητα, είναι πρώτο σε σηµεία: ~ η ασφάλεια τής χώρας ΣΥΝ. 
προέχει. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πρώτος]. πρωτεύων, -ούσα, -ον {πρωτεύ-οντος (θηλ. -ούσης), -
οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που είναι 
πρώτος, κύριος, βασικός: πρόκειται για ζήτηµα πρωτευούσης σηµασίας | 
πρωτεύον ζήτηµα- ΦΡ. πρωτεύοντα µαθήµατα σχολικά µαθήµατα µε κύρια 
παιδευτική σηµασία, όπως τα Ελληνικά, τα µαθηµατικά κ.ά. ANT. δευτερεύων 2. 
ΒΙΟΛ. πρωτεύοντα (τα) βλ.λ. ANT. δευτερεύοντα 

3. πρωτεύουσα (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πρωτεύω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. principal]. 
πρωτιά (η) 1. η κατάκτηση τής πρώτης θέσης: τα κορίτσια είχαν τις 
περισσότερες ~ στις Γενικές Εξετάσεις || διεκδικούν µε πάθος την ~ στην 
κολύµβηση 2. το δικαίωµα (κάποιου) να κάνει (κάτι) πρώτος· ΦΡ. έχω πρωτιά 
(για χαρτοπαίκτες) παίρνω πρώτος από όλους τα τραπουλόχαρτα κατά το 
µοίρασµα και παίζω πρώτος. [ΕΤΥΜ < πρώτος]. 

πρωτιά ή πρωτεία; Από το αρχ. πρωτεϊος, -εία, -εϊο θα µπορούσε (από το 
θηλ.) να σχηµατιστεί ουσ. πρωτεία (η) και να θεωρηθεί ότι αυτό υπέστη 
αργότερα συνίζηση και έδωσε τ. πρωτεία (πβ. Λεξικό Ν. Ανδριώτη). 
Ωστόσο, είναι προτιµότερο -και απλούστερο ως ερµηνεία- να δεχθούµε ότι 
από το επίθ. πρώτος σχηµατίστηκε απευθείας ουσ. σε -ιά, ήτοι πρώτ-ος - 
πρωτ-ιά κατά το σχήµα απλόχωρος - απλοχωριά, άκεφος - ακεφιά, 
αµόρφωτος - αµορφωσιά, γύφτος - γυφτιά, απόκοτος - αποκοτιά κ.λπ: πβ. 
και αχορτασιά, αστοχασιά, ξετσιπωσιά, κακογουστιά, (βλάχος) βλαχιά, 
(λεβέντης) λεβεντιά κ.λπ. 

πρωτινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε παλαιότερη εποχή ΣΥΝ. 
αλλοτινός 2. πρωτινοί (οι) οι παλαιότεροι, οι άνθρωποι προηγούµενων 
εποχών ΦΡ. (παροιµ.) των πρωτινών τα λόγια, Θεού λόγια οι κρίσεις των 
παλαιών είναι σοφές. 

πρώτιστος, -η, -ο ο πιο σηµαντικός, ο πιο σπουδαίος: ~ καθήκον | ευθύνη | 
ανάγκη | µέληµα ΣΥΝ. πρωταρχικός, ύψιστος, µέγιστος. — πρώτιστα επίρρ. 
[αρχ.] κ. (εσφαλµ.) πρωτίστως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρώτος. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού επιθ. πρώτος]. 

πρώτο- κ. Πρωτό- κ. πρωτ- | πρωθ- (µπροστά από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. ότι κά-ποιος/κάτι είναι ο 
πρώτος που εµφανίζεται, που δηµιουργείται: πρω-τό-πλαστος, πρωτό-λειο 2. 
ότι κάποιος ενεργεί ή δέχεται ενέργεια πρώτος: πρωτο-παίζω, πρωτο-παίρνω 
3. ότι κάποιος/κάτι βρίσκεται πρώτος σε σειρά, ιεραρχία: πρωτο-νοτάριος, 
πρωτο-καπετάνιος, πρωθ-υπουργός 4. (στη διάκριση ιστορικών περιόδων) την 
πρώτη φάση µιας ιστορικής περιόδου: πρωτο-αττικός, πρωτο-κυκλαδικός, 
πρω-το-χριστιανικός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το 
επίθ. πρώτος και απαντά ως πρώτο- προ συµφώνου (λ.χ. πρωτο-λο-γία, πρωτό-
τοκος) ή και προ φωνήεντος σε ρήµατα (λ.χ. πρωτο-εµφα-νίζοµαι), ως πρωτ- 
προ φωνήεντος συνήθ. ονοµάτων (λ.χ. πρωτ-ευαγ-γέλιο, πρωτ-αρχικός) και ως 
πρωθ- προ δασυνοµένου φωνήεντος (λ.χ. πρωθ-ιερέας, πρωθ-υπουργός)]. 

