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τρόνια συναποτελούν τους πυρήνες των ατόµων (πβ. λ. ηλεκτρόνιο) 
2. ο πυρήνας τού ατόµου τού κυριότερου ισοτόπου τού υδρογόνου, ο 
οποίος συνίσταται απλώς από ένα πρωτόνιο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. proton < αρχ. πρώτον, ουδ. τού επιθ. πρώτος 
(βλ.λ.)]. 

πρωτονοτάριος (ο) {πρωτονοταρί-ου | -ων, -ους} 1. ο πρώτος µεταξύ 
των νοταρίων (βλ.λ.) 2. (ως τιµητικός τίτλος) εξέχον µέλος τής 
Εκκλησίας, υπεύθυνος τής γραµµατείας τού Πατριαρχείου. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < πρώτο- + νοτάριος (βλ.λ.)]. 

πρωτοξαδελφος κ. πρωτοξάδερφος (ο) {πρωτοξαδέλφ-ου | -ων, -
ους}, πρωτοξαδέλφη κ. πρωτοξαδερφη (η) {πρωτοξαδελφών} ο 
πρώτος εξάδελφος ή η πρώτη εξαδέλφη. 

πρωτοπαθής, -ής, -ές [µεσν.] {πρωτοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυ-
τός που εµφανίζεται αυτοτελώς, που αποτελεί την πρώτη παθολογι-
κή εκδήλωση νόσου και δεν είναι συνέχεια ή αποτέλεσµα άλλου: ~ 
ασθένεια | νόσηµα | σύµπτωµα | ανωµαλία | αµηνόρροια ANT. δευτε-
ροπαθής. — πρωτοπάθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πρωτοπαλλήκαρο (το) 1. ο πρώτος µετά τον αρχηγό σε ένοπλη οµά-
δα (π.χ. των κλεφτών επί Τουρκοκρατίας, ανταρτών, συµµορίας κ.λπ.) 
2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) πρόσωπο µε εξέχοντα ρόλο σε κίνηµα, οµάδα 
κ.λπ.: ένα από τα - τής συµµορίας || υπήρξε ~ τού προέδρου. 

πρωτόπαππας (ο) {πρωτοπαππάδες} (λαϊκ.) ο πρώτος στην ιεραρχία 
ανάµεσα στους ιερείς ΣΥΝ. πρωτοπρεσβύτερος, πρωθιερέας. Επίσης 
πρωτοπαππάς [µεσν]. 

πρωτόπειρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που για πρώτη φορά επιχειρεί να 
κάνει (κάτι), που δεν έχει µεγάλη πείρα: είναι ~ στην οδήγηση ΣΥΝ. 
πρωτάρης ANT. έµπειρος, εξασκηµένος. 

πρωτόπλασµα (το) [1881] {πρωτοπλάσµατος | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η 
βασική ουσία τού ζωντανού κυττάρου, η οποία αποτελείται κατά 
90% περίπου από νερό 2. BOT. η βασική ουσία τού πρωτοπλάστη 
(βλ.λ.) των κυττάρων. — πρωτοπλασµατικός, -ή, -ό [1885]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Protoplasma]. 

πρωτοπλάστης (ο) [1833] {πρωτοπλαστών} ΒΙΟΛ.-ΒΟΤ. βακτηριακό ή 
φυτικό κύτταρο που δεν διαθέτει περικυτταρικό σκληρό τοίχωµα ή 
χυµοτόπιο (περιλαµβάνει ωστόσο πυρήνα, κυτταρόπλασµα, κυτταρι-
κές µεµβράνες και οργανίδια). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Protoplast]. 

πρωτόπλαστοι (οι) {πρωτοπλάστ-ων, -ους} ΘΡΗΣΚ. Ο Αδάµ και η Εύα, 
το ζευγάρι των πρώτων ανθρώπων που πλάστηκαν από τον Θεό 
σύµφωνα µε την Π.∆. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρώτο- + -πλαστός < πλάσσω 
(βλ.λ.)]. 

πρωτοπορία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να προπορεύεται κανείς, 
να βρίσκεται ή να πηγαίνει µπροστά από τους άλλους ΣΥΝ. προβάδι-
σµα 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων που προπορεύονται, η 
εµπροσθοφυλακή ΑΝΤ. οπισθοφυλακή 3. (συνήθ. µτφ.) (α) το σύνολο 
των ατόµων που προηγούνται τής εποχής τους, που διακρίνονται για 
την προοδευτικότητα τους και είναι επί κεφαλής καινοτόµου πολιτι-
κής, κοινωνικής, πνευµατικής ή άλλης κίνησης: ο κύκλος αυτός απο-
τελεί την ~ τής διανόησης | τής επιστήµης || βρίσκοµαι | ανήκω στην ~ 
ΣΥΝ. αβανγκάρντ (β) (συνεκδ.) οτιδήποτε ανήκει στο πιο προωθη-
µένο και προοδευτικό τµήµα τού κοινωνικού και πνευµατικού γίγνε-
σθαι: το έργο | οι ιδέες του αποτελούν ~ ANT. οπισθοδρόµηση, συντή-
ρηση (γ) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το καλλιτεχνικό κίνηµα τής αβανγκάρντ: η σο-
βιετική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροπορία, πληροφορική. 

πρωτοποριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πρωτοπορία, 
χαρακτηριστικός τής πρωτοπορίας: ~ αντίληψη | έργο | µέθοδος | κί-
νηµα | τέχνη | ιδέα ΣΥΝ. προοδευτικός, νεωτεριστικός ΑΝΤ. οπισθο-
δροµικός, συντηρητικός. — πρωτοποριακά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλη-
ροφορική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. avant-garde]. 

πρωτοπόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο 1. αυτός που προηγείται: η ~ οµάδα 
τού πρωταθλήµατος ΑΝΤ. ουραγός 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που ηγείται 
ή µετέχει σε προοδευτική πολιτική, πνευµατική, καλλιτεχνική κ.λπ. 
κίνηση, που εισάγει καινοτοµίες ή πρωτοστατεί στη λήψη ριζο-
σπαστικών µέτρων: ~ πολιτικός µεταρρυθµιστής || καθοδήγησαν και 
άνδρωσαν αυτό το ~ θέατρο ΣΥΝ. καινοτόµος, προοδευτικός, ρηξικέ-
λευθος, ριζοσπαστικός ANT. οπισθοδροµικός, συντηρητικός 3. (ειδι-
κότ. για πρόσ.) αυτός που ανακαλύπτει καινούργια στοιχεία, δεδοµέ-
να κ.λπ., που χαράσσει νέους δρόµους στην έρευνα: ~ τής ιατρικής | 
τής βιολογίας | τής φυσικής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρώτο- + πόρος 
(βλ.λ.)]. 

πρωτοπορώ ρ. αµετβ. [1888] {πρωτοπορ-είς... | πρωτοπόρησα} 1. προ-
πορεύοµαι, βρίσκοµαι ή πηγαίνω µπροστά από τους άλλους 2. (συ-
νήθ. µτφ.) προηγούµαι τής εποχής µου, διακρίνοµαι για την προο-
δευτική και καινοτόµο πολιτική, κοινωνική, πνευµατική, καλλιτεχνι-
κή ή άλλη δράση µου (συχνά αποτελώντας πρότυπο για τους µετα-
γενεστέρους): µε κάθε νέα ιδέα που εφαρµόζει, αποδεικνύει ότι πρω-
τοπορεί ανοίγοντας νέους δρόµους στον τοµέα του. 
πρωτοπρεσβύτερος (ο) [µτγν.] {πρωτοπρεσβυτέρ-ου | -ων, -ους} 
ΕΚΚΛΗΣ. ο πρώτος µεταξύ των ιερέων τίτλος και τιµητική διάκριση 
που δίνεται από τον επίσκοπο µόνο σε έγγαµους ιερείς, οι οποίοι δια-
κρίνονται για τη µόρφωση, την οµιλητική ικανότητα, το ήθος τους 
κ.λπ. ΣΥΝ. πρωθιερέας, (λαϊκ.) πρωτόπαππας. πρώτος, -η, -ο (επίσης 
γράφεται 1ος στην αραβική αρίθµηση, Α ή ά στην ελληνική και I στη 
λατινική) 1. αυτός που προηγείται όλων των άλλων, που αντιστοιχεί σε 
σειρά στον αριθµό ένα (ΐ(: το όνοµα του είναι ~ στον κατάλογο || ήµουν 
~ στην ουρά και εξυπηρετήθηκα αµέσως ΑΝΤ. τελευταίος- ΦΡ. (α) 
πρώτη γραµµή βλ. λ. γραµµή (β) (κατ' επέκτ.) έγκαυµα πρώτου βαθµού 
βλ. λ. βαθµός (γ) (κατ' επέκτ.) συγγενής πρώτου βαθµού πολύ στενός 
συγγενής- (ειδικότ.) ο πατέρας, η 

µητέρα και το παιδί κάποιου (δ) πρώτος εξάδελφος | πρώτη εξα-
δέλφη το παιδί (γιος ή κόρη αντίστοιχα) τού αδελφού ή τής αδελφής 
τού πατέρα ή τής µητέρας κάποιου (ε) ο αναµάρτητος πρώτος τον 
λίθον βαλέτω βλ. λ. αναµάρτητος (στ) από πρώτο χέρι (πβ. δεύτερο 
χέρι, λ. δεύτερος) (i) για κάτι που αγοράζεται αµεταχείριστο (ii) για 
κάτι που µαθαίνει κανείς απευθείας από την πηγή των γεγονότων: 
έχω πληροφορίες -µου τα είπε άνθρωπος από το πολύ στενό του πε-
ριβάλλον 2. ο παλαιότερος, αυτός που προηγείται χρονολογικά, αυτός 
που γίνεται πριν από άλλον/άλλους: ο ~ µου γάµος || τα ~ νιάτα || 
συνήθως είναι άδικες και βιαστικές οι ~ κρίσεις· ΦΡ. (α) πρώτα βή-
µατα η αρχή τής σταδιοδροµίας: στα ~ του τον βοήθησε ο αδελφός 
του || κάνει τα ~ του ως πολιτικός (β) µε την πρώτη | µε το πρώτο ευ-
θύς αµέσως, µε την πρώτη προσπάθεια: πέρασε στο πανεπιστήµιο -|| ~ 
τα κατάφερα (γ) (λόγ.) εν πρώτοις | κατά πρώτον (εν πρώτοις, Ηροδ. 
8,69) πριν από οτιδήποτε άλλο (δ) (λόγ.) ο πρώτος διδάξας αυτός που 
έδωσε πρώτος το παράδειγµα, που ξεκίνησε κάτι πριν από 
οποιονδήποτε άλλον: το κυβερνών κόµµα κατηγορεί την αντιπολίτευση 
ότι υποκινεί τις απεργίες, αλλά ξεχνά ότι ήταν ~ (όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση, έκαναν και εκείνοι το ίδιο) 3. αυτός τον οποίο συνα-
ντά κανείς πριν από άλλον/άλλους στον χώρο: το σπίτι µου είναι στον 
~ δρόµο αριστερά 4. αυτός που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία, ο 
σπουδαιότερος: ~ µέληµα τής Αστυνοµίας είναι η ασφάλεια των πο-
λιτών || ~ σου δουλειά µετά το ταξίδι θα είναι να µε ενηµερώσεις 5. 
αυτός που έχει τη µεγαλύτερη αξία, που αξιολογείται ως ο καλύτε-
ρος: ξενοδοχείο ~ κατηγορίας || είναι ~ µαθητής στην τάξη· ΦΡ. (α) 
πρώτος και καλύτερος (i) αυτός που έχει ξεπεράσει όλους τους άλ-
λους, που είναι ο καλύτερος από όλους (ii) για κάποιον που παρου-
σιάζεται οπουδήποτε, ενώ είναι ανεπιθύµητος (iii) για κάποιον που 
πρωτοστατεί σε κάτι αρνητικό: ήλθε -1| όλοι, και ~ εσύ, υποστηρίξατε 
τις ενέργειες του (β) πρώτης (τάξεως) δηλώνει ότι κάτι είναι εξαι-
ρετικής ποιότητας: κρασί | ποτό | φαγητό ~ (γ) πρώτη θέση η ακρι-
βότερη και ανετότερη θέση σε µεταφορικό µέσο: η ~ στο πλοίο είναι 
πολύ άνετη || ταξιδεύει πάντα ~ || σαλόνι και τραπεζαρία για τους 
επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσεως (δ) πρώτο µπόι (ως χαρακτη-
ρισµός) άνθρωπος πολύ ψηλός: ο γυιος σου είναι ~ 6. (οικ.) πολύ κα-
λός: έχω ένα κρασί ~ πράµα || πολύ ~ το φόρεµα σου- ΦΡ. (οικ.) και ο 
πρώτος ως έκφραση θαυµασµού για κάποιον: µπράβο µεγάλε, είσαι 
~! 7. (σε βαθµούς ιεραρχίας) αυτός που βρίσκεται πιο πάνω στη σχε-
τική ιεραρχία: - µηχανικός || το ~ βιολί τής ορχήστρας (ο κορυφαίος 
τής οµάδας τών βιολιστών)· ΦΡ. (α) πρώτη κυρία η σύζυγος ηγέτη χώ-
ρας (β) (λόγ.) οι τα πρώτα φέροντες αυτοί που έχουν τις ανώτατες ιε-
ραρχικά θέσεις 8. αυτός που πρόκειται να γίνει πολύ σύντοµα, ο προ-
σεχής: σε ~ ευκαιρία θα τακτοποιήσω την υπόθεση σου ΣΥΝ. µελλο-
ντικός 9. αυτός που πρέπει να ικανοποιηθεί αµέσως: δεν είναι αυτός ο 
~ στόχος || θα δοθεί χρηµατικό βοήθηµα στους σεισµόπληκτους, για να 
καλύψουν τις - ανάγκες τους ΣΥΝ. απαραίτητος, αναγκαίος, επείγων 
ΦΡ. (α) είδος πρώτης ανάγκης το στοιχειώδες, το απολύτως 
απαραίτητο για την καθηµερινή ζωή: ακρίβυναν πάλι τα τρόφιµα και 
τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης (β) πρώτες βοήθειες βλ. λ. βοήθεια 10. 
(α) ο πολύ βασικός, ο στοιχειώδης: έµαθε τα ~ του γράµµατα στη γε-
νέτειρα του- ΦΡ. πρώτη ύλη βλ. λ. ύλη (β) ΜΟΥΣ. πρώτη φωνή η βα-
σική φωνή, η οξύτερη στην ερµηνεία τραγουδιού 11. αυτός που γίνε-
ται χωρίς ιδιαίτερη επιµέλεια ή φροντίδα, ο πρόχειρος: µε µια ~ µατιά 
µου φαίνονται ίδια || µια ~ εκτίµηση για το κόστος τού έργου είναι ότι 
θα απαιτηθεί ένα δισεκατοµµύριο δραχµές- ΦΡ. (α) ο πρώτος τυχών 
όποιος τύχει, χωρίς να έχει επιλεγεί µε προσοχή: δεν µπορείς να 
παντρευτείς τον πρώτο τυχόντα! (β) εκ πρώτης όψεως βλ. λ. όψη 12. 
ΜΑθ. πρώτος αριθµός (πρώτοι αριθµοί, Ευκλείδης 'Ορισµοί 11, 12) 
κάθε φυσικός αριθµός διάφορος τού 1 (και τού 0, αν ανήκει στους 
φυσικούς) που δεν έχει άλλον θετικό διαιρέτη εκτός από τον εαυτό 
του και τη µονάδα: ~ είναι οι αριθµοί 2,3,5, 7 κ.ά. 13. ΓΛΩΣΣ. (α) πρώτο 
πρόσωπο το πρόσωπο που χρησιµοποιεί ο οµιλητής όταν αναφέρεται 
στον εαυτό του- δηλώνεται κυρίως µε τις καταλήξεις α' προσώπου τού 
ρήµατος (τρέχ-ω, έτρεχ-α) καθώς και µε τις προσωπικές αντωνυµίες 
(εγώ, εµείς), όταν χρειάζεται να δηλωθεί έµφαση ή αντιδιαστολή (εγώ 
το λέω - εµείς κουραστήκαµε κι εσείς απολαµβάνετε τα αγαθά των 
κόπων µας) (β) πρώτη κλίση ο τρόπος κλίσης των ονοµάτων τής 
αρχαίας Ελληνικής σε -ας (ταµίας), -ης (ναύτης) και -α (χώρα), -η 
(τιµή) σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κλίσεων στην 
παραδοσιακή σχολική γραµµατικής (πβ. κ. δεύτερη κλίση, τρίτη κλί-
ση) 14. πρώτος (ο) (α) ο πρώτος (σηµ. 2) ύπνος: µε σήκωσε πάνω που 
έπαιρνα τον ~ (β) ΝΑΥΤ. Ο πρώτος (σηµ. 7) καπετάνιος τού πλοίου: φώ-
ναξε µου τον ~, γιατί έχω να του πω κάτι (γ) ο πρώτος (σηµ. 3) όροφος 
(πολυ)κατοικίας: µένω στον ~ || οι ένοικοι τού ~ (δ) ο πρώτος µήνας 
τού έτους, ο Ιανουάριος: θα παντρευτούν στις 10/1 (δέκα πρώτου) 15. 
πρώτη (η) (α) η πρώτη (σηµ. 3) παράσταση θεατρικού έργου ή η 
πρώτη εκτέλεση µουσικού κοµµατιού: η καινούργια όπερα θα πα-
ρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη σε παγκόσµια ~ ΣΥΝ. πρεµιέρα (β) η τα-
χύτητα µε την οποία ξεκινά όχηµα: βάζω (την) ~ (γ) η πρώτη ηµέρα 
κάθε µήνα: την 1/1 (πρώτη πρώτου) αρχίζει το έτος || θα πληρώνεστε 
κάθε ~ τού µηνός (δ) η πρώτη τάξη ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου: 
ο γυιος µου πηγαίνει στην -16. πρώτο (το) (α) το πρωτόνιο (βλ.λ.) (β) 
το ένα εξηκοστό τής ώρας, τα εξήντα δεύτερα, το λεπτό (βλ.λ.): η ώρα 
είναι έξι και δέκα ~. — πρώτα (βλ.λ.) κ. πρώτον (βλ.λ.) επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρώτος | πράτος (δωρ.) < *pr-tos (µε µακρό ηµίφωνο -
Ϊ-), τού οποίου η p. *pr- αποτελεί µεταπτωτ. βαθµ. τής ρίζας που απα-
ντά στην πρόθ. πρό (βλ.λ.), ενώ το επίθηµα -τος (πβ. τρί-τος, τέταρ-
τος) είναι χαρακτηριστικό τού υπερθ. βαθµού. Το επίθ. πρώτος συνδ. 
µε σανσκρ. pûr-va-, λιθ. pir-mas, αρχ. σλαβ. prü-vü κ.ά. Οµόρρ. πρό-τε- 
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ρος, πρω-ΐ, πρώ-ην κ.ά. Ορισµένοι όροι και φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. είδος πρώτης ανάγκης (< γαλλ. objet de première nécessité), ο πρώτος 
τυχών (< γαλλ. le premier venu), σε πρώτο πλάνο (< γαλλ. au premier plan(, ο 
πρώτος γύρος (< γαλλ. le premier tour), πρώτη κυρία (< αγγλ. first lady(, 
πρώτη γραµµή (< αγγλ. front line), από πρώτο χέρι (< αγγλ. first-hand), πρώτης 
τάξεως (< γαλλ. de première classe) κ.ά.]. 

πρώτος - πρωτύτερος - πρώτιοος. Το επίθ. πρώτος ως τακτικό αριθµητικό 
επίθετο (ένα - πρώτος, δύο - δεύτερος, τρία - τρίτος κ.λπ.) ανήκει κατεξοχήν 
στα «ταξινοµικά επίθετα», εκείνα δηλ. που κανονικά δεν επιδέχονται 
διαβάθµιση τής σηµασίας τους µε τη µορφή παραθετικών (πβ. επίθ. όπως 
γυάλινος, κίτρινος, απόλυτος κ.ά.). Εντούτοις, µε τη χρονική σηµ. τού 
πρώτος σχηµατίστηκε συγκριτικός τ. πρωτύτερος (κατά τα παραθετικά των 
επιθ. σε -υς: βαθύς - βαθύτερος και πρώτος - πρωτύτερος, όπως και καλός -
καλύτερος) µε επίρρ. πρωτύτερα. Επίσης, µε χρονική και εµφατική µαζί 
σηµ. σχηµατίστηκε και τύπος υπερθετικού πρώτιστος (κατά τα υπερθετικά 
σε -ιστός, µέγιστος, άριστος, κάλλιστος, τάχιστος, αίσχιστος κ.ά.), από όπου 
και το επίρρ. πρώτιστα. Ας σηµειωθεί ότι κατά τα πολλά επιρρήµατα σε -
ίστως, κανονικά από επίθ. σε -ιστός (ευχάριστος - ευχαρίστως, καλόπιστος - 
καλοπί-στως, αόριστος - αορίστως κ.τ.ό.(, σχηµατίστηκε και επιρρηµατι-
κός τ. σε -ίστως, ο τ. πρωτίστως αντί τού κανονικού πρώτιστα. 

πρωτοσέλιδος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τυπωθεί στην πρώτη σελίδα εφηµερίδας: 
~ τίτλος | άρθρο 2. πρωτοσέλιδο (το) η πρώτη σελίδα εφηµερίδας, κυρ. ο 
τίτλος | οι τίτλοι που εµφανίζοµαι σε αυτήν. 

πρωτοσπαθάριος (ο) [µεσν.] {πρωτοσπαθαρί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) 
ο επί κεφαλής τού σώµατος των σπαθαρίων, οι οποίοι αποτελούσαν την 
ανακτορική φρουρά και εκτελούσαν εµπιστευτικές αποστολές τού 
αυτοκράτορα. 

πρωτοστάτης (ο) {πρωτοστατών} αυτός που διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, που τίθεται επί κεφαλής σε κάτι: οι ~ τής απεργίας ΣΥΝ. πρωτεργάτης, 
πρωταγωνιστής. 
[ETYM. αρχ. < πρώτο- + -στάτης < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι (βλ.λ.), πβ. κ. έπ-
ανα-στάτης, προ-στάτης]. 

πρωτοστατώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πρωτοστατείς... | πρωτοστάτησα} είµαι 
πρωτεργάτης, διαδραµατίζω πρωταγωνιστικό ρόλο (σε προσπάθεια, κίνηση 
κλπ.): πρωτοστάτησε στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση | στις κινητοποιήσεις των 
αγροτών. 

πρωτοσύ γκελλος (ο) {πρωτοσυγκέλλ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος µεταξύ 
των συγκέλλων (βλ.λ.), ο οποίος διευθύνει το γραφείο τού µητροπολίτη και 
τον αναπληρώνει στα διοικητικά του καθήκοντα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πρώτο- + 
σύγκελλος «τίτλος τού γραµµατέα και συµβούλου ανωτέρων κληρικών» < συγ- 
(< συν) + -κελλος < κέλλα (< λατ. cella «θάλαµος, δωµάτιο»)]. 

πρωτοσυστατος, -η, -ο νεοσύστατος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< πρώτο- + -σύστατος < συνίσταµαι]. 

πρωτοτάξιδος, -η, -ο αυτός που ταξιδεύει για πρώτη φορά: καράβι 

πρωτοτοκια (η) [µτγν.] {πρωτοτοκιων} 1. ο πρώτος τοκετός, η πρώτη γέννα 2. 
το να έχει γεννηθεί κανείς πρώτος ανάµεσα στα αδέλφια του, να είναι 
πρωτότοκος. 

πρωτοτοκια (τα) [µτγν.] {πρωτοτοκιων} τα δικαιώµατα τού πρωτότοκου 
τέκνου. 

πρωτότοκος, -ος, -ο (λόγ.) (γυναίκα ή θηλυκό θηλαστικό ζώο) που γέννησε για 
πρώτη φορά ΣΥΝ. πρωτόγεννος. [ΕΤΥΜ αρχ. < πρώτο- + τόκος (βλ.λ.) < 
τίκτω]. 

πρωτότοκος, -η, -ο (για τέκνα) αυτός που γεννήθηκε πρώτος, ο µεγαλύτερος 
ανάµεσα στα αδέλφια του: ~ γυιος | κόρη | παιδί ANT. υστερότοκος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πρώτο- + τόκος (βλ.λ.) < τίκτω]. 

πρωτοτυπία (η) [µεσν.] {πρωτοτυπιών} 1. η ιδιότητα τού πρωτοτύπου, η 
απόκλιση από το παλαιό και το τετριµµένο: τα έργα του χαρακτηρίζονται από 
~ µορφής και χρωµάτων ANT. κοινοτοπία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε πρωτότυπο: 
πολύ καλή δουλειά µε πολλές σκηνοθετικές - || προσπαθούµε να µην 
επαναλαµβάνουµε τα καθιερωµένα, γι'αυτό κάθε ~ είναι ευπρόσδεκτη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. 

πρωτοτυπικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. πρωτοτυπική θεωρία η θεωρία των πρωτοτύπων ή 
στερεοτύπων ξεκινά από τη θέση ότι για κάθε λέξη, ιδ. για τις λέξεις που 
αναφέρονται σε φυσικά είδη, υπάρχουν αντικείµενα ή όντα που αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα τής τάξης στην οποία αναφέρονται, δηλ. το 
πρωτότυπο, η συνήθης, στερεότυπη εικόνα που ανακαλεί κανείς στη µνήµη 
του, όταν αναφέρεται σε κάποιον/κάτι. 

πρωτότυπος, -η, -ο 1. αυτός που λέγεται, γράφεται, γίνεται κ.λπ. για πρώτη 
φορά, που αποκλίνει από το παλαιό και το τετριµµένο, που αποτελεί 
νεωτερισµό: ο σκηνοθέτης των «Τρωάδων» είχε µια - ιδέα: έβαλε το έργο να 
εξελίσσεται στη µεταπολεµική Γερµανία || ~ σενάριο | µελέτη | άποψη ΑΝΤ. 
κοινότοπος, συνηθισµένος, τετριµµένος 2. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που τα 
λόγια ή τα έργα του έχουν ιδιαίτερο και πρωτοποριακό χαρακτήρα, που δεν 
επαναλαµβάνει προηγούµενα πρότυπα: ~ συγγραφέας | δηµιουργός 3. (ειδικότ.) 
αυτός που έγινε πρώτος, που αποτέλεσε τη βάση ή το πρότυπο για άλλους: 
στην ανασκαφή βρέθηκαν και ~ όργανα (όχι αντίγραφα) 4. πρωτότυπο (το) 
{πρωτοτύπ-ου | -ων} το πρώτο που έγινε, βάσει τού οποίου παράγονται άλλα 
όµοια ή ανάλογα: δεν µπορεί να υπάρξει απόλυτη συµφωνία ανάµεσα στο ~ και 
στη µετάφραση || διαβάζει Πλάτωνα | Σαίξπηρ από το ~ || στο σαλόνι του 
κρέµασε ένα αντίγραφο τού πίνακα-το - το έχει φυλάξει αλλού || ~ εγγράφου || το 
~ τού αυτοκινήτου | τού 

αεροσκάφους βρίσκεται υπό δοκιµή.  — πρωτότυπα | πρωτοτύπως 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «αρχικός, πρωτόθετος (µε γραµµ. σηµ.)», < πρώτο- + -
τύπος < τύπος (βλ.λ.). Η σηµ. «αυθεντικός, πρωταρχικός» είναι ήδη µτγν., ενώ 
στη σηµ. «πρωτοποριακός, νεωτερικός» η λ. αποδίδει το γαλλ. original]. 

πρωτοτυπώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πρωτοτυπείς... | πρωτοτύπησα} κάνω πρωτότυπες 
πράξεις, εκδηλώνοµαι µε πρωτοτυπία (βλ.λ.): στη διδασκαλία του δεν 
ακολουθεί την πεπατηµένη, πάντα πρωτοτυπεί ΣΥΝ. νεωτερίζω, καινοτοµώ. 

πρωτοΰπνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το χρονικό διάστηµα στην αρχή τού ύπνου. 
πρωτοφανέρωτος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που συµβαίνει, που εµφανίζεται 

για πρώτη φορά: ~ µεγαλείο | δοκιµασία ΣΥΝ. πρωτοφανής, καινοφανής ΑΝΤ. 
συχνός, συνήθης. 

πρωτοφανής, -ής, -ές {πρωτοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
εµφανίζεται ή συµβαίνει, εκδηλώνεται για πρώτη φορά, που δεν έχει 
αντίστοιχο προηγούµενο: οι χιονοπτώσεις τέτοια εποχή είναι ~ φαινόµενο || ~ 
επεισόδιο | γεγονός | κακοκαιρία | επιτυχία | αποτυχία | υπόθεση | απάτη | 
κοσµοσυρροή | θέαµα ΣΥΝ. πρωτόφαντος, πρωτόγνωρος ΑΝΤ. συνηθισµένος 
2. (ειδικότ.-κακόσ.) αυτός που προκαλεί κατάπληξη, ο ασυνήθιστα 
δυσάρεστος: κακοποίησε το θύµα µε ~ αγριότητα || ∆ιαµαρτύροµαι! Αυτό είναι 
~! || ~ θρασύτητα/ αχαριστία | επιπολαιότητα | προχειρότητα | περιστατικό ΣΥΝ. 
ανήκουστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < πρώτο- + -φανής < φαίνω | -οµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

πρωτόφαντος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. ο πρωτοφανής (βλ.λ., σηµ. 1) 2. (για καρπούς και 
λαχανικά) αυτός που παράγεται νωρίς ή για πρώτη φορά, που ωριµάζει πριν 
από τους άλλους: ~ σταφύλια ΣΥΝ. πρώιµος, πρωτόλουβος ΑΝΤ. όψιµος. 
[ΕΤΥΜ < πρώτο- + φαντος < αρχ. φαίνω | -οµαι, πβ. κ. ά-φαντος]. 

πρωτοφόρετος, -η, -ο [1894] (για είδη ένδυσης και υπόδησης) αυτός που 
φοριέται για πρώτη φορά: ~ ρούχο | παπούτσι ΑΝΤ. παλιός. 

πρωτοχριστιανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους πρώτους χριστιανούς ή 
τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. 

πρωτοχρονιά (η) 1. η πρώτη ηµέρα τού έτους, δηλ. η πρώτη τού µηνός 
Ιανουαρίου: παραµονή | ανήµερα πρωτοχρονιάς ΣΥΝ. (σπανιότ.) αρχιχρονιά 2. 
(συνεκδ.) η εορτή που γίνεται κατά την παραπάνω ηµέρα: φέτος θα κάνουµε ~ 
στο σπίτι τού αδελφού µου. 

πρωτοχρονιάτικα επίρρ. (λαϊκ.) την ηµέρα τής πρωτοχρονιάς, κυρ. παρά το ότι 
είναι πρωτοχρονιά: τι ήταν αυτό που πάθαµε ~! 

πρωτοχρονιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την πρωτοχρονιά: ~ δώρο | 
έθιµο | µπουναµάς | ευχή | πίτα | κάρτα || το ~ διάγγελµα τού πρωθυπουργού. 

πρωτοψάλτης (ο) [µεσν.] {πρωτοψαλτών} ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος από τους ψάλτες 
εκκλησίας, ο επί κεφαλής τού χορού των ψαλτών. 

πρωτυτερινός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έγινε πρωτύτερα, πιο πριν ΣΥΝ. 
πρότερος, προηγούµενος, προγενέστερος, παλαιότερος ΑΝΤ. επόµενος, 
κατοπινός. 

πρωτύτερος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται, γίνεται ή συµβαίνει πριν από άλλον | 
άλλους ΣΥΝ. προγενέστερος, προηγούµενος ΑΝΤ. επόµενος, ακόλουθος, 
κατοπινός. — πρωτύτερα επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πρώτος + συγκρ. 
επίθηµα -ύτερος, πβ. καλ-ύτερος, µε-γαλ-ύτερος]. 

Π.Σ. (το) Πυροσβεστικό Σώµα. 
Π.Σ.Α.Α.Θ.Α.Ξ. (ο) ΝΑΥΤ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αξιωµατικών Ασυρµάτου 

Θαλάσσης, Αέρος, Ξηράς. 
Π.Σ.Α.Π. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών. 
Π.Σ.Α.Π.Θ. (το) Πειραµατικό Σχολείο Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. 
Π.Σ.Α.Τ. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου. 
Π.Σ.Ε. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων. 
Π.Σ.Ε.Α. (η) Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης. 
Π.Σ.Ε.Π.Π. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου. 
Π.Σ.Κ. (η) Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Κίνηση. 
Π.Σ.Ο. (η) Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οργάνωση. 
πταίσµα (το) {πταίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κάθε αξιόποινη πράξη που 

τιµωρείται µε κράτηση ή πρόστιµο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε ασήµαντο σφάλµα: 
αυτό που έκανε δεν είναι κάτι σοβαρό είναι -µπροστά σε αυτά που κάνουν 
άλλοι. — (υποκ.) πταισµατάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. πταίσµα < πταίω (βλ. λ. 
φταίω)]. 

πταίσµα - πληµµέληµα - κακούργηµα. Πρόκειται για κλιµάκωση των 
εγκληµάτων ανάλογα µε το πώς αξιολογούνται οι αξιόποινες πράξεις από 
τα δικαστήρια µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Πταίσµα είναι 
το έγκληµα που τιµωρείται µε κράτηση ή πρόστιµο· πληµµέληµα είναι το 
έγκληµα που τιµωρείται µε φυλάκιση, χρηµατική ποινή ή περιορισµό σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα· κακούργηµα είναι το έγκληµα που τιµωρείται 
µε κάθειρξη. Πταίσµατα είναι λ.χ. ορισµένες τροχαίες παραβάσεις 
(παράνοµη στάθµευση), πληµµελήµατα σοβαρότερα αδικήµατα (εξύβριση, 
ορισµένες µορφές κλοπής κ.ά.), ενώ η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και 
άλλες σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις θεωρούνται κακουργήµατα. 
Εγκλήµατα που χαρακτηρίζονται ως πταίσµατα, δικάζονται από το 
πταισµατοδικείο, εγκλήµατα που χαρακτηρίζονται ως πληµµελήµατα, από 
το πληµµελειοδικείο (< πληµµέλεια «πληµµέληµα»), ενώ τα κακουργήµατα 
δικάζονται από το µικτό ορκωτό δικαστήριο, που στην καθηµερινή γλώσσα 
αποκαλείται συχνά και 
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κακουργ(ι)οδικείο (κακουργοδικείο < κακούργος, κακουργιοδι-κείο < 
κακουργία «κακούργηµα»), µολονότι από τη νοµοθεσία δεν προβλέπεται 
δικαστήριο µε τέτοια ονοµασία. 