πρωτοβάθµιος, -α, -ο [1833] 1. (επίσ.) αυτός που βρίσκεται στην πρώτη (και 
κατώτερη) ιεραρχική βαθµίδα ενός θεσµού: ~ εκπαίδευση (το δηµοτικό) | 
συνδικαλιστική οργάνωση 2. ΝΟΜ. πρωτοβάθµιο δι- 
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καστήριο το δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται για πρώτη φορά µια 
υπόθεση 3. αυτός που αξιολογείται ως πρώτου βαθµού: «οι ~ ανά-
γκες των φτωχών χωρών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. de 
premier degré]. 

πρωτόβαλτος, -η, -ο αυτός που έχει τοποθετηθεί ή φορεθεί για πρώτη 
φορά: ~ κοστούµι | σακάκι. 

πρωτόβγαλτος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που εµφανίζεται κάπου για 
πρώτη φορά: ~ ηθοποιός 2. πρωτόπειρος, πρωτάρης ΣΥΝ. άβγαλτος, 
άπειρος 3. (για προϊόντα ή καρπούς) αυτός που παράγεται για πρώτη 
φορά. 

πρωτοβλαστη (η) {πρωτοβλαστών} ΒΙΟΛ. το πρωτόπλασµα και ο πυ-
ρήνας τού κυττάρου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
protoblast]. 

πρωτοβουλία (η) [1871] {πρωτοβουλιών} 1. το να προτείνει, να επι-
χειρεί και να οργανώνει κανείς πρώτος (κάτι), χωρίς να περιµένει 
εντολή ή υπόδειξη: έχω | αναλαµβάνω | παίρνω την ~ || οι κάτοικοι 
τού χωριού προστατεύουν τη φύση εξ ιδίας ~ || σε αυτόν ανήκει η ~ 
για τη συγκρότηση τοπικού αθλητικού οµίλου || ~ νοµοθετική | οργα-
νωτική | πολιτική- ΦΡ. (α) έχω την πρωτοβουλία των κινήσεων δια-
δραµατίζω αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη µιας υπόθεσης: σε αυτό 
το θέµα την πρωτοβουλία των κινήσεων έχουν οι γονείς (β) αφήνω 
(σε κάποιον) την πρωτοβουλία αφήνω (σε κάποιον) περιθώρια κινή-
σεων, αυτενέργειας: ένας αυταρχικός ηγέτης δεν αφήνει την πρωτο-
βουλία σε άλλα στελέχη (γ) ιδιωτική πρωτοβουλία η πρωτοβουλία 
που προέρχεται από ιδιώτες, σε αντιδιαστολή προς αυτήν που προέρ-
χεται από το κράτος: το νοσοκοµείο | το σχολείο | το ίδρυµα έγινε µε 
~ || η καπιταλιστική οικονοµία βασίζεται στην - 2. αρετή προσώπου 
που είναι διατεθειµένο να παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις, να 
τολµά, να ενεργεί χωρίς να περιµένει υποδείξεις: είναι δουλειά που 
θέλει άνθρωπο µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < πρώτο- + -βουλία < βουλή. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. 
παίρνω | αφήνω την πρωτοβουλία (< γαλλ. prendre | laisser l'initia-
tive), ιδιωτική πρωτοβουλία (< γαλλ. initiative privée), πρωτοβουλία 
των κινήσεων (< γαλλ. l'initiative des mouvements)]. 

πρωτοβρόχι (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ.) πρώτη βροχή τού 
φθινοπώρου: ήρθαν τα ~. 

πρωτοβυζαντινός, -ή, -ό ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής βυζαντινής ιστορίας από τη βασιλεία τού Ιουστινιανού 
(527-565) µέχρι και την εικονοµαχία (730-843). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. proto-byzantinisch]. 

πρωτόγαλα (το) [µτγν.] {πρωτογάλακτος | χωρ. πληθ.} το πρώτο γάλα 
που βγαίνει από τους µαστούς µετά τη γέννα ΣΥΝ. (λόγ.) πύαρ. 

πρωτογένεια (η) [µτγν.] {πρωτογενειών} 1. το να έχει κανείς γεννη-
θεί πρώτος ΣΥΝ. πρωτοτοκία · 2. ΝΟΜ. η προτίµηση τού πρώτου υιού 
κατά τη διαδοχή των δικαίων τής οικογένειας. 

πρωτογενής, -ής, -ές {πρωτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που βρί-
σκεται στην πρώτη φάση εξελικτικής διαδικασίας: ~ εργασία | έρευ-
να ANT. υστερογενής 2. ΟΙΚΟΝ. (α) πρωτογενή αγαθά το έδαφος, η 
εργασία και το αποταµιευτικό κεφάλαιο (β) πρωτογενής παραγωγή 
το σύνολο των διαδικασιών µε τις οποίες παράγονται τα αγροτικά, 

κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες, εξορύσσονται 
τα ορυκτά, καθώς και τα προϊόντα όλων αυτών (βλ. κ. λ. παραγωγή) 
• 3. ο πρωτότοκος · 4. ΓΕΩΛ. (πέτρωµα ή ορυκτό) που διατηρεί την 
αρχική του σύσταση και δεν έχει υποστεί καµία αλλοίωση µετά τον 
σχηµατισµό του. — πρωτογενώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πρωτογεννηµένος (είτε για τέκνα είτε για 
σοδειά)», < πρώτο- + -γενής < γένος]. 

πρωτόγεννα (η) {χωρ. πληθ.} ο πρώτος τοκετός. 
πρωτογέννητος, -η, -ο [µτγν.] (λαϊκ.) αυτός που έχει γεννηθεί πρώτος 

ANT. υστερότοκος. 
πρωτόγεννος, -η, -ο (λαϊκ.) (γυναίκα ή θηλυκό ζώο) που γεννά για 

πρώτη φορά. 
πρωτογεννώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πρωτογεννάς... | πρωτογέννησα} (για 

ανθρώπους και ζώα) γεννώ για πρώτη φορά. 
πρωτογεωµετρικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 

πρώτη φάση τής γεωµετρικής τέχνης (1100-900 π.Χ.): ~ αγγεία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. protogeometric]. 

πρωτογλώσσα (η) {πρωτογλωσσών} ΓΛΩΣΣ. η αρχική (υποθετική συ-
νήθως) γλώσσα από την οποία θεωρείται ότι προέκυψαν εξελικτικά 
άλλες: η ινδοευρωπαϊκή ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
protolanguage (νόθο συνθ.)]. 

πρωτόγνωρος, -η, -ο αυτός τον οποίο γνωρίζει, βιώνει κανείς για 
πρώτη φορά: κυντά στους ανθρώπους αυτούς δοκίµαζε ένα ~ αίσθη-
µα ασφάλειας | τρυφερότητας || ~ εµπειρία. [ΕΤΥΜ. < πρωτογνωρίζω 
(υποχωρητ.(]. 

πρωτογονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση τού πρωτόγονου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. primitivisme]. 

πρωτόγονος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζει ένα πολύ πρώιµο 
στάδιο ανάπτυξης: οι ~ άνθρωποι έφτειαχναν εργαλεία από πέτρες 
και οστά ζώων || ~ λαοί | φυλές | κοινωνίες || - θρησκείες | ∆ίκαιο | τέχνη 
| εργαλεία || ~ θηλαστικά | µορφές ζωής (που θεωρείται ότι έχουν 
εξελιχθεί πολύ λίγο σε σχέση µε τους βιολογικούς τους προγόνους) 2. 
αυτός που δεν έχει επηρεαστεί από τον πολιτισµό: του αρέσει ο ~ 
τρόπος ζωής· ονειρεύεται να ζήσει µια µέρα αποµονωµένος σε ένα 
ερηµονήσι 3. (µειωτ.) αυτός που παρουσιάζει καθυστέρηση αναφορι-
κά µε τη σχετική εξέλιξη: ~ τεχνολογία | άνθρωπος | πρακτικές | αντι-
λήψεις | συνθήκες | ένστικτα. — πρωτόγονα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πρώτο- + γόνος (βλ.λ.)]. 

πρωτόγραµµα (το) {πρωτογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} το µεγάλων 
διαστάσεων αρχικό γράµµα κειµένου. 

πρωτόγραφο (το) [µεσν.] {πρωτογράφ-ου | -ων) το πρωτότυπο εγ-
γράφου ΑΝΤ. αντίγραφο, κόπια. 

πρωτογυνια (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. φαινόµενο που απαντά σε ορι-
σµένα ερµαφρόδιτα είδη όπως οι γυµνοσάλιαγκες, τα εχινόδερµα 
κ.ά., κατά το οποίο ο οργανισµός περνά πρώτα από ένα θηλυκό και 
κατόπιν σε ένα αρσενικό στάδιο ΑΝΤ. προτερανδρία. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. protogyny]. 

πρωτοδικείο (το) [1833] 1.ΝΟΜ. το πρωτοβάθµιο πολιτικό ή διοικη-
τικό δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει σε πρώτο βαθµό όλες τις αστικές 
υποθέσεις που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των ειρηνοδικείων, 