πταισµατοδικείο (το) [1833] 1. ΝΟΜ. πρωτοβάθµιο, µονοµελές ποινικό 
δικαστήριο, που είναι αρµόδιο για την εκδίκαση πταισµατικών παραβάσεων: TO 
~ τον καταδίκασε σε ποινή εικοσαήµερης κράτησης 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο 
οποίο στεγάζεται το παραπάνω δικαστήριο και οι σχετικές υπηρεσίες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. πταισµατοδίκης (ο/η) [1833] {(θηλ. πταισµατοδίκου) | 
πταισµατοδικών} ΝΟΜ. ο/η δικαστής πταισµατοδικείου (βλ.λ.), ο αρµόδιος για 
την εκδίκαση των πταισµάτων. πταίστης (ο) {πταιστών} ο φταίχτης (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πταίω (βλ. λ. φταίω)]. πταίω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) 
φταίω· στη ΦΡ. τις πταίει; βλ. λ. τις'. 

[ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. φταίω]. πταρµός (ο) (αρχαιοπρ.) 
το φτάρνισµα (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ.αρχ. < πταίρω | πτάρνυµι (βλ. λ. φταρνίζοµαι)]. 
πταρνίζοµαι ρ. → φταρνίζοµαι πτελέα (η) → φτελιά 
πτέραρχος (ο) {πτεράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. αυτός που φέρει τον ανώτατο 

βαθµό στην ιεραρχία τής Πολεµικής Αεροπορίας, αντίστοιχο µε τον στρατηγό 
στον Στρατό Ξηράς και τον ναύαρχο στο Ναυτικό (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ. < πτέρ(υγα) «βασική µονάδα τής Πολεµικής Αεροπορίας» + -άρχος < 
άρχω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. wing commander]. πτέρνα (η) → φτέρνα 
πτερνιστήρας (ο) (λόγ.) το σπιρούνι. Επίσης (λαϊκ.) φτερνιστήρι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πτερνιστήρ | µτγν. πτερνιστής < µτγν. πτερνίζω < αρχ. πτέρνα]. 
πτεροδάκτυλος (ο) [1867] {πτεροδακτύλ-ου | -ων, -ους} προϊστορικό ιπτάµενο 
ερπετό µε σχετικά µικρό µέγεθος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
Pterodactylus]. πτερόεις, -εσσα, -εν → έπεα πτερόεντα 
πτερόρροια (η) ΖΩΟΛ. εξαφάνιση, συνήθ. προσωρινή, τού πτερώµα-τος των 

πτηνών. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πτερόν + φροία < ρέω, πβ. κ. δακρύ-ρροια, σιελό-ρροια]. 
πτερόσαυρος (ο) [1867] {πτεροσαύρ-ου | -ων, -ους} κάθε ιπτάµενο ερπετό τού 
µεσοζωικού αιώνα, που ανήκει σε τάξη από την οποία πιστεύεται ότι προήλθαν 
τα πτηνά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pterosaur]. πτεροσχιδής, -ής, -
ές [1852] {πτεροσχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} BOT. αυτός που φέρει παράλληλες 
εντοµές από τη µία και από την άλλη πλευρά: ~ φύλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. < πτερό + -σχιδής < σχίζω]. πτεροφυΐα (η) {χωρ. πληθ.) (επιστηµ.) η 
έκφυση φτερών, ο σχηµατισµός φτερώµατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πτερόν + -φυΐα < φύω | -οµαι]. πτέρυγα (η) {πτερύγων} 1. 
(λόγ.-σπάν.) η φτερούγα 2. οτιδήποτε µοιάζει µε τη φτερούγα πουλιού κατά το 
σχήµα και τη λειτουργία· κυρ. καθεµιά από τις οριζόντιες επιφάνειες 
αεροπλάνου, στις οποίες ασκούνται οι αεροδυναµικές δυνάµεις που επιτρέπουν 
τη διατήρηση του στον αέρα: αεροδυναµική σχεδίαση στις ~ και την άτρακτο τού 
αεροσκάφους 3. ΑΝΑΤ. κάθε πτερυγοειδής σχηµατισµός τού ανθρώπινου 
σκελετού: οι ~ τού σφηνοειδούς οστού τού κρανίου || οι ~ τού κεντρικού λοβίου 
τής παρεγκεφαλίδας · 4. (α) καθένα από τα πλάγια τµήµατα οικοδοµικού 
συγκροτήµατος, το οποίο συνδέεται µε τον κύριο κορµό, µε το κεντρικό τµήµα 
τού συγκροτήµατος από τη µία µόνο πλευρά, σχηµατίζοντας µε αυτό γωνία και 
συνήθ. έχει ορισµένη λειτουργική αυτονοµία, λ.χ. στεγάζει ξεχωριστές 
υπηρεσίες ή διατίθεται για ειδική χρήση: το ζεύγος των επισήµων θα φιλοξενηθεί 
στην ανατολική ~ || ανέγερση συµπληρωµατικής ~ τού νοσοκοµείου || οι τέσσερεις 
~ τής δικαστικής φυλακής (β) (κατ' επέκτ.) κάθε τµήµα οικοδοµικού 
συγκροτήµατος µε ξεχωριστή, ειδικευµένη λειτουργία: η αιµατολογική ~ τού 
Ευαγγελισµού είναι στον έβδοµο όροφο · 5. (α) το καθορισµένο τµήµα τού 
Κοινοβουλίου, στο οποίο κάθονται οι βουλευτές συγκεκριµένης πολιτικής 
παράταξης: αριστερή | δεξιά | κυβερνητική ~ || η ~ τής αντιπολίτευσης (β) 
(συνεκδ.) το σύνολο των βουλευτών συγκεκριµένης πολιτικής παράταξης: 
προβλέπεται ότι το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί από όλες τις ~ τής Βουλής 6. (κατ' 
επέκτ.) η οµάδα µελών ευρύτερου πολιτικού σχήµατος, η οποία εκφράζει συ-
γκεκριµένη τάση: η µετριοπαθής | ριζοσπαστική | ακραία ~ τού κόµµατος || η 
κεντρώα ~ των σοσιαλιστών 7. ΣΤΡΑΤ. (α) καθένα από τα δύο πλευρικά τµήµατα 
παρατεταγµένης στρατιωτικής ή ναυτικής δύναµης, σε αντιδιαστολή προς το 
κέντρο τής παράταξης: ο στρατηγός επιθεωρεί τη δεξιά ~ (β) βασική µονάδα τής 
τακτικής Πολεµικής Αεροπορίας: ~ µάχης | εκπαίδευσης. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. πτέρυξ, -υγος < πτερόν (βλ. λ. φτερό) + επίθηµα -υξ (πβ. κ. 
κόκκ-υξ,βρτ-υξ). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. patafi-g-a «πετώντας», αβε-στ. 
fraptarajät- «πτηνό», αρχ. γερµ. fed(e)rah «φτερό» (> γερµ. Feder) κ.ά. Η λ. 
δήλωσε βαθµηδόν ό,τι έµοιαζε µε πτέρυγα, καθώς και γενικά τις πλευρικές 
διατάξεις κατ' αντιδιαστολή προς το κέντρο. Η πο-λιτ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. 
wing], πτερυγίζω ρ. → φτερουγίζω 
πτερύγιο (το) {πτερυγί-ου | -ων} (υποκ.) 1. µεµβρανώδες όργανο κολύµβησης 

ψαριών, υδρόβιων θηλαστικών και κεφαλόποδων µαλακίων: το ~ τού 
καρχαρία || ραχιαίο | θωρακικό | κοιλιακό | ουραίο ~ 2. (στα αεροσκάφη) (α) 
πτερύνιο καµπυλότητας αρθρωτή µακρόστε- 

νη επιφάνεια προσαρµοσµένη στο πίσω µέρος τής πτέρυγας αεροπλάνου, η 
κλίση τής οποίας ρυθµίζεται αυτόµατα, διευκολύνοντας 
τους χειρισµούς τής προσγείωσης (β) πτερύγιο κλίσεως επιφάνεια 
ανάλογη προς την παραπάνω, που είναι προσαρµοσµένη στο πίσω µέρος τής 
πτέρυγας αεροπλάνου και µε τον χειρισµό τής οποίας ρυθµίζεται η άνοδος ή η 
κάθοδος τού αεροσκάφους 3. ΙΑΤΡ. (α) µεµβρα-νώδης πτυχή τριγωνικού 
σχήµατος, η οποία, αν επεκταθεί πάνω από την κόρη, εµποδίζει την όραση- 
προκαλείται από έκθεση σε δυνατό ηλιακό φως, στον αέρα και στη σκόνη και 
αφαιρείται χειρουργικά· ΑΝΑΤ. (β) πτερύγιο τού αφτιού ο πτερυγοειδής 
σχηµατισµός που βρίσκεται στην είσοδο τού ακουστικού πόρου και αποτελεί 
το εξωτερικό τµήµα τού αφτιού (γ) πτερύγιο τής µύτης το κάτω κυρτό και κι-
νητό τµήµα καθενός από τα δύο πλάγια τοιχώµατα τής µύτης 4. ΝΑΥΤ. το 
ύφαλο τµήµα τού πηδαλίου σκάφους 5. ΣΤΡΑΤ. µικρή προεξοχή στο οπίσθιο 
τµήµα τής επιφάνειας οβίδας, που βοηθεί το βλήµα να διατηρείται στην τροχιά 
του 6. (λόγ.-σπάν.) η µικρή φτερούγα. [ΕΤΥΜ < αρχ. πτερύγιον, υποκ. τού 
ουσ. πτέρυξ, -υγος (βλ.λ.)]. 

πτερυγισµος (ο) ΙΑΤΡ. διαταραχή τού καρδιακού ρυθµού µε τη µορφή ρυθµικής 
ταχυκαρδίας στους κόλπους ή στις κοιλίες τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. flutter]. 

πτερυγοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πτερυγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
θυµίζει φτερούγα στο σχήµα ή/και στη λειτουργία: ~ σχηµατισµός | νεύρο. 

πτερό γιόµα (το) [µτγν.] {πτερυγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πτέρωµα 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. περίστυλο ελληνικού ναού. 

πτέρωµα (το) {πτερώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΖΩΟΛ. τα φτερά και τα πούπουλα 
πτηνού, το φτέρωµά του: πουλί µε πλούσιο | πολύχρωµο ~ ΣΥΝ. πτερύγωµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πτερώ < πτερόν (βλ. λ. φτερό)]. 

πτερωτός, -ή, -ό → φτερωτός 
πτηνό (το) (επίσ.) ΖΩΟΛ. το πουλί: αποδηµητικό | υδρόβιο | ηµερόβιο | νυκτόβιο | 

αρπακτικό | ωδικό | παραδείσιο ~. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. πτηνόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. πτηνός «ιπτάµενος, 
φτερωτός» < θ. πτη-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. την πρώτη συλλαβή και 
απαθή τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- «πετώ, πέφτω», για το οποίο βλ. λ. πέτ-
οµαι, πετ-εινός]. 

πτηνοµορφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική διάπλαση τού πρόσθιου 
τµήµατος τού κεφαλιού, κατά την οποία η κατατοµή τού προσώπου µοιάζει µε 
κεφαλή πτηνού. 

πτηνοπώλης (ο) [1887] {πτηνοπωλών} (λόγ.) ο έµπορος πουλιών. — 
πτηνοπωλείο (το). 

πτηνοτροφείο (το) [1895] το σύνολο των εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται 
επιστηµονική και µεθοδική αναπαραγωγή και εκτροφή πτηνών. 

πτηνοτροφία (η) [1853] {χωρ. πληθ.) η συστηµατική αναπαραγωγή και 
εκτροφή πτηνών ΦΡ. αθλητική πτηνοτροφία η εκτροφή άγριων πτηνών σε 
αιχµαλωσία για την εξασφάλιση αποθέµατος θηραµάτων, τη διαιώνιση ειδών 
που βρίσκονται σε κίνδυνο, την επίδειξη ή για εκπαιδευτικούς λόγους. — 
πτηνοτροφικός, -ή, -ό [1896]. 

πτηνοτρόφος (ο/η) το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
πτηνοτροφία (βλ.λ.). 

πτήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (λόγ.) το να πετά ένα πτηνό: κατά την ~ 
του ο αετός µπορεί να αναπτύξει πολύ µεγάλη ταχύτητα ΣΥΝ. πέταγµα 2. η 
διαδροµή που εκτελεί αεροσκάφος από την απογείωση ώς την προσγείωση 
του: ~ αεροπλάνου | ελικοπτέρου | ανε-µοπλάνου || αναγνωριστική | 
δοκιµαστική | βραδινή | ασφαλής | οµαλή ~ 3. (ειδικότ.) η προγραµµατισµένη 
από αεροπορική εταιρεία διαδροµή αεροσκάφους, η οποία εκτελείται σε 
συγκεκριµένο χρόνο προς συγκεκριµένο προορισµό κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα: έρχεται µε την ~ αριθµός 4071| η ~ είχε καθυστέρηση 30' | 
µαταιώθηκε λόγω κακοκαιρίας || ~ εσωτερικού | εξωτερικού || κάθε πότε έχει η 
Ολυµπιακή ~ για Χανιά; || η επόµενη ~ είναι αύριο· ΦΡ. πτήση τσάρτερ βλ. λ. 
τσάρτερ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πτήσις < θ. πτη-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. την πρώτη 
συλλαβή και απαθή τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- «πετώ, πέφτω», για το οποίο 
βλ. λ. πέτ-οµαι, πετ-εινός]. 

πτητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πτήση: -µηχάνηµα/ συσκευή | 
δοκιµές | ικανότητα | επίδοµα αεροπόρου | ώρα | χρόνος 2. ΖΩΟΛ. πτητική 
µεµβράνη (α) το τµήµα τού δέρµατος στην επιφάνεια τής φτερούγας, που 
συγκρατεί τα λεπτά φτερά, ώστε να µη συστρέ-φονται κατά το πέταγµα τού 
πτηνού (β) η δερµάτινη πτυχή που συνδέει σε ορισµένα είδη ζώων τον λαιµό 
µε τα µπροστινά πόδια και αυτά µε τα πίσω πόδια και την ουρά, ώστε να 
διευκολύνει την πτήση (λ.χ. στις νυχτερίδες) ή την αερολίσθηση (λ.χ. στους 
ιπτάµενους σκίουρους) · 3. ΧΗΜ. (για στερεά ή υγρά) αυτός που εξαερώνεται 
γρήγορα: το οινόπνευµα είναι ~ υγρό. — πτητικότητα (η) [1840] (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πτή-σις (βλ.λ.). o χηµ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
volatil]. 

πτίλο (το) (λόγ.-σπάν.) το πούπουλο. — ππλώδης, -ης, -ες [I860]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πτίλον < θ. πτ-, µηδενισµ. βαθµ. τού πετ- | πέτα- (βλ. λ. πέτ-οµαι), + 
επίθηµα -ιλον. ∆εν ευσταθεί η ετυµολόγηση από το λατ. pilus «τρίχα, 
µαλλιά»]. 

πτίλωµα (το) [1894] {πτιλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) τα πούπουλα που 
αποτελούν το φτέρωµα τού πτηνού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πτιλώ (-όω) (πβ. κ. άξιώ - αξίωµα) < αρχ. πτίλον (βλ.λ.)]. 

πτιλωτός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει πτίλωµα (βλ.λ.) ΣΥΝ. πουπου-λένιος. 
Επίσης πτιλώδης, -ης, -ες [I860]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πτίλον (βλ.λ.), + παραγ. επίθηµα -ωτός (πβ. κ. πτερόν -
πτερωτός)]. 



πτισάνη 1514 πτώση 
 

πτισάνη (η) {πτισανών} (λόγ.) υδατικό φαρµακευτικό παρασκεύασµα 
που περιλαµβάνει µικρή ποσότητα δραστικών συστατικών: στις ~ πε-
ριλαµβάνονται και τα αφεψήµατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *πτισσ-άνη (µε απλοποίηση) < πτίσσω «ξεφλουδίζω, 
αποφλοιώνω» (µε θ. πτ- αντί τού αναµενόµενου π-, πβ. πόλεµος, πό-
λις) < I.E. *peis- | *pis- «αλέθω, λειανίζω, συντρίβω», πβ. σανσκρ. pi-
nâ-sti «συντρίβω» (µτχ. pis-tâ-), λατ. pin-sö «τρίβω, λειανίζω», pis-tor 
«µυλωνάς, αρτοποιός», piso «γουδί», µέσ. κάτω γερµ. visel, µέσ. άνω 
γερµ. fisel «πέος» κ.ά.]. 

πτιφούρ κ. πτι-φούρ (το) → πετιφούρ 
Πτολεµαΐδα (η) πόλη τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Κοζάνης, γνω-
στή για τις θερµοηλεκτρικές µονάδες τής ∆.Ε.Η. — Πτολεµαΐτης (ο) 
[µεσν.], Πτολεµαΐτισσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Πτολεµαΐς (-ΐδος), από το όνοµα τού Πτολεµαίου Λ Λα-
γού (367/6-283/2 π.Χ.(, στρατηγού τού Μ. Αλεξάνδρου και, αργότερα, 
ηγεµόνα τής Αιγύπτου. Βλ. κ. Πτολεµαίος]. 

πτολεµαϊκος, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΙΣΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη δυνα-
στεία των Πτολεµαίων τής Αιγύπτου: ~ χρόνοι 2. ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που 
σχετίζεται µε τον αστρονόµο Κλαύδιο Πτολεµαίο και τη γεωκεντρική 
κοσµολογική του θεωρία: το ~ σύστηµα ήταν αυτό που δεχόταν η µε-
σαιωνική Ευρώπη, για να το ανατρέψει ο Κοπέρνικος µε την ηλιοκε-
ντρική του θεωρία. 

Πτολεµαίος (ο) 1. όνοµα Μακεδόνων βασιλέων τής Αιγύπτου κατά 
την ελληνιστική περίοδο, οι οποίοι ανήκαν στη δυναστεία των Λαγι-
δών, µε πρώτο τον στρατηγό τού Αλεξάνδρου Πτολεµαίο Α' τον Λα-
γού: ~ ΒΌ Φιλάδελφος | Γ ο Ευεργέτης 2. Κλαύδιος Πτολεµαίος- Αλε-
ξανδρινός αστρονόµος, µαθηµατικός και γεωγράφος (2ος αι. µ.Χ.), ο 
οποίος στο έργο του, γνωστό ως Αλµαγέστη, αναπτύσσει µια γεωκε-
ντρική κοσµολογική θεωρία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Πτολεµαίος < αρχ. 
πόλεµος (βλ.λ.) | πτόλεµος]. 

πτοώ ρ. µετβ. {πτοείς... | πτό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. 
προκαλώ φόβο (σε κάποιον), τον κάνω να διστάσει, να δείξει δειλία: 
ούτε οι ύβρεις ούτε οι απειλές τους πτόησαν ΣΥΝ. τροµάζω ANT. εν-
θαρρύνω 2. (µεσοπαθ. πτοούµαι) καταλαµβάνοµαι από δειλία, χάνω 
το ηθικό µου· συνήθ. αρνητ.: δεν ~ || ούτε στιγµή δεν πτοήθηκαν ΣΥΝ. 
δειλιάζω. — πτόηση (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτοώ (-έω), µεταρρηµατικό παράγωγο τού ρ. πτήσσω 
«φοβίζω, πτοώ - συστέλλοµαι, ζαρώνω» (βλ. λ. πτωχός), µε ετεροίωση 
τού θ., όπως αυτό εµφανίζεται στους αρχαϊκούς τ. κατα-πτή-την (δυ-
ϊκ.), πε-πτη-ώς (µτχ. παρακ). ∆εν φαίνεται αναγκαία η αναγωγή σε 
ενδιάµεσο τ. *πτω-έω]. 

πτύελο (το) {πτυέλ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. (συνήθ. στον πληθ.) το έκκριµα τού 
βλεννογόνου των πνευµόνων και των αεροφόρων οδών µε διάφορες 
προσµείξεις (λ.χ. υπολείµµατα τροφής, σκόνης, καπνού, παθογόνα µι-
κρόβια κ.λπ.), που αποβάλλεται διά τού στόµατος ΣΥΝ. φλέµα, από-
χρεµµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτύελον < πτύω «φτύνω» + παραγ. επίθηµα -ελον (πβ. 
κ. µυ-ελός, µυ-αλόν)]. 

πτυελοδοχείο (το) [1888] (λόγ.-παλαιότ.) ειδικό δοχείο που τοποθε-
τείται σε νοσοκοµεία, θαλάµους ασθενών, πολυσύχναστα µέρη, για 
να φτύ\Όυν µέσα σε αυτό. 

πτύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) το να διπλώνει κανείς κάτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτύξις < πτύσσω (βλ.λ.)]. 

πτυοσκάπανο (το) φορητό εργαλείο που αποτελεί συνδυασµό φτυα-
ριού και σκαπάνης. [ΕΤΥΜ. < πτύον (βλ. λ. φτυάρι) + -σκάπανο < 
σκαπάνη]. 

πτυσµός (ο) (αρχαιοπρ.) το φτύσιµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < πτύω (βλ. λ. φτύνω)]. 

πτυσσόµενος, -η, -ο 1. αυτός που διπλώνεται ή συµπτύσσεται, ώστε ο 
όγκος ή η έκταση του να περιορίζεται: ~ πόρτες (αρθρωτές πόρτες 
από µικρά επιµέρους τµήµατα, οι οποίες µπορούν να συµπτύσσονται 
ή να αναπτύσσονται -όπως το ακορντεόν- και χρησιµοποιούνται και 
ως τεχνητά χωρίσµατα σε κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) 2. (ειδικότ. για 
έπιπλο) αυτός που µπορεί να διπλώνεται για να καταλαµβάνει µι-
κρότερο χώρο, να µεταφέρεται ή να αποθηκεύεται ευκολότερα ή να 
κλείνεται µέσα σε άλλο έπιπλο, λ.χ. πτυσσόµενη πολυθρόνα, πτυσ-
σόµενος καναπές, πτυσσόµενο κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πτύσσω «διπλώνω» (βλ.λ.). Στη σύγχρονη 
χρήση αποδίδει το αγγλ. folding]. 

πτύσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {πτυσσόµενος} (λόγ.) 1. διπλώνω, µαζεύω: ~ τα 
ιστία 2. (η µτχ. πτυσσόµενος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *πτύχ-_/ω < 
πτύχες (θηλ. πληθ.), βλ. κ. πτυχή]. 

πτυχή (η) 1. καθεµιά από τις αναδιπλώσεις που σχηµατίζονται σε 
επιφάνεια, κυρ. υφάσµατος, η οποία έχει διπλωθεί ή ζαρώσει: οι ~ 
τής κουρτίνας | τού φορέµατος ΣΥΝ. πτύχωση, δίπλα, ζάρα 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε κυµατοειδής ή αυλακοειδής σχηµατισµός, οτιδήποτε 
µοιάζει µε δίπλα υφάσµατος: οι ~ τού εδάφους 3. ΓΕΩΛ. κυµατοειδής 
σχηµατισµός τού εδάφους, που παρατηρείται σε ιζηµατογενή και µε-
ταµορφωµένα πετρώµατα και αποτελείται από σύµπλεγµα στρωµά-
των τού στερεού φλοιού τής Γης 4. ΑΝΑΤ. κάθε αναδίπλωση τής επι-
φάνειας τού δέρµατος ή τού εγκεφάλου: επιγάστρια ~ ΣΥΝ. ρυτίδα 5. 
(µτφ.) η ιδιαίτερη πλευρά θεωρήσεως ενός ζητήµατος, η ιδιαίτερη 
άποψη ενός θέµατος: πρέπει να λαµβάνει κανείς υπ' όψιν του όλες τις 
- τού θέµατος που εξετάζει || µια νέα ~ τής υπόθεσης || αποκάλυψε 
άγνωστες ~ τής ζωής διάσηµων ανδρών και γυναικών ΣΥΝ. άποψη, 
πλευρά, όψη, διάσταση, παράµετρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (κυρ. πληθ. πτυχαί), µεταπλ. τ. (µε καταβιβασµό τού τό-
νου) τού αρχαϊκού πληθ. πτύχ-ες (από ουσ. *πτύξ, τού οποίου µαρτυ-
ρούνται µόνον οι πλάγιες πτώσεις). Η λ. είναι αγν. ετύµου, η δε προ-
ταθείσα σύνδεση µε σανσκρ. pyuksna- δεν ευσταθεί]. 

πτυχή: οµόρριζα. Από ένα αρχαίο θέµα πτυχ-, που σήµαινε «δι-
πλώνω», έχουν παραχθεί στην Ελληνική (Αρχαία και Νέα) µια σει-
ρά λέξεων µε αυτή τη βασική σηµασία: πτυχ-ή (του υφάσµατος 
και πτυχές τού θέµατος, οι διάφορες πλευρές ενός θέµατος, που 
δεν είναι πάντοτε εµφανείς)· δί-πτυχο, τρί-πτυχο, πολύ-πτυχο, κά-
θε αντικείµενο (πάπυρος, χαρτί κ.λπ.) διπλωµένο στα δύο, στα 
τρία, σε πολλές πτυχές- πτυχ-ίο (< αρχ. πτύχ-ιον) µε παράγωγα 
πτυχ-ιακός, πτυχι-ούχος πτύχ-ωση (πτυχώσεις τού ενδύµατος)- ρ. 
πτύσσω (< *πτυχ-)ω), που εµφανίζεται στα σύνθετα ανα-πτύσσω, 
κυριολ. σηµασία «ξεδιπλώνω, ανοίγω, εκτείνω», µε παράγωγα ανά-
πτυξη, αναπτυξιακός, ανάπτυγµα, ανεπτυγµένος (µτχ.), υπανάπτυ-
κτος· συµ-πτύσσω «µαζεύω, θέτω µαζί» (αντίθ. τού αναπτύσσω), 
σύµπτυξη, συνεπτυγµένος (µτχ.), σύµπτυγµα- περι-πτύσσω «αγκα-
λιάζω», κυρ. στο ουσ. περιπτύξεις. 

πτυχιακός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε το πτυχίο ή ειδικότ. 
µε την απόκτηση πτυχίου: ~ εξετάσεις | εργασία | σπουδές || (κ. ως 
ουσ.) ετοιµάζω την πτυχιακή µου (ενν. εργασία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 

πτυχίο (το) πιστοποιητικό σπουδών ή/και επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, που χορηγείται από ανώτερη ή ανώτατη σχολή σε όποιον ολο-
κλήρωσε µε επιτυχία τη φοίτηση του: έχω/ παίρνω ~||~Νοµικής|| ζη-
τούνται µηχανικοί, κάτοχοι πτυχίου Ε.Μ.Π. ΣΥΝ. δίπλωµα· ΦΡ. επί 
πτυχίω (επί πτυχίω) για φοιτητή ή φοιτήτρια που έχει ολοκληρώσει 
τα χρόνια τής κανονικής φοίτησης, αλλά χρειάζεται να επιτύχει στην 
εξέταση ορισµένων µαθηµάτων, για να αποφοιτήσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πτύχιον (µε καταβιβασµό τού τόνου) < αρχ. πτυχή 
(βλ.λ.). Για τη σηµασιολ. πορεία βλ. το συνώνυµο δίπλωµα]. 

πτυχιούχος (ο/η) [1865] κάτοχος πτυχίου: το υπουργείο θα προκηρύξει 
διαγωνισµό για την πρόσληψη πτυχιούχων οικονοµικών επιστηµών 
ΣΥΝ. διπλωµατούχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφοιτος, πτυχή. [ΕΤΥΜ. < 
πτυχίο + -ούχος < έχω]. 

-πτυχος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πτυ-
χών ή µερών: µας έδωσαν ένα τρίπτυχο ενηµερωτικό φυλλάδιο || δί-
πτυχο αφιέρωµα στον ποιητή. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δί-πτυχος, τρί-
πτυχος), που προέρχεται από το ουσ. πτυχή]. 

πτυχώνω ρ. µετβ. [1880] {πτύχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σχηµατίζω πτυ-
χές (σε κάτι): κοιτάζει ρεµβάζοντας τη θάλασσα, που ο άνεµος την 
πτυχώνει ΣΥΝ. ζαρώνω 2. (µεσοπαθ. πτυχώνοµαι) σχηµατίζονται πτυ-
χές επάνω µου, παύω να είµαι τεντωµένος: το φόρεµα πτυχώνεται 
κάτω από το στήθος ΣΥΝ. ζαρώνω. — πτύχωµα (το). 

πτύχωση (η) [1857] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο σχηµατισµός 
πτυχών 2. (συνεκδ.) η πτυχή, η αναδίπλωση επιφάνειας: οι ~ τού φο-
ρέµατος | τής κουρτίνας ΣΥΝ. δίπλα, ζάρα, ζαρωµατιά 3. ΓΕΩΛ. η τε-
κτονική διεργασία κατά την οποία τα διάφορα γεωλογικά στρώµατα 
σχηµατίζουν πτυχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. plissement]. 

πτυχωσιγενης, -ής, -ές {πτυχωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΕΩΛ. αυτός 
που έχει σχηµατιστεί από πτυχώσεις τού στερεού φλοιού τής Γης: ~ 
οροσειρά | έδαφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < πτύχωση 
+ -γενής < γένος]. 

πτυχωτός, -ή, -ό [1897] αυτός που έχει πτυχές, ο γεµάτος πτυχές: ~ 
φούστα | χιτώνας ΣΥΝ. (για υφάσµατα) πλισέ ΑΝΤ. απτύχωτος. 

πτύω ρ. —> φτύνω 
πτώµα (το) {πτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το νεκρό σώµα, κυρ. ανθρώ-

που: για να πιστοποιηθεί ο φόνος, πρέπει να βρεθεί το ~ ΣΥΝ. κουφάρι, 
σορός, λείψανο· ΦΡ. (α) (λόγ.) πατώ επί πτωµάτων ενεργώ αδίστακτα 
βλάπτοντας άλλους, προκειµένου να πετύχω, να εξασφαλίσω αυτά 
που θέλω: πάτησε επί πτωµάτων, για να αναρριχηθεί στην κορυφή τής 
εξουσίας (β) θα περάσεις πάνω από το πτώµα µου... για πε-
ριπτώσεις στις οποίες κάποιος εκφράζει την αποφασιστικότητα του 
να αντισταθεί µέχρις εσχάτων στις (συν. αρπακτικές ή προσβλητικές) 
διαθέσεις κάποιου 2. (µτφ. για πρόσ.) (α) πολύ κουρασµένος, εξα-
ντληµένος σωµατικά: είµαι ~ από την κούραση ΣΥΝ. κατάκοπος (β) 
νωθρός, οκνηρός, που δεν έχει µέσα του ψυχή: περιµένεις απ'αυτό το 
~ να σε βοηθήσει στη µετακόµιση; — (υποκ.) πτωµατάκι (το) (σηµ. 2), 
πτωµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
πτώµα < θ. πτω-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. την πρώτη συλλαβή 
και ετεροιωµένη τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- «πετώ, πέφτω», για το 
οποίο βλ. λ. πέτ-οµαι, πί-πτ-ω]. 

πτωµαίνη (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. δύσοσµη αµινική ουσία που 
παράγεται µε ενζυµική αποσύνθεση των πρωτεϊνών στα πτώµατα: 
(µτφ.) «τα Μ.Μ.Ε. µύρισαν ~ και ήλπισαν σε άφθονο αίµα και βία για 
το απαιτητικό σαρκοβόρο κοινό τους» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. ptomaine]. 

πτώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η κίνηση από ψηλό σηµείο σε χα-
µηλό, η καθοδική πορεία: η ~ αεροπλάνου | τού ακροβάτη από το 
σκοινί στο προστατευτικό δίχτυ | τού καταδύτη από τον βατήρα στο 
νερό || η ~ κάποιου από τη µάντρα | τη σκάλα | το µπαλκόνι ΣΥΝ. πέ-
σιµο- ΦΡ. ελεύθερη πτώση (ί) ΦΥΣ. η κίνηση που πραγµατοποιεί ένα 
σώµα όταν αφήνεται να κινηθεί µε την επίδραση µόνο τού βάρους 
του (ii) η ρίψη αλεξιπτωτιστή από αεροσκάφος στο κενό και η πορεία 
του µε αλεξίπτωτο µέχρι το έδαφος: είναι έµπειρος αλεξιπτωτιστής, 
έχει κάνει πάρα πολλές ~ (iii) (µτφ.) η δραστική, ραγδαία µείωση: οι 
τιµές των µετοχών στο χρηµατιστήριο ακολουθούν πορεία ελεύθερης 
πτώσης 2. η απότοµη απώλεια τής ισορροπίας, το να βρεθεί κανείς 
απότοµα από την όρθια στάση στο έδαφος: κατά την ~ του στο πε-
ζοδρόµιο, χτύπησε το κεφάλι του σ' ένα παγκάκι || από την ~ του 
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έσπασε το πόδι του ΣΥΝ. πέσιµο ANT. σήκωµα, έγερση 3. ΑΘΛ. (α) (στην 
πάλη και την πυγµαχία) το να πέφτει κανείς στο έδαφος ηττηµένος, το να 
εγκαταλείπει οριστικά µια προσπάθεια: η πτώση τού παλαιστή στο κανναβάτσο- 
ΦΡ. µέχρι τελικής πτώσεως βλ. λ. τελικός (β) (στην ενόργανη γυµναστική ή 
στο καλλιτεχνικό πατινάζ) η απώλεια τής ισορροπίας τού αθλητή, που τον 
αναγκάζει να πέσει στο έδαφος, συντελεστής ιδιαίτερα επιβαρυντικός στην 
τελική του βαθµολογία 4. (ειδικά για σπίτια, κτήρια) το γκρέµισµα, η 
κατάρρευση: ο σεισµός προκάλεσε ~ οικιών και δηµοσίων κτηρίων || η ~ τού 
τείχους τού Βερολίνου 5. (κατ' επέκτ.) η ελάττωση, η µείωση ή εξασθένηση, η 
καθοδική πορεία σε µια κλίµακα: προβλέπεται ότι αύριο η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει απότοµη ~||~ τής βιοµηχανικής παραγωγή II η ~ των χρηµατιστηρίων 
προκαλεί τεράστια απώλεια κεφαλαίων σε όλο τον κόσµο || η δραµατική ~ τού 
γενικού δείκτη τιµών κατά 20% || ~ των πωλήσεων || η ~ τού πυρετού ΣΥΝ. 
ύφεση, υποχώρηση, κάµψη ANT. άνοδος- ΦΡ. κάθετη πτώση (αντί τού ορθού 
κατακόρυφη πτώση) για πολύ µεγάλη και απότοµη µείωση: ~ τής 
θερµοκρασίας 6. (ειδικότ.) η ελάττωση τής τιµής ή/και τής αξίας, η υποτίµηση: 
η λίρα | το δολάριο υπέστη ~ || µεγάλη ~ των τιµών των µετοχών στο χρηµα-
τιστήριο || η ~ των επιτοκίων (µτφ.) 7. (για πόλεις, οχυρωµένες θέσεις) η 
κατάληψη κατόπιν πολιορκίας ή µάχης: η ~ τής Κωνσταντινούπολης ΣΥΝ. 
άλωση 8. (κατ' επέκτ.) η έκπτωση από αξίωµα, από θέση ισχύος, από την 
εξουσία: η ~ τού Ναπολέοντος | των Αψβούργων | των Ροµανόφ || η άνοδος και 
η ~ τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας || αναρχία και βία ακολούθησαν την ~ τού 
καθεστώτος 9. η δυσµενής µεταβολή, ειδικότ. η παρακµή: ~ τού ηθικού των 
στρατιωτών || η ~ ενός ειδώλου τής µουσικής · 10. ΓΛΩΣΣ. (α) καθένας από 
τους µορφολογικούς τύπους των ονοµατικών µερών τού λόγου (ουσιαστικών, 
επιθέτων και αντωνυµιών), που δηλώνει τον συντακτικό ρόλο των λέξεων 
αυτών µέσα στην πρόταση: η Αρχαία Ελληνική έχει πέντε -: ονοµαστική, γενική, 
δοτική, αιτιατική, κλητική, ενώ η Νέα Ελληνική τέσσερεις (εξέλιπε η δοτική) (β) 
(ειδικότ.) γραµµατική υποκατηγορία των ονοµάτων τής Ελληνικής (µαζί µε τις 
υποκατηγορίες τού αριθµού και τού γένους) · 11. ΙΑΤΡ. κάθε µετατόπιση 
οργάνου ή σπλάχνου προς τα κάτω λόγω χαλαρώσεως των συνδέσµων και των 
µυώ-νων που το συγκρατούν ή εξαιτίας τής αραίωσης τού λιπώδους ιστού που 
το περιβάλλει: ~ νεφρού | στοµάχου | µήτρας 12. ΜΟΥΣ. η µελωδική διαδοχή 
φθόγγων ή συγχορδιών, που σηµατοδοτεί το τέλος µουσικής φράσης, 
τµήµατος ή ολόκληρης µουσικής σύνθεσης · 13. ΗΛΕΚΤΡ. πτώση τάσεως η 
διαφορά δυναµικού που παρατηρείται στα άκρα αγωγού, ο οποίος διαρρέεται 
από ηλεκτρικό ρεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πτώσις < θ. πτω-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε 
µηδενισµ. την πρώτη συλλαβή και ετεροιωµένη τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- 
«πετώ, πέφτω», για το οποίο βλ. λ. πέτ-οµαι, πετ-εινός, πί-πτ-ω. Η γλωσσ. σηµ. 
είναι ήδη αρχ. (στον Αριστοτέλη), ενώ ο ιατρ. όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. 
ptôse, ο δε µουσ. όρ. αποδίδει το ιταλ. cadenza (βλ. κ. κα-ντέντσα)]. 

πτωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (µτφ.) αυτός που πέφτει ή που έχει τάση προς τα 
κάτω: η ~ πορεία των µετοχών | τού δολαρίου || ~ τάσεις τού πληθωρισµού · 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τις πτώσεις των ονοµάτων: - τύπος | λέξη | 
κατάληξη (β) πτωτικά (τα) τα ονοµατικά µέρη τού λόγου, αυτά που 
παρουσιάζουν πτώσεις (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυµία, µετοχή) 3. 
ΡΗΤΟΡ. πτωτικό σχήµα το ρητορικό σχήµα κατά το οποίο δύο ή 
περισσότερες πτώσεις τού ίδιου ονόµατος ακολουθούν η µία την άλλη. — 
πτωτικά επίρρ. (σηµ. 1). 

-πτωτος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πτώσεων: 
δίπτωτα | τρίπτωτα ουσιαστικά. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. δί-πτω-τος, 
τρί-πτωτος), που προέρχεται από το αρχ. πτώσις]. 

πτωχαίνω ρ. → φτωχαίνω 
πτωχαλαζονας (ο) [µτγν.] ο πτωχός που είναι ταυτοχρόνως και αλαζόνας ΣΥΝ. 

ψωροπερήφανος. — πτωχαλαζονεία (η) [αρχ.]. 
πτώχεια (η) → φτώχια 
πτώχευση (η) [1840] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΝΟΜ. η κατάσταση 

στην οποία κηρύσσεται µε δικαστική απόφαση κάθε έµπορος ο οποίος 
εµφανίζει µόνιµη ταµειακή δυσχέρεια πληρωµής των χρεών του, τελεί δηλαδή 
σε κατάσταση παύσης πληρωµών: η εταιρεία µας κήρυξε ~ και όλο το 
προσωπικό έµεινε χωρίς δουλειά || οι δουλειές του δεν πάνε καλά, βρίσκεται στα 
πρόθυρα τής ~ ΣΥΝ. χρεωκοπία, φαλίρισµα, κραχ, (οικ.) φαλιµέντο. 

πτωχευτικός, -ή, -ό [1892] ΝΟΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την πτώχευση: ~ 
διαδικασία 2. Πτωχευτικό ∆ίκαιο ο κλάδος τού Εµπορικού ∆ίκαιου, ο οποίος 
περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν την πτώχευση (βλ.λ.). 

πτωχεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {πτώχευσα} (για φυσικά ή νοµικά πρόσ.) κηρύσσω 
πτώχευση (βλ.λ.), περιέρχοµαι σε κατάσταση αδυναµίας να εξοφλήσω τους 
δανειστές µου, να εκπληρώσω τις οικονοµικές µου υποχρεώσεις: εκατοντάδες 
επιχειρήσεις µικροµεσαίων πτώχευσαν τον τελευταίο χρόνο ΣΥΝ. χρεωκοπώ, 
φαλιρίζω, (εκφραστ.) βουλιάζω, πέφτω έξω, βαράω καννόνν ΦΡ. δυστυχώς 
επτωχεύσαµεν (i) φρ. µε την οποία λέγεται ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης 
ανήγγειλε στο Κοινοβούλιο την πτώχευση τού ελληνικού κράτους (ii) φρ. µε 
την οποία ανακοινώνει κανείς χρεωκοπία ή αδυναµία να ανταποκριθεί στα 
έξοδα του. 

πτωχικός, -ή, -ό → φτωχικός 
πτωχοκοµείο [1833] κ. (λαϊκ.) φτωχοκοµείο (το) φιλανθρωπικό κατάστηµα στο 

οποίο περιθάλπονται άπορα άτοµα, ανίκανα να εργαστούν, κυρ. ηλικιωµένα. 
[ΕΤΥΜ. < πτωχός + -κοµείο < αρχ. κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. 
κοµ-ίζω, κόµµωσις)}. 

πτωχοπροδροµικός, -ή, -ό [1829] ΦΙΛΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον Βυζαντινό 
λόγιο και ποιητή Θεόδωρο Πρόδροµο ή Πτωχοπρόδρο-µο (12ος αι.): ~ 
ποιήµατα. 

πτωχοπροδροµισµός (ο) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. η επίδραση των 
πρωχοπροδροµικών ποιηµάτων στη λογοτεχνία 2. η αναξιοπρεπής διε-
κτραγώδηση τής υλικής ανέχειας κάποιου µε σκοπό την επαιτεία. 

πτωχός, -ή, -ό (λόγ.) φτωχός· κυρ. στη ΦΡ. πτωχός τω πνεύµατι (µακάριοι οί 
πτωχοί τφ πνεύµατι, Κ.∆. Ματθ. 5, 3) για ταπεινούς και ευ-δίδακτους 
ανθρώπους· (συνήθ. κατά παρερµηνεία) για άτοµα µειωµένης ευφυΐας και 
αντιλήψεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. φτωχός]. 

Π.Υ. (η) Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
πυαιµία (η) [1880] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. γενική λοίµωξη τού αίµατος, που 

οφείλεται στην παρουσία σε αυτό µεγάλου αριθµού πυογόνων µι-
κροοργανισµών (λ.χ. στρεπτόκοκκοι, σταφυλόκοκκοι κ.ά.) (πβ. λ. σηψαιµία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyhémie]. 

πύαρ (το) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ.} (λόγ.) το πρωτόγαλα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < µτγν. 
πύαρ (δεν απαντά σε γεν. ή δοτ.), που συνδ. µε το αρχ. πυός (ό) «πρωτόγαλα» 
και µε το αρχ. πύον (βλ.λ.) µέσω των σηµασιών «πήζω, υφίσταµαι ζύµωση, 
ξινίζω». Συγγενείς είναι και οι τ. σανσκρ. sarà «ξινόγαλα», saras- «κρούστα 
τού γάλακτος», λατ. caries «σήψη» κ.ά.]. 

πυγή (η) (αρχαιοπρ.) ο πρωκτός και οι γλουτοί, τα οπίσθια, ο πισινός. — 
πυγαίος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, η οποία δεν απαντά στην επική 
και τραγική ποίηση λόγω τής σηµασίας της. Η ετυµ. είναι αβέβαιη, καθώς δεν 
έχει επιβεβαιωθεί η σύνδεση µε τη µτγν. «γλώσσα» πύννος «πρωκτός», όπως 
και η αναγωγή σε I.E. *peu- | *pu- «φουσκώνω». Εξίσου αµφίβολη η ανάλυση 
σε θ. *pu-g-, που θα συνέδεε τη λ. πυγή µε αρχ. ισλ. fjük «χιονοθύελλα», λετ. 
püga «σφοδρός άνεµος» κ.ά.]. 

πυγµαίος, -α, -ο 1. άνθρωπος µε πολύ µικρό ύψος ΣΥΝ. µικρόσωµος, 
κοντορεβιθούλης ANT. γίγαντας 2. Πυγµαίος (ο), Πυγµαία (η) κάθε µέλος 
φυλής, τα ενήλικα άτοµα τής οποίας δεν ξεπερνούν σε ύψος το 1,5 µέτρο: 
φυλές Πυγµαίων συναντά κανείς στην Ασία και την τροπική Αφρική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πυγµαίοι, φυλή νάνων, οι οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή 
τού Ανω Νείλου τής Αιγύπτου, < πυγµή «γροθιά - µονάδα µετρήσεως µήκους 
ίση µε 34 εκατοστά» (βλ.λ.)]. 

πυγµαλιων (ο) {πυγµαλί-ωνος, -ωνα | -ώνων} (µετωνυµ.) άνθρωπος που 
προσπαθεί να αλλάξει ριζικά κάποιον άλλον προς το καλύτερο, 
αναλαµβάνοντας την εκπαίδευση και την ευρύτερη καλλιέργεια του. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Πυγµαλίων, όν. µυθικού βασιλιά τής Κύπρου, ο οποίος ερωτεύτηκε ένα 
γυναικείο άγαλµα που είχε κατασκευάσει ο ίδιος, το οποίο ζωντάνεψε µε 
επέµβαση τής Αφροδίτης και έγινε η Γαλάτεια. Η σηµερινή σηµασία 
προέρχεται από το οµώνυµο θεατρικό έργο τού Μπερνάρ Σω (Β. Shaw), το 
οποίο µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο µε τον τίτλο My Fair Lady «Ωραία 
µου Κυρία»]. 

πυγµαχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. (αρχαίο και σύγχρονο) αγώνισµα πάλης 
µεταξύ δύο αθλητών, οι οποίοι προσπαθούν να καταβά-λουν ο ένας τον άλλον 
µε γροθιές· στη σύγχρονη εκδοχή του, οι αθλητές φορούν ειδικά βαριά και 
παραγεµισµένα γάντια (που καλύπτουν µαζί τα τέσσερα δάκτυλα και χωριστά 
τον αντίχειρα) και αγωνίζονται στο ρινγκ (βλ.λ.) για τρεις ώς δεκαπέντε 
τρίλεπτους γύρους µε ενδιάµεσες µονόλεπτες διακοπές ΣΥΝ. µποξ. — 
πυγµαχικός, -ή, -ό. 

πυγµάχος (ο/η) αθλητής τής πυγµαχίας, πρόσωπο που λαµβάνει µέρος σε 
αγώνες πυγµαχίας ΣΥΝ. µποξέρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. πυξ (< *πύγ-ς, βλ.λ.) + -
µάχος < µάχοµαι]. 

πυγµοχω ρ. µετβ. [µτγν.] {πυγµαχείς... | πυγµάχησα} µετέχω σε αγώνα 
πυγµαχίας. 

πυγµή (η) 1. (λόγ.-σπάν.) η παλάµη τού χεριού µε τα δάχτυλα κλειστά, 
σφιγµένα προς τα µέσα ΣΥΝ. γροθιά, µπουνιά 2. (συνήθ. µτφ.) η δυναµική 
συµπεριφορά, η αποφασιστική στάση: στην περίπτωση αυτή πρέπει να δείξετε 
~|| ο Βίσµαρκ κυβερνούσε µε σιδερένια - || άνθρωπος µε ~ || «πρόκειται για µια 
ενέργεια πυγµής, που θέλει να υπογραµµίσει την ισχυρή προσωπικότητα τού 
ανδρός» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πυγ- (επίρρ. πύξ < *πύγ-ς, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -µή, πβ. δράττω - δραχ-µή, άγω - άκ-µή]. 

πυγολαµπίδα (η) κολεόπτερο έντοµο που στο κάτω µέρος τής κοιλιάς του φέρει 
ειδικά όργανα, τα οποία εκκρίνουν µια ουσία, που (όταν οξιδώνεται) παράγει 
φως ΣΥΝ. (λαϊκ.) κωλοφωτιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυγολαµπίς, -ίδος < πυγο- (< 
πυγή «οπίσθια», βλ.λ.) + -λαµπίς < λάµπω]. Π. Υ.∆.Ε. (η) Περιφερειακή 
Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων. πυελικός, -ή, -ό → πύελος πυελίτιδα (η) [1876] 
ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής πυέλου τού νεφρού. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyélite]. πυελογραφία (η) 
{πυελογραφιών} ΙΑΤΡ. διαδικασία λήψεως (σε τακτά χρονικά διαστήµατα) 
ακτινογραφικών εικόνων τού ουροποιητικού συστήµατος µετά τη διοχέτευση 
ενδοφλεβίως ειδικού ιωδιούχου διαλύµατος στους νεφρούς, τους ουρητήρες και 
στην κύστη· χρησιµοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς και αποκαλύπτει 
ανωµαλίες σε οποιοδήποτε σηµείο τού ουροποιητικού συστήµατος (λ.χ. όγκους, 
πέτρες στους νεφρούς). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyelography]. πυελοκυστίτιδα (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. η ταυτόχρονη φλεγµονή τής νεφρικής πυέλου και τής ουροδόχου 
κύστης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyelocystitis]. πυελονεφρίτιδα 
(η) [1879] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. φλεγµονή των νεφρών, 
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η οποία συνήθ. προκύπτει ως επιπλοκή τού σακχαρώδους διαβήτη και, αν δεν 
θεραπευθεί, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς ή και νεφρική 
ανεπάρκεια- θεραπεύεται µε αντιβίωση, χορήγηση παυσίπονων και λήψη υγρών 
ή µε νοσοκοµειακή περίθαλψη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pyélonéphrite]. πυελοπεριτονίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού 
περιτοναίου τής λεκάνης, η οποία προκαλείται από φλεγµονή των έσω γεννη-
τικών οργάνων τής γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyélopéritonite]. πύελος (η) {πυέλ-ου | -
ων, -ους} (λόγ.) ΑΝΑΤ. 1. η οστέινη δοµή σε σχήµα λεκάνης στη βάση τής 
σπονδυλικής στήλης, η οποία αποτελείται από τα δύο ανώνυµα οστά, το ιερό 
οστό και τον κόκκυγα και η οποία είναι πιο ρηχή και πλατιά στις γυναίκες, για 
να διευκολύνεται η κυοφορία και ο τοκετός: ανδρική | γυναικεία - ΣΥΝ. λεκάνη 
2. πλατύ τµήµα τού νεφρού από το οποίο αρχίζει ο ουρητήρας. — πυελικός, -ή, 
-ό [1865]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πύελος < *πλύ-ελος (µε ανοµοιωτική αποβολή τού πρώτου -λ-
) < θ. πλυ- (τού ρ. πλύ-νω, πβ. πλύ-σις, πλυ-τός) + επίθηµα -ελο- (πβ. µυ-ελός, 
πτύ-ελον). 

πυελοοκοπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. ακτινοσκοπική 
εξέταση τής νεφρικής πυέλου και τού ουρητήρα, που γίνεται για 
διαγνωστικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. < πύελος + -σκόπηση < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά - εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyéloscopie]. 

πυελοτοµια (η) ΙΑΤΡ. 1. η τοµή τής πυέλου (βλ.λ.) µε χειρουργική επέµβαση 2. η 
διάνοιξη τής νεφρικής πυέλου (βλ.λ.) µε χειρουργική επέµβαση, συνήθ. για 
αφαίρεση λίθου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyelotomy]. 

Πυθαγόρας (ο) 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και µαθηµατικός από τη Σάµο 
(6ος αι. π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής πόλης των ∆ελφών και τής τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκεται (βλ. λ. Πυθία), + -αγόρας < αγορά (µε τη σηµ. «αγόρευση, 
διάλεξη»)]. 

πυθαγόρειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πυθαγόρα ή/και τη 
σχολή του: ~ διδασκαλία | φιλοσοφία 2. ΜΑΘ. (α) πυθαγόρειο θεώρηµα το 
µαθηµατικό θεώρηµα, κατά το οποίο το τετράγωνο τής υποτείνουσας ισούται 
µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών ενός ορθογωνίου 
τριγώνου (β) πυθαγόρειος πίνακας πίνακας πολλαπλασιασµού που αποδίδεται 
στον Πυθαγόρα και δίνει τα γινόµενα των δέκα πρώτων ακεραίων αριθµών, 
όταν πολλαπλασιαστούν µε το 1, το 2, το 3 κ.λπ. ώς το 10 (βλ. κ. λ. 
προπαίδεια) 3. πυθαγόρειοι (οι) {πυθαγορεί-ων, -ους} οι οπαδοί τής 
φιλοσοφίας τού Πυθαγόρα ή/και οι µαθητές τής σχολής του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γιγά-ντειος, -ιος. 

Πυθία (η) {Πυθιών} 1. ιέρεια τού Απόλλωνα στο µαντείο των ∆ελφών, µέσω 
τής οποίας ο θεός έδινε τους χρησµούς του' ΦΡ. (ειρων.-σκωπτ.) κάνω την 
Πυθία µιλώ µε λόγια µπερδεµένα, δεν δίνω ξεκάθαρη απάντηση · 2. οµαδικό 
παιχνίδι που συνηθίζεται σε νεανικές, εφηβικές παρέες, κατά το οποίο οι 
παίκτες (από δύο κάθε φορά) είναι υποχρεωµένοι να εκτελούν ό,τι 
υποδεικνύει ο παίκτης που έχει αναλάβει τον ρόλο τής Πυθίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πυθία (ενν. ιέρεια), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. Πύθιος < 
Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής πόλης των ∆ελφών και τής τοποθεσίας της. Το 
τοπωνύµιο Πυθώ είναι αγν. ετύµου. Οι αρχαίοι το συνέδεαν µε το ρ. πύθοµαι 
«σαπίζω» (βλ. λ. πύον), επειδή εκεί αποσυντέθηκε ο Πύθων, το τερατόµορφο 
ερπετό που φόνευσε ο Απόλλων. Παρετυµο-λογική είναι η σύνδεση µε το ρ. 
πυνθάνοµαι «πληροφορούµαι» (εξαιτίας τού ρόλου που έπαιζε το δελφικό 
µαντείο) λόγω τής µακρότητας τού τ. Πυθώ, εν αντιθέσει προς τους τ. τού 
πυνθάνοµαι (απρφ. αορ. β' πϋθ-έσθαι)]. 

Πύθια (τα) {Πυθίων} µεγάλη θρησκευτική γιορτή των αρχαίων Ελλήνων, η 
δεύτερη σε σηµασία µετά τα Ολύµπια, που ετελείτο κάθε τέσσερα χρόνια 
προς τιµήν τού θεού Απόλλωνα στους ∆ελφούς και περιελάµβανε αθλητικούς, 
µουσικούς και ποιητικούς Αγώνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Πύθια (ενν. ιερά) < Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής πόλης των 
∆ελφών και τής τοποθεσίας όπου διεξάγονταν οι Πυθικοί αγώνες. Βλ. κ. 
Πυθία]. 

πυθικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον Πύθιο Απόλλωνα, την Πυθία 
ή τα Πύθια: ~ Αγώνες (οι αθλητικοί, µουσικοί και ποιητικοί αγώνες που 
διεξάγονταν στο πλαίσιο των Πυθίων) ΣΥΝ. πύθιος. 

πυθιονίκης (ο) {πυθιονικών} (στην αρχαιότητα) ο νικητής στα Πύθια, στους 
Πυθικούς Αγώνες, στον οποίο απονεµόταν ως βραβείο ένα δάφνινο στεφάνι 
από το ιερό δέντρο τού θεού Απόλλωνα (στην κοιλάδα των Τεµπών). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < Πύθια (βλ.λ.) + -νίκης < νίκη). 

πύθιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] (στην αρχαιότητα) 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
Πυθώ, την περιοχή γύρω από τους ∆ελφούς ΣΥΝ. δελφικός 2. (ως 
προσωνυµία) Πύθιος (ο) ο Απόλλων, όπως λατρευόταν στους ∆ελφούς 3. 
(ειδικότ.) Πύθιοι (οι) οι κάτοικοι των ∆ελφών 4. Πύθια (τα) βλ.λ. 5. Πυθία 
(η) βλ.λ. 

πυθµένας (ο) (λόγ.) 1. η κατώτατη εσωτερική επιφάνεια κάθε κοίλου 
αντικειµένου, σκεύους κ.λπ.: ~ δοχείου | βαρελιού ΣΥΝ. πάτος, βάση 2. ο βυθός 
θάλασσας, λίµνης, ποταµού κ.λπ.: στον ~ τού λιµανιού τής Αλεξάνδρειας 
εντοπίστηκαν σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα ΣΥΝ. πάτος. — πυθµενικός, -
ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ < αρχ. πυθµήν, -ένος (µε επίθηµα 
-µην, πβ. λι-µήν, ποι-µήν) < ♦bhudh- (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. 
*bhudh- «έδαφος, πάτωµα», πβ. σανσκρ. budhnâ-h, λατ. fund-us «έδαφος, 
πυθµένας» (> γαλλ. fond, ισπ. hondo), αρχ. γερµ. bodam «έδαφος» (> γερµ. 
Boden), αρχ. 

αγγλ. botm (> αγγλ. bottom) κ.ά.]. 
πύθωνας (ο) {πυθώνων} 1. µεγαλόσωµο φίδι που ζει στις εύκρατες και 

τροπικές περιοχές τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Αυστραλίας, είναι 
νυκτόβιο, αργοκίνητο, χωρίς δηλητήριο, φθάνει σε µήκος τα οκτώ µέτρα και 
θανατώνει τη λεία του µε περίσφιξη · 2. ΜΥΘΟΛ. Πύθωνας (ο) τερατόµορφο 
φίδι, τέκνο τής Γαίας, που κατοικούσε στην περιοχή των ∆ελφών, έως ότου το 
εξολόθρευσε ο Απόλλων, ο οποίος και θέσπισε τη λατρεία του στην περιοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πύθων, ονοµασία τού τερατόµορφου ερπετού που φονεύθηκε 
από τον Απόλλωνα, παράλλ. τ. τού τοπωνυµίου Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής 
πόλης των ∆ελφών και τής τοποθεσίας της (βλ. λ. Πυθία)]. 

πυκνά επίρρ. → πυκνός 
πυκνογραµµένος, -η, -ο αυτός που είναι γραµµένος πυκνά, χωρίς µεγάλα 

διαστήµατα ανάµεσα στα γράµµατα, στις συλλαβές και τις λέξεις: ~ κείµενο | 
σελίδες ΑΝΤ. αραιογραµµένος. 

πυκνοκατοικηµένος, -η, -ο (για περιοχές) πυκνά κατοικηµένος, αυτός που 
διαθέτει δυσανάλογα µεγάλο πληθυσµό σε σχέση µε την έκταση του: ~ 
περιοχή ANT. αραιοκατοικηµένος. 

πυκνοκατοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εγκατάσταση µεγάλου 
πληθυσµού σε µικρή αναλογικά έκταση: «ο δείκτης πυκνοκα-τοίκησης έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω τής µείωσης τού µεγέθους των 
νοικοκυριών» (εφηµ.). 

πυκνοκατοικούµαι ρ. αµετβ. {πυκνοκατοικείσαι... | πυκνοκατοικήθηκα, -µένος} 
1. (για περιοχές) έχω πολλούς κατοίκους, διαθέτω δυσανάλογα µεγάλο 
πληθυσµό σε σχέση µε την έκταση µου: η Αθήνα πυκνοκατοικείται 2. (η µτχ. 
πυκνοκατοικηµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πυκνοληψια (η) {πυκνοληψιών} ΙΑΤΡ. µορφή επιληψίας (βλ.λ.) µε πολλές 
κρίσεις την ηµέρα, κατά τις οποίες ο ασθενής, χωρίς να παρουσιάζει απώλεια 
συνειδήσεως, δεν µπορεί να κινηθεί, να µιλήσει ή να σκεφθεί. 
[ΕΤΥΜ < πυκνό- + -ληψία < λήψη, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pycnolepsie]. 

πυκνόµαλλος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει πυκνά µαλλιά ή (για ζώα) πυκνό 
τρίχωµα. 

πυκνόµετρο (το) [1833] {πυκνοµέτρ-ου | -ων} 1. ΦΥΣ. όργανο που χρη-
σιµοποιείται για τη µέτρηση τής πυκνότητας και τού ειδικού βάρους υγρού 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) γράδο 2. ΦΩΤΟΓΡ. οπτικό πυκνόµετρο συσκευή που µετρά την 
πυκνότητα φωτογραφικής πλάκας ή φιλµ, καταγράφοντας φωτοµετρικά τη 
διαφάνεια της. — πυκνοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
densimètre (νόθο συνθ.)]. 

πυκνόρρευστος, -η, -ο [1882] (για υγρά) αυτός που έχει µεγάλη πυκνότητα, που 
ρέει µε δυσκολία: ~ µέλι | σιρόπι ΣΥΝ. παχύρρευστος, πηχτός ΑΝΤ. αραιός. — 
πυκνόρρευστα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πυκνό- + ρευστός (< ρέω)]. 

πυκνός, -ή, -ό 1. αυτός που περιέχει πολλή ύλη σε µικρό όγκο, που τα 
συστατικά του βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο: η ζακέτα αυτή έχει 
πολύ ~ πλέξη ANT. αραιός 2. (για σύνολο οµοειδών στοιχείων) αυτός που 
αποτελείται από πολλά µέλη, τα οποία βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, 
αυτός που έχει συµπτυχθεί: ο στρατός περνούσε σε - παράταξη || έδωσε τη 
διάλεξη του ενώπιον ~ ακροατηρίου || ~ µουστάκι | γένι | φρύδι | βλέφαρο (από 
πολλές τρίχες σε µικρή απόσταση µεταξύ τους) ΑΝΤ. αραιός 3. (στον πληθ.) 
για πράγµατα που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλον: ~ µαλλιά 
(πλούσια) || ~ σύννεφα καπνού 4. (ειδικότ. για υγρά) αυτός που ρέει µε 
δυσκολία, ο παχύρρευστος: -µέλι | σιρόπι ΣΥΝ. πυκνόρρευστος, πηχτός ΑΝΤ. 
αραιός 5. αυτός που δεν αφήνει µεγάλο ενδιάµεσο χώρο: ~ φύλλωµα | δάσος | 
λόχµη | βλάστηση 6. (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.) αυτός που εκδηλώνεται µε 
ένταση, που πέφτει σε µεγάλη ποσότητα: πέφτει - χιόνι 7. αυτός που 
εµφανίζεται ή επαναλαµβάνεται µε πολύ µεγάλη συχνότητα και κατά µικρά 
χρονικά διαστήµατα: αντηλλάγησαν ~ πυρά µεταξύ των δύο αντιµαχόµενων 
πλευρών || ~ δροµολόγια αστικών συγκοινωνιών || ~ επικοινωνία | 
αλληλογραφία | συναντήσεις | επαφές | επισκέψεις 8. (µτφ.) αυτός που δεν 
αφήνει ενδιάµεσα κενά κατά την εξέλιξη του: ταινία µε συναρπαστική πλοκή 
και ~ δράση ΣΥΝ. σφιχτοδεµένος 9. αυτός που δεν επιτρέπει να φανεί τίποτε 
µέσα από αυτόν: - σκοτάδι | οµίχλη | νέφος || (µτφ.) ~ πέπλος µυστηρίου 
εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση ΣΥΝ. αδιαπέραστος 10. (µτφ. για τον 
λόγο) αυτός που εκφράζει πολλά νοήµατα µε λίγες λέξεις: ~ διατύπωση ΣΥΝ. 
περιεκτικός. — πυκν-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < αρχ. πυκνός | πυκινός 
(ποιητ.). ∆εν είναι σαφές ποιος από τους δύο τύπους είναι αρχαιότ.· έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι το πυκνός προέρχεται από το πυκινός µε συγκοπή, 
αλλά, κατά διαφορετική εκδοχή, ο τ. πυκινός προέρχεται υποχωρητικώς από 
το συνθ. πυ-κι-µήδης «ευφυής». Η ετυµ. παραµένει αβέβαιη. Έχει προταθεί η 
σύνδεση µε το ουσ. αµ-πυξ «διάδηµα» (*άνά-πυξ) και µε αβεστ. pusâ (< I.E. 
*puk- «συµπιέζω, συµπυκνώνω, περικλείω»), πράγµα που θα δικαιολογούσε 
τη σηµ. «σταθερά, στερεά» τού οµορρίζου επιρρ. πύκα). 

πυκνότητα (η) [αρχ.] [πυκνοτήτων} 1. το να είναι κάτι πυκνό, να έχει δηλ. τα 
µέρη ή τα συστατικά του συµπυκνωµένα, συγκεντρωµένα σε ελάχιστο χώρο: 
~ ύλης | γάλακτος | υγρού ANT. αραιότητα 2. το να επαναλαµβάνεται κάτι 
συχνά: ~ επισκέψεων | εµφανίσεων ΣΥΝ. συχνότητα ΑΝΤ. αραιότητα, 
σπανιότητα 3. (µτφ. για νόηµα, λόγο, έκφραση κ.λπ.) το να λέγονται πολλά 
ή/και σηµαντικά µε λίγες λέξεις: το σύγγραµµα του παρουσιάζει εξαιρετική ~ 
εννοιών ΣΥΝ. περιεκτικότητα 4. ΦΥΣ. το πηλίκο τής µάζας στερεού, υγρού ή 
αερίου σώµατος διά τού όγκου του · 5. ΗΛΕΚΤΡ. (α) πυκνότητα φορτίου ο 
λόγος τού ηλεκτρικού φορτίου που περιέχεται σε ορισµένο όγκο, προς τον 
όγκο αυτόν (β) πυκνότητα ρεύµατος το πηλίκο τής εντάσεως τού 
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ρεύµατος που διαρρέει αγωγό, δια τη διατοµή τού αγωγού αυτού (γ) 
πυκνότητα ηλεκτρικού | µαγνητικού πεδίου ο αριθµός των δυναµικών 
γραµµών που διέρχονται ανά µονάδα επιφανείας µιας εγκάρσιας τοµής τού 
ηλεκτρικού ή τού µαγνητικού πεδίου 6. ο λόγος τού αριθµού ατόµων προς 
συγκεκριµένη έκταση: η ~ πληθυσµού µιας πόλης || η µέση ~ κατοίκησης 
αντιστοιχεί σε 26 τ.µ. επιφανείας ανά άτοµο. 

πυκνοτυπωµένος, -η, -ο [1896] (για κείµενο, βιβλίο κ.λπ.) αυτός που είναι 
τυπωµένος πυκνά, µε µικρά διαστήµατα ανάµεσα στα γράµµατα, στις λέξεις ή 
στους στίχους. 

πυκνοϋφασµένος, -η, -ο (ύφασµα) που έχει πυκνή ύφανση. 
πυκνόφυλλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πυκνά φύλλα, που διαθέτει πλούσιο 

φύλλωµα: ~ δέντρο | θάµνος. 
πυκνοφυτευω ρ. µετβ. {πυκνοφύτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. φυτεύω σε πυκνή 

διάταξη 2. (η µτχ. πυκνοφυτεµένος, -η, -ο) αυτός που έχει πυκνά φυτεµένη 
βλάστηση: ~ κήπος. — πυκνόφυτος, -η, -ο [1886]. 

πυκνώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πύκνω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) 
πυκνό: ~ την ύφανση/ την πλέξη ΑΝΤ. αραιώνω· (ειδικότ.) 2. αυξάνω τον 
αριθµό (από κάτι) στον ίδιο χώρο ή χρόνο: ο πρωθυπουργός θα πυκνώσει τις 
περιοδείες του στην επαρχία || - τα δροµολόγια | τη συγκοινωνία || τις επισκέψεις 
| τις επαφές | τις εµφανίσεις µου στην τηλεόραση ΑΝΤ. αραιώνω 3. µειώνω την 
απόσταση µεταξύ προσώπων ή πραγµάτων, τα φέρνω πολύ κοντά το ένα στο 
άλλο: ~ τις γραµµές τού στρατού ΑΝΤ. αραιώνω 4. αυξάνω τα µέλη (συνόλου): 
~ τις τάξεις τού κόµµατος | τής οργάνωσης ΑΝΤ. αραιώνω 5. ξαναγράφω 
κείµενο µε λίγα λόγια, χρησιµοποιώντας βασικές λέξεις και φράσεις του ♦ 
(αµετβ.) 6. γίνοµαι πυκνός, αδιαπέραστος: στον ουρανό τα σύννεφα άρχισαν να 
πυκνώνουν || το σκοτάδι πύκνωσε γύρω µας || όσο νύχτωνε, τόσο η οµίχλη 
πύκνωνε και η ατµόσφαιρα γινόταν πιο αποπνικτική ΑΝΤ. αραιώνω- (ειδικότ.) 
7. (για υγρά) γίνοµαι παχύρρευστος, ρέω µε δυσκολία: πύκνωσε το διάλυµα | 
το σιρόπι ΣΥΝ. συµπυκνώνοµαι ΑΝΤ. αραιώνω 8. γίνοµαι συχνότερος, αυξάνει 
ο αριθµός µου: τα συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα έχουν πυκνώσει από το πρωί || 
όσο προχωρούσε η τελετή, τόσο πύκνωνε ο κόσµος ΑΝΤ. αραιώνω 9. (για πρόσ. 
ή πράγµατα) έρχοµαι πολύ κοντά, µπαίνω σε πυκνή σειρά: οι σειρές των 
στρατιωτών πύκνωναν ή αραίωναν ανάλογα µε τα παραγγέλµατα ΑΝΤ. αραιώνω 
10. ΣΤΡΑΤ. πυκνώσατε! παράγγελµα για σύµπτυξη, για τοποθέτηση σε πυκνή 
τάξη ΑΝΤ. αραιώσατε! — πύκνωµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυκνώ (-όω) < 
πυκνός (βλ.λ.)]. 

πύκνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να γίνεται κάτι πυκνό: ~ 
διαλύµατος ΣΥΝ. πύκνωµα ΑΝΤ. αραίωση, αραίωµα 2. (ειδικότ.) η αύξηση τής 
συχνότητας: ~ των συγκρούσεων/ των επισκέψεων | των δροµολογίων 3. η 
αντιγραφή κειµένου µε λίγα λόγια: ~ κειµένου 4. ΣΤΡΑΤ. η τοποθέτηση τού 
στρατεύµατος σε πυκνή τάξη 5. ΒΙΟΛ. ο κυτταρικός εκφυλισµός κατά τον 
οποίο υπάρχει συµπύκνωση τού περιεχοµένου τού πυρήνα. — πυκνωτικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. 

πυκνωτής (ο) [1870] ΗΛΕΚΤΡ. όργανο που αποτελείται από δύο αγωγούς ή 
οπλισµούς, διαχωρισµένους µεταξύ τους µε µονωτικό υλικό και χρησιµεύει για 
τη συσσώρευση και εναποθήκευση ηλεκτρικών φορτίων: κεραµεικοί | 
ηλεκτρολυτικοί ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. condensateur]. 

Πυλάδης (ο) ΜΥΘΟΛ. εξάδελφος και φίλος τού Ορέστη, σύζυγος τής Ηλέκτρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. πυλ- (< πύλη) + παραγ. επίθηµα -άδης (πβ. κ. ∆ηµ-
άδης)]. 

πυλαίος, -α, -ον [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την πύλη ΣΥΝ. 
θυραίος · 2. (α) ΑΝΑΤ. πυλαία φλέβα το µεγάλο αιµοφόρο αγγείο (φλέβα) που 
φέρει το αίµα από το στοµάχι, το έντερο, τον σπλήνα, τη χοληδόχο κύστη και 
το πάγκρεας στο ήπαρ (β) ΙΑΤΡ. (σχηµατισµός ή παθολογική κατάσταση) που 
συνδέεται µε την πυλαία φλέβα: ~ κυκλοφορία | υπέρταση (αυξηµένη πίεση 
αίµατος στη φλέβα αυτή ως αποτέλεσµα κίρρωσης τού ήπατος). 

πύλη (η) {πυλών} 1. µεγάλη σε µέγεθος πόρτα στην είσοδο περιτειχισµένης 
πόλης, ανακτόρου, φρουρίου, στρατοπέδου, ναού ή άλλου οικοδοµήµατος: η 
κεντρική ~ τού νοσοκοµείου κλείνει για τους επισκέπτες µετά τις 8.00 µ.µ. || η ~ 
τού κάστρου 2. ο χώρος από τον οποίο εισέρχεται κανείς σε κτήριο ή περιοχή: 
η ~ τού υπουργείου | τής πα-νεπιστηµιόπολης ΣΥΝ. είσοδος· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
ανοίγω τις πύλες µου γίνοµαι ανοικτός για το κοινό ή αρχίζω τον κύκλο των 
εργασιών µου: σήµερα ανοίγει τις πύλες της η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης || 
η Βουλή θα ανοίξει τις πύλες των θερινών τµηµάτων της (β) (βρίσκοµαι) προ 
των πυλών (λατ. ante portas) (είµαι) πολύ κοντά, πλησιάζω: ο εχθρός 
βρίσκεται προ των πυλών (γ) πύλες τού Άδη | τού Παραδείσου | τής Κόλασης 
{πύλαι Άίδαο, Οµήρ. ίλ. Ε 646) η είσοδος στον Αδη | τον Παράδεισο | στην 
Κόλαση 3. ΑΝΑΤ. το τµήµα οργάνου που αποτελεί το σηµείο εισόδου των 
αγγείων και των νεύρων στο όργανο αυτό: ηπατικές | νεφρικές ~ || πύλες 
πνεύµονος | σπλήνα · 4. ωραία πύλη (\) ΕΚΚΛΗΣ. η µεσαία θύρα τού τέµπλου 
στο εσωτερικό των ναών, από την οποία εισέρχονται στο Ιερό Βήµα µόνο 
ιερείς (ii) ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) η µεσαία από τις τρεις θύρες, µε τις οποίες ο 
νάρθηκας τής Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως επικοινωνούσε µε τον 
κυρίως ναό- τη χρησιµοποιούσε ο αυτοκράτορας, για να εισέλθει στον ναό 5. 
ΙΣΤ. (Υψηλή) Πύλη (ί) το ανάκτορο τού σουλτάνου (ii) (συνεκδ.) η 
κυβέρνηση τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., αγν. ετύµου (εν αντιθέσει προς το συνώνυµο θύρα), πιθ. 
δάνειο, όπως και άλλοι όροι τού οικοδοµικού λεξιλογίου (πβ. κ. µέγαρον)]. 
Πύλος (η) πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας. — Πύ-λιος (ο), 
Πύλια (η). [ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο (ήδη µυκ. pu-ro) < πύλη (βλ.λ.)]. 

-πυλός, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
συγκεκριµένο αριθµό πυλών: δί-πυλος, εκαντοντά-πυλη. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-πυλος, έπτά-πυ- 

λος), που προέρχεται από το ουσ. πύλη]. πυλώνας (ο) [αρχ.] 1. µεγάλη εξωτερική 
θύρα, που αποτελεί την κύρια είσοδο µεγάρου, ανακτόρου, ναού, µονής κ.λπ. 
ΣΥΝ. πύλη · 2. 

υποστύλωµα που κατασκευάζεται από χαλύβδινα ελάσµατα, τα 
οποία σχηµατίζουν πλαίσια και χρησιµεύει για την υποστήριξη των καλωδίων 
υψηλής τάσεως ΣΥΝ. πύργος µεταφοράς 3. (µτφ.) καθετί το οποίο θεωρείται 
ως υποστήριγµα, απαραίτητο στοιχείο, βάση στήριξης για κάτι άλλο: ο 
ελληνικός πολιτισµός αποτελεί πυλώνα τού ευρωπαϊκού πολιτισµού || «στον 21ο 
αιώνα το ασφαλιστικό σύστηµα θα οικοδοµηθεί στη συµφωνία τριών πυλώνων: 
δηµόσια ή ιδιωτική ασφάλιση, γιατροί, πολίτης» (εφηµ.) ΣΥΝ. άξονας. 

πυλωρισµος (ο) ΙΑΤΡ. οδυνηρή σύσπαση τού πυλωρού (βλ.λ.), που προκαλείται 
από έλκη τού βλεννογόνου τού στοµάχου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pylorisme]. 

πυλωρός (ο) ΑΝΑΤ. το κωνοειδές στόµιο που βρίσκεται στο κατώτατο, τελικό 
τµήµα τού στοµάχου και στην αρχή τού λεπτού εντέρου, το οποίο εµποδίζει 
αφενός την παλινδρόµηση τού περιεχοµένου τού εντέρου προς τον στόµαχο, 
όταν συστέλλεται το λεπτό έντερο, και αφετέρου την είσοδο στο έντερο 
µεγάλων κοµµατιών τροφής ή άπεπτου υλικού. — πυλωρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φρουρός πύλης», < πύλη + -ωρός (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ορώ «βλέπω, παρατηρώ». Η ιατρ. σηµ. 
είναι µτγν. (Γαληνός)]. 

πυλωτή (η) → πιλοτή 
πυξάρι (το) -+ πύξος 
πυξίδα (η) 1. (α) όργανο προσανατολισµού που αποτελείται από κουτί 

κατασκευασµένο από µη µαγνητικό υλικό, στο κέντρο τού οποίου είναι 
στερεωµένη ακίνητη µαγνητική βελόνα, η οποία πάντα δείχνει τη διεύθυνση 
τού βορρά (β) ΝΑΥΤ. γυροσκοπική πυξίδα η πυξίδα που µε τη βοήθεια 
γυροσκοπίου δείχνει τον αληθή βορρά 2. (µτφ.) οτιδήποτε χρησιµεύει ως µέσο 
προσανατολισµού: η ζωή και η δράση του έγινε - τής ελεύθερης σκέψης || το 
κόµµα πορεύεται χωρίς ~ · 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. µικρό κουτί ποικίλων σχηµάτων µε 
κάλυµµα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την τοποθέτηση και φύλαξη µέσα σε 
αυτό διαφόρων αντικειµένων (λ.χ. κοσµηµάτων, µικρών εργαλείων). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. πυξίς, -ίδος < αρχ. πύξος (βλ.λ.), επειδή ή πυξίδα κατασκευαζόταν από 
ξύλο πύξου]. 

πυξιδοθηκη (η) [1858] {πυξιδοθηκών} ΝΑΥΤ. κυλινδρικό κιβώτιο, στερεωµένο 
στο κατάστρωµα τού πλοίου, µέσα στο οποίο τοποθετείται η µαγνητική 
πυξίδα. 

πυξ-λαξ επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε γροθιές και κλοτσιές: τον πέταξε έξω από το 
γραφείο του ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *πυγ-ς (µε επιρρ. κατάλ. -ς, βλ. κ. λάξ), το οποίο θεωρείται 
αρχαϊκό ριζικό ουσ. (όπως αποκαλύπτεται και από τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
πύξ· πυγµή, γρόνθος, όπου η λ. πύξ αντιµετωπίζεται ως όνοµα) < θ. *pug-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *peug- «κεντώ, µπήγω, χτυπώ», πβ. λατ. pu-n-go 
«κεντώ, τρυπώ», pugnus «γροθιά, πυγµή» (> γαλλ. poing, ισπ. puno) κ.ά. 
Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, στην ίδια λεξιλογική οµάδα ανήκει και το ουσ. 
πεύκη (βλ. λ πεύκο). Παράγ. πυγ-µή, πυγµ-αϊος, πύκ-της, πυγ-µάχος]. 

πύξος (ο) (λόγ.) 1. BOT. αειθαλές δασικό φυτό σε µορφή θάµνου ή µικρού 
δέντρου µε δερµατώδη φύλλα και πολύ µικρά κιτρινωπά άνθη, το οποίο 
φύεται σε ορεινές περιοχές και αξιοποιείται για το ξύλο του, το οποίο 
χρησιµοποιείται κυρίως στην ξυλογραφία 2. (συνεκδ.) το ξύλο τού παραπάνω 
φυτού, που είναι σκληρό και συµπαγές αλλά κα-τεργάσιµο ΣΥΝ. αγιόξυλο. 
Επίσης πυξός (ο) κ. (λαϊκ.) πυξάρι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pu-ko-so), 
πιθ. δάνειο µικρασιατ. προελεύσεως. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. ανάγεται 
σε I.E. *bheu-k- | *bhu-k-, από όπου και αρµ. boys «φυτό» (βλ. λ. φύω | -
οµαι). Το λατ. buxus «πύξος» αποτελεί πιθ. δάνειο από την ίδια πηγή (εξού 
και τα γαλλ. buis, γερµ. Büchse, αγγλ. box)]. 

πύο (το) → πύον 
πυογόνος, -ος, -ο [1888] ΙΑΤΡ. (για µικροοργανισµούς) αυτός που παράγει πύον 

(βλ.λ.), που προκαλεί την ανάπτυξη πύου: ~ σταφυλόκοκκος. Επίσης πυογενής, 
-ής, -ές [1887]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyogène]. 

πυοδερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή τού δέρµατος, που 
συνοδεύεται από σχηµατισµό πύου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
Pyodermia]. 

πυοκτανίνη (η) [1890] {πυοκτανινών} ΦΑΡΜ. αντισηπτικό και βακτη-ριοκτόνο 
παρασκεύασµα, που µπορεί να χρησιµοποιείται ως κολλύριο κατά 
οφθαλµολογικών παθήσεων, σε διαλύµατα για γαργάρες ή για δερµατολογική 
εφαρµογή. 
[ΕΤΥΜ < πύον + -κτανίνη < θ. κταν- τού αρχ. κτείνω «φονεύω» (πβ. αόρ. β' 
ε-κταν-ον, βλ. κ. -κτονία), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyoctanine]. 

nuov κ. (λαϊκ.) πύο (το) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. το ωχρό υποκίτρινο ή ανοικτό 
πρασινωπό παχύρρευστο υγρό από νεκρωµένους ιστούς, ορό τού αίµατος, 
νεκρά λευκά αιµοσφαίρια και υγρά, το οποίο παρουσιάζεται στο σηµείο όπου 
εντοπίζεται βακτηριακή λοίµωξη, καθώς ο οργανισµός προσπαθεί να αµυνθεί 
εναντίον των παθογόνων µικροβίων, τα οποία καταπολεµεί κυρ. µε τα λευκά 
αιµοσφαίρια: σπυρί µε ~ || η πληγή έχει | βγάζει | µαζεύει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πύθω | -οµαι «σαπίζω, αποσυντίθεµαι» < θ. πυ- (µε 
επίθηµα -θω, πβ. βρί-θω, πλή-θω) < I.E. *pu- «σαπίζω, βροµώ» (πιθ. από 
επιφώνηµα αηδίας *pu «πουφ», ηχοµιµητικής προελ.), πβ. σανσκρ. puya- 
«πύον», αρµ. hu, λατ. püs (> γαλλ. pus), αρχ. ισλ. füki «βροµε- 
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ρός» αρχ. σκανδ. füinn «σάπιος» κ.ά.]. 
πυοποιηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο σχηµατισµός πύου. — 

πυοποιός, -ός, -όν [µτγν.], πυοποιώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
πυόρροια (η) [µτγν.] {πυορροιών} ΙΑΤΡ. η εκροή πύου σε µεγάλη ποσότητα: 

φατνιακή ~. — πυορροϊκός, -ή, -ό [1873]. 
πυορροω ρ. αµετβ. {πυορροείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εκρέω πύον: 

«µήπως ήλθε επιτέλους ο καιρός να αποφασίσει ο διοικητής τής Ε.Τ.Β.Α. να 
κλείσει την πυορροούσα οικονοµική πληγή;» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. πυορροω 
(-έω) < πύον + -ρροώ (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- λόγω συνθέσεως) < 
ρους (< ρέω)]. 

πυοσφαίριο (το) [1895] {πυοσφαιρί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. εκφυλισµένο λευκό 
αιµοσφαίριο, που αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά τού πύου (βλ.λ.). 

πυουρία (η) {πυουριών} ΙΑΤΡ. η παρουσία λευκών αιµοσφαιρίων στα ούρα, η 
οποία συνήθ. οφείλεται σε ουρολοίµωξη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. pyuria]. 

nu ρ (το) {πυρ-ός | -ά, -ών} 1. (αρχαιοπρ.) η φωτιά' ΦΡ. (α) κάνω (κάποιον) πυρ 
και µανία εξοργίζω (κάποιον): η συµπεριφορά του τον έκανε πυρ και µανία || 
µόλις άκουσε την είδηση, έγινε πυρ και µανία (β) βάπτισµα τού πυρός βλ. λ. 
βάπτισµα (γ) (γίνοµαι) παρανάλωµα τού πυρός βλ. λ. παρανάλωµα (δ) πυρ, 
γυνή και θάλασσα βλ. λ. γυνή (ε) διά πυρός και σιδήρου (i) (περνώ κάτι ~) 
πυρπολώντας και κατασφάζοντας: πέρασαν την κατακτηµένη χώρα ~ (ii) µέσα 
από κινδύνους και ταλαιπωρίες: πέρασε - µέχρι να φθάσει εδώ || χρειάστηκε να 
περάσει ~, ωσότου αποδείξει ότι είχε δίκιο (στ) εις το πυρ το εξώτερον (εις το 
πυρ το εξώτερον, πιθ. από συµφυρµό των φράσεων είς τό πυρ το αΐώνιον, Κ.∆. 
Ματθ. 25, 41, και είς το σκότος το εξώτερον, Κ.∆. Ματθ. 8,12) στην κόλαση 
(ζ) αιώνιο πυρ βλ. λ. αιώνιος (η) άσβεστο πυρ η φωτιά που διατηρείται 
αναµµένη διαρκώς για θρησκευτικούς λόγους 2. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) υγρόνΙ 
ελληνικόν πυρ (ύγρόν πυρ, Θεοφάνης Οµολογ. Χρονογραφία 331) εµπρηστικό 
µείγµα χηµικών ουσιών, ικανό να καίγεται ακόµη και µέσα στο νερό, που 
χρησιµοποιήθηκε από το βυζαντινό ναυτικό κυρ. εναντίον των Αράβων 3. 
ΣΤΡΑΤ. βολή | βολές πυροβόλου όπλου: οι εχθροί εξαπέλυσαν καταιγισµό πυ-
ρός || σήµερα κηρύχθηκε κατάπαυση τού ~ σε όλα τα µέτωπα || δύναµη πυρός (η 
ισχύς σε όπλα) ΣΥΝ. πυροβολισµός | πυροβολισµοί, (λαϊκ.-οικ.) σµπάρος· ΦΡ. 
(α) (ανοίξατε | άρξατε) πυρ! (ως παράγγελµα για τη βολή πυροβόλου όπλου) 
πυροβολήστε! (β) ανοίγω πυρ αρχίζω να πυροβολώ, να βάλλω εναντίον 
(κάποιου) (γ) παύσατε πυρ! (ως παράγγελµα για τον τερµατισµό των βολών) 
σταµατήστε να πυροβολείτε! (δ) γραµµή πυρός η πρώτη γραµµή τής µάχης 4. 
πυρά (τα) (α) βολές πυροβόλων όπλων: ~ όλµων || αντιαεροπορικά ~ || η 
περίπολος δέχθηκε καταιγιστικά ~ από λαθρεµπόρους || βρέθηκε µέσα σε 
διασταυρούµενα ~ || από την ανταλλαγή πυρών τραυµατίστηκαν τρεις 
διερχόµενοι πολίτες || ανταποδίδω τα ~ (β) (µτφ.) σφοδρή λεκτική επίθεση µε 
τη διατύπωση κατηγοριών: ο υπουργός δέχθηκε τα συντονισµένα - τής 
αντιπολίτευσης- ΦΡ. (βρίσκοµαι) µεταξύ δύο πυρών (i) ανάµεσα σε δύο 
εχθρούς, που βάλλουν από αντίθετες κατευθύνσεις (ii) (µτφ.) ανάµεσα σε δύο 
αντιπάλους ή παρατάξεις που αντιµάχονται µεταξύ τους ή δρουν εναντίον µου 
χωριστά και µε διαφορετικό τρόπο: στην πρωινή συνεδρίαση βρέθηκα ~. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. πϋρ (ήδη µυκ. συνθ. pu-ka-wo = πυρκαΡοί) < I.E. *p(e)wö r- | 
*pûr- «πυρ, φωτιά», πβ. αρµ. hur (< *pur-), αρχ. γερµ. fuir (> γερµ. Feuer, 
αγγλ. fire) κ.ά. Παράγ. πυρ-ά, πυρ-σός, πυρ-ετός, πυρ-ίτης, πυρ-καϊά κ.ά. Το 
ουσ. χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στη σύνθεση και απαντά ως πυρ- (λ.χ. πυρ-
πολώ, πυρ-φόρος), ως πυρι- (από τη δοτ. ενικού, λ.χ. πυρί-καυστος, πυρί-
φλεκτος) και, κυρίως, ως πύρο- (µε συνδετικό φωνήεν -ο-, λ.χ. πυρο-βολώ, 
πύρο-µαντεία). Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια (κατεξοχήν δε τα στρατ. 
παραγγέλµατα), λ.χ. πυρ! (< γαλλ. feu!), ανοίξατε | παύσατε πυρ! (< γαλλ. 
ouvriez | cessez le feu!), µεταξύ δύο πυρών (< γαλλ. entre deux feux), 
παρανάλωµα τού πυρός (< γαλλ. la proie des flammes), διά πυρός και σιδήρου 
(< γερµ. mit Feuer und Schwert), δύναµη πυρός (< αγγλ. fire power) κ.ά.]. 

πυρά (η) {χωρ. πληθ.} σωρός ξύλων ή άλλων καύσιµων υλικών που καίγονται, 
κυρ. ως µέσο καταστροφής ή θανάτωσης (λ.χ. κατά τον Μεσαίωνα): κατά τον 
Μεσαίωνα οι αιρετικοί καταδικάζονταν στον διά τής ~ θάνατο || το δικτατορικό 
καθεστώς παρέδιδε στην ~ τα βιβλία των αντιφρονούντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < πϋρ (βλ.λ.)]. 

πύρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η θερµότητα που εκπέµπεται από τη φωτιά, η 
ακτινοβολία θερµότητας από εστία πυρός: η ~ τού φούρνου 
2. η έντονη αίσθηση θερµότητας, έξαψης ΣΥΝ. ξάναµµα, φούντωµα 
3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) η φλόγωση πληγής ή πάσχοντος µέλους τού σώµατος. 
Επίσης πυράδα 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. πυρώ (-όω) (υποχωρητ.) < πϋρ, πβ. κ. κάψα - κα-ψώνω].# 

πυραγός (ο/η) κατώτερος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < πυρ + -αγός < άγω, πβ. κ. σµην-αγός]. 

πυράκανθος (ο) {πυρακάνθ-ου | -ων, -ους) BOT. αειθαλής αγκαθωτός θάµνος µε 
οδοντωτά φύλλα, άνθη λευκά ή ροζ, που φύονται µεµονωµένα ή κατά 
ταξιανθίες, και µικρούς, σφαιρικούς καρπούς µε πορτοκαλί ή κόκκινο χρώµα, 
ο οποίος καλλιεργείται ως καλλωπιστικός. Επίσης πυράκανθο (η) [µτγν.]. 

πυρακτώνω ρ. µετβ. {πυράκτω-σα, -θηκα, -µένος} θερµαίνω (κάτι) ώσπου να 
γίνει διάπυρο: πυρακτωµένο µέταλλο | κάρβουνο ΣΥΝ. πυρώνω, κορώνω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πυρακτώ (-όω), παράλλ. τ. τού αρχ. πυρακτώ (-έω), πιθ. < 
πυράζω «πυρακτώνω», όπως µαρτυρείται στο Μέγα Ετυµολογικόν (< πϋρ), µε 
εκφραστ. επίθηµα -ακτώ, πβ. ύλ-ακ-τώ, άλυκτώ. ∆εν φαί- 

νεται πιθ. η άποψη ότι το ρ. παράγεται από αµάρτυρο *πύρ-ακτος ή *πυρ-
άκτης (< πϋρ + -άκτης < άγω) µε τη σηµ. «αυτός που οδηγεί στη φωτιά», 
αφού προσκρούει σε µορφολογικές και σηµασιολογικές δυσχέρειες]. 

πυράκτωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η θέρµανση υλικού, 
κυρ. µετάλλου, ωσότου αυτό γίνει διάπυρο: λυχνίες πυρα-κτώσεως (που 
φωτίζουν όταν τα δύστηκτα µέταλλα στο εσωτερικό τους πυρακτώνονται 
εκπέµποντας λευκό φως). 

πυραµίδα (η) 1. ΓΕΩΜ. γεωµετρικό στερεό που αποτελείται από ένα επίπεδο 
πολύγωνο (τη βάση) και από τρίγωνα (παράπλευρες έδρες), που έχουν βάσεις 
τις πλευρές τού πολυγώνου και κοινή κορυφή: κό-λουρος ~ (τής οποίας οι 
παράπλευρες έδρες τέµνονται από ένα επίπεδο σε οποιοδήποτε σηµείο πριν 
από την κοινή κορυφή τους) 2. ΑΡΧΑΙΟΑ. µνηµειακό λίθινο οικοδόµηµα µε 
τετράγωνη βάση και τέσ-σερεις επικλινείς τριγωνικές πλευρές, που 
συναντώνται σε κοινή κορυφή ή έχουν περικοπεί ελαφρώς, έτσι ώστε να 
σχηµατίζουν µικρή εξέδρα στην κορυφή: στην αρχαία Αίγυπτο οι ~ ήταν 
ταφικά µνηµεία των Φαραώ || οι ~ των Μαγιάς || η - τού Χέοπος 3. (κατ' επέκτ.) 
κάθε κατασκεύασµα, αντικείµενο ή σωρός αντικειµένων που έχει πλατιά βάση 
και απολήγει σε κορυφή: στις βιτρίνες των πολυκαταστηµάτων οι κονσέρβες 
σχηµατίζουν πυραµίδες 4. (µτφ.) κάθε αξιολογική σειρά ή ιεραρχία, που 
κλιµακώνεται από ένα κατώτατο, βασικό επίπεδο, το οποίο περιλαµβάνει την 
πλειονότητα των µελών αυτής τής κατάταξης, προς ένα ανώτατο σηµείο, το 
οποίο προσεγγίζουν ολίγοι: ήταν αποφασισµένος να ανέλθει πάση θυσία στην 
κορυφή τής κοινωνικής ~ 5. ΑΝΑΤ. κάθε σχηµατισµός τού ανθρώπινου 
σώµατος, που µοιάζει µε πυραµίδα (σηµ. 1): οι ~ τού προµήκους µυελού στον 
εγκέφαλο • 6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. πυραµίδα τού πληθυσµού γραφική παράσταση 
που απεικονίζει τη δοµή τού πληθυσµού σε συγκεκριµένη στιγµή, δηλ. την 
κατανοµή του κατά ηλικία και φύλο · 7. ΟΙΚΟΛ. τροφική πυραµίδα η 
γραφική παράσταση που περιγράφει τις σχέσεις ποσοτικής αναλογίας στο 
εσωτερικό τροφικής αλυσίδας, κατά την οποία τα θύµατα είναι πάντα 
πολλαπλάσια από τους θηρευτές (π.χ. τα φυτά πολλαπλάσια από τα χορτοφάγα 
ζώα και τα χορτοφάγα από τα σαρκοφάγα) (πβ. τροφική αλυσίδα, λ. αλυσίδα, 
τροφικό πλέγµα, λ. πλέγµα). 
— πυραµιδικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πυραµίς (-ίδος), αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η άποψη ότι 
πρόκειται για µτφ. χρήση τού ουσ. πυραµίς «είδος γλυκύσµατος» (< πυρός 
«σιτάρι», βλ. λ. πυρήνας) λόγω σχήµατος, αφού δεν παραδίδονται 
λεπτοµέρειες για την υποτιθέµενη σχέση τους. Εξίσου µη πειστική 
εµφανίζεται και η εκδοχή τού δανείου από την αιγυπτ. λ. pr-m-us «ύψος». 
Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. πυραµίδα πληθυσµού (< αγγλ. population 
pyramid), τροφική πυραµίδα (< γαλλ. pyramide alimentaire)]. 

πυραµιδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πυραµιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που έχει το σχήµα πυραµίδας: ~ κτίσµα | αντικείµενο || (µτφ.) ~ δοµή τής 
εξουσίας || ΑΝΑΤ. ~ οστό | µυς ΣΥΝ. πυραµιδωτός. — πυραµιδοειδώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πυραµιδωτός, -ή, -ό [1890] πυραµιδοειδής. — πυραµιδωτά επίρρ. 
πυρανάφλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΜΗΧΑΝ. η αυτόµατη και 

απρογραµµάτιστη ανάφλεξη τού καύσιµου υλικού στον κύλινδρο µηχανής 
εσωτερικής καύσεως, η οποία προκαλείται από την επαφή τού καυσίµου µε 
υπέρθερµες µεταλλικές επιφάνειες, µε συνέπεια την ταχύτατη αύξηση τής 
πίεσης και τού θορύβου καύσεως, αυξηµένες απώλειες ψύξεως και χαµηλή 
απόδοση τής µηχανής. 

πυρανίχνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η έρευνα για τον 
εντοπισµό φωτιάς µε σκοπό την κατάσβεση της: σύστηµα αυτόµατης ~ 
(µηχανικό σύστηµα σε εσωτερικούς χώρους, όπως γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ., 
που εντοπίζει φωτιά και θέτει αυτοµάτως σε λειτουργία καταβρεχτήρες για 
την κατάσβεση της). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fire detection]. 

πυραντοχή (η) η αντοχή υλικού σε υψηλή θερµοκρασία. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fire resistance]. 

πύραρχος (ο) {πυράρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµατικός τής Πυ-
ροσβεστικής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < πυρ + -άρχος < άρχω]. 

πυρασφάλεια (η) [1894] {πυρασφαλειών} 1.η ασφάλεια για τα ατυχήµατα που 
προκαλούνται από φωτιά 2. (συνεκδ.) η εταιρεία που ασχολείται µε τις 
ασφάλειες σε περιπτώσεις ατυχηµάτων από φωτιά. 
— πυρασφαλιστικός, -ή, -ό [1833]. 

πυραυλάκατος (η) {πυραυλακάτ-ου | -ων, -ους} πολεµικό σκάφος σχετικά 
µικρό και ευκίνητο, που µπορεί να εκτοξεύει πυραύλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άκατος. 
[ΕΤΥΜ < πύραυλος + άκατος]. 

πυραυλικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε πυραύλους ή εκτοξεύει 
πυραύλους: ~ όπλο | επίθεση | ταχύτητα | βάση | συστήµατα || ~ εκτόξευση | 
δοκιµές 2. πυραυλική (η) η επιστηµονική µελέτη τής κατασκευής και 
εκτόξευσης πυραύλων: Ειδικό Αµυντικό Κέντρο Πυραυλικής και Αεροναυτικής. 

πυραυλοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε τη βοήθεια πυραύλων: ~ 
διαστηµικό όχηµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rocket-propelled]. 

πύραυλος (ο) [1858] {πυραύλ-ου | -ων, -ους) 1. ΤΕΧΝΟΛ. προωθητικός 
κινητήρας ή και ολόκληρο όχηµα, που λειτουργεί µε αντίδραση προ-
καλούµενη από εκτόξευση µέρους τής ίδιας του τής µάζας αντίθετα προς τη 
φορά τής κίνησης του και αναπτύσσει πολύ µεγάλη ταχύτητα· χρησιµοποιείται 
για την κίνηση των διαστηµοπλοίων: το διαστηµικό λεωφορείο δεν 
απογειώθηκε, γιατί παρουσίασαν βλάβη οι προωθητικοί ~ 2. (συνεκδ.) το 
διαστηµικό όχηµα που κινείται µε τη βοήθεια πυραύλου: εκτόξευση πυραύλου 
στη Σελήνη 3. ΣΤΡΑΤ. βλήµα που 
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διαθέτει δικό του σύστηµα προώσεως, εκτοξεύεται από τη βάση του, 
έχει την ικανότητα να αναπτύσσει τεράστιες ταχύτητες και να πλήττει 
στόχους σε µεγάλη απόσταση: αντιαεροπορικός | πυρηνικός | διη-
πειρωτικός ~ (ικανός να πλήξει στόχο σε άλλη ήπειρο) || κατευθυνό-
µενος ~ (αυτός που διαθέτει αυτόνοµο σύστηµα αυτοκατεύθυνσης 
για ολόκληρη ή για τµήµα τής τροχιάς του) || βαλλιστικός ~ (αυτός 
που, µετά την εξάντληση των καυσίµων του, χάνει την προωθητική 
του δύναµη και µεταβάλλεται σε βλήµα ελεύθερης πτήσεως) || ~ εδά-
φους-εδάφους | εδάφους-αέρος | θαλάσσης-αέρος || - µεγάλου | µι-
κρού βεληνεκούς 4. πυροτέχνηµα που εκσφενδονίζεται ψηλά και 
εκρήγνυται στον αέρα ΣΥΝ. ρουκέτα· ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι πύραυλος (i) 
φεύγω µε µεγάλη ταχύτητα (ii) θυµώνω πάρα πολύ ΣΥΝ. γίνοµαι µπα-
ρούτι · 5. παγωτό συσκευασµένο µέσα σε λεπτό, τραγανό µπισκότο 
σε σχήµα κώνου, όπως διατίθεται τυποποιηµένο στο εµπόριο σε διά-
φορες γεύσεις. — (υποκ.) πυραυλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. 
[ETYM. < πυρ + αυλός, απόδ. τού γαλλ. fusée (< fuseau «αδράχτι - κώ-
νος», λόγω τού σχήµατος, < λατ. fusus)]. 

πυραυλοφόρος, -ος, -ο ΣΤΡΑΤ. αυτός που φέρει πυραύλους: ~ σκάφος 
τού Πολεµικού Ναυτικού. [ΕΤΥΜ. < πύραυλος + -φόρος < φέρω]. 

πύραυνος (ο) {πυραύν-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. µεταλλικό ή πήλινο 
φορητό αγγείο, ανοιχτό στο πάνω µέρος, µέσα στο οποίο µεταφέρεται 
ή ανάβεται µικρή φωτιά για θέρµανση ή παρασκευή φαγητού. Επί-
σης πύραυνο (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < πϋρ + -αυνος < αϋω «ανάβω φωτιά» 
(βλ. λ. έναυσµα)]. 

πυργί (το) {πυργ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µικρός σε µέγεθος πύργος ΣΥΝ. 
πυργίσκος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πυργίον, υποκ. τού αρχ. πύργος (βλ.λ.)]. 

πυργίσκος (ο) 1. ο µικρός σε µέγεθος πύργος ΣΥΝ. πυργί 2. ΣΤΡΑΤ. (α) 
µικρό διαµέρισµα σε σχήµα πύργου στα πολεµικά πλοία και αερο-
πλάνα, το οποίο περιλαµβάνει και προστατεύει τα µικρά πυροβόλα 
και τα όργανα διευθύνσεως τής βολής (β) θωρακισµένο διαµέρισµα 
σε υψηλή θέση µέσα σε υποβρύχιο, στο οποίο παραµένουν αυτοί που 
κατευθύνουν τις βολές την ώρα τής µάχης (γ) περιστροφικό θωρακι-
σµένο διαµέρισµα µικρών διαστάσεων, όπου βρίσκονται τα πυροβό-
λα άρµατος µάχης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πύργος + υποκ. επίθηµα -Ισκος, πβ. άστερ-ίσκος, οβελ-
ίσκος. Ως στρατ. όρ. η λ. αποδίδει το αγγλ. turret]. 

πυργοδεσπότης (ο) [1825] {πυργοδεσποτών}, πυργοδεσποινα (η) 
[1887] 1. (στον Μεσαίωνα) κύριος τού πύργου, ο φεουδάρχης 2. 
(κατ' επέκτ.) ιδιοκτήτης πύργου ή επιβλητικής, πολυτελούς κατοι-
κίας. 

πυργοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πυργοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που έχει το σχήµα πύργου: ~ κτίσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Πύργος (ο) πόλη τής ∆. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού 
Ηλείας. — Πυργωτής (ο), Πυργιώτισσα (η), ττυργιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Σύµφωνα µε την παράδοση, η ονοµασία οφείλεται σε πύργο 
που έκτισε τον 16ο αι. ο Ιωάννης Τσερνοτάς ή Τσερνοτάµπεης, ο οποί-
ος ήταν κάτοχος τιµαρίων στη Β∆. Πελοπόννησο]. 