πρώτο- α' συνθετικό (συνήθ. στον αόριστο) 
πρωτ-αρχινίζω ρ. πρωτο-γλίστρησα ρ. πρωτο-θαύµαοα ρ. πρωτο-ξόδεψα ρ. πρωτο-τραυµατίοτηκα ρ. 
πρωτο-αγάπηοα ρ. πρωτο-γνώρισα ρ. πρωτο-θυµάµαι ρ. πρωτο-ξύπνησα ρ. πρωτο-τύπωοα ρ. 
πρωτ(ο)-άγγιξα ρ. πρωτό-γραψα ρ. πρωτο-θυµήθηκα ρ. πρωτ(ο)-οδήγησα ρ. πρωτο-ΰµνησα ρ. 
πρωτ(ο)-αγωνίστηκα ρ. πρωτο-γυµνάστηκα ρ. πρωτο-θύµισα ρ. πρωτ(ο)-ονόµασα ρ. πρωτο-ϋπηρέτησα ρ. 
πρωτο-αισθάνθηκα ρ. πρωτο-δανείστηκα ρ. πρωτο-θύµωσα ρ. πρωτ(ο)-ο ρ γάνωσα ρ. πρωτο-ϋποπτεύτηκα ρ. 
πρωτ(ο)-άκουσα ρ. πρωτό-δειξα ρ. πρωτο-Τδρυσα ρ. πρωτ(ο)-όργωσα ρ. πρωτο-ϋποψιάοτηκα ρ. 
πρωτο-ανακάλυψα ρ. πρωτό-δειρα ρ. πρωτο-καβάλησα ρ. πρωτό-παιξα ρ. πρωτό-φαγα ρ. 
πρωτο-ανέχτηκα ρ. πρωτο-δέχθηκα ρ. πρωτο-καθιέρωοα ρ. πρωτο-παντρεύτηκα ρ. πρωτο-φανέρωσα ρ. 
πρωτο-ανήγγειλα ρ. πρωτο-δήλωσα ρ. πρωτο-καλλιέργησα ρ. πρωτο-παραφέρθηκα ρ. πρωτο-φάνηκα ρ. 
πρωτ(ο)-άνοιξα ρ. πρωτο-δηµιούργησα ρ. πρωτο-κάπνισα ρ. ττρωτο-παρουσίασα ρ. πρωτό-φερα ρ. 
πρωτο-αντέδρασα ρ. πρωτο-δηµοσίευσα ρ. πρωτο-καταδικάοτηκα ρ. πρωτο-πάτησα ρ. πρωτο-φίλησα ρ. 
πρωτ(ο)-αντίκρισα ρ. πρωτο-δηµοσιογράφησα ρ. πρωτο-κοτήγγειλα ρ. πρωτο-πέρασα ρ. πρωτο-φοβήθηκα ρ. 
πρωτο-αντιµετώπισα ρ. πρωτο-διάβασα ρ. πρωτο-κατοίκησα ρ. πρωτο-περτιάτησα ρ. πρωτο-φοίτησα ρ. 
πρωτο-άντλησα ρ. πρωτο-διάβηκα ρ. πρωτο-κελάηδησα ρ. πρωτό-πεσα ρ. πρωτο-φόρεσα ρ. 
πρωτο-απάντησα ρ. πρωτο-δίδαξα ρ. πρωτο-κήρυξα ρ. πρωτο-πέταξα ρ. πρωτό-φτειαξα ρ. 
πρωτο-απήγγειλα ρ. πρωτο-δικηγόρησα ρ. πρωτο-κλάδεψα ρ. πρωτο-πήγα ρ. πρωτο-φύτεψα ρ. 
πρωτο-αποκάλυψα ρ. πρωτο-διόρισα ρ. πρωτό-κλαψα ρ. πρωτο-πήρα ρ. πρωτο-φώναξα ρ. 
πρωτο-αποφάσιοα ρ. ττρωτο-δίψασα ρ. πρωτο-κοιµήθηκα ρ. πρωτό-πιασα ρ. πρωτο-χαιρέτησα ρ. 
πρωτο-αρθρογράφησα ρ. πρωτο-δοκίµασα ρ. πρωτο-κοίταξα ρ. πρωτο-πίστεψα ρ. πρωτο-χάλασα ρ. 
πρωτ(ο)-άρπαξα ρ. πρωτο-δούλεψα ρ. πρωτο-κολύµπησα ρ. πρωτο-πλήρωσα ρ. πρωτο-χόρηκα ρ. 
πρωτο-αρραβωνιάστηκα ρ. πρωτο-δραπέτευσα ρ. πρωτο-κουβέντιασα ρ. πρωτο-πολέµησα ρ. πρωτο-χειρϊστηκα ρ. 
πρωτ(ο)-αρρώστησα ρ. πρωτο-δρόσισε ρ. πρωτο-κράτησα ρ. πρωτο-πόνεσα ρ. πρωτο-χειρουργήθηκα ρ. 
πρωτ(ο)-άρχισα ρ. πρωτό-δωοα ρ. πρωτο-κρύωσα ρ. πρωτο-πούλησα ρ. πρωτο-χήρεψα ρ. 
πρωτο-άσκησα ρ. πρωτο-έγραψα ρ. πρωτο-κυβέρνησα ρ. πρωτο-ρίζωσα ρ. πρωτο-χιόνισε ρ. 
πρωτο-ασχολήθηκα ρ. πρωτο-εγχειρίστηκα ρ. πρωτο-κυριάρχησα ρ. πρωτο-ρώτησα ρ. πρωτο-χόρεψα ρ. 
πρωτό-βαλα ρ. πρωτο-είδα ρ. πρωτο-λειτούργησα ρ. πρωτο-σήκωσα ρ. πρωτο-χρειάστηκα ρ. 
πρωτό-βαψα ρ. πρωτο-έκαψα ρ. πρωτο-µαγείρεψα ρ. πρωτο-σκέφθηκα ρ. πρωτο-χρησιµοποίηοα ρ. 
πρωτό-βγαλα ρ. πρωτο-εκλέχτηκα ρ. πρωτο-µάγεψα ρ. πρωτο-σκίρτησα ρ. πρωτό-ψαλα ρ. 
πρωτο-βγήκα ρ. πρωτο-εµφάνισα ρ. πρωτο-µάλωσα ρ. ττρωτό-σπειρα ρ. πρωτο-ψάρεψα ρ. 
πρωτό-βηξα ρ. πρωτο-επιτέθηκα ρ. πρωτο-µέθυσα ρ. πρωτο-σπούδασα ρ. πρωτο-ψέλλιοα ρ. 
πρωτο-βούτηξα ρ. πρωτο-ερωτεύτηκα ρ. πρωτο-µελέτησα ρ. πρωτο-στάθηκα ρ. πρωτό-ψησα ρ. 
πρωτό-βρεξα ρ. ττρωτο-έστειλα ρ. πρωτο-µπήκα ρ. πρωτο-οτόλισα ρ. πρωτο-ψήφισα ρ. 
πρωτο-βρήκα ρ. πρωτό-ζησα ρ. πρωτο-νήστεψα ρ. πρωτο-συλλάβισα ρ. πρωτο-ψιθύριοα ρ. 
πρωτο-βύζαξα ρ. πρωτο-ζήτησα ρ. πρωτό-νιωσα ρ. πρωτο-συλλογίοτηκα ρ. πρωτο-ψώνισα ρ. 
πρωτο-γέλασα ρ. πρωτο-ζύµωσα ρ. πρωτο-νοίκιασα ρ. πρωτο-συνάντηοα ρ. 
πρωτο-γέµισα ρ. πρωτο-ζωγράφισα ρ. πρωτο-νοστάλγησα ρ. πρωτο-συνεδρίασα ρ. 
πρωτό-γινα ρ. πρωτο-ήλθα ρ. πρωτό-ντυσα ρ. ττρωτο-σχεδίασα ρ. 
πρωτο-γίνηκα ρ. πρωτο-ήπια ρ. πρωτο-ξεκίνησα ρ. πρωτο-ταξίδεψα ρ. 
πρωτο-γιόρτασα ρ. πρωτο-ήχησα ρ. πρωτο-ξενιτεύτηκα ρ. πρωτο-τόλµησα ρ. 
πρωτο-γλέντησα ρ. πρωτο-ηχογράφησα ρ. πρωτο-ξενύχτησα ρ. πρωτο-τραγούδησα ρ. 