πύργος (ο) 1. υψηλό και οχυρό οικοδόµηµα µε περισσότερους τού 
ενός ορόφους και περιορισµένο πλάτος, που χρησίµευε παλαιότ. για 
την ενίσχυση τής άµυνας των τειχών πόλεως, την προάσπιση φρου-
ρίου και την ασφάλεια των µαχητών που παρέµεναν στο εσωτερικό 
του· ΦΡ. (µτφ.) (α) σαν χάρτινος πύργος (i) για κτήριο που καταρρέει 
πολύ εύκολα: η πολυκατοικία κατέρρευσε στον σεισµό ~ (ii) για 
οτιδήποτε αποδεικνύεται αβάσιµο, εξαιρετικά ασταθές, ενώ εκ πρώ-
της όψεως φαινόταν δυνατό και ακλόνητο: οι ελπίδες | τα επιχειρή-
µατα της κατέρρευσαν ~ (β) (µτφ.) /υάλινος πύργος ο χώρος στον 
οποίο αποµονώνεται εκούσια κάποιος από το περιβάλλον, τον κοινω-
νικό του περίγυρο, αδιαφορώντας για ό,τι συµβαίνει γύρω του, µένο-
ντας αµέτοχος στις εξελίξεις: «ο στοχαστής που βγαίνει από τον ~ του 
[...] µε σκοπό να κάνει τη φιλοσοφία δηµόσια, να τη [...] µοιραστεί µε 
τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ανθρώπων» (εφηµ.) (γ) ο πύργος τής 
Βαβέλ (i) (Π.∆.) το υψηλό οικοδόµηµα που άρχισαν να κα-
τασκευάζουν οι άνθρωποι από αλαζονεία, για να φθάσουν στον ου-
ρανό (βλ. λ. Βαβέλ) (ii) (µτφ.) κατάσταση χάους και αδυναµίας αν-
θρώπων να έλθουν σε συνεννόηση (δ) Λευκός Πύργος βλ. λ. λευκός 
2. (στον Μεσαίωνα) η οχυρωµένη κατοικία τού φεουδάρχη 3. (κατ' 
επέκτ.) το πολύ υψηλό, µνηµειακού χαρακτήρα οικοδόµηµα, τού 
οποίου η κορυφή υπερέχει σηµαντικά όλων των γύρω κτισµάτων και 
είναι ορατή από µεγάλη απόσταση: ο ~ τού Άιφελ | τής Πίζας 4. το 
πολυώροφο κτίσµα µοντέρνου αρχιτεκτονικού ρυθµού, που στεγάζει 
συνήθ. γραφεία, καταστήµατα, υπηρεσίες κλπ.: ο ~ των Αθηνών | τού 
Ο.Τ.Ε: ΦΡ. πύργος ελέγχου ψηλό οικοδόµηµα σε αεροδρόµιο, που 
στεγάζει την υπηρεσία η οποία ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία στον 
χώρο τού αεροδροµίου, καθώς και τα σχετικά όργανα 5. το πολυτελές 
συνήθ. εξοχικό µέγαρο, το οποίο θυµίζει στην αρχιτεκτονική του 
οχυρωµένο αρχοντικό φεουδάρχη τού Μεσαίωνα (σηµ. 2) 6. (στο 
σκάκι) το κοµµάτι που έχει το σχήµα πύργου (σηµ. 1) και µπορεί να 
κινείται οριζόντια και κάθετα (όχι διαγώνια) πάνω στη σκακιέρα 7. 
ΣΤΡΑΤ. τµήµα άρµατος µάχης: το σκάφος και ο ~ άρµατος || Τεχνίτης 
Πύργου Ερπυστριοφόρου Οχήµατος 8. ΤΕΧΝΟΛ. η βάση στηρίξεως των 
καλωδίων υψηλής τάσεως ΣΥΝ. πυλώνας 9. συναρµολογούµενη σιδε-
ρένια σκαλωσιά. — (υποκ.) πυργάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Ίσως πρόκειται για δάνειο από γερµ. τε-
χνοδοµικούς όρους (λ.χ. γοτθ. baurgs «πόλη, πύργος», αρχ. γερµ. burg 
> γερµ. Burg), µέσω τής µακεδόνικης διαλέκτου. Σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, η λ. πύργος ανάγεται σε *bhrgho-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*bhergh- «ύψος, ψηλά», και συνδ. µε°το τοπωνύµιο Πέργαµος (βλ.λ.), 
καθώς και µε το γερµ. Berg «βουνό», εκδοχή που θα δικαιολογούσε 

τις «γλώσσες» τού Ησυχίου φύρκος- τείχος και φ<ο>ϋρκορ- όχύρωµα. 
Προεκτείνοντας την εκδοχή αυτή, ένας ερευνητής υπέθεσε ότι ο I.E. 
τ. αποτελεί µικρασιατικό δάνειο, πβ. χεττ. parku- «ψηλός», parkeSSar 
«ύψος». Τέλος, ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η λ. αποτελεί προελλην. 
δάνειο. Μετάφρ. δάνειο αποτελούν ορισµένες φρ., λ.χ. πύργος ελέγχου 
(< αγγλ. control tower), σαν χάρτινος πύργος (< αγγλ. like a house of 
cards), γυάλινος πύργος (< γαλλ. la tour d'ivoire)]. 

πυργόσπιτο (το) (παλαιότ.) οικοδόµηµα που είχε τη µορφή πύργου: 
τα ~ τής Μάνης. 

πυργώνω ρ. µετβ. {πύργω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περιβάλλω (χώρο) µε 
πύργους 2. (µτφ.) καθιστώ (κάτι) ψηλό σαν πύργο: «ένα βουνό µε 
δάφνες αν υψώσουµε απ' το Πήλιο ώς την Όσσα κι αν το πυργώσουµε 
ώς τον έβδοµο ουρανό...» (Α. Σικελιανός) ΣΥΝ. ανυψώνω, επισω-
ρεύω. — πύργωµο (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυργώ (-όω) < 
πύργος (βλ.λ.)]. 

πυργωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει σχήµα πύργου: ~ κτίσµα | 
οικοδόµηµα ΣΥΝ. πυργοειδής 2. (για οχυρωµατικό έργο) αυτός που 
διαθέτει πύργο ή πύργους. 

πυρείο (το) (λόγ.) σπίρτο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρείον«ξύλο που ανάβει 
φωτιά µέσω τριβής» < πϋρ + παραγ. επίθηµα -εΐον (πβ. µνηµ-είον)]. 

πυρέξ (το) {άκλ.} 1. το χοντρό, ανθεκτικό, ηµιδιαφανές ή διαφανές 
γυαλί, το οποίο δεν σπάει τόσο στις υψηλές θερµοκρασίες όσο και 
στις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας (λ.χ. από το ψύχος στη φωτιά) 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε είναι κατασκευασµένο από το παραπάνω υλι-
κό (λ.χ. οι δοκιµαστικοί σωλήνες των χηµικών εργαστηρίων) 3. (ειδι-
κότ.) µαγειρικό σκεύος από το παραπάνω υλικό, που χρησιµοποιείται 
για το ψήσιµο τού φαγητού. 
[ΕΤΥΜ. < Pyrex, εµπορική επωνυµία, < αγγλ. pyrex < pie «πίτα» + -r-
+ -ex (µε παρετυµολ. επίδρ. τού αρχ. πϋρ)]. 

πυρέσσω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) έχω πυρετό, πάσχω 
από πυρετό ANT. είµαι απύρετος. [ΕΤΥΜ αρχ. < *πυρέτ-)ω < πυρετός 
(βλ.λ.)]. 

πυρετικός, -ή, -ό → πυρετός 
πυρέτιο (το) [αρχ.] {πυρετί-ου | -ων} (λόγ.-σπάν.) ο χαµηλός ή µικρής 

διάρκειας πυρετός ΣΥΝ. δέκατα. 
πυρετογόνος, -ος, -ο [1879] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που προκαλεί πυρετό: ~ 

ουσία 2. πυρετογόνο (το) ουσία πρωτεϊνικής ή πολυσακχαρικής σύν-
θεσης, που προέρχεται είτε από βακτήρια ή ιούς είτε από κύτταρα 
που καταστρέφονται και προκαλεί άνοδο τής θερµοκρασίας τού σώ-
µατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. pyrétogène]. 

πυρετοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πρόκληση πυρετού µε τε-
χνητά µέσα για θεραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. pyretotherapy]. 

πυρετολογία (η) [1786] [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. επιστηµονικός κλάδος που 
µελετά τα διάφορα είδη πυρετών, τα αίτια που τους προκαλούν και 
τις µεθόδους αντιµετωπίσεως τους.  — πυρετολόγος (ο/η), πυρετο-
λογικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pyrétologie]. 

πυρετός (ο) 1. η παθολογική αύξηση τής θερµοκρασίας τού σώµατος 
πάνω από το φυσιολογικό, η οποία αποτελεί σύµπτωµα ασθένειας 
και συνοδεύεται συχνά από γενική κακοδιαθεσία και άλλα φαινό-
µενα, λ.χ. πονοκέφαλο, ρίγη κλπ.: ανεβαίνει | πέφτει ο ~ || καίγοµαι | 
ψήνοµαι στον ~ || τριταίος | τεταρταίος - (αυτός που εµφανίζεται κάθε 
τρίτη | τέταρτη ηµέρα) 2. ΙΑΤΡ. (ειδικότ.) πυρετοί (οι) οι παθολογικές 
αυξήσεις τής θερµοκρασίας τού σώµατος ως σύµπτωµα τής ελο-
νοσίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. ελώδεις πυρετοί, θέρµες 3. (ονοµασία διαφόρων 
ασθενειών που προσβάλλουν τα ζώα): καταρρακτικός ~ των προβά-
των || ανθρακικός | αφθώδης | γαλακτώδης ~ || κίτρινος | τυφοειδής | 
µελιταίος ~ 4. (µτφ.) η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένταση 
ή/και ζωηρή ενεργητικότητα, κατάσταση έξαψης: ο ~ τού χρυσού || ο 
~ των εκλογών || ο ~ για το αυριανό ντέρµπι όλο και ανεβαίνει ΣΥΝ. 
έξαψη. — (υποκ.) πυρετούλης (ο) κ. (λόγ.) πυρέτιο (το) [αρχ.] (βλ.λ.), 
πυρετικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φωτιά, καύµα», < πϋρ + παραγ. επίθηµα -
ετός, πβ. παγ-ετός, όχ-ετός, συρφ-ετός. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. 
(Ιπποκράτης)]. 

πυρετώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πυρετώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον πυρετό (βλ.λ.) ή που προκαλεί πυρετό: ~ 
ρίγος | νόσος ΣΥΝ. πυρετικός 2. αυτός που υπόκειται σε πυρετό: ~ κύ-
στη 3. αυτός που µοιάζει µε φλεγµονή (βλ.λ.) ή που προκαλείται από 
φλεγµονή: ~ έλκος ΣΥΝ. φλεγµονώδης 4. (µτφ.) αυτός που γίνεται µε 
µεγάλο ζήλο, ενεργητικότητα ή βιασύνη ή που εκδηλώνεται µε ασυ-
νήθιστη ένταση: ~ προετοιµασία | δραστηριότητα | διαβουλεύσεις | 
προπαρασκευή | προσπάθειες ΣΥΝ. ζωηρός, έντονος. — πυρετωδώς 
επίρρ. [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πυρήνα (η) {χωρ. πληθ.} καύσιµη ύλη σε µορφή κόκκων, που προέρ-
χεται από τη σύνθλιψη των πυρήνων των ελαιοκάρπων µετά την 
αφαίρεση τού λαδιού. Πυρηναία (τα) οροσειρά τής Ν∆. Ευρώπης, 
φυσικό όριο µεταξύ τής Γαλλίας και τής Ισπανίας. — πυρηναϊκός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Pyrénées. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη µυθολογική παράδοση, τα όρη έλαβαν την ονοµασία 
τους από την Πυρήνη, θυγατέρα τού βασιλιά τής Θράκης Βέβρυκος 
και ερωµένη τού Ηρακλή, η οποία ετάφη εκεί. Εντελώς τυχαία 
θεωρείται η οµοιότητα µε την κελτ. λ. ber | per «κορυφή». Κατά τους 
µεσν. χρόνους, οι λαοί συνήθιζαν να χρησιµοποιούν τα ονόµατα των 
επιµέρους βουνών και κοιλάδων που ήταν κοντά στον τόπο κατοικίας 
τους· δεν φαίνεται να είχε επικρατήσει συγκεκριµένη ονοµασία για 
όλη την 
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οροσειρά]. Πυρήνας (ο) 1. BOT. το σκληρό, ξυλώδες σπέρµα στο 
εσωτερικό σαρκωδών καρπών: ο - rou ελαιοκάρπου ΣΥΝ. κουκούτσι 2. 
(µτφ.) οτιδήποτε αποτελεί το κεντρικό στοιχείο σε κάτι: οι σχολές 
αυτές αποτελούν τον ~ του νέου πανεπιστηµίου || οι ζηλοτυπίες µεταξύ 
των συζύγων αποτελούν τον ~ τής κωµωδίας || ο ~ τού ερωτήµατος ΣΥΝ. 
κέντρο, βάση 3. οµάδα προσώπων που αποτελούν τους δηµιουργούς 
και πρωταγωνιστές κίνησης, οργάνωσης κλπ.: ο ~ τής συµµορίας | τής 
συνωµοσίας 4. (µτφ.) οµάδα προσώπων µε κοινούς ιδεολογικοπολιτι-
κούς στόχους, που δρουν στο εσωτερικό ευρύτερου χώρου: τοποθετή-
θηκε γραµµατέας τής οργάνωσης µε την εντολή να συγκροτήσει κοµ-
µατικούς ~· ΦΡ. σκληρός πυρήνας βλ. λ. σκληρός · 5. ΒΙΟΛ. σφαιρικό, 
ελλειψοειδές ή άλλου σχήµατος σωµάτιο στο εσωτερικό όλων των 
κυττάρων -εκτός από τα βακτήρια και τα κυανοφύκη- που διαχωρί-
ζεται από το κυτταρόπλασµα µε διπλή µεµβράνη και τού οποίου η 
λειτουργία είναι η ρύθµιση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τού 
κυττάρου, µέσω τού συνόλου σχεδόν των γενετικών πληροφοριών που 
περιέχει 6. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κεντρικό τµήµα τού ατόµου, που αποτελείται 
από τα πρωτόνια και τα νετρόνια, φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και 
γύρω του κινούνται τα ηλεκτρόνια 7. ΑΣΤΡΟΝ. (α) το κέντρο αστέρα ή 
πλανήτη: ο ~ τού Ηλίου (β) η κεντρική περιοχή γαλαξία 8. ΓΕΩΛ. το 
κεντρικό, διάπυρο τµήµα στο εσωτερικό τής Γης, που βρίσκεται κάτω 
από τον µανδύα και εκτείνεται σε βάθος 2.900 χιλιοµέτρων µέχρι το 
κέντρο τού πλανήτη· αποτελείται από τον εξωτερικό πυρήνα, που 
µπορεί να είναι υγρός, και τον εσωτερικό, που έχει πάχος 1.300 χι-
λιόµετρα και µπορεί να είναι στερεός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρήν, -ήνος, αρχική σηµ. «κουκούτσι», < πυρός «σιτάρι» 
< I.E. *pü-ro- «κόκκος, κουκούτσι - σιτηρά», πβ. λιθ. pOrai «σιτηρά 
(τού χειµώνα)», αρχ. σλαβ. pyro «κεχρί», αρχ. αγγλ. fyrs «άγρω-στις» 
(> αγγλ. furze) κ.ά. Οµόρρ. δωρ. σπυρός (βλ. λ. σπυρί). Οι σύγχρονοι 
επιστηµ. όρ. αποδίδουν το γαλλ. nucleus]. πυρηνέλαιο (το) [1891] 
{πυρηνελαί-ου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το λάδι που εξάγεται από τα 
κουκούτσια (πυρήνες) τής ελιάς µε εκχύλιση µε οργανικούς διαλύτες· 
χρησιµοποιείται στη διατροφή και τη σαπωνο-ποιία ΣΥΝ. 
πυρηνόλαδο. πυρηνικός, -ή, -ό 1. ΦΥΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον 
πυρήνα τού ατόµου και τις ιδιότητες του: ~ σύντηξη | σχάση | 
ακτινοβολία | αντίδραση ΣΥΝ. ατοµικός (β) πυρηνική ενέργεια η 
ενέργεια που απελευθερώνεται σε µεγάλες ποσότητες κατά τη 
διάρκεια πυρηνικών αντιδράσεων (βλ. λ. αντίδραση) ή µεταπτώσεων 
των ατοµικών πυρήνων από ορισµένη ενεργειακή στάθµη σε άλλη 
χαµηλότερη (γ) πυρηνικό όπλο όπλο µε τεράστια εκρηκτική και 
καταστροφική δύναµη, που λειτουργεί είτε µε σχάση είτε µε σύντηξη 
ατοµικών πυρήνων (δ) πυρηνική κεφαλή (i) η κεφαλή ενός πυρηνικού 
πυραύλου (ii) (συνεκδ.) ο πυρηνικός πύραυλος: µια χώρα που διαθέτει 
πλήθος πυρηνικών κεφαλών (ε) πυρηνικός πόλεµος ο πόλεµος που 
διεξάγεται µε πυρηνικά όπλα (στ) πυρηνικός χειµώνας η κατάσταση 
ψύχους, σκότους και ερήµωσης, που έπεται ενός πυρηνικού πολέµου 
(ζ) πυρηνικός αντιδραστήρας τεχνολογικό κατασκεύασµα για την 
αξιοποίηση τής πυρηνικής ενέργειας, εντός τού οποίου λαµβάνει χώρα 
συνεχής αλλά ελεγχόµενη πυρηνική σχάση ή σύντηξη και 
απελευθερώνεται ποσότητα πυρηνικής ενέργειας: ~ σχάσεως | 
σύντηξης (η) πυρηνική φυσική κλάδος τής φυσικής, που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη τού πυρήνα τού ατόµου ως φυσικού 
συστήµατος, καθώς και των φυσικών φαινοµένων που σχετίζονται µε 
αυτόν 2. αυτός που σχετίζεται µε τη χρήση τής πυρηνικής ενέργειας: ~ 
οπλοστάσιο | απόβλητα | δοκιµή | τεχνολογία | εξοπλισµός | εργοστάσιο 
| ατύχηµα 3. αυτός που κατέχει πυρηνικά όπλα: - υποβρύχιο | 
αεροπλανοφόρο | δύναµη (κράτος µε πυρηνικό οπλοστάσιο) · 4. 
(ειδικότ.) ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον πυρήνα τού κυττάρου: ~ 
µεµβράνη 5. πυρηνική ιατρική ο κλάδος που ασχολείται (i) µε τη 
διάγνωση (µέσω τής σπινθηρογραφικής απεικόνισης οργάνων και τής 
αναζήτησης διαγνωστικών δεικτών στα βιολογικά υγρά) (ii) µε τη 
θεραπευτική χορήγηση των κατάλληλων κατά περίπτωση 
ραδιενεργών ισοτόπων σε διάφορες παθήσεις · 6. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε τον πυρήνα (βλ.λ.) σώµατος, αντικειµένου, οργάνωσης 
(β) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. πυρηνική οικογένεια τύπος οικογενειακής οργάνωσης 
που χαρακτηρίζει τις βιοµηχανικές κοινωνίες και περιλαµβάνει τον 
σύζυγο, τη σύζυγο και τα ανήλικα και άγαµα τέκνα (κατ' αντιδιαστολή 
προς τη διευρυµένη οικογένεια). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
nuclear]. πυρηνίσκος (ο) ΒΙΟΛ. σφαιρικός σχηµατισµός τού πυρήνα 
των κυττάρων πλούσιος σε R.N.A. (βλ.λ.), ο οποίος εξαφανίζεται κατά 
τη µίτωση και επανεµφανίζεται στους θυγατρικούς πυρήνες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από λατ. nucleolus]. πυρηνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{πυρηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (επιστηµ.) ο όµοιος µε πυρήνα 
καρπού: (ΑΝΑΤ.) ~ απόφυση (η απόφυση τού δεύτερου αυχενικού 
σπονδύλου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. πυρηνοκίνητος, -η, -ο αυτός 
που κινείται µε πυρη\Ίκή ενέργεια: ~ υποβρύχιο. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nuclear-powered], πυρηνόλυση (η) {-
ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. η διάλυση τού πυρήνα των κυττάρων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyrenolysis]. πυρίαµα (το) 
{πυριάµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. θερµό επίθεµα (όπως φιάλη µε 
ζεστό νερό, κατάπλασµα κ.λπ.) που τοποθετείται για θεραπευτικούς 
σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. αοχ. < πυριώ (-άω) < πυρία «ατµόλουτρο» (< πυρ)]. πυριγενής, 
-ής, -ές κ. πυρογενής [µτγν.] {πυριγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-
σπάν.) 1. αυτός που γεννιέται ή σχηµατίζεται µέσα στη φωτιά ή από τη 
φωτιά 2. αυτός που υπέστη κατεργασία, που σφυρηλα- 

τήθηκε µε τη χρήση φωτιάς: - εργαλείο | όργανο.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-νς, -ες- 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πυρι- (< πϋρ) + -γενής < γένος]. 

πυρίκαυστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κάηκε από τη φωτιά, που απο-
τεφρώθηκε: ~ σκεύος ΣΥΝ. αποτεφρωµένος. [ΕΤΥΜ αρχ. < πυρι- (< 
πϋρ) + -καυστος < καίω]. 

πυρίµαχος, -η, -ο αυτός που αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες, που δεν 
καταστρέφεται εύκολα από τη φωτιά: ~ σκεύος | υλικά. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< πυρι- (< πϋρ) + -µαχος < µάχοµαι]. 

πύρινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που καίει, που βγάζει φωτιά ή αποτε-
λείται από φωτιά: οι ~ γλώσσες έγλειφαν τους τοίχους τού φλεγόµενου 
κτηρίου || ~ λαίλαπα (πυρκαγιά) || το ~ µέτωπο τής πυρκαγιάς || (µτφ.) 
«οι κάτοικοι τής περιοχής προσπαθούσαν να σταµατήσουν τον ~ 
δράκο και να σώσουν τις περιουσίες τους» ΣΥΝ. διάπυρος, πυρω-
µένος 2. (µτφ.) ο γεµάτος πάθος και ένταση, κυρ. επιθετική: ~ λόγοι 
εκφωνούνται στη Βουλή κατά τής φορολογικής µεταρρύθµισης || -
µάτια | κήρυγµα | άρθρο ΣΥΝ. ένθερµος, φλογερός, λάβρος. 

πυρίτης (ο) [µτγν.] {πυριτών} ΓΕΩΛ. πέτρωµα που έχει την ιδιότητα 
να παράγει φωτιά µε την τριβή σε άλλο αντικείµενο (βλ. κ. λ. πυρό-
λιθος) ΣΥΝ. στουρνάρι. 

πυρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) εκρηκτική ύλη που αποτελείται από 
µείγµα νίτρου, θείου και ξυλάνθρακα και αναδίδει µαύρο καπνό 
όταν εκρήγνυται ΣΥΝ. µπαρούτι. 
[ΕΤΥΜ. < θηλ. τού µτγν. πυρίτης (ο) «είδος τσακµακόπετρας που ανά-
βει φωτιά» ως απόδ. τού γαλλ. poudre «µπαρούτι»]. 

πυριτιδαποθήκη (η) [1847] {πυριτιδαποθηκών} (λόγ.) 1. αποθήκη 
πυρίτιδας (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) η αποθήκη πυροµαχικών 3. (µτφ.) η 
γεωγραφική περιοχή που αποτελεί λανθάνουσα εστία πολέµου λόγω 
συσσωρευµένων εντάσεων και αντιθέσεων: η ~ τής Ευρώπης (χαρα-
κτηρισµός για τα Βαλκάνια). 

πυριτιδοποιείο (το) [1847] (λόγ.) το εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας 
(βλ.λ.) και άλλων εκρηκτικών και πολεµικών υλών ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
µπαρουτάδικο. 

πυριτιδοποιία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η τέχνη ή η βιοµηχανία 
παρασκευής πυρίτιδας και πυροµαχικών. — πυριτιδοποιός (ο) 
[1847]. 

πυρίτιο (το) [1873] {πυριτίου} ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Si), 
που απαντά σε µεγάλο ποσοστό στα πετρώµατα τού στερεού φλοιού 
τής Γης υπό µορφήν οξυγονούχων ενώσεων χρησιµοποιείται στη µι-
κροηλεκτρονική (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — πυριτικός, -ή, -ό [1819], 
[ΕΤΥΜ. < πυρίτης (λίθος) < πυρ, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. silicon 
(< λατ. silex «χαλίκι, πυρίτης»)]. 

πυριτιούχος, -ος, -ο [1873] αυτός που περιέχει πυρίτιο. 
[ΕΤΥΜ. < πυρίτιο + -ούχος < έχω]. 

πυριτοδόκη (η) {πυριτοδοκών} ΝΑΥΤ. (παλαιότ.) δοχείο ή κιβώτιο για 
τη φύλαξη τής πυρίτιδας, που χρησιµοποιήθηκε για τα πυροβόλα των 
πολεµικών πλοίων. 
[ΕΤΥΜ. < πυρίτ(ιδα) + -δόκη < δέχοµαι (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. caisse 
à poudre]. 

πυριτοκάµινος (η) {πυριτοκαµίν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η ειδική κάµι-
νος, µέσα στην οποία γίνεται η φρύξη τού σιδηροπυρίτη κατά τη βιο-
µηχανική παρασκευή τού θειικού οξέος. 

πυριτόλιθος (ο) [1873] {πυριτολίθ-ου | -ων, -ους} ο πυρόλιθος. 
πυριφλεγής, -ής, -ές {πυριφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. (κυριολ.) 

αυτός που καίγεται αναδίδοντας φλόγες 2. (µτφ.) πολύ θερµός και 
έντονος: ~ έρως ΣΥΝ. ένθερµος, διακαής, σφοδρός, φλογερός. Επίσης 
πυρίφλεκτος, -η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πυρι- (< πϋρ) + -φλεγής < φλέγω]. 

πυρκαγιά κ. (λόγ.) πυρκαϊά (η) [αρχ.] µεγάλης έκτασης φωτιά η 
οποία καταστρέφει κτήρια, δάσος κ.λπ.: ~ ξέσπασε σε παλιό εργο-
στάσιο και το κατέστρεψε ολοσχερώς || ~ µεγάλης έκτασης µαίνεται 
σε πευκόφυτο δάσος τής Αττικής || καταπολέµηση | κατάσβεση τής ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρκαϊά (πβ. µυκ. pu-ka-wo = Πυρκαεύς) < πϋρ + θ. κα-
(< καίω, πβ. παθ. αόρ. β' έ-κά-ην) + -ιά]. 

ΠΥΡ.ΚΑΛ. (το | προφορ. η) Πυριτιδοποιείο-Καλυκοποιείο. 
nupo- | πυρό κ. πυρι- | πυρι- κ. πυρ- | πύρ- ά συνθετικό για τον 

σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται: 1. µε τη φω-
τιά: πυρ-ασφάλεια, πυρ-φόρος, πυρί-καυστος, πυρό-σβεση 2. µε την 
ανάφλεξη: πυρο-δοτώ, πυρο-τέχνηµα, πύρ-αυλος 3. µε τα πυρά, τη βο-
λή: πυρο-βολισµός 4. µε το κόκκινο χρώµα τής φωτιάς: πυρ-άκανθος, 
πυρό-ξανθος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πυρο-ειδής, µτγν. 
πνρο-φόρος), που προέρχεται από το ουσ. πϋρ (βλ.λ.) και απαντά επί-
σης ως πυρ- προ φωνήεντος και συµφώνου (λ.χ. αρχ. πυρ-άγρα, πυρ-
φόρος), καθώς και ως πυρι- (από τη δοτ. ενικού, λ.χ. αρχ. πυρί-καυ-
στος, πυρι-φλεγής)]. 

πυροβασία (η) {χωρ. πληθ.} το βάδισµα ξυπόλυτου πάνω σε αναµ-
µένα κάρβουνα, χωρίς να καίγεται (π.χ. στα αναστενάρια). 

πυροβάτης (ο) {πυροβατών}, πυροβάτισσα (η) {πυροβατισσών} 
πρόσωπο που εκτελεί πυροβασία (βλ.λ.) (βλ. κ. λ. αναστενάρης). 
[ΕΤΥΜ < πύρο- (< πυρ) + -βάτης < βαίνω, πβ. κ. δια-βάτης, επι-βάτης, 
ανα-βάτης]. 

πυροβολαρχία (η) [1833] {πυροβολαρχιών} ΣΤΡΑΤ. µονάδα τού πυρο-
βολικού, που διαθέτει έξι πυροβόλα και διοικείται από λοχαγό. 
[ΕΤΥΜ. < πυροβόλο + -αρχία < άρχω, απόδ. τού γαλλ. batterie]. 

πυροβολείο (το) [1858] ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό έργο που διαθέτει προ-
στασία από τα εχθρικά πυρά, στο οποίο στεγάζονται και από το 
οποίο βάλλουν τα πυροβόλα. 

πυροβόληση (η) → πυροβολώ 
πυροβολητής (ο) [1847] ΣΤΡΑΤ. Ο χειριστής πυροβόλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
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καννονιέρης. 
πυροβολικός, -ή, -ό [1822] ΣΤΡΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το πυροβόλο 2. 

πυροβολική (η) κλάδος τής πολεµικής επιστήµης και τέχνης, που έχει ως 
αντικείµε\Ό µελέτης τα διάφορα είδη πυροβόλων 3. Πυροβολικό (το) 
(συντοµ. ΠΒ) (α) µάχιµο Όπλο τού Στρατού Ξηράς, που πολεµά µε πυροβόλα 
και κύριο καθήκον του είναι να παρέχει πυρά υποστήριξης στο Πεζικό και στα 
Τεθωρακισµένα, προσβάλλοντας στόχους επιφανείας· ΦΡ. βαρύ πυροβολικό 
βλ. λ. βαρύς (β) ΝΑΥΤ. το σύνολο των πυροβόλων πολεµικού πλοίου, καθώς 
και το προσωπικό που τα χειρίζεται. 

πυροβολισµός (ο) [1825] 1. η εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου (πιστολιού ή 
τουφεκιού): πέφτουν (σποραδικοί) ~ ΣΥΝ. βολή, τουφεκιά, πιστολιά 2. 
(συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται κατά την εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου 
(κυρ. φορητού): ο ~ ακούστηκε από εκεί ΣΥΝ. τουφεκιά, πιστολιά. 

πυροβόλο (το) 1. κάθε όπλο που λειτουργεί µε εκρηκτική ύλη, εκτοξεύοντας σε 
µεγάλη απόσταση βλήµατα, τα οποία προωθούνται και επιταχύνονται µέσα 
στον σωλήνα ή στην κάννη από τα αέρια καύσεως 2. µεγάλο, µη φορητό 
εκηβόλο όπλο, που εκτοξεύει βαρέα βλήµατα, συνήθ. στηριζόµενο σε 
κιλλίβαντα ΣΥΝ. καννόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
canon]. 

πυροβόλος, -ος, -ο αυτός που εκτοξεύει βλήµατα µε την προωθητική δύναµη 
αερίων καύσεως: - όπλα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., για φλεγόµενα βέλη, < πύρο- (< πϋρ) + -βόλος < βάλλω, πβ. 
δισκο-βόλος, σφαιρο-βόλος). 

πυροβολώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1854] {πυροβολείς... | πυροβόλ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) βάλλω µε πυροβόλο όπλο, ρίχνω πυροβολισµό: 
έβγαλε το πιστόλι του και πυροβόλησε στον αέρα | στα τυφλά ♦ (µετβ.) 2. 
κατευθύνω τη βολή πυροβόλου όπλου προς (κάποιον/κάτι): τον πυροβόλησαν 
σχεδόν εξ επαφής || πυροβόλησε τον στόχο µε κλειστά µάτια ΣΥΝ. ρίχνω 3. 
(µτφ.) εκτοξεύω κατηγορίες εναντίον κάποιου: «µην πυροβολείτε τον 
υπουργό», είπε ο πρωθυπουργός, «την ευθύνη αναλαµβάνω εξ ολοκλήρου εγώ»- 
ΦΡ. µην πυροβολείτε τον πιανίστα! µην κατηγορείτε κάποιον (ο οποίος δεν 
φταίει σε τίποτα, δεν έχει καµία ανάµειξη σε µια υπόθεση). [ΕΤΥΜ. < πύρο- 
(< πυρ) + -βολώ (< βάλλω), άσχετο µε το µτγν. πυροβολώ «σπέρνω σιτάρι» < 
πύρο- (< πυρός «σίτος», βλ. λ. πυρήνας)]. 

πυρογενής, -ής, -ές → πυριγενής 
πυρογραφία (η) [1898] {χωρ. πληθ.) 1. η µέθοδος διακοσµήσεως στερεών 

επιφανειών, λ.χ. ξύλου, δέρµατος, οστού, χαρτονιού κ.λπ., που συνίσταται στη 
χάραξη σχεδίων µε πυρακτωµένη µεταλλική ακίδα 2. (συνεκδ.) το έργο που 
δηµιουργήθηκε µε την παραπάνω µέθοδο. 
— πυρογραφίας, -ή, -ό, πυρογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pyrogravure (νόθο συνθ.)]. 

πυρογράφος (ο) το ειδικό εργαλείο µε το οποίο γίνεται η πυρογραφία (βλ.λ.). 
πυροδιάσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΧΗΜ. η πυρόλη-ση 

(βλ.λ.). 
πυροδότης (ο) [1895] {πυροδοτών} 1. ΝΑΥΤ. ναύτης πολεµικού πλοίου, που 

έχει ως έργο να µεταφέρει τα πυροµαχικά από τις αποθήκες τού πλοίου στα 
πυροβόλα 2. (παλαιότ.) ράβδος µε φιτίλι στο ένα της άκρο, µε την οποία 
µεταδιδόταν η φωτιά στο έκκαυµα των παλαιών πυροβόλων. 

πυροδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να πυροδοτεί κανείς 
κάτι: η ~ τού δυναµίτη || (µτφ.) η ~ βίαιων εκδηλώσεων από τις εµπρηστικές 
δηλώσεις πολιτικών παραγόντων 2. η έναρξη τής χηµικής αντίδρασης µέσα 
στον θάλαµο καύσεως πυραύλου, η οποία θα παραγάγει τα θερµά αέρια που 
απαιτούνται για την πρόωση του. — πυροδοτικός, -ή, -ό. 