πρωτοδίκης 1510 πρωτόνιο 
 

καθώς και τα πληµµελήµατα από τις ποινικές υποθέσεις: πολυµελές | µονοµελές 
~ 2. το οίκηµα στο οποίο αργάζονται όλες οι υπηρεσίες τού παραπάνω 
δικαστηρίου και στο οποίο διεξάγονται οι δίκες που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα του (βλ. λ. δικαστήριο, ΠΙΝ.). {ETYM. Απόδ. τού γαλλ. tribunal 
de première instance]. 

πρωτοδίκης (ο/η) [1833] {(θηλ. γεν. πρωτοδίκου) | πρωτοδικών) ο δικαστής 
πρωτοδικείου. 

πρωτόδικος, -η, -ο [1856] ΝΟΜ. 1. αυτός που υπάγεται στη δικαιοδοσία τού 
πρωτοδικείου: ~ υπόθεση 2. αυτός που προέρχεται από το πρωτοδικείο: ο 
κατηγορούµενος άσκησε όλα τα ένδικα µέσα κατά τής ~ απόφασης, που τον 
καταδίκαζε σε φυλάκιση. — πρωτοδίκως επίρρ. [1856]. [ETYM- Απόδ. τού 
γαλλ. en première instance]. 

πρωτοδιόριστος, -η, -ο αυτός που διορίζεται για πρώτη φορά σε υπηρεσία τού 
∆ηµοσίου: ~ υπάλληλος. 

πρωτοείσακτος, -η, -ο αυτός που έχει εισαχθεί για πρώτη φορά: ~ θεσµός. 
πρωτοελλαδικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο τής 

ελληνικής προϊστορίας, που ακολούθησε αµέσως µετά τη νεολιθική εποχή και 
εκτείνεται χρονικά από το 3000 ώς το 2000/1900 π.Χ.: ~ περίοδος. 

πρωτοεµφανιζόµενος, -η, -ο αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά: ~ 
καλλιτέχνης | ηθοποιός. 