πυροδοτώ ρ. µετβ. [1852] {πυροδοτείς... | πυροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. µεταδίδω φωτιά (σε εκρηκτική ύλη) 2. (γενικότ.) προκαλώ έκρηξη 
(σε εκρηκτικό µηχανισµό): οι τροµοκράτες πυροδότησαν τη βόµβα µε 
τηλεχειρισµό 3. (µτφ.) προκαλώ την έντονη εκδήλωση, γίνοµαι αιτία να 
προκληθεί κάτι: η προκλητική αυτή ενέργεια θα πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες 
αντιδράσεις || η παραίτηση πυροδότησε σηµαντικές εξελίξεις || τις φήµες 
πυροδότησε µια συνέντευξη του || «υπάρχουν τρόποι να δοθεί στις γυναίκες η 
θέση που τους αξίζει στα µέσα ενηµέρωσης, χωρίς να είναι αναγκαίο να 
πυροδοτήσουµε έναν πόλεµο των φύλων...» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ; < πύρο- (< πυρ) 
+ -δοτώ < δότης]. 

πυροηλεκτρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το φαινόµενο τής ανάπτυξης αντίθετων 
ηλεκτρικών φορτίων σε διάφορα τµήµατα υπερθερµασµέ-νου κρυστάλλου. — 
πυροηλεκτρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pyroelectricity]. 

πυροκροτητής (ο) µικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, τοποθετηµένη σε ειδική 
µεταλλική θήκη, που η έκρηξη της προκαλεί την ανάφλεξη πυρίτιδας ή άλλης 
εκρηκτικής ή προωθητικής ύλης ΣΥΝ. εµπύρευµα. 
— πυροκροτικός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -κροτητής < κροτώ, απόδ. τού αγγλ. detonator]. 

πυρολάτρης (ο) [1845] {πυρολατρών}, πυρολάτρισσα (η) (πυρο-λατρισσών} 
1. πρόσωπο που αποδίδει θεϊκή ή µυστηριακή δύναµη στη φωτιά, 
καθιστώντας την αντικείµενο λατρείας 2. οπαδός τού ζω-ροαστρισµού. 

πυρολατρία (η) [1845] {πυρολατριών} 1. η λατρεία τής φωτιάς ως θεϊκής ή 
µυστηριακής δύναµης 2. ο ζωροαστρισµός (βλ.λ.). — πυρολα-τρικός, -ή, -ό 
[1892], 

πυρόλιθος (ο) [1847] {πυρολίθ-ου | -ων, -ους) σκληρή πέτρα, µία από τις 
µορφές τού πυριτίου, που παράγει σπινθήρα µε την τριβή ΣΥΝ. πυ- 

ριτόλιθος, στουρναρόπετρα, τσακµακόπετρα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pierre à feu]. 

πυρόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η διάσπαση πολύπλοκων 
µορίων οργανικών ενώσεων σε απλούστερα µε την επίδραση υψηλής 
θερµοκρασίας· χρησιµοποιείται ως µέθοδος διυλίσεως τού πετρελαίου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyrolysis]. 

πυροµανής, -ής, -ές {πυροµαν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} αυτός που πάσχει από 
πυροµανία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < πυρο- (< πυρ) + -µανής < µαίνοµαι (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

πυροµανία (η) [1852] (χωρ. πληθ.} η ψυχαναγκαστική παρόρµηση που παρωθεί 
κάποιον να ανάβει φωτιές, να προκαλεί πυρκαγιές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pyromanie]. 

πυροµαντεία (η) [µτγν.] {πυροµαντειών} η µαντεία που βασίζεται στην 
παρατήρηση τής φωτιάς, που αξιοποιεί ως σηµάδια καµένα αντικείµενα, 
σφάγια κ.λπ. ΣΥΝ. εµπυροσκοπία. 

πυροµαντης (ο) [µτγν.] {πυροµάντ-εις, -εων}, πυροµάντισσα (η) 
{πυροµαντισσών} πρόσωπο που προβλέπει, προφητεύει τα µελλούµενα µε 
πυροµαντεία. 

πυροµαχικά (τα) [1870] (περιληπτ.) τα βλήµατα, οι εκρηκτικές ύλες ή συσκευές 
κ.λπ., το πολεµικό υλικό: αποθήκη πυροµαχικών || τους τελείωσαν τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. munitions]. 

πυροµεταλλουργία (η) {χωρ. πληθ.} η διαδικασία ή τεχνική επεξεργασίας των 
µεταλλευµάτων µε τη θερµότητα, εξαγωγή των µετάλλων από αυτά ή µε την 
τήξη ή την πύρωση τους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pyrometallurgy]. 

πυροµετρία (η) [πυροµετριών} η επιστηµονική µέτρηση υψηλών 
θερµοκρασιών. — πυροµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pyrométrie]. 

πυρόµετρο (το) [1766] {πυροµέτρ-ου | -ων} όργανο για τη µέτρηση πολύ 
υψηλών θερµοκρασιών, το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση µετρήσεως την 
ακτινοβολία που εκπέµπεται από ένα σώµα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pyromètre]. 

πυρονόµος (ο) αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. βαθµός, ΠΕΜ.). 
[ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ, πυρός) + -νόµος, κατά τα αστυ-νόµος, τροχονόµος, 
στρατο-νόµος]. 

πυροπαθής, -ής, -ές {πυροπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει 
πληγεί από πυρκαγιά, που έχει υποστεί καταστροφή ή ζηµιά από φωτιά ΣΥΝ. 
πυρόπληκτος. 
[ΕΤΥΜ < πυρο- (< πυρ) + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. 
β' ε-παθ-ον), κατά το πληµυρο-παθής]. 

πυρόπληκτος, -η, -ο πυροπαθής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -πληκτος < 
πλήττω, κατά το σεισµό-πλη-κτος]. 

πυροπροστασία (η) {πυροπροστασιών} το οργανωµένο σύστηµα προστασίας 
(κτηρίου, δάσους κ.λπ.) από πυρκαγιά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fire 
protection]. 

πυροπυξιδα (η) [1856] πυροµετρικό όργανο για τη µέτρηση τής θερµοκρασίας 
των κλιβάνων. 

πυρόσβεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η κατάσβεση πυρκαγιάς: στην - 
µετέχουν στρατιώτες και εθελοντές. [ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + σβέση (βλ.λ.)]. 

πυροσβεστήρας (ο) [1833] το φορητό ή κινητό, συνήθ. κόκκινο, κυλινδρικό 
δοχείο, που τοποθετείται προληπτικά σε κτήρια, µεταφορικά µέσα κ.λπ. για 
την άµεση κατάσβεση πυρκαγιών µικρής εκτάσεως µε την εκτόξευση ειδικών 
χηµικών ουσιών, οι οποίες µπορούν λ.χ. να ψύχουν τα υλικά ή τα αντικείµενα 
που καίγονται ή να σβήνουν τις φλόγες στερώντας τους το οξυγόνο. 
[ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -σβεστήρας < αρχ. σβέννυµι (βλ. σβήνω), απόδ. 
τού γαλλ. extincteur de feu]. 

πυροσβέστης (ο) [1855] (πυροσβεστών}, πυροσβέστρια (η) [1899] 
{πυροσβεστριών} (σηµ. 1) 1. µέλος τού Πυροσβεστικού Σώµατος, επι-
φορτισµένο µε το έργο τής κατάσβεσης πυρκαγιών 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε 
επεµβαίνει σε καταστάσεις εντάσεως και συγκρούσεων, κατευνάζοντας τα 
πνεύµατα. [ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -σβέστης (< αρχ. σβέννυµι, βλ. κ. 
σβήνω)]. 

πυροσβεστικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατάσβεση 
πυρκαγιών ή µε τους πυροσβέστες: ~ αντλία | κρουνός | αεροπλάνο | µέσα | 
δυνάµεις | προσωπικό 2. (α) πυροσβεστικό (όχηµα) µηχανοκίνητο, συνήθ. 
βυτιοφόρο, όχηµα πυρόσβεσης, ειδικά εξοπλισµένο µε αντλία και εύκαµπτους 
σωλήνες µεγάλης παροχής και µήκους (ώς και 300 µέτρων) για την εκτόξευση 
νερού ή χηµικών διαλυµάτων µε υψηλή πίεση, εφοδιασµένο µε ειδική σκάλα 
ταχείας ανάπτυξης για την επέµβαση σε ψηλά κτήρια (β) Πυροσβεστική 
(Υπηρεσία) | Πυροσβεστικό Σώµα ειδική υπηρεσία αµέσου δράσεως για την 
κατάσβεση πυρκαγιών, τον απεγκλωβισµό ατόµων ή την αντιµετώπιση 
πληµυρών µε προσωπικό ειδικά εκπαιδευµένο και µε ανάλογο εξοπλισµό: το 
τηλέφωνο τής ~ είναι 199 3. (µτφ.) αυτός που επιχειρεί να µειώσει τις εντάσεις, 
να ηρεµήσει τα πνεύµατα: οι ~ επεµβάσεις τού προέδρου δεν κατάφεραν να 
συµφιλιώσουν τις αντίπαλες παρατάξεις µέσα στο κόµµα || ~ µέτρα | αποφάσεις 
|| τέτοιες κρίσεις δεν αντιµετωπίζονται µε ~ ενέργειες ΣΥΝ. κατευναστικός. — 
nupo-σβεστικ-ά | -ώς επίρρ. 

πυροστάτης (ο) (πυροστατών} η πυροστιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
πυριστάτης < πυρι- (< πϋρ) + -στάτης < θ. στα-τού ρ. Γστηµι (βλ. λ. ϊ-στα-µαι), 
πβ. κ. θερµο-στάτης]. 

πυροστιά (η) 1. µεταλλικός τρίποδας µε τριγωνικό ή κυκλικό πλαίσιο για την 
τοποθέτηση χύτρας ή άλλου σκεύους πάνω από τη φωτιά 
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ΣΥΝ. πυροστάτης 2. (συνεκδ.) κάµινος πάνω από την οποία υπάρχει 
εγκατεστηµένη πυροστιά (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πυροστιά < µτγν. πυρεστία «τζάκι, θερµάστρα» (µε 
την επίδρ. των συνθέτων από πύρο-) < πυρ + εστία. Σύµφωνα µε λι-
γότερο πιθ. εκδοχή, η λ. προέρχεται από συµφυρµό των λ. πυροστάτης 
(µεσν. | µτγν.) και παρεστία (αρχ.)]. 

πυρόσφαιρα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) ο πυρήνας τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyrosphère]. 

πυροσωλήνας (ο) [1847] πυροτεχνική συσκευή που πυροδοτεί εκρη-
κτικό βλήµα: ~ ωρολογιακός | ηλεκτρικός || αντιαεροπορικός | αντι-
βαλλιστικός ~ προσεγγίσεως. 

πυροτέχνηµα (το) [1840] {πυροτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κατα-
σκεύασµα από εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες, που εκτοξεύεται ψηλά 
στον ουρανό και σκορπίζεται (καθώς εκρήγνυται) σε πολύχρωµα, 
φωτεινά, φαντασµαγορικά σχήµατα, συχνά µε δυνατούς ήχους, συ-
ριγµούς και κρότους σε εορτασµούς, εκδηλώσεις, τελετές κ.λπ. ΣΥΝ. 
βεγγαλικό, βαρελότο, φωτοβολίδα 2. (συνεκδ.) πυροτεχνήµατα (τα) οι 
φαντασµαγορικές εκρήξεις των παραπάνω κατασκευασµάτων: στο 
τέλος τού καρναβαλιού θα ανάψουν | ρίξουν πυροτεχνήµατα ΣΥΝ. 
βεγγαλικά 3. (µτφ.) η ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση εντυ-
πωσιασµού χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα: η υπόσχεση για µείωση 
τής στρατιωτικής θητείας αποδείχθηκε προεκλογικό ~. [ΕΤΎΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. firework]. 

πυροτέχνης (ο) [1772] {πυροτεχνών} 1.ο τεχνίτης που κατασκευάζει 
πυροτεχνήµατα 2. ΣΤΡΑΤ. ο πυροτεχνουργός (βλ.λ.). Επίσης πυροτε-
χνίτης. 
[ΕΤΎΜ. < πυρο- (< πυρ) + -τέχνης < τέχνη, πβ. βιο-τέχνης, καλλι-τέ-
Χνης]- 

πυροτεχνικός, -ή, -ό [1766] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τέχνη τής 
κατασκευής πυροτεχνηµάτων 2. πυροτεχνική (η) η πυροτεχνουρ-γία 
(βλ,λ.). 

πυροτεχνουρνία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού πυροτεχνουργού 2. 
ΣΤΡΑΤ. κλάδος τής κατασκευαστικής τεχνολογίας, που ασχολείται µε 
την παρασκευή, τη χρήση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εκρη-
κτικών υλών ΣΥΝ. πυροτεχνική. 

πυροτεχνουργός (ο) [1888] 1. τεχνίτης ειδικευµένος στην παραγωγή, 
χρήση και συντήρηση πυροτεχνηµάτων ή στην παρασκευή εκρη-
κτικών (στη γόµωση βληµάτων) ΣΥΝ. πυροτέχνης, πυροτεχνίτης 2. 
ΣΤΡΑΤ. τεχνικός ειδικευµένος στον εντοπισµό, την εξουδετέρωση και 
απογόµωση εκρηκτικών µηχανισµών, πυροµαχικών: ο - κατάφερε να 
εξουδετερώσει την ωρολογιακή βόµβα πέντε λεπτά πριν από την 
έκρηξη της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. pyrotechnicien]. 

Πυρότουβλο (το) πυρίµαχη πλίνθος, τούβλο από πυρίµαχο υλικό, από 
µη µεταλλικά ορυκτά (άργιλο, βοξίτη κ.λπ.), που χρησιµοποιείται στη 
µεταλλουργία, την υαλουργία και την οικοδοµική (κατασκευή 
τζακιών κ.λπ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. firebrick]. 

πυροφάνι (το) {πυροφαν-ιού | -ιών} 1. η πρόσθετη και εξέχουσα σχά-
ρα στην πλώρη αλιευτικού, πάνω στην οποία τοποθετείται ειδική λά-
µπα, ώστε το φως να προσελκύει ψάρια κατά το νυχτερινό ψάρεµα 
2. (συνεκδ.) το νυχτερινό ψάρεµα µε τον παραπάνω τρόπο: πάω για ~ 
3. (αργκό) ΣΤΡΑΤ. (ως καψώνι) η τοποθέτηση αναµµένου χαρτιού ανά-
µεσα στα δάχτυλα τού ποδιού στρατιώτη που κοιµάται. 
[ΕΤΎΜ. < πυρο- (< πυρ) + -φάνι (< µτγν. φανίον, υποκ. τού αρχ. φα-
νός)]. 

πυροφοβία (η) {πυροφοβιών} ΨΥΧΟΛ. Ο παθολογικός φόβος για τη 
φωτιά, τις πυρκαγιές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pyrophobia]. 

πυρπόληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταστρο-
φή µε εµπρησµό: η ~ τής τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη. 

πυρπολητής (ο) [µτγν.] 1. το πρόσωπο που πυρπολεί 2. ΙΣΤ. ο µπουρ-
λοτιέρης, ο κυβερνήτης ή ναύτης πυρπολικού. 

Πυρπολικό (το) µικρό ευέλικτο πλοίο, γεµάτο εύφλεκτες και εκρη-
κτικές ύλες, το οποίο προσκολλάται σε εχθρικό σκάφος, ώστε µε την 
ανάφλεξη των εκρηκτικών υλών να το καταστρέψει ΣΥΝ. µπουρλότο. 
[ΕΤΎΜ Απόδ. τού γαλλ. brûlot (βλ. κ. µπουρλότο)]. 

Πυρπολικός, -ή, -ό [1825] αυτός που σχετίζεται µε την πυρπόληση, 
που προκαλεί εµπρησµό ΣΥΝ. εµπρηστικός. 

πυρπολώ ρ. µετβ. {πυρπολείς... | πυρπόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. καταστρέφω (κάτι) βάζοντας του φωτιά, προκαλώ την ανά-
φλεξη και καύση του: οι Τούρκοι πυρπόλησαν τη Σµύρνη το 1922 ΣΥΝ. 
κατακαίω 2. (µτφ.) προκαλώ έντονα συναισθήµατα: ο Ρήγας πυρπο-
λούσε τις καρδιές των Ελλήνων µε τα ποιήµατα του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πυρπολώ «ανάβω και διατηρώ τη φωτιά (γυρίζοντας τα ξύλα)» < 
πυρ + πολώ (-έω) «γυρίζω, (περι)στρέφω», ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. 
πέλω | -οµαι «κινούµαι, περιστρέφοµαι» (βλ. λ. πόλος), πβ. κ. άνα-
πολώ, περι-πολώ]. 

πύρρειος, -ος, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Πύρρο (βλ.λ.)· ΦΡ. πύ-
ρειος νίκη η νίκη που επιτυγχάνεται µε βαρύτατες απώλειες τού νι-
κητή, ώστε να µην έχει ουσιαστικό αντίκρισµα: η κατάκτηση τής 
Κρήτης ήταν για τους Γερµανούς µια ~, αφού καθυστέρησε καθορι-
στικά την επίθεση τους στη Σοβιετική Ένωση, πβ. κ. καδµεία νίκη λ. 
καδµείος. 

πυρρίχη (η) {πυρριχων} ο πυρρίχιος χορός (βλ. λ. πυρρίχιος).   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. πυρρίχιος]. 

πυρρίχιος (ο) {πυρριχί-ου | -ων, -ους} 1. πολεµικός χορός, που κατά-
γεται κυρ. από τις αρχαίες δωρικές πόλεις, οι κινήσεις τού οποίου 
συνιστούν χορευτική απόδοση των επιθετικών ή αµυντικοί ενεργει- 

ών ενόπλων µαχητών κατά τη διάρκεια τής µάχης 2. ΜΕΤΡ (ενν. πους) 
µέτρο που βασίζεται σε πόδα αποτελούµενο από δύο βραχείες συλ-
λαβές (βλ. λ. µετρικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πυρρίχη (ενν. δρχησις) < πυρρός «ερυθρός, αυτός 
που έχει το χρώµα τής φωτιάς» (βλ.λ.) + επίθηµα -ιχος (πβ. κ. µειλί-
χη - µειλίχιος)]. 

πυρρόξανθος, -η, -ο αυτός που έχει κοκκινόξανθο χρώµα: ~ µαλλιά | 
γένια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΎΜ. µεσν. < πυρρός (βλ.λ.) + ξανθός]. 

πυρρός, -ά, -όν (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει το χρώµα τής φωτιάς, 
ξανθοκόκκινος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµια Pu-wo, Pu-wa, Pu-wi-no), 
που συνδ. µε τις λ. πυρ και πυρσός (δωρ.). Σύµφωνα µε την πιο ασφα-
λή ερµηνεία, οι τ. πυρρός και πυρσός προέρχονται από το ουσ. πυρ, 
αλλά παράγονται από διαφορετικά επιθήµατα: πυρρός < *πυρ-Ρός 
(όπως επιµαρτυρούν οι τ. τής Μυκηναϊκής) < πυρ + επίθηµα -Εός (πβ. 
πολιός < *πολι-Ρός), ενώ πυρσός < πυρ + επίθηµα -σός. Η υιοθέτηση 
κοινού αρχικού τ. *πυρσ-Ρός δεν προσφέρει ικανοποιητικές απαντή-
σεις]. 

Πυρρός (ο) 1. βασιλιάς τής Ηπείρου (318-272 π.Χ.), γνωστός για τις 
µεγάλες νίκες του επί των Ρωµαίων, στις οποίες όµως είχε βαρύτατες 
απώλειες 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πυρρός «ερυθρός, αυτός που έχει το χρώµα τής 
φωτιάς» (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

πυρρότριχος, -η, -ο [µτγν.] κοκκινοµάλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
πυρρόχρους, -ους, -ουν {πυρρόχρ-οος, -ου | -οες, -όων} αυτός που 

έχει το ξανθοκόκκινο χρώµα τής φωτιάς. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < πυρρός «ερυθρός, αυτός που έχει το χρώµα τής φω-
τιάς»)βλ.λ.) + -χρους < χρως, χροός (βλ. λ. χρώ-µα)]. 

πυρρόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει πυρρό χρώµα. [ΕΤΎΜ. < πυρρός 
«ερυθρός, αυτός που έχει το χρώµα τής φωτιάς» (βλ.λ.) + -χρωµος < 
χρώµα]. 

Πυρρών (ο) {Πύρρων-ος, -α) αρχαίος Έλληνας σκεπτικός φιλόσοφος 
(360-270 π.Χ.). 
[ΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. πυρρός «ερυθρός, αυτός που έχει το 
χρώµα τής φωτιάς» (βλ.λ.)]. 

πυρρώνειος, -α, -ο [µτγν.] ΦΙΛΟΣ, αυτός που σχετίζεται µε τον σκε-
πτικό φιλόσοφο Πύρρωνα: ~ σκέψη. Επίσης πυρρωνικός, -ή, -ό. 

πυρρωνισµός (ο) [1828] η σκεπτική γνωσιολογική θεωρία τού Πύρ-
ρωνα, που αρνείται κάθε αντικειµενική γνώση, αλήθεια και επιστή-
µη. — πυρρωνιστής (ο). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pyrrhonisme]. 

πυρσός (ο) φωτιστικό µέσο, το οποίο συνήθ. κρατιέται στο χέρι ή 
στερεώνεται στον τοίχο· αποτελείται από ένα κοµµάτι ρητινώδους ξύ-
λου περιτυλιγµένο µε λινάρι (διαποτισµένο µε εύφλεκτη ουσία), που 
ανάβει στην πάνω του άκρη ΣΥΝ. δάδα, δαυλός. [ΕΤΎΜ. αρχ. (δωρ. 
τ.) < πϋρ + επίθηµα -σός. Βλ. κ. πυρρός]. 

πυρφόρος, -ος, -ο 1. (α) αυτός που έχει, που φέρει φωτιά: «Προµηθεύς 
~» (τραγωδία τού Αισχύλου) (β) αυτός που µεταδίδει φωτιά, που 
προκαλεί φωτιά: ~ βέλη 2. (για ουσίες, κράµατα κ.λπ.) αυτός που έχει 
την ιδιότητα να αναφλέγεται χωρίς θέρµανση, τριβή ή κρούση, που 
παράγει σπινθήρες. [ΕΤΥΜ, αρχ. < πυρ + -φόρος < φέρω]. 

πυρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πυρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυ-
τός που έχει πυρακτωθεί, ο διάπυρος ΣΥΝ. πύρινος 2. αυτός που έχει 
το χρώµα ή τη λάµψη τής φωτιάς: ~ ανταύγειες.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-νς, ;ες. 

πυρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πύρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. µετα-
δίδω έντονη θερµότητα ή αυξάνω κατά πολύ τη θερµοκρασία (σε κά-
τι), φέρνοντας το κοντά λ.χ. στη φωτιά ή σε φλόγα: ο ήλιος πύρωνε τα 
µάρµαρα το αποµεσήµερο ΣΥΝ. θερµαίνω, καίω 2. (µτφ.) προσδίδω (σε 
κάτι) το κοκκινωπό χρώµα τής φωτιάς: το ηλιοβασίλεµα πύρωνε τον 
ορίζοντα 3. πυρακτώνω: ο σιδηρουργός πυρώνει το σίδερο ♦ (αµετβ.) 
4. (για πράγµατα) πυρακτώνοµαι: πύρωσε το µαγκάλι | το µάτι τής 
κουζίνας || πύρωσαν τα κάρβουνα 5. γίνοµαι πολύ πιο ζεστός, αποκτώ 
πολύ υψηλότερη θερµοκρασία: άσε τον φούρνο να πυρώσει λίγο και 
µετά βάζεις το ταψί. — πύρωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρώ (-
όω) < πϋρ]. 

πύρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πυράκτωση: ~ 
µεταλλεύµατος µε | χωρίς χηµική αντίδραση 2. ΙΑΤΡ. το αίσθηµα που 
έχει κανείς ότι κάτι τον καίει εσωτερικά: ~ στοµάχου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
καήλα, καούρα. 

πυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πύρωση, που 
προκαλεί πύρωση, αυξάνει τη θερµοκρασία σώµατος ή πυρακτώνει 
ΣΥΝ. καυστικός 2. πυρωτικό (το) αυτό που ανεβάζει την εσωτερική 
θερµοκρασία αυτού που το καταναλώνει. 

Π.Υ.Σ. (τα) Πρακτικά Υπουργικού Συµβουλίου. 
Π.Υ.Σ.∆.Ε. (το) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης. 

Π.Υ.Σ.Μ.Ε. (το) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μέσης Εκπαί-
δευσης. 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. (το) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

πυτζάµα (η) → πιτζάµα 
πυτιά (η) πηκτικό ένζυµο που εµφανίζεται στο γαστρικό υγρό µοσχα-

ριού και χρησιµοποιείται στην πήξη τού γάλακτος για την παραγωγή 
τυριού. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πυτία < πυετία < *πυ-ετός < πυός «πρωτόγαλα» (βλ. λ. 
πύον) + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. πάγ-ος - παγ-ετός). Σύµφωνα µε 
άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από αµάρτυρη γενική *πύ-ατος τού 



πυτιάζω 1523 πώς 
 

µτγν. πϋαρ (παράλλ. τ. τού αρχ. πυός)]. 
πυτιάζω ρ. µετβ. {πυτίασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω στο γάλα πυ-

τιά, για να πήξει και να γίνει τυρί. 
πυώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πυώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. 1. αυτός 

που έχει τη χαρακτηριστική όψη ή σύσταση τού πύου, που περιέχει 
πύον: ~ έκκριµα | υγρό 2. αυτός που παράγει πύον, που συνοδεύεται 
ή χαρακτηρίζεται από την παραγωγή, έκκριση πύου: ~ φλεγµονή | νε-
φρίτιδα | µόλυνση | αµυγδαλές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πύωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παραγωγή ή ο 
σχηµατισµός πύου ΣΥΝ. πυόρροια, διαπύηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

πφένιχ (το) {άκλ.} υποδιαίρεση τής νοµισµατικής µονάδας τής Γερ-
µανίας, που ισοδυναµεί µε το ένα εκατοστό τής αξίας τού µάρκου. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Pfennig < αρχ. γερµ. phendi(n(g, πιθ. < λατ. pondus 
«σταθµός, βάρος, αξία» (φρ. pondus auri «ποσότητα χρυσού», pondus 
argenti denarii «αργυρό νόµισµα αξίας µιας δραχµής)]. 

Π.Φ.Σ. (ο) Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος. 
'πώ κ. πω (να/θα) ρ. → λέγω 
πώγ(υν (ο) {πώγων-ος, -α | -ες, πωγώνων} (αρχαιοπρ.) 1. το γένι 2. (συ-

νεκδ.) το πιγούνι. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Οι συνδέσεις µε το ρ. πήγ-νυ-µι (µέσω ετε-
ροιώσεως), καθώς και µε I.E. *peu- | *pü- | *pö[u]- «φουσκώνω», στε-
ρούνται τεκµηριώσεως]. 

πωνωνοφόρος, -ος, -ο (λόγ.) 1. γενειοφόρος 2. ΖΩΟΛ. πωγωνοφόρα 
(τα) θαλάσσιοι, ασπόνδυλοι οργανισµοί που χαρακτηρίζονται από 
κεραίες στο µπροστινό άκρο τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πώγων, -
ωνος + -φόρος < φέρω]. 

-πωλείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών 
που δηλώνουν το κατάστηµα όπου πωλείται (κάτι): βιβλιο-πωλείο, κο-
σµηµατο-πωλείο, ανθο-πωλείο, κρεο-πωλείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. παντο-
πωλεϊον, µτγν. βιβλιο-πωλεϊον), που προέρχεται από τα συνθ. σε -πώ-
λης (< πωλώ)]. 

πωλείται ρ. → πουλώ 
-πώλης λεξικό επίθηµα λέξεων που σηµαίνουν τον επαγγελµατία 

έµπορο, αυτόν που πωλεί κάτι: παντο-πώλης, κρεο-πώλης. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. 
πωλώ (βλ.λ.)]. 

πώληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η διάθεση 
αγαθού έναντι χρηµατικού ποσού ή άλλου τιµήµατος· ΝΟΜ. σύµβαση 
µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (πωλητής) αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µεταβιβάσει την κυριότητα τού πράγµατος ή τού δι-
καιώµατος που αποτελεί το αντικείµενο τής πώλησης και να παρα-
δώσει το πράγµα ή να εκχωρήσει το δικαίωµα και ο άλλος συµβαλ-
λόµενος (αγοραστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το 
συµφωνηθέν τίµηµα: ~ µε δόσεις πληρωµής || ~ µε πίστωση | µε προ-
µήθεια || ~ λειανική (σε καταναλωτές και σε µικρές ποσότητες) | χον-
δρική (σε µεγάλες ποσότητες και µε πολύ χαµηλότερες τιµές, σε 
εµπόρους) | προϊόντα προς - || (κ. στον πληθ.) οι ~ τής εταιρείας έπε-
σαν κατά 20% || τµήµα πωλήσεων || εργάζοµαι στις ~ (στο τµήµα πω-
λήσεων) || µυστικές | παράνοµες ~ όπλων ΣΥΝ. πούληµα ΑΝΤ. αγορά. 

πωλητήριο (το) [αρχ.] (πωλητηρί-ου | -ων} 1. το έγγραφο (συµβόλαιο) 
που πιστοποιεί πώληση: οι όροι τού ~ 2. ειδική σηµείωση ή αγγελία 
για την πώληση ακινήτου ή άλλου αντικειµένου (λ.χ. αυτοκινήτου) 
µε πληροφορίες για τον υποψήφιο αγοραστή, η οποία συνήθ. τοιχο-
κολλάται ή τοποθετείται πάνω στο προς πώληση ακίνητο ή αντικεί-
µενο: ρωτούσε τον θυρωρό για το ~ στην είσοδο (πβ. λ. ενοικιαστή-
ριό) 3. ο τόπος όπου γίνεται πώληση: «στον πρώτο όροφο θα δηµι-
ουργηθεί ~ εκδόσεων και αντιγράφων» (εφηµ.). 

πωλητήριος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε την πώληση. 
[ΕΤΥΜ. < πωλώ + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. πωλητήριο]. 

πωλητής [αρχ.] κ. (λαϊκ.) πουλητής (ο), πωλήτρια (η) [µτγν.} {πω-
λητριών} 1. πρόσωπο που πωλεί (κάτι): ο ~ τού διαµερίσµατος ζητού-
σε µεγαλύτερη τιµή ΑΝΤ. αγοραστής 2. υπάλληλος εµπορικού κατα-
στήµατος που εξυπηρετεί τους πελάτες, δείχνοντας τους τα προϊόντα 
και δίνοντας τους σχετικές πληροφορίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

πώλος (ο) (αρχαιοπρ.) το πουλάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πώλος (ήδη 
µυκ. po-ro) < *pö[u]-los, που συνδ. µε αρχ. γερµ. folo (> γερµ. Fohlen(, 
αλβ. pelë «φοράδα», αρµ. ul «κατσικάκι». Η συνύπαρξη των τ. αυτών 
θα µπορούσε να οδηγήσει σε I.E. *pew- | *pow- «µικρός, λίγος», από 
όπου και αρχ. παις (βλ. λ. παιδί), λατ. puer «γυιος, αγώρι» κ.ά. 
Πάντως η µακρότητα τού τ. πώ-λος παραµένει δυσερµήνευτη, αν και 
µαρτυρείται στο αλβ. pelë (< *pöln-)]. 

πωλώ ρ. -> πουλώ 
πώµα (το) {πώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) σκέπασµα δοχείου, που 

εφαρµόζει στο στόµιο του ΣΥΝ. (καθηµ.) βούλλωµα, τάπα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πώµα < *pö-mn < I.E. *pö(i)- «βοσκώ ζώα - προστατεύω», πβ. 
σανσκρ. pätra- «δοχείο» (< *pö-tro-m), γοτθ. födr «θήκη», αρχ. γερµ. 
fötar (> γερµ. Futter « φόδρα «), σανσκρ. pâti «προστατεύω, φρουρώ» 
κ.ά. Οµόρρ. ποι-µήν (βλ.λ.)]. 

πωµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {πωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) σκεπάζω 
(δοχείο) µε το πώµα του, το βουλλώνω: ~ τις µπουκάλες τού κρασιού 
ΣΥΝ. (καθηµ.) ταπώνω ΑΝΤ. εκπωµατίζω. 

πωµατισµός (ο) (λόγ.) 1. η τοποθέτηση πώµατος σε δοχείο: - φιαλών 
ΣΥΝ. (καθηµ.) τάπωµα, βούλλωµα ΑΝΤ. εκπωµατισµός 2. ΙΑΤΡ. η κάλυ-
ψη φυσικής ή τραυµατικής κοιλότητας µε βαµβάκι ή γάζα, κυρ. για 
την προστασία της από µολύνσεις, το σταµάτηµα αιµορραγίας. Επί-
σης πωµάτισµα (το) (σηµ. 1). πωπώ! επιφών. → ποπό 
πώρινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κατασκευασµένος από πωρό-

λιθο: ~ άγαλµα. 

πωρόλιθος (ο) {πωρολίθ-ου | -ων, -ους} πορώδες, ιζηµατογενές και 
εύθραυστο πέτρωµα, που προέρχεται κυρ. από γλυκά νερά, πλούσια 
σε ανθρακικό ασβέστιο και χρησιµοποιείται ως οικοδοµικό υλικό. 

πώρος (ο) (αρχαιοπρ.) 1. ο πωρόλιθος (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) κάθε πορώ-
δης πέτρα 3. η πέτρα των δοντιών ΣΥΝ. τρυγία 4. η οστέινη και χόν-
δρινη ουσία που αποκαθιστά τη συνοχή τού οστού (ύστερα από κά-
κωση), αναπτυσσόµενη ανάµεσα στα άκρα τού κατάγµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πώρος, όρ. τής τεχνοδοµίας, αγν. ετύµου. Χωρίς επαρκή 
τεκµηρίωση θεωρείται η σύνδεση µε ακκαδ. pQlu (;), αν και η πιθα-
νότητα δανείου δεν θα µπορούσε να αποκλειστεί]. 

πωρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πωρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
µοιάζει µε πωρόλιθο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πωρώνω ρ. µετβ. {πώρω-σα, -θηκα, -µένος} (εκφραστ.) 1. φανατίζω 
στο έπακρο: τους πωρώνει µε πύρινους λόγους και συνθήµατα || (συ-
νήθ. η µτχ.) πωρωµένος οπαδός κόµµατος | οµάδας 2. (αργκό) προκα-
λώ τρελό ενθουσιασµό (σε κάποιον), τον εκστασιάζω· συχνά το µε-
σοπαθ.: πωρώνοµαι µ' αυτή τη µουσική. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πωρώ (-όω), αρχική σηµ. «σκληρύνω, αναισθητοποιώ» 
(για νεκρωµένη σάρκα ή για πέτρες), < πώρος (βλ.λ.). Στην Κ.∆. συ-
ναντούµε για πρώτη φορά τη σηµερινή σηµ. «καθιστώ κάποιον ηθι-
κώς αναίσθητο ή αδιάφορο» (πβ. Μάρκ. 6, 52: άλλ' ην αυτών ή καρ-
δία πεπωρωµένη- Β'Κορινθ. 3, 14: άλλα επωρώθη τα νοήµατα (= νο-
οτροπία, τρόπος σκέψης) αυτών)]. 

πώρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. ο φανατισµός, η ολο-
κληρωτική αφοσίωση: η ~ των οπαδών µε την οµάδα τους || έχει ~ µε 
την πολιτική 2. (συνεκδ.-αργκό) ό,τι αποτελεί το αντικείµενο τού φα-
νατισµού ή προκαλεί άκρατο ενθουσιασµό: αυτή η µουσική είναι 
σκέτη ~! 3. η ηθική αναισθησία, η έλλειψη κάθε ηθικού ενδοιασµού: 
έχει τέτοια ~, που θα έκανε τα πάντα για να πετύχει! 

πως επίρρ. 1. (για τη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο υπάρχει ή γίνεται κάτι) µε ποιον τρόπο, µέσο: ~ λειτουργεί; 
|| ~ γνωριστήκατε; || — πηγαίνεις στη δουλειά; -Με αυτοκίνητο || ~ 
αντέδρασε όταν το έµαθε; || (κ. σε πλάγιο λόγο) δεν ξέρω ~ το έµαθε || 
ψάχνω το ~ και το γιατί αυτής τής υπόθεσης- ΦΡ. πώς σε λένε | φω-
νάζουν; ποιο είναι το όνοµα σου; · 2. για τη διατύπωση ερωτήσεων 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά προσώπου, πράγµατος ή κατάστασης, 
σχετικά µε την εξέλιξη ενός πράγµατος: -~ είναι ο προϊστάµενος σου; 
-Αυστηρός, αλλά δίκαιος || Θυµάσαι ~ ήταν αυτός που σε χτύπησε; -
Ψηλός, µελαχρινός... || -~ είναι ο άρρωστος; -Καλύτερα || ~ νιώθεις; || 
— τελείωσε ο αγώνας; -2-0 υπέρ τής Βραζιλίας || (οικ.) ~ πάνε τα 
κέφια; ΦΡ. (α) (οικ.) πώς πάει; (i) (συνήθ. µετά από χαιρετισµό ως 
ερώτηση σε κάποιον για την υγεία του, τη διάθεση του) (ii) (ως 
ερώτηση για την πορεία πράγµατος ή διαδικασίας) (β) ιτώς είστε; 
(ευγενικός τρόπος ερωτήσεως σε κάποιον για την υγεία του, τη διά-
θεση του) (γ) πώς πάνε | είναι τα πράγµατα; (ως ερώτηση για την κα-
τάσταση τού προσώπου προς το οποίο απευθύνεται κανείς ή σε σχέ-
ση µε κάτι που τον αφορά): — στην Ελλάδα; -Όπως τα άφησες 3. για 
τη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά µε τη στάση, την εντύπωση, την 
άποψη ή την εικόνα που έχει κάποιος για κάτι: — σου φαίνεται ο 
άντρας της; -Καλός || — τον βλέπεις τον νέο πρωθυπουργό; -∆εν έχω 
άποψη || ~ σχολιάζετε...; || φοβάµαι να του το πω, γιατί δεν ξέρω ~ θα 
το πάρει || ~ φαντάζεσαι τον ιδανικό φίλο; || ~ το εννοείς αυτό; (τι 
ακριβώς έχεις στον νου σου, όταν το λες αυτό;) || ~ το καλαβαίνεις 
αυτό; (τι ακριβώς καταλαβαίνεις από αυτό;) · 4. για τη διατύπωση 
ερωτήσεων που εκφράζουν έντονη απορία ή έκπληξη: ~ δεν έχει τρε-
λαθεί ακόµη µε τόσα που του έτυχαν; 5. (µε επιτιµητική διάθεση): ~ 
µιλάς έτσι στον πατέρα σου; (είναι ανεπίτρεπτο να του µιλάς έτσι)· 
ΦΡ. πώς µπόρεσες (να...) για να εκφραστεί έκπληξη και αποδοκιµα-
σία για κάτι που έκανε κάποιος: ~ να κάνεις τέτοια ατιµία; 6. (συνήθ. -
I-και) για ποιον λόγο (για ερωτήσεις που εκφράζουν συγχρόνως και 
έκπληξη): ~ και δεν ασχολήθηκες µε τη µουσική, αφού σου αρέσει 
τόσο; || ~ και µας θυµήθηκες; || ~ δεν το σκέφτηκα νωρίτερα; ΦΡ. (α) 
πώς (κι) έτσι; (µε απορία) για ποιον λόγο: -Φέτος δεν θα πάµε διακο-
πές. —; (β) πώς το 'πάθε; πώς συνέβη κάτι τέτοιο; για πράγµατα µη 
αναµενόµενα: ~ ο Γιάννης και ξύπνησε τόσο νωρίς; Συνέβη κάτι; || 
(ειρων.) ~ σήµερα και ήρθε διαβασµένος στο σχολείο; (συνήθως έρ-
χεται αδιάβαστος) 7. για να εκφραστεί ότι κάτι είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο ή αδύνατο: - είναι δυνατόν; (είναι αδύνατον) || ~ να κοιµηθείς 
µε τέτοια φασαρία; (είναι αδύνατον να κοιµηθείς...) · 8. πώς; | πώς 
είπατε; (ως ερώτηση από κάποιον που δεν άκουσε, που ζητεί να του 
επαναλάβουν αυτό που του είπαν): ~, είπατε τίποτα; 9. για την έκ-
φραση έντονης απορίας ή θαυµασµού: ~ αλλάζει ο άνθρωπος! || ~ 
περνούν τα χρόνια! 10. (ειδικότ.) (α) πόσο πολύ: ~ ήθελα αυτό το τα-
ξίδι! ΦΡ. πώς και πώς | και τι (i) για περιπτώσεις αναµονής µε λα-
χτάρα: ~ κάνουν, για να δουν τα εγγονάκια τους! || ~ περιµένω το κα-
λοκαίρι, να ξεκουραστώ (ii) για περιπτώσεις ανυποµονησίας, για την 
πραγµατοποίηση επιθυµίας, επιδίωξης σκοπού µε κάθε µέσον: ~ έκα-
νε γι ' αυτά τα εισιτήρια! (τα ήθελε πάρα πολύ) (iii) για περιπτώσεις 
στοργικής φροντίδας, έκδηλης αγάπης: ~ την έχει τη γυναίκα του! 
Χαλί γίνεται να τον πατήσει! (β) για την έκφραση θαυµασµού ή αυ-
ταρέσκειας: (οικ.) ~ τα λέει! (τι ωραία που τα λέει!) || ~ είσαι έτσι! (τι 
έπαθες ή γιατί φαίνεσαι τόσο άσχηµα;) 11. ευτυχώς που: ~ δεν έσπα-
σες κανένα πόδι από εκεί που έπεσες! 12. (ως επιβεβαιωτική απά-
ντηση) βεβαίως, σίγουρα: -Είσαι ευχαριστηµένη τώρα; —! δεν έχω 
παράπονο! || (+άρνηση) ~ δεν θέλω! (βεβαίως θέλω) || ~ όχι! (βεβαίως, 
ούτε συζήτηση)· ΦΡ. (οικ.) αµ πώς! τι νόµιζες; µπορούσε να γίνει αλ-
λιώς; ~· όχι, θα µου γλύτωνες! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πώς | κώς (ιων.), < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικών (τονισµένη) 
και αορίστων (άτονη) αντωνυµιών (βλ. λ. πό-τε, τις), + επιρρ. επίθηµα 
-ώς]. 



πως 1524 πως 
 

πως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κάποιον τρόπο, κάπως· στις ΦΡ. (α) ούτω 
πως κάπως έτσι (β) άλλως πως βλ. λ. άλλως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πως | κως (ιων.), εγκλιτικό µόριο, < θ. πο-, ρίζα ερωτη-
µατικών (τονισµένη) και αορίστων (άτονη) αντωνυµιών (βλ. λ. πό-τε, 
τίς) + επιρρ. επίθηµα -ως]. 

πως σύνδ. (καθηµ.) ότι· για την εισαγωγή ειδικών προτάσεων: έµαθα - 
έφυγες || φηµολογείται ~ πάµε για εκλογές- ΦΡ. (α) (λαϊκ.) κατά πως 
σύµφωνα µε (ό,τι), όπως: ~ τα λες, έχεις δίκιο || ~ άκουσα, θα έχουµε 
εξελίξεις! || ~ το πάει, θα τη χάσει τη δουλειά του (β) όχι πως (i) για 
να δηλωθεί ότι δεν συµβαίνει αυτό που µπορεί να νοµίσει κανείς, ει-
δικότ. ότι η αιτία δεν είναι αυτή που µπορεί να νοµίσει κανείς: ~ αµ- 

φιβάλλω για τις ικανότητες σου, απλώς για τυπικούς λόγους πρέπει να 
σε εξετάσω || (συχνά ειρων.) ~ είναι ερωτευµένος (είναι φανερό ότι 
είναι ερωτευµένος) ΣΥΝ. όχι ότι (ii) στο πλαίσιο σχήµατος αντίθεσης 
στον λόγο, για να δείξουµε ότι κάτι ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, 
έστω και σε µικρότερο βαθµό: «στην αίθουσα συνεδριάσεων τής 
Βουλής δεν βρίσκονταν περισσότεροι από δέκα βουλευτές- ~ νωρίτερα 
ήταν περισσότεροι» (εφηµ.) || Αυτός ήταν κάθαρµα. ~ οι άλλοι ήταν 
τίποτα καλόπαιδα, αλλά αυτός τους ξεπερνούσε όλους σε 
απανθρωπιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πώς (ερωτηµατ.), µε εξέλιξη τής τροπικής σηµ. σε ειδι-
κή, µε αποτέλεσµα τη χρήση τού επιρρήµατος ως συνδέσµου]. 



Ρ 

Ρ, ρ: ρω, το δέκατο έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην Αρχαία Ελληνική το ρω στην αρχή τής λέξης προφερόταν ως δασύ, 
συνοδευόταν δηλ. από την εκφώνηση µιας άχνας, που δηλωνόταν και στη γραφή (πβ. ρήµα, που γραφόταν ως ΗΡΕΜΑ [Η = δασύ πνεύµα] στο 
προευκλείδειο αλφάβητο). Η δήλωση τής δασείας στο αρκτικό ρ χρησιµοποιείται και σήµερα στη γραφή των αρχαίων κειµένων και σε όλη τη 
λόγια παράδοση (π.χ. ροή, ρώµη, ραίνω). Στους βυζαντινούς χρόνους µάλιστα και µέχρι τον 19ο αιώνα ακόµη (στο Λεξικό τού Σκαρλάτου 
Βυζαντίου λ.χ.), στο µέσον τής λέξης δηλώνονταν δύο πνεύµατα, δηλ. τα δύο είδη προφοράς τού διπλού ρω: π.χ. εξερράγη, αναντίρρητος. Στις 
συλλαβογραφικές γραφές η αντιµετώπιση τού Ρ υπήρξε διαφορετική. Στη Γραµµική (γραφή) Β (1450-1200 π.Χ.) το ίδιο συλλαβόγραµµα, 
συµβατικά το Ρ, δηλώνει και τα δύο υγρά (r και 1): π.χ. a-ri-to-mo = αριθµός, αλλά re-u-ko = λευκός. Στο κυπριακό συλλαβάριο υπάρχουν 
διαφορετικά συλλαβογράµµατα για τα δύο υγρά σύµφωνα. Οι µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής ανάγουν τη µορφή και την 
ονοµασία τού γράµµατος ρω στο βορειοσηµιτικό rôs ή rea (που σήµαινε «κεφάλι»). Ήδη σε αλφάβητα τής περιόδου 520-480 π.Χ. το γράµµα 
ρω προσέλαβε τη µορφή R, η οποία κυριάρχησε στο χαλκιδικό αλφάβητο (τής Εύβοιας) και εκείθεν στο λατινικό αλφάβητο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Ρ, ρ ρω κ. ρορ το δέκατο έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ρω, αριθµός). 

Ρα (ο) {άκλ.} (κατά την αρχαία αιγυπτιακή µυθολογία) ο θεός Ήλιος, 
δηµιουργός των θεών, των ανθρώπων και τού κόσµου. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Τα < αιγυπτ. Ra | Re «ήλιος»]. 

ραβαΐσι (το) {ραβαϊσ-ιού | -ιών} 1. µεγάλο και µε πολλούς ανθρώπους 
γλέντι ΣΥΝ. ξεφάντωµα 2. (συνεκδ.) η φασαρία από το γλέντι. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. τουρκ. προελεύσεως]. 

ραβανί κ. (σπανιότ.) ρεβανί (το) {άκλ.} γλύκυσµα που παρασκευά-
ζεται από σιµιγδάλι, αβγά, ζάχαρη και βούτυρο, ψήνεται στον φούρνο 
και περιχύνεται µε σιρόπι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. revani]. 

ραβασάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. σύντοµη και κρυφή επιστολή ή σηµείω-
µα µε ερωτικό περιεχόµενο 2. (γενικότ.-ειρων.) οτιδήποτε γραπτό (έγ-
γραφο, επιστολή, σηµείωµα κ.λπ.), το οποίο στέλνει κάποιος σε κά-
ποιον: ΤΟ ~ τής εφορίας || οι υπάλληλοι αντάλασσαν ραβασάκια, όταν 
δεν τους έβλεπε ο διευθυντής. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. ραβάσιν «ξύλο για µέτρηµα, για υπολογισµό» 
< σλαβ. ravas]. 

ραββί (ο) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. (ως τιµητική προσφώνηση) 1. (στον ιουδαϊ-
σµό) ο ραββίνος (βλ.λ.) 2. (στην Κ.∆., ιδ. στους Ευαγγελιστές Μάρκο, 
Ματθαίο και Ιωάννη) ο Ιησούς Χριστός, όπως τον αποκαλούν οι µα-
θητές του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ραββί < εβρ. 
rabbi «δάσκαλε µου!» < rabb «δάσκαλος»]. 

ραββίνος (ο) θρησκευτικός λειτουργός των Εβραίων, που εκτελεί τε-
λετουργικά και διδακτικά (κατηχητικά) καθήκοντα ως πνευµατικός 
ηγέτης- ΦΡ. µέγας ραββίνος ο επί κεφαλής των ραββίνων µιας πε-
ριοχής. — ραββινικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. rabbino < rabbi, µε φωνητ. επίδραση τού 
µτγν.ραββί (βλ.λ.)]. 

ραβδί (το) {ραβδ-ιού | -ιών} 1. µακρύ και λεπτό κοµµάτι ξύλου ΣΥΝ. 
βέργα, (λόγ.) ράβδος· ΦΡ. µαγικό ραβδί (i) ραβδί που κρατούσαν µά-
γισσες, νεράιδες κ.λπ. και το οποίο είχε µαγικές ιδιότητες: τον άγγιξε 
µε το ~ και τον µεταµόρφωσε σε βάτραχο (ii) (µτφ.) καθετί το οποίο 
προκαλεί µια ανεξήγητη µεταβολή σε κάποιον ή κάτι: «ποιο ~ τους 
ακούµπησε και ξαφνικά, εκεί που δήλωναν αποφασισµένοι να ακο-
λουθήσουν διαφορετικούς δρόµους, διαπίστωσαν ότι βρίσκονται 
ενώπιον εκλογών και οµονόησαν;» (εφηµ.) 2. (ειδικότ.) το µπαστούνι 
ΣΥΝ. µαγκούρα, (λόγ.) βακτηρία, ράβδος. — (υποκ.) ραβδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραβδίον, υποκ. τού ουσ. ράβδος (βλ.λ.)]. 

ραβδιά (η) το χτύπηµα µε ραβδί: του 'ρίξε µία γερή ~! [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < *ραβδέα (µε συνίζηση) < αρχ. ράβδος (βλ.λ.)]. 

ραβδίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ράβδισ-α, -τηκα, -µένος} 1. χτυπώ µε ραβδί 
ΣΥΝ. ξυλοκοπώ 2. (ειδικότ.) χτυπώ ή τινάζω (τα κλαδιά τού δέντρου) 
µε ραβδί, για να ρίξω κάτω τους καρπούς του: ~ τις ελιές | τις καρυ-
διές | τις αµυγδαλιές. 

ραβδίο (το) ΒΙΟΛ. καθένα από τα φωτοευαίσθητα κύτταρα τού αµφι-
βληστροειδούς χιτώνα τού µατιού που είναι απαραίτητα για να βλέ-
πει κανείς σε αµυδρό φως χωρίς να ξεχωρίζει τα χρώµατα, αλλά µό-
νο τη φωτεινότητα και το σχήµα των αντικειµένων (βλ. κ. λ. κώνιο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rod]. 

ράβδισµα (το) [µεσν.] {ραβδίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το χτύπηµα αν-
θρώπου ή ζώου µε ραβδί ή παρεµφερές όργανο (ρόπαλο, βέργα) ως τι-
µωρία 2. το χτύπηµα ή τίναγµα των κλαδιών δέντρου µε ραβδί, για 
να πέσουν οι καρποί του: το ~ των ελιών. 

ραβδισµός (ο) [µτγν.] το ράβδισµα (βλ.λ., σηµ. 1). 
ραβδιστήρα (η) το ειδικό µακρύ ραβδί που χρησιµοποιείται για το 

χτύπηµα των δέντρων κατά τη συγκοµιδή των καρπών τους, κατά το 
ράβδισµα. Επίσης ραβδιστήρι (το). 

ραβδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ραβδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 
αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε ραβδί 2. αυτός που έχει γραµµω- 

τό σχέδιο. — ραβδοειδώς επίρρ. [1799]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης -ης, -ες. 
ραβδοκώδικας (ο) {ραβδοκωδίκων} ειδικός κώδικας αναγνώρισης 
αντικειµένων (λ.χ. βιβλίων, εµπορευµάτων κ.λπ.) βασισµένος στο πά-
χος διαδοχικών ραβδώσεων. 

ραβδοµαχία (η) [µτγν.] {ραβδοµαχιών} η άσκηση στη µάχη σώµα µε 
σώµα µε τη χρήση ραβδιών ως όπλων (πβ. λ. σπαθασκία, ξιφασκία). 
— ραβδοµαχώ ρ. [1887] {-είς...}, ραβδοµάχος (ο/η). 

ραβδοµύωµα (το) {ραβδοµυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης 
όγκος στους γραµµωτούς µυς, ο οποίος συνήθ. εµφανίζεται στην καρ-
διά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhabdomyoma]. 

ράβδος (η) (λόγ.) 1. µακρύ και λεπτό κυλινδρικό κοµµάτι ξύλου, κυρ. 
(παλαιότ.) για στήριξη κατά το περπάτηµα· ΦΡ. ράβδος εν γωνία, 
άρα βρέχει για συλλογισµούς µε αδύναµη λογική συνοχή, για συ-
µπεράσµατα που δεν είναι σαφές πώς προκύπτουν: ισχυρίζεται ότι η 
τζαζ συµβάλλει στην αύξηση τής εγκληµατικότητας- ~! 2. (συνεκδ.) ο 
ραβδισµός, το ξυλοκόπηµα· ΦΡ. (α) (παροιµ.) όπου δεν πίπτει λόγος, 
πίπτει ράβδος (όπου ου πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος) για περιπτώσεις 
που κάποιος δεν πείθεται µε τα λόγια και πρέπει να συµµορφωθεί µε 
τη βία (παραφθορά τής φρ.: ο ν ου τύπτει λόγος ουδέ ράβδος = όποιον 
δεν πιάνει ο λόγος δεν τον πιάνει και το ξύλο, πβ. Αποστολίου παροιµ. 
12. 77) (β) (σκωπτ.) αγία ράβδος το ξύλο (ως µέσο σωφρονισµού): κι 
αν δεν είναι φρόνιµος, η ~ να 'ναι καλά 3. (ειδικότ.) το µπαστούνι, η 
µαγκούρα 4. στέλεχος ραβδοειδούς σχήµατος ως σύµβολο εξουσίας, 
επίσηµου αξιώµατος, τίτλου, ιδιότητας: ποιµαντική ~ (σύµβολο 
αρχιερατικής εξουσίας) || στραταρχική ~ (διακριτική τού στρατάρχη) 
|| ρυθµική ~ (µπαγκέτα µαέστρου) || µαγική ~ (ταχυδακτυλουργού) 5. 
οτιδήποτε έχει ραβδοειδές σχήµα: αστυνοµική ~ (το κλοµπ) II ~ 
χρυσού | σιδήρου || σιδηροδροµικές ~ (οι ράγες) 6. ράβδος ζεύξεως το 
εξάρτηµα τού αυτοκινήτου που συνδέει τους δύο βραχίονες των 
διευθυντηρίων τροχών, η µεγάλη µπάρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ράβδος < 
*wrb-dos (µε επίθηµα -δος, πβ. κλά-δος) < θ. *wrb-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *wer-b- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. αρχ. σλαβ. *vrüba (> ρωσ. 
verba «λυγαριά»), λατ. verbera (πληθ.) «χτύπηµα, µαστίγιο», ίσως και 
γοτθ. wairpan «ρίχνω, πετώ», αρχ. γερµ. werfan (> γερµ. werfen) 
κ.ά. Οµόρρ. ραπ-ίζω (βλ.λ.)]. 

ραβδοσκοπία (η) {ραβδοσκοπιών} ο εντοπισµός υπόγειων πηγών, 
υδάτων, µετάλλων ή ακόµα θαµµένων θησαυρών κ.λπ. από άτοµα 
που ισχυρίζονται ότι έχουν υψηλή ραδιαισθησία µε τη βοηθητική 
χρήση ράβδου ή εκκρεµούς. — ραβδοσκοπικός, -ή, -ό, ραβδοσκο-
πικ-ά /-ως επίρρ. 

ραβδοσκόπος (ο/η) πρόσωπο που ασκεί ραβδοσκοπία.  — ραβδο-
σκόπο) ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < ράβδος + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά»]. 

ραβδούχος (ο) ΙΣΤ. 1. (στην αρχαία Ελλάδα) αυτός που επισήµως 
κατείχε αξίωµα, εξουσία, φέροντας και την αντίστοιχη διακριτική 
ράβδο, όπως λ.χ. οι δικαστές, οι διαιτητές ή κριτές αγώνων κ.λπ. 
2. (στην αρχαία Αθήνα) αξιωµατούχος ο οποίος έφερε ράβδο ως δια-
κριτικό τού αξιώµατος του, ήταν υπεύθυνος για την τήρηση τής τά-
ξεως σε δηµόσιες εκδηλώσεις (γιορτές, αθλητικούς αγώνες κ.λπ.) 
3. (στην αρχαία Ρώµη) ο υπηρέτης που προπορευόταν τού άρχοντα, 
κρατώντας δέσµη ράβδων και πέλεκυ ΣΥΝ. ραβδοφόρος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ραβδούχος < ράβδος + -οϋχος < έχω]. 

ραβδοφόρος, -α, -ο 1. αυτός που κρατά ράβδο κυρ. ως διακριτικό 
αξιώµατος ή τίτλου 2. ραβδοφόρος (ο) ο ραβδούχος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ- αρχ. < ράβδος + -φόρος < φέρω]. 

ράβδωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (συνήθ. στον 
πληθ.) 1. στενή, επιµήκης εξοχή ή εσοχή στην επιφάνεια στερεάς 
ύλης ή κατασκευής: κατακόρυφες ~ ενός κίονα ΣΥΝ. αυλάκωση 2. 
στενή λωρίδα συγκεκριµένου χρώµατος πάνω σε επιφάνεια δια-
φορετικού χρώµατος: οι ~ τής ζέβρας ΣΥΝ. γραµµή, γράµµωση. — ρα- 
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βδώνω ρ. [1896]. 
ραβδωτός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που στην επιφάνεια του φέρει ραβδώσεις: ~ 

µύες ΣΥΝ. γραµµωτός 2. (ειδικότ. για κίονες, κατασκευές κ.λπ.) αυτός που 
έχει αυλακώσεις: ~ κίονας/ κολόνα ΣΥΝ. αυλακωτός. — ραβδωτά επίρρ. 

Ραβέννα (η) πόλη τής ΒΑ. Ιταλίας κοντά στην Αδριατική Θάλασσα, ονοµαστή 
για τα ψηφιδωτά της. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Ραβέννα | 'Ραούεννα (στον γεωγράφο Στράβωνα) < λατ. 
Ravenna, ετρουσκ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

ραβέρσα (η) {δύσχρ. ραβερσών} η κίνηση µπασκετµπολίστα κατά την οποία 
γυρίζει µε πλάτη στο καλάθι υψώνοντας το χέρι και στέλνοντας τη µπάλα προς 
αυτό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. reverse, βλ. λ. ραβερσέ]. 

ραβερσέ (το) {άκλ.} 1. βολή (σουτ) µε κίνηση ραβέρσας (βλ.λ.) 2. (ως επίθ.) 
αυτός που γίνεται µε τον τρόπο τής ραβέρσας: σουτ ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
reversé, µτχ. τού p. reverser «επιστρέφω»]. 

ραβί (ο)-+ ραββί 
ραβιέρα (η {ραβιερών} µικρό οικιακό οβάλ σκεύος, συνήθ. από πορσελάνη, 

όπου σερβίρεται τυρί κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. raviera < γαλλ. ravier «µικρό πιάτο, στο οποίο σερβίρονται 
λαχανικά και ορεκτικά» < παλ. γαλλ. rave < λατ. raphanus < αρχ. ράφανος 
(βλ. λ. ραπάνι)]. 

ραβιόλι (το) {ραβιολ-ιού | -ιών) 1. τετράγωνο ζυµαρικό γεµισµένο µε κιµά και 
καρυκεύµατα 2. ραβιόλια (τα) το φαγητό που παρασκευάζεται µε τα 
παραπάνω ζυµαρικά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ravioli, πληθ. τού raviolo «µικρό λάχανο, γογγύλι», υποκ. τού 
rava < λατ. rapa | rapum «γογγύλι, ραπάνι»]. 

ράβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έραψα, ρά-φτηκα, -µµένος} ♦ (µετβ.) 1. ενώνω ή 
στερεώνω (κάτι µε κάτι άλλο) µε βελονιές: ~ τις εξωτερικές τσέπες σ' ένα 
πουκάµισο | το κουµπί στο µανίκι 2. φτειάχνω ή επιδιορθώνω (ρούχο, κάλυµµα 
κ.λπ.), ενώνοντας ή στερεώνοντας τα επιµέρους κοµµάτια τού υφάσµατος µε 
βελονιές: ~ τις κάλτσες που τρύπησαν ΦΡ. (α) ράβε, ξήλωνε, (δουλειά να µη 
σου λείπει) (i) για ανούσιες, τετριµµένες εργασίες, που ωστόσο απασχολούν 
κάποιον (ii) για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος φτειάχνει κάτι, κάποιος 
άλλος το χαλάει και αυτό συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο: «ο ένας υπουργός 
κατάργησε τις γενικές εξετάσεις, ο επόµενος λέει ότι θα τις επαναφέρει→ 
(εφηµ.) (β) κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα (κάποιου) βλ. λ. κόβω (γ) 
(οικ.) ράψ' το | ράφ' το µη µιλάς, βούλλωσέ το, κλείστ' το! (δ) κόβω και 
ράβω κάνω ό,τι θέλω: στην εταιρεία αυτή κόβει και ράβει 3. κλείνω (τραύµα) 
µε ράµµατα 4. αναθέτω (σε ράφτη ή µοδίστρα) το ράψιµο (ρούχου ή άλλου 
ενδύµατος): όλες τις τουαλέτες της τις ράβει σε ξένους οίκους µόδας! || σε ποιον 
το έραψες αυτό το σακάκι; 5. (~ κάποιον) αναλαµβάνω το ράψιµο των ρούχων 
(κάποιου): λένε ότι τη ράβει µεγάλος µόδιστρος 6. (µεσοπαθ. ράβοµαι) είµαι 
πελάτης (σε συγκεκριµένο ράφτη ή µοδίστρα): χρόνια τώρα ~ σ'αυτή τη 
µοδίστρα και δεν την αλλάζω! ♦ 7. (αµετβ.) ασχολούµαι µε το ράψιµο: παλιά τα 
προσόντα µιας γυναίκας ήταν απλώς να ξέρει να ράβει και να µαγειρεύει· ΦΡ. 
κόβει και ράβει η γλώσσα µου φλυαρώ ασταµάτητα. Επίσης (λόγ.) ράπτω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ράπτω (ήδη µυκ. ra-pte-re = ραπτήρες), αγν. ετύµου. Η 
απουσία αρχικού w- από τους µυκ. τ. δεν επιτρέπει τη σύνδεση µε λιθ. verpiù 
«γνέθω», λετ. rirpet «γνέθω µε αδράχτι», που θα οδηγούσε σε I.E. *werp- 
«γυρίζω, στρέφω, τυλίγω» (µέσω τού συνεσταλµ. *wrp). Το νεοελλ. ράβω 
βασίζεται στον αρχ. αόρ. ερραψα κατά το σχήµα σκάπτω - έσκαψα - σκάβω, 
κόπτω - έκοψα - κόβω κ.ά.]. 

ράγα1 (η) {ραγών} καθεµία από τις δύο ατσάλινες ράβδους, πάνω στις οποίες 
κινείται ο σιδηρόδροµος ή το τραµ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. rail < αγγλ. rail (πβ. railway «σιδηρόδροµος») < 
παλ. γαλλ. raille, παράλλ. τ. τού reille < λατ. régula «κανόνας, µέτρο»]. 

ράγα2 (η) → ρώγα 
ραγάδα (η) 1. η µικρή σχισµή, η επιφανειακή ρωγµή: ~ στον βράχο | σε τοίχο 2. 

(συνήθ. στον πληθ.) κάθε γραµµοειδής ρήξη τής επιδερµίδας συνήθ. γύρω από 
φυσικά στόµια, τις θηλές των µαστών κ.λπ.: µετά την τελευταία της 
εγκυµοσύνη έκανε ραγάδες στην κοιλιά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ραγάς, -άδος < θ. ράγ- 
τού αρχ. ρήγ-νυ-µι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην). Βλ. κ. ρήγµα]. 

ραγδαίος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που εκδηλώνεται ή εµφανίζεται µε µεγάλη 
ορµή και σε µεγάλες ποσότητες: ~ βροχή | χιονόπτωση ΣΥΝ. σφοδρός 2. (µτφ.) 
αυτός που εξελίσσεται µε µεγάλη ταχύτητα: ~ πτώση των αξιών | αύξηση των 
τιµών | αλλαγές | ρυθµοί | εξελίξεις. — ραγδαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. ραγδαίος < επίρρ. ράγδην «βιαίως, σφοδρά» + παραγ. επίθηµα -
αϊος (πβ. αρχαίος, µοιραίος). Το επίρρ. ράγδην (που µαρτυ-ρείται ως µτγν.) 
ανάγεται σε θ. ραγ- τού ρ. ρήγ-νυ-µι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην) και 
επιρρηµατικό επίθηµα -δην (πβ. φύρ-δην, άρ-δην). Βλ. κ. ρήγµα]. ραγή (η) 
ΙΑΤΡ. ελαφρά, επιφανειακή ρωγµή οστού. [ΕΤΥΜ < αρχ. ραγή < θ. ραγ- τού ρ. 
ρήγ-νυ-µι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην). Βλ. λ. ρήγµα]. ραγιάδικος, -η, -ο 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον ραγιά ή τον ραγιαδισµό 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από υποτέλεια, δουλικότητα ΣΥΝ. δουλοπρεπής. — ρανιάδικα 
επίρρ. ραγιαδισµός (ο) [1890] η δουλική στάση, που φανερώνει ραγιά 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. δουλικότητα, υποτέλεια. ραγιάς (ο) {ραγιάδες} 1. (κατά την 
Τουρκοκρατία) ο χριστιανός υπήκοος τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει δουλο-πρεπή στάση απέναντι σε κάποιον: µας θέλουν όλους ~, 
για να µας κάνουν ό,τι θέλουν! 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. raya | reaya]. 
ραγίζω κ. ραΐζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρά(γ)ισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 

προκαλώ ρωγµή στην επιφάνεια (κυρ. εύθραυστου αντικειµένου), χωρίς να το 
σπάζω: η πέτρα ράγισε το τζάµι τού παραθύρου-ΦΡ. ραγίζω την καρδιά 
(κάποιου) (µτφ.) προκαλώ µεγάλη θλίψη (σε κάποιον): τα πικρά λόγια του µου 
ράγισαν την καρδιά ΣΥΝ. πληγώνω ♦ (αµετβ.) 2. (κυρ. για εύθραυστα 
αντικείµενα) παθαίνω ρωγµή, επιφανειακό ρήγµα, χωρίς να σπάω: ο 
καθρέφτης | το ποτήρι ράγισε || ραγισµένο βάζο || ράγισε το κόκκαλο τού χεριού 
και το έβαλαν στον γύψο 3. (µτφ.) υφίσταµαι πλήγµα, χάνω τη σταθερότητα 
µου: µετά το σκάνδαλο το άτεγκτο προσωπείο τού αδιάφθορου ηγέτη άρχισε να 
ραγίζει || ράγισε το µέτωπο τής συµµαχίας- ΦΡ. (µτφ.) (α) ραγίζει η καρδιά µου 
θλίβοµαι βαθύτατα: ράγισε η καρδιά όλης τής Ελλάδας µε το δράµα τού µικρού 
παιδιού (β) ραγίζει το γυαλί (i) κλονίζεται η υγεία (κάποιου): άµα ραγίσει το 
γυαλί, τι να τα κάνεις και τα λεφτά και τη δόξα; (ii) για κάτι που δέχεται 
ανεπανόρθωτο πλήγµα: όταν ραγίσει το γυαλί σε µια φιλία, δύσκολα 
ξανακολλά! — ράγισµα κ. ράισµα (το), (υποκ.) ραγισµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έρράγησα < γ' πληθ. έρράγησαν, παθ. αόρ. β' τού 
αρχ. ρήγνυµι (βλ. κ. ρήγµα), κατά τα ρ. σε -ίζω, λ.χ. σήποµαι -έσάπησαν - 
σαπίζω]. 

ραγισµατιά κ. (καθηµ.) ραϊσµατιά (η) η µικρή ρωγµή επιφάνειας ΣΥΝ. 
ράγισµα. [ΕΤΥΜ. < ράγισµα, -ατός + -ιά, πβ. κ. σταλαγµατ-ιά]. 

ραγκλόν (το) → ρεγκλάν 
ράγκµπι (το) {άκλ.} οµαδικό παιχνίδι που παίζεται από δύο δεκαπε-νταµελείς 

οµάδες και διαφέρει από το ποδόσφαιρο στο ότι οι παίκτες επιτρέπεται να 
πιάνουν, να µπλοκάρουν και να µεταφέρουν τη µπάλα µε τα χέρια, ενώ 
σκοπός είναι να µπει η µπάλα στο αντίπαλο τέρµα ή να περάσει πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. rugby, από την οµώνυµη πόλη τής 
Αγγλίας, στο κολέγιο τής οποίας επινοήθηκε (το 1823) το άθληµα αυτό]. 