πρωτοετής, -ής, -ές {πρωτοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που βρίσκεται στο 
πρώτο έτος σπουδών: ~ φοιτητής τής Ιατρικής || (ως ουσ.) οι εγγραφές των 
πρωτοετών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πρωτόζωο (το) [1845] {πρωτοζώ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. µονοκύτταρος ή α-κύτταρος 
µικροοργανισµός, που απαντά κυρ. σε υδροτόπους, καθώς και όπου υπάρχει 
υγρασία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. protozoa]. 

πρωτόθετος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (όρος τής παραδοσιακής γραµµατικής) για γλωσσικό 
στοιχείο από το οποίο παράγονται άλλα: ~ ρήµατα | ονόµατα ΑΝΤ. παράγωγος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πρώτο- + -θετός < τίθηµι (βλ. κ. θετός)]. 

πρωτόθρονος (ο) [αρχ.] {πρωτοθρόν-ου | -ων, -ους} ο κάτοχος τού πρώτου τη 
τάξει επισκοπικού θρόνου. 

πρωτοθυµουµαι ρ. µετβ. αποθ. {πρωτοθυµάσαι... | πρωτοθυµήθηκα} θυµούµαι 
(κάτι) πρώτο µεταξύ άλλων: Γι να πρωτοθυµηθώ; Την καλοσύνη του, την 
ευγένεια του, τη γενναιοδωρία του; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πρωτοκαθεδρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (α) ΕΚΚΛΗΣ. η τιµητική πρόταξη των 
διαφόρων τάξεων τού κλήρου (β) το δικαίωµα κατάληψης τής τιµητικής θέσης 
σε τελετή από ανώτατο αξιωµατούχο 2. (µτφ.) η κατοχή κυρίαρχης ή 
πρωτεύουσας θέσης σε έναν χώρο, τοµέα κ.λπ.· (κατ' επέκτ.) το δικαίωµα 
κατοχής αυτής τής θέσης: επιζητεί την - και γι' αυτό εργάζεται σκληρά || «ο 
πρωθυπουργός άφησε την ~ στον υπουργό του» (εφηµ.) 3. η επιδίωξη τής 
προβολής (κάποιου) σε επίσηµη ή ιδιωτική συγκέντρωση: σε κάθε συνάντηση 
τής εταιρείας ήθελε να έχει την ~ και να ασχολούνται όλοι µαζί του 4. (κατ' 
επέκτ.) (α) η πρωτεύουσα σηµασία που αποδίδεται (σε κάποιον/κάτι): η - τού 
εύκολου κέρδους στη σύγχρονη ζωή ευθύνεται για την έξαρση τής διαφθοράς || η 
~ τής οικονοµίας στην οργάνωση τού κράτους (β) τα πρωτεία, η πρώτη θέση: οι 
δύο επιτυχηµένοι τραγουδιστές συναγωνίζονται µε τους καινούργιους δίσκους 
τους για την ~ στις πωλήσεις. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρώτο- + -καθεδρία < καθέδρα. 
Η λ. πρωτοαπαντά στην Κ.∆. αναφερόµενη στους Φαρισαίους (πβ. Ματθ. 23, 
6' Λουκ. 11, 43)]. 

πρωτοκαπετάνιος (ο) 1. ΝΑΥΤ. Ο πρώτος πλοίαρχος · 2. πρώτος µεταξύ 
οπλαρχηγών. 

πρωτοκλασάτος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που κατέχει εξέχουσα θέση: ~ στέλεχος 
πολιτικού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < πρώτο- + κλάση + παραγ. επίθηµα -άτος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
de première classe], 

πρωτοκλέφτης (ο) {πρωτοκλεφτών} (στην Τουρκοκρατία) αρχηγός των 
κλεφτών. 

πρωτόκλητος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τού Αποστόλου Ανδρέα, επειδή 
πρώτος αυτός κλήθηκε από τον Χριστό να τον ακολουθήσει. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
πρώτο- + -κλητος < καλώ]. 

πρωτόκλίτος, -η, -ο [1889] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ουσιαστικό) που κλίνεται κατά την 
πρώτη κλίση, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κλίσεων στην 
παραδοσιακή σχολική γραµµατική, π.χ. ο ταµίας, ο δικαστής, η χώρα, η νίκη 
κ.ά. [ΕΤΥΜ < πρώτο- + -κλίτος < κλίνω]. 

πρωτοκόλληση (η) → πρωτοκολλώ 
πρωτοκολλητής (ο) [1897], πρωτοκολλήτρια (η) {πρωτοκολλη-τριών} ο 

δηµόσιος υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση τού βιβλίου 
πρωτοκόλλου (βλ.λ.). 

πρωτόκολλο (το) {πρωτοκόλλ-ου | -ων} 1. το επίσηµο έγγραφο, µε το οποίο 
πιστοποιείται νοµικώς πράξη που έγινε: ~ παράδοσης και παραλαβής (γραπτή 
έκθεση που συντάσσεται εις διπλούν από τον υπάλληλο που αποχωρεί από 
υπηρεσία και από εκείνον που τον διαδέχεται, στην οποία καταγράφονται όλα 
τα παραδιδόµενα είδη) 2. το βιβλίο που τηρούν οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα 
νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στο οποίο καταχωρίζονται κατ' αύξοντα 
αριθµό και ηµεροµηνία όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα µε συνο-
πτική περίληψη τού περιεχοµένου τους· ΦΡ. αριθµός πρωτοκόλλου (συντοµ. 
Α.Π.) ο αριθµός µε τον οποίο κάθε έγγραφο καταχωρίζεται στο παραπάνω 
βιβλίο 3. (συνεκδ.) ο τοµέας δηµόσιας υπηρεσίας, οι υπάλληλοι τού οποίου 
είναι επιφορτισµένοι µε την τήρηση τού παραπάνω βιβλίου: εργάζεται στο ~ · 
4. ΠΟΛΙΤ. διεθνής συµφωνία που 

συµπληρώνει κύρια σύµβαση: «το Χρηµατοδοτικό Πρωτόκολλο τής 
Συµφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφηµ.) 5. 
το σύνολο των κανόνων τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ρυθµίζουν τις σχέσεις 
µεταξύ κράτους και των διαπιστευµένων σε αυτό διπλωµατικών 
αντιπροσώπων, καθώς και τις σχέσεις των τελευταίων 6. (κατ' επέκτ.) το 
σύνολο των κανόνων εθιµοτυπίας που ισχύουν µεταξύ των εκπροσώπων 
κρατών ή µεταξύ των επισήµων και µη προσώπων ενός κράτους: τηρώ | 
παραβιάζω το ~|| η διαδικασία που ορίζει το ~ 7. (µτφ.) η εµµονή στους 
τύπους, οι τυπικότητες στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων: µεταξύ µας δεν 
χρειάζονται ~ 8. ΠΛΗΡΟΦ. σειρά κανόνων που χρησιµοποιούν οι 
υπολογιστές για να επικοινωνούν µεταξύ τους σε ένα δίκτυο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πρωτόκολλον < πρώτο- + -κολλον < κόλλα. Η λ. προσδιόριζε 
αρχικώς το πρώτο «κόλληµα» ενός κυλινδρικού παπύρου (δηλ. το πρώτο 
φύλλο µε το οποίο περιτυλίσσεται), όπου αναγραφόταν η επίσηµη σφραγίδα 
και η ηµεροµηνία κατασκευής του. Το λατ. protocollum (στο οποίο οφείλεται 
η σηµερινή σηµ. τής λ.) είναι δάνειο από την Ελληνική]. 

πρωτοκολλώ ρ. µετβ. [1871] {πρωτοκολλάς... | πρωτοκόλλ-ησα, -ώµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} καταχωρίζω (εισερχόµενο ή εξερχόµενο έγγραφο) στο πρωτόκολλο 
(βλ.λ.). — πρωτοκόλληση (η). 

πρωτοκυκλαδικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΙΣΤ. 1. πρωτοκυκλαδική περίοδος η πρώτη 
φάση τού κυκλαδικού πολιτισµού, η πρώιµη περίοδος τής εποχής τού χαλκού 
από το 3200 ώς το 2000 π.Χ. (περίπου) 2. αυτός που ανήκει ή σχετίζεται µε 
την πρωτοκυκλαδική περίοδο: ~ ευρήµατα | τέχνη. 

πρωτολάτης (ο) {πρωτολατών} αυτός που ηγείται, που έχει αναλάβει την 
πρωτοβουλία ή την αρχηγία για κάτι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πρωτελάτης (µε την επίδρ. των συνθέτων τού πρώτος) < 
πρωτ(ο)- + -(ε)λάτης < ελαύνω]. 

πρωτόλειο (το) {πρωτολεί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το πρώτο έργο ενός δηµιουργού: 
«όσοι νέοι ένιωθαν την ανάγκη να εκφραστούν, να δηµιουργήσουν, έστελναν 
στον Ξενόπουλο τα ~ τους...» (εφηµ.) 2. (κατ' επέκτ.) το πνευµατικό, κυρ. 
ποιητικό, δηµιούργηµα που στερείται ωριµότητας σε σχέση µε τα 
µεταγενέστερα έργα τού ίδιου δηµιουργού. [ΕΤΥΜ < µτγν. πρωτόλειον (κυρ. 
πληθ. πρωτόλεια «πρωτοκάρπια») < πρώτο- + -λειον < λεία (βλ.λ.) ή, 
σύµφωνα µε λιγότερο πιθ. εκδοχή, < αρχ. προ-τέλεια (ενν. ιερά) «θυσίες που 
προσφέρονταν πριν από κάθε γιορτή» < προ- + -τέλεια < τέλος, µε την επίδρ. 
τού επιθ. πρώτος]. 

πρωτολειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελεί το πρώτο έργο ή έχει τα 
χαρακτηριστικά ενός πρώτου, συνεπώς µη τελειοποιηµένου, έργου: διατύπωσε 
τις θέσεις του σε ~ µορφή. 

πρωτολέω ρ. µετβ. {πρωτολέ-ς, -ει, -µε, -τε, -ν)ε) | πρωτοείπα κ. πρω-τόπα} 1. 
λέω για πρώτη φορά: σε σένα το πρωτολέω- δεν το ξέρει άλλος || όταν το 
πρωτοείπε, µας ξάφνιασε, αλλά µετά συνηθίσαµε στην ιδέα 2. λέω πρώτος εγώ: 
αυτός το πρωτοείπε- οι υπόλοιποι απλώς το επανέλαβαν. 

πρωτολογία (η) [αρχ.] {πρωτολογιών} η πρώτη από µια σειρά οµιλιών ενός 
προσώπου, οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο µιας συνεδρίασης: η ~ τού 
υπουργού στο Κοινοβούλιο. 

πρωτόλουβος, -η, -ο (λαϊκότ.) (για καρπούς) αυτός που ωριµάζει πρώτος ΣΥΝ. 
πρώιµος ANT. όψιµος. [ΕΤΥΜ < πρώτο- + -λουβος < λουβί (< λοβός)]. 

Πρωτοµαγιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η πρώτη µέρα τού Μαΐου, που εορτάζεται ως 
ανοιξιάτικη γιορτή 2. εργατική Πρωτοµαγιά η πρώτη ηµέρα τού Μαΐου, που 
εορτάζεται ως ηµέρα των εργαζοµένων. — πρωτοµαγιάτικος, -η, -ο, 
πρωτοµαγιάτικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < πρώτο- + Μάιος (πβ. λαϊκ. γεν. Μαγ-ιού) + -
ιά, πβ. κ. Πρωτ-απριλ-ιά]. 

πρωτοµαθαίνω ρ. µετβ. {πρωτόµαθ-α, -εύτηκα, -ηµένος} 1. µαθαίνω (κάτι) για 
πρώτη φορά 2. µαθαίνω (κάτι) πρώτος εγώ. 

πρωτοµάθήτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τώρα µαθαίνει κάτι, που δεν έχει 
µεγάλη πείρα σε αυτό ΣΥΝ. (συχνότ.) αρχάριος, άπειρος ΑΝΤ. µαθηµένος, 
πολύξερος. 

πρωτοµάρτυρας (ο) {πρωτοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που πρώτος υπέστη 
µαρτυρικό θάνατο· προσωνύµιο τού Αγ. Στεφάνου 2. (ως τιµητική 
προσφώνηση) αυτός που συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των σπουδαιότερων 
µαρτύρων τής χριστιανικής πίστεως ΣΥΝ. µεγαλο-µάρτυς 3. (κατ' επέκτ.) ο 
πρώτος µάρτυρας εθνικού, ιδεολογικού κ.λπ. αγώνα: οι - τής λευτεριάς. 
Επίσης (λόγ.) πρωτοµάρτυς (ο/η) [µτγν.] {πρωτοµάρτυρος}. 

πρωτοµάστορας (ο) [µεσν.] {πρωτοµαστόρων} 1. ο επί κεφαλής των µαστόρων 
ΣΥΝ. αρχιµάστορας, αρχιτεχνίτης 2. (παλαιότ.) ο εµπειρικός αρχιτέκτονας, 
που επαναλάµβανε εργολαβικώς την εκτέλεση οικοδοµικού έργου: η γυναίκα 
τού ~ στο θρυλικό γεφύρι τής Αρτας. Επίσης (λαϊκότ.) πρωτοµάστορης. 

πρωτοµηνιά (η) η πρώτη ηµέρα τού µήνα ΣΥΝ. αρχιµηνιά. 
πρωτοµιλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {πρωτοµιλάς... | πρωτοµίλησα} 1. µιλώ πρώτος, 

πριν από άλλον/άλλους ή για πρώτη φορά 2. (για µωρά) µιλώ για πρώτη φορά. 
πρωτοµινωικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την παλαιότερη 

περίοδο τού µινωικού πολιτισµού: ~ αγγείο | τάφος | τέχνη ΑΝΤ. 
υστεροµινωικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. early Minoan]. 

πρώτον επίρρ. (λόγ.) (σε απαρίθµηση) κατά πρώτο λόγο, πρώτα-πρώ-τα- για να 
αναφερθεί το πρώτο από σειρά στοιχείων: τρία πράγµατα έχω να σου πω: -..., 
δεύτερον..., τρίτον... [ΕΤΥΜ. < αρχ. επίρρ. πρώτον, ουδ. τού επιθ. πρώτος 
(βλ.λ.)]. 

πρωτόνιο (το) {πρωτονί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. καθένα από τα στοιχειώδη 
σωµατίδια που φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και µαζί µε τα νε- 