ραγκού κ. ραγού (το) {άκλ.} κρέας µε λαχανικά µαγειρεµένο µε πολλά 
καρυκεύµατα και σάλτσα (βλ. κ. λ. εντράδα). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ragoût < p. 
*ragoûter «ανοίγω την όρεξη» (χαρακτηρίζει αρνητικά τα φαγητά µε 
υπερβολική δόση καρυκευµάτων απαντά µόνον ο µτχ. τ. ragoûtant) < goût 
«γούστο, γεύση»]. 

ραγκτάιµ (το) {άκλ.} µουσικό ύφος πρόδροµο τής τζαζ κατά τα τέλη τού 19ου 
και τις αρχές τού 20ού αι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ragtime, από συµφυρµό των rag(ged) «τραχύς, ακατανόητος, 
χωρίς συνοχή» + time «χρόνος»]. 

ραγοειδής, -ής, -ές {ραγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (επιστηµ.) αυτός που µοιάζει 
στο σχήµα του µε ρώγα: ~ υµένας (τού µατιού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραγοειδής < αρχ. ράξ | ρώξ (βλ. λ. ρώγα) + παραγ. επίθηµα -
ειδής]. 

ραγολογώ ρ. αµετβ. {ραγολογείς... | ραγολόγησα} µαζεύω ρώγες ή τα 
τελευταία τσαµπιά που έχουν µείνει σε ένα κλήµα. — ραγολόγηµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ραγολογώ (-έω) < ραγολόγος < ράξ | ρώξ (βλ. λ. ρώγα) + 
λόγος]. 

ραγού (το) → ραγκού 
ράδα (η) {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. ανοιχτό και ευρύχωρο αγκυροβόλιο, ανοιχτός 

προλιµένας: «το "Μαντώ" ήταν τώρα στη ~, έξω απ' το λιµάνι τής Μπόνας» (Η. 
Βενέζης). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. rada < γαλλ. rade < αρχ. αγγλ. rad «ταξίδι» (> αγγλ. 
road «δρόµος, οδός»)]. 

Ραδαµανθυς (ο) {Ραδαµάνθυος} ΜΥΘΟΛ. Κρητικός ήρωας, γυιος τού ∆ία και 
τής Ευρώπης, γνωστός για τη σωφροσύνη και τη δίκαιη κρίση του· ένας από 
τους τρεις κριτές-δικαστές των ψυχών στον Άδη (µαζί µε τον Μίνωα και τον 
Αιακό). Επίσης Ραδάµανθης. [ΕΤΥΜ < αρχ. Εαδάµανθυς, πιθ. προελλην. 
δάνειο, όπως µαρτυρείται από το συµφωνικό σύµπλεγµα -νθ-. ∆εν ευσταθεί η 
σύνδεση µε το µτγν. ράδαµνος «µικρό κλαδί, µικρός βλαστός»]. 

ραδιαισθησία (η) {ραδιαισθησιών} η υποτιθέµενη ευαισθησία σε ορισµένα 
είδη ακτινοβολίας, καθώς και η αντίστοιχη ικανότητα κάποιου να εντοπίζει 
πρόσωπα, πράγµατα κ.λπ.· στην αξιοποίηση της βασίζεται και η ραβδοσκοπία 
(βλ.λ.). — ραδιαισθαντικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiesthésie 
(νόθο συνθ.)]. 

ραδιενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα ορισµένων στοιχείων να εκπέµπουν 
τη σωµατιδιακή ή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που προκύπτει από την 
αυθόρµητη διάσπαση των πυρήνων των ατόµων τους και τη δηµιουργία νέων 
πυρήνων συνεκδ. το αντίστοιχο φαινόµενο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioactivity (µε µεταφορά τού α' συνθ. 
radio-)]. 

ραδιενεργός, -ός (καθηµ. -ή), -ό 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να εκπέµπει 
ραδιενέργεια, που περιέχει στοιχεία µε αυτή την ιδιότητα: ~ ορυκτό | πηγή | 
υλικά || το ράδιο είναι ~ στοιχείο 2. (α) ραδιενεργό νέφος βλ. λ. νέφος (β) 
ραδιενεργός άνθρακας άνθρακας (C) 14, βλ. λ. άνθρακας (γ) ραδιενεργά 
κατάλοιπα ραδιενεργές ουσίες που εκλύονται µετά από πυρηνική έκρηξη, 
µεταφέρονται µε τους ανέµους και επικάθηνται προκαλώντας ρύπανση (δ) 
ραδιενεργός ακτινοβολία η τριών διαφορετικών µορφών ακτινοβολία, την 
οποία εκπέµπουν τα ραδιενεργά στοιχεία που βρίσκονται στη φύση. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioactive (µε µεταφορά τού ά συνθ. radio-)]. 

ραδίκι (το) {ραδικ-ιού | -ιών) εδώδιµο φυτό, είδη τού οποίου είναι το αντίδι, η 
πικραλίδα ή άγριο ραδίκι κ.λπ. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. radicchio < δηµώδ. λατ. 
*râdiculum, παράλλ. τ. 
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τού λατ. rädicula, υποκ. τού radix, -icis «ρίζα»]. 
ραδικοβλάσταρο (το) το τρυφερό βλαστάρι καλλιεργηµένου ραδι-κιού. 
ραδικόζουµο (το) το ζουµί, ο ζωµός από βρασµένα ραδίκια. 
ραδινός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (κυρ. για µέλη τού σώµατος) αυτός που έχει 
λεπτότητα και ευλυγισία, λεπτοκαµωµένος και κοµψός: οι υψηλές, ~ 
και γεµάτες αξιοπρέπεια µορφές είναι χαρακτηριστικό τής ζωγραφι-
κής τής εποχής των Παλαιολόγων || ~ φιγούρα 2. αυτός που η κατα-
σκευή του είναι επιµήκης και λεπτή: ~ κίονας. — ραδινότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραδινός | βραδινός (αιολ.), αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδ. µε 
τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ραδές- το άµφοτέρως έγκεκλιµένον και µε 
το οµηρικό επίθ. περι-ρρηδής «ολισθηρός, γλιστερός», πράγµα που 
οδηγεί στην υιοθέτηση ρίζας *Fpaö-. Ωστόσο, οι επιχειρηθείσες συν-
δέσεις µε τ. άλλων I.E. γλωσσών (λ.χ. γοτθ. wraton «πορεύοµαι», λιθ. 
randù «βρίσκω», σανσκρ. âvradanta «χαλαρώνω κάτι») παραµένουν 
ε£ ολοκλήρου υποθετικές]. 

ράδιο1 (το) το ραδιόφωνο· ΦΡ. (καθηµ.-οικ.) ράδιο-αρβύλα βλ. λ. αρ-
βύλα. — (υποκ.) ραδιάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. radio, που αποσπάστηκε από σύνθετα όπως 
radiotelephony, radiophony]. 

ράδιο2 (το) {ραδίου | χωρ. πληθ.} εξαιρετικά ραδιενεργό µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Ra) αργυρόλευκου χρώµατος, που απαντά στον πι-
σουρανίτη (ορυκτό τού ουρανίου) ως προϊόν ραδιενεργού διασπάσεως 
τού ουρανίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. radium < λατ. radius «ακτίνα»]. 

ράδιο- κ. ραδιό- κ. ραδι- ά συνθετικό κυρ. επιστηµονικών όρων, που 
δηλώνει ότι κάτι: 1. είναι ραδιενεργό ισότοπο τού ραδίου και γε-
νικότ. σχετίζεται µε το στοιχείο ράδιο: ραδιο-ϊσότοπο, ραδιο-λογία 2. 
προκύπτει από τη χρήση ακτινών Χ ή βασίζεται, αναφέρεται σε αυ-
τές: ραδιο-θεραπεία, ραδιο-γράφηµα 3. σχετίζεται µε τις ακτίνες που 
εκπέµπονται από τη διάσπαση ατοµικών πυρήνων: ραδι-ενέργεια, ρα-
διο-πάθεια 4. βασίζει τη λειτουργία του στα ηλεκτροµαγνητικά κύ-
µατα, σχετίζεται µε αυτά: ραδιο-επικοινωνία, ραδιο-κύµατα, ραδιο-
δέσµη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακτίνα. 
[ETYM. Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την ονοµασία 
τού χηµικού στοιχείου ράδιο (βλ.λ.) και από ξέν. όρ. µε ά συνθ. το 
λατ. radius «ακτίνα»]. 

ραδι)ο)αστρονοµία (η) (χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη των ου-
ρανίων σωµάτων µε βάση την εκπεµπόµενη ενέργεια τους στα ρα-
διοφωνικά µήκη κύµατος. — ραδι)ο)αστρονοµικός, -ή, -ό, ραδι)ο)-
αστρονοµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radioastronomy (νόθο συνθ.) < radio-
(< λατ. radius «ακτίνα») + astronomy (βλ. κ. αστρονοµία)]. 

ραδιοβιολογία (η) {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος τής βιολο-
γίας που εξετάζει την επίδραση που ασκούν στους ζωντανούς οργα-
νισµούς οι ραδιενεργές ακτινοβολίες. 
[ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. radiobiology (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + biology (βλ. λ. βιολογία)]. 

ραδιοβολίδα (η) αυτόµατη συσκευή που µεταφέρεται µε αερόστατο, 
µε σκοπό τη µεταβίβαση δεδοµένων από µετεωρολογικές µετρήσεις 
µέσω ειδικού ραδιοποµπού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radiosonde (µε µεταφορά τού α' 
συνθ. radio-)]. 

ραδιοβόλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η καταγραφή, εξέτα-
ση των µετεωρολογικών, ατµοσφαιρικών δεδοµένων µε ραδιοβολίδα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radiosondage (µε µεταφορά τού α' 
συνθ. radio-)]. 

ραδιογενετική (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονική κατεύθυνση τής βιο-
λογίας, που εξετάζει τις επιπτώσεις τής ραδιενεργού ακτινοβολίας 
στα γεννητικά κύτταρα, γενικότ. την επίδραση της στην κληρονοµι-
κότητα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiogenetics (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + genetics (βλ. κ. γενετική)]. 

ραδιογράφηµα (το) {ραδιογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. φωτογρα-
φική παράσταση που αποτυπώνεται µε την επίδραση ακτίνων Χ ή 
πυρηνικής ακτινοβολίας 2. µήνυµα που µεταδίδεται µέσω τής ραδιο-
τηλεγραφίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά των (νόθων συνθ.) αγγλ. radiogram (στη σηµ. «ρα-
διοτηλεγράφηµα») και radiograph (στη σηµ. «ακτινογραφική εικό-
να»)]. 

ραδιογραφία (η) [1897] {ραδιογραφιών} 1. µέθοδος δοκιµής υλικών, 
που βασίζεται στον διαφορετικό βαθµό απορροφήσεως των ακτίνων 
Χ από τα συστατικά ενός σώµατος ΣΥΝ. ραδιογράφηση 2. η ραδιοτη-
λεγραφία (βλ.λ.). Επίσης ραδιοακτινογραφία κ. ραδιογράφηση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiographie (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -graphie < γράφω]. 

ράδιο γραφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιογραφία 
ΣΥΝ. ακτινογραφικός 2. αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιοτηλεγραφία 
ΣΥΝ. ραδιοτηλεγραφικός. 

ραδιογωνιοµετρια (η) {ραδιογωνιοµετριών} ο υπολογισµός και 
εντοπισµός τής θέσης, τού προσανατολισµού ραδιοφωνικού ποµπού 
µε τη χρήση ραδιογωνιοµέτρου. — ραδιογωνιοµετρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiogoniométrie (νόθο συνθ.)]. 

ραδιογωνιοµετρο (το) {ραδιογωνιοµέτρ-ου | -ων} ραδιοηλεκτρική 
διάταξη µε ειδική κατευθυνόµενη κεραία και δέκτη ραδιοκυµάτων 
για τον προσδιορισµό τής διεύθυνσης από την οποία εκπέµπονται 
ραδιοκύµατα, κυρ. από την οποία γίνεται ραδιοφωνική εκποµπή. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiogoniomètre (νόθο συνθ.) < radio-
(< λατ. radius «ακτίνα») + gonio- (< γωνία) + -mètre (< µέτρον)]. 

ραδιοδέκτης (ο) {ραδιοδεκτών} ΤΕΧΝΟΛ. δέκτης σηµάτων και µηνυ- 

µάτων που στέλνονται µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio receiver]. 

ραδιοδέσµη (η) {ραδιοδεσµών} δέσµη ραδιοκυµάτων µε χρήση στις 
επικοινωνίες, κυρ. στην υπεραστική και διεθνή τηλεφωνία. 

ραδιοενισχυτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συνδυασµός ραδιοφώνου και ενισχυτή. 
ραδιοεντοπιστης (ο) το ραντάρ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Απόδ. τού αγγλ. radar (βλ. κ. ραντάρ)]. 
ραδιοεπικοινωνία (η) {ραδιοεπικοινωνιών} η µεταβίβαση µηνυµάτων 

µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, λ.χ. µε τη ραδιοτηλεφωνία ή τη 
ραδιοτηλεγραφία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiocommunication (µε µεταφορά 
τού α' συνθ. radio-)]. 

ραδιοερασιτέχνης (ο) {ραδιοερασιτεχνών} πρόσωπο που ασχολείται 
ερασιτεχνικά µε τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού, συνήθ. 
µικρής εµβέλειας εκποµπής: σύλλογος ραδιοερασιτεχνών || παράνο-
µος ~ (ραδιοπειρατής) || άδεια ραδιοερασιτέχνη. 

ραδιοευαισθησία (η) {ραδιοευαισθησιών} η ευαισθησία ή η αδυναµία 
αντιδράσεως συγκεκριµένων ιστών ή οργανισµών σε διάφορες 
µορφές ακτινοβολίας, λ.χ. στις ακτίνες Χ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiosensitivity (µε µεταφορά τού α' 
συνθ. radio-)]. 

ραδιοηλεκτρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιοηλεκτρο-
λογία ή τον ραδιοηλεκτρισµό: ~ κύµατα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radioelectric (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + electric (βλ. κ. ηλεκτρικός)]. 

ραδιοζεύξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} ΤΕΧΝΟΛ. η σύνδεση 
δύο τόπων µέσω ραδιοφωνικών κυµάτων για τη µετάδοση σήµατος 
(ήχου, εικόνας, δεδοµένων). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
radio-link]. 

ραδιοηλεκτρισµός (ο) επιστηµονικός κλάδος τού ηλεκτρισµού, που 
ασχολείται µε τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και τις εφαρµογές τους 
κυρ. στη ραδιοτηλεγραφία ή την τηλεφωνία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. radioelectricity (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + 
electricity (βλ. κ. ηλεκτρισµός)]. 

ραδιοηλεκτρολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ηλεκτρολογίας που 
µελετά τα εναλλασσόµενα ρεύµατα υψηλής συχνότητας, τις 
ιδιότητες και τις εφαρµογές τους, καθώς και η τεχνική που επιτρέπει 
τη διαβίβαση ήχων ή εικόνων µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. — 
ραδιοηλεκτρολόγος (ο). 

ραδιοηλεκτροτεχνία (η) {ραδιοηλεκτροτεχνιών} η τεχνική των ρα-
διοηλεκτρικών εγκαταστάσεων. — ραδιοηλεκτροτεχνίτης (ο). 

ραδιοθάλαµος (ο) {ραδιοθαλάµ-ου | -ων, -ους} ειδικά διαµορφωµένη 
και εξοπλισµένη αίθουσα για τη µετάδοση ραδιοφωνικών εκποµπών 
ή για ηχογραφήσεις: η συνέντευξη θα µεταδίδεται απευθείας από τον 
~ τού σταθµού µας ΣΥΝ. στούντιο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. studio. 
Βλ. κ. στούντιο]. 

ραδιοθεραπεία (η) {ραδιοθεραπειών} η θεραπευτική µέθοδος που 
στηρίζεται στη χρήση τής ακτινοβολίας τού ραδίου και τεχνητών ρα-
διενεργών ισοτόπων, κυρ. για τη θεραπεία όγκων, διαφόρων ειδών 
καρκίνου ΣΥΝ. ακτινοθεραπεία. — ραδιοθεραπευτικός, -ή, -ό, ρα-
διοθεραττευτικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radiotherapy (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + therapy < θεραπεία]. 

ραδιοϊσότοπο (το) {ραδιοϊσοτόπ-ου | -ων} το ραδιενεργό ισότοπο συ-
γκεκριµένου στοιχείου, που απαντά στη φύση ή παράγεται τεχνητά 
και χρησιµοποιείται σε φυσικές και βιολογικές έρευνες στη θεραπευ-
τική, τη βιοµηχανία, τη λήψη ραδιογραφιών (βλ.λ.), σε ελέγχους µε-
ταλλικών κατασκευών, καθώς και στη γεωργική έρευνα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. radioisotope (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius 
«ακτίνα») + isotope (βλ. κ. ισότοπο)]. 

ραδιοκασετόφωνο (το) {-ώνου | -ων} συσκευή που λειτουργεί ως 
ραδιοφωνικός δέκτης και µαγνητόφωνο συγχρόνως ΣΥΝ. ραδιοµα-
γνητοφωνο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. radio-tape recorder]. 

ραδιοκύµατα (τα) {ραδιοκυµάτων} ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε 
µήκος από ένα χιλιοστό ώς 30.000 µέτρα ή µε συχνότητα από 10 κι-
λοχέρτς (kHz) µέχρι 45 γιγαχέρτς (GHz), που χρησιµοποιούνται στη 
ραδιοφωνία, την τηλεόραση, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοτηλεφω-
νία κλπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiowave]. 

ραδιολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. κλάδος τής φυσικής, ο οποίος 
ερευνά τις ιδιότητες και εφαρµογές τού ραδίου και γενικότ. των ρα-
διενεργών σωµάτων · 2. κλάδος τής ιατρικής που µελετά τις ακτίνες 
Χ και άλλες ακτινοβολίες, καθώς και πιθανές τεχνικές αποτυπώσεως 
για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. — ραδιολόγος (ο/η), 
ραδιολογικός, -ή, -ό, ραδιολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiologie (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -logie < -λογία (< λέγω)]. 

ραδιόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η διάσπαση χη-
µικής ένωσης ως αποτέλεσµα τής χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiolysis (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -lysis < αρχ. λύσις]. 

ραδιοµαγνητοφωνο (το) {ραδιοµαγνητοφών-ου | -ων} το ραδιοκα-
σετόφωνο (βλ.λ.). 

ραδιοµετεωρολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής µετεωρολογίας 
που χρησιµοποιεί ραδιοηλεκτρικά µέσα για την ανάλυση και πρό-
γνωση τού καιρού. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. radiometeorologie < radio- (< λατ. radius 
«ακτίνα») + météorologie (βλ. κ. µετεωρολογία)]. 
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ραδιοµόλυβδος (ο) {ραδιοµολύβδου} χηµικό στοιχείο ισότοπο τού µολύβδου, 
που προκύπτει ως τελική µεταστοιχείωση τού ραδίου. 

ραδιοναυτιλία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ναυτιλίας που αξιοποιεί τα 
ραδιοτεχνικά µέσα για τον εντοπισµό πλοίων και αεροσκαφών, γενικότ. η 
χρήση ραδιοτεχνικών µέσων στη ναυτιλία και την αεροναυτιλία. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radionavigation]. 

ραδιοπάθεια (η) {ραδιοπαθειών} κάθε πάθηση που οφείλεται σε έκθεση σε 
ραδιενεργό ακτινοβολία. 
[ΕΤΥΜ. < ράδιο- + -πάθεια < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. αόρ. β' έ-παθ-
ον)]. 

ραδιοπειρατεία (η) {ραδιοπειρατειών} η κατοχή και λειτουργία ραδιοφωνικού 
ποµπού χωρίς επίσηµη, νόµιµη έγκριση από αρµόδια κρατική αρχή. 

ραδιοπειρατής (ο), ραδιοπειρατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ιδιοκτήτης ή 
χειριστής παράνοµου ραδιοφωνικού ποµπού. — ραδιοπειρατι-κός, -ή, -ό. 

ραδΐοπηγή (η) κάθε αντικείµενο τού σύµπαντος που εκπέµπει ραδιοκύµατα µε 
µεγάλη συχνότητα, καθώς και η αντίστοιχη περιοχή από την οποία 
εκπέµπονται. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio source]. 

ραδιοπικάπ (το) {άκλ.} συσκευή µε ραδιόφωνο και πικάπ. 
ραδιοποµπός (ο) ποµπός για επικοινωνία από απόσταση, που χρησιµοποιείται 

στη ραδιοεπικοινωνία ΣΥΝ. ασύρµατος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
radio transmitter]. 

ραδιοπυξίδα (η) ραδιογωνιόµετρο που λειτουργεί αυτόµατα και χρησιµοποιείται 
σε πλοία και αεροσκάφη για τον υπολογισµό τής σωστής πορείας τους. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio compass]. 

ραδιοσκηνοθεσία (η) {ραδιοσκηνοθεσιών} η σκηνοθεσία θεατρικού έργου που 
µεταδίδεται από το ραδιόφωνο. — ραδιοσκηνοθέτης (ο), ραδιοσκηνοθετικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio direction]. 

ραδιοσκοπία (η) {ραδιοσκοπιών} η ακτινοσκόπηση (βλ.λ.). Επίσης 
ραδιοσκόπηση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radioscopy (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius 
«ακτίνα») + -scopy (< σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά»)]. 

ραδιοσκοπικός, -ή, -ό ο ακτινοσκοπικός (βλ.λ.). — ραδιοσκοπικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radioscopie (νόθο συνθ.)]. 

ραδιοσταθµός (ο) 1. ο ειδικά διαµορφωµένος κλειστός χώρος και το κτήριο που 
έχει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, ο οποίος επιτρέπει (µε ειδική 
κεραία εκποµπής) τη µετάδοση ή αναµετάδοση ραδιοκυµάτων (ραδιοφωνικών 
εκποµπών): ~ µικρής ισχύος || πειρατικός | ιδιωτικός | κρατικός | εµπορικός ~|| 
~ κοινής ωφελείας 2. ο ραδιο-φάρος (βλ.λ.) 3. ο ραδιοτηλεγραφικός σταθµός. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio station]. 

ραδιοστοιχειο (το) ΧΗΜ. κάθε ραδιενεργό στοιχείο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioélément]. 

ραδιοσυχνότητα (η) 1. η συχνότητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 
µεταδόσεως ραδιοφωνικού µηνύµατος ή εκποµπής 2. κάθε συχνότητα µέσα 
στην εµβέλεια ραδιοφωνικής µετάδοσης 15.000 έως 10" χερτς. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. radio frequency]. 

ραδιοταξί (το) {άκλ.} ταξί εφοδιασµένο µε σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας, 
µέσω τού οποίου συνδέεται µε άλλα ταξί, καθώς και µε τηλεφωνικό κέντρο, 
ώστε να δέχεται (τηλεφωνικώς) κλήσης για µεταφορές επιβατών (κούρσες). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. radio-taxi]. 

ραδιοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ραδιοηλεκτροτεχνίας που έχει ως 
αντικείµενο τις εφαρµογές και τα µέσα παραγωγής εναλλασσοµένων 
ρευµάτων υψηλής συχνότητας, τις πιθανές χρήσεις και τις ιδιοµορφίες τής 
διάδοσης τους. — ραδιοτεχνίτης (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
radiotechnique (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + technique (βλ. 
κ. τεχνική)]. 

ραδίΌτηλενράφηµα (το) {ραδιοτηλεγραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} µήνυµα που 
µεταδίδεται µέσω τής ραδιοτηλεγραφίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
radiotelegram (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius «ακτίνα») + telegram (βλ. 
κ. τηλεγράφηµα)]. 

ραδιοτηλεγραφία (η) {χωρ. πληθ.} η ασύρµατη τηλεγραφία, η χρήση 
ραδιοτηλεγράφου για τη µετάδοση µηνυµάτων. — ραδιοτηλε-Υραφικός, 
-ή, -ό, ραδιοτηλεγρσφικ-ά | -ώς επίρρ., ραδιοτηλεγραφία ρ. {-είς...}, 
ραδιοτηλεγραφητής (ο). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiotelegraphy (νόθο συνθ.)]. 
ραδιοτηλέγραφος (ο) {-ου κ. -άφου | -άφων, -άφους} ο τηλέγραφος στον 
οποίο τα µηνύµατα ή τα σήµατα µεταδίδονται µέσω ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων περισσότερο παρά µέσα από σύρµατα ή καλώδια· ο 
ασύρµατος τηλέγραφος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radiotelegraph (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius 
«ακτίνα») + telegraph (βλ. κ. τηλέγραφος)]. ραδιοτηλεοπτικός, -ή, -ό αυτός που 
σχετίζεται συγχρόνως µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση: - µέσα | σταθµός | 
οργανισµός | κάλυψη. — ραδιοτηλεοπτικά επίρρ. ραδιοτηλεόραση (η) {-ης κ. -
άσεως | χωρ. πληθ.} η ραδιοφωνία και η τηλεόραση από κοινού. 
[ΕΤΥΜ Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. radiotélévision (νόθο συνθ.). Βλ. κ. 
τηλεόραση]. ραδιοτηλεσκόπιο (το) {ραδιοτηλεσκοπί-ου | -ων} αστρονοµικό όρ-
γανο που αποτελείται από µία κεραία παραβολικού ή διπολικού σχήµατος και 
ειδικό δέκτη για την ανίχνευση ραδιοκυµάτων που εκπέ- 

µπονται από πλανήτες και άλλες πηγές στο διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radiotélescope (νόθο συνθ.) < radio- 
(< λατ. radius «ακτίνα») + telescope (βλ. κ. τηλεσκόπιο)}. 

ραδιοτηλεφωνία (η) {ραδιοτηλεφωνιών} η τηλεφωνική επικοινωνία µε 
ραδιοτηλέφωνα, η ασύρµατη τηλεφωνία.  — ραδιοτηλεφωνικός, -ή, -ό, 
ραδιοτηλεφωνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiotelephony 
(νόθο συνθ.)]. 

ραδιοτηλέφωνο (το) {ραδιοτηλεφών-ου | -ων} τηλέφωνο στο οποίο η 
µεταβίβαση τού ήχου ή τής οµιλίας γίνεται µε ραδιοκύµατα, όχι µέσω 
καλωδίων ή συρµάτων, το ασύρµατο τηλέφωνο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
radiotelephone (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + telephone (βλ. 
κ. τηλέφωνο)]. 

ραδιουργία (η) [αρχ.] {ραδιουργιών} η δόλια και µυστική δράση εις βάρος 
κάποιου, η σχεδιασµένη προσπάθεια που έχει στόχο να βλάψει κάποιον: 
κρατικοί αξιωµατούχοι προσπάθησαν µε ραδιουργίες να ανατρέψουν τον 
νόµιµο πρόεδρο τής χώρας ΣΥΝ. µηχανορραφία, πλεκτάνη, σκευωρία, 
δολοπλοκία, ίντριγκα. — ραδιουργικός, -ή, -ό, ρα-διουργικ-ά | -ώς επίρρ. 

ραδιούργος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που συνηθίζει τις ραδιουργίες, που οργανώνει 
σκευωρίες εις βάρος άλλων: ~ πολιτικός ΣΥΝ. δολοπλόκος, µηχανορράφος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ραδιουργός (µε αναβιβασµό τού τόνου κατά τα κακούργος, 
πανούργος), αρχική σηµ. «αυτός που κάνει κάτι µε ευκολία, απερισκεψία και 
επιπολαιότητα», < ρφδιος «εύκολος - επιπόλαιος» (< επίρρ. ρά «εύκολα, 
άνετα» + επίθηµα -ίδιος, πβ. αίφνης - αιφνίδιος) + -ουργός < έργον. Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. Για το αρχ. επίρρ. ρά βλ. λ. ράθυµος, ραστώνη]. 

ραδιουργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ραδιουργείς... | ραδιούργησα} κάνω ραδιουργίες, 
ενεργώ µε δόλιο και συνωµοτικό τρόπο, επιδιώκοντας το κακό (κάποιου): 
ακόµα και όταν κέρδισε την προεδρία, δεν σταµάτησε να ραδιουργεί εναντίον 
τού αντιπάλου του ΣΥΝ. µηχανορραφώ. 

ραδιοφάρος (ο) ακίνητος ραδιοποµπός που στέλνει χαρακτηριστικά διακριτικά 
σήµατα ως ταξιδιωτική βοήθεια σε πλοία και αεροσκάφη. [ΕΤΥΜ; Μεταφορά 
τού γαλλ. radiophare (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius «ακτίνα») + phare 
«φάρος» (βλ. κ. φάρος)]. 

ραδιοφωνία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µετάδοση οµιλιών, µουσικής κ.λπ. µέσω τού 
ραδιοφώνου στο ευρύ κοινό: πρόγραµµα τής ~ 2. η τεχνική υποστήριξη, καθώς 
και η οργάνωση τής παραγωγής ραδιοφωνικών εκποµπών, η υπηρεσία ή 
επιχείρηση που αναλαµβάνει αυτή την παραγωγή: ελεύθερη - (µη κρατική) || 
δηµοτική | ιδιωτική | κρατική ~ || οι εργαζόµενοι στη ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiophonie (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -phonie < φωνή]. 

ραδιοφωνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιοφωνία: ~ παραγωγή | 
χρόνος | δίκτυο | διαφήµιση· ΦΡ. ραδιοφωνικός σταθµός (i) ο ραδιοθάλαµος 
(βλ.λ.) ή το κτήριο από το οποίο γίνονται εκποµπές για το ραδιόφωνο, µέσω 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (ii) ο φορέας που παράγει ραδιοφωνικές 
εκποµπές: όλοι οι ~ µεταδίδουν σήµερα αφιερώµατα για την εξέγερση τού 
Πολυτεχνείου ΣΥΝ. δίαυλος, κανάλι (iii) (συνεκδ.) η συγκεκριµένη συχνότητα 
ή δέσµη συχνοτήτων που χρησιµοποιείται για την εκποµπή προγράµµατος από 
ραδιοφωνικό δίαυλο: αυτός ο ~ δεν ακούγεται καλά- έχει παράσιτα || πέφτει ο 
ένας ~ πάνω στον άλλον! (βλ. κ. λ. ραδιοσταθµός) 2. αυτός που εκπέµπεται 
από το ραδιόφωνο: ~ πρόγραµµα | εκποµπή. — ραδιοφω-νικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. radiophonique]. 

ραδιόφωνο (το) {ραδιοφών-ου | -ων} 1. σύστηµα τηλεπικοινωνίας που 
χρησιµοποιεί ηλεκτροµαγνητικά κύµατα συγκεκριµένης εµβέλειας και 
συχνότητας για τη µετάδοση ακουστικών µηνυµάτων (οµιλιών, µουσικής 
κ.λπ.) σε µεγάλες αποστάσεις χωρίς τη χρήση καλωδίων: ποµπός | συσκευή 
ραδιοφώνου-(συνεκδ.) 2. η συσκευή για τη λήψη ή αναµετάδοση 
ραδιοφωνικών εκποµπών: ~ µε µπαταρίες | µε αποσπώµενα ηχεία || ανοίγω 
(θέτω σε λειτουργία) | κλείνω το -1| ακούω ~ 3. ραδιοφωνικός σταθµός ή 
σύνολο ραδιοφωνικών σταθµών: έχω εκποµπή στο -1| µιλώ | βγαίνω στο ~ || το 
είπαν στο ~|| το ~ δίνει συνεχώς πληροφορίες για την κίνηση 4. η ραδιοφωνική 
εκποµπή, ό,τι µεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς: ακροατής τού ~ 
5. (πε-ριληπτ.) το σύνολο των ραδιοφωνικών σταθµών που εκπέµπουν σε µια 
χώρα: αυξήθηκε το διαφηµιστικό κέρδος τού ~|| το ~ θεωρείται πιο πολυφωνικό 
και αξιόπιστο µέσο ενηµέρωσης από την τηλεόραση. — (υποκ.) ραδιοφωνάκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού παλαιότ. αγγλ. radiophone (νόθο συνθ.) < radio-(< 
λατ. radius «ακτίνα») + -phone (< φωνή)]. 

ραδιοχηµεία (η) κλάδος τής πυρηνικής χηµείας που έχει ως αντικείµενο του τα 
ραδιενεργά στοιχεία, καθώς και τα φαινόµενα που συνοδεύουν τις διαδικασίες 
τής ραδιενεργού διασπάσεως και των πυρηνικών αντιδράσεων. — 
ραδιοχηµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiochemistry (νόθο 
συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + chemistry (βλ. κ. χηµεία)]. 

ραδιοχρονολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} σύνολο τεχνικών για 
τον υπολογισµό τής ηλικίας υλικού (ορυκτών, λειψάνων κ.λπ.) βάσει τού 
ρυθµού διασπάσεως τού ραδιενεργού ισοτόπου τού άνθρακα 14· αλλιώς 
µέθοδος τού άνθρακα 14. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. radiometric dating (νόθο 
συνθ.)]. 

ραδόνιο (το) {ραδονίου} αδρανές, ραδιενεργό, αέριο χηµικό στοιχείο (σύµβολο 
Rn), που παράγεται κατά τη διάσπαση τού ραδίου (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γερµ. Radon < radium (βλ. λ. ράδιο)]. 

ραζακί (το) → ροζακί 
ραθυµία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) η νωθρότητα και η απροθυµία 
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για εργασία ΣΥΝ. τεµπελιά, οκνηρία ANT. ζήλος. 
ράθυµος, -η, -ο κ. αράθυµος (σηµ. 2) (λόγ.) 1. αυτός που αποφεύγω την 

εργασία, που χαρακτηρίζεται από απροθυµία και νωθρότητα στις αντιδράσεις 
του ΣΥΝ. νωθρός, οκνηρός, νωχελής ΑΝΤ. ζωηρός, δραστήριος · 2. ευέξαπτος, 
αυτός που οργίζεται εύκολα. — ράθυµα επίρρ., ραθυµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}% 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ράθυµος < επίρρ. ρά «εύκολα» + θυµός (βλ.λ.), οπότε η λ. θα 
δήλωνε αυτόν που ενεργεί ανέµελα και χωρίς φροντίδα, «ελαφρά τη καρδία». 
Το αρχ. επίρρ. ρά | ρήα (οµηρ.) | βρά (αιολ.) ανάγεται σε τ. *Fpàa < *Fpao-a 
ή *Fpàj-a (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού ηµιφώνου) και είναι αβεβ. 
ετύµου. Αµφίβολη θεωρείται η υπόθεση ότι το επίρρ. σήµαινε αρχικώς 
«ελαφρά» (πβ. λατ. levis «ελαφρός» > levare «ελαφρύνω, σηκώνω»), καθώς 
και η προταθείσα σύνδεση µε λιθ. virSùs «το ανώτερο, το υψηλότερο» και µε 
σανσκρ. vârsman-«ύψος, ύψωµα». Παράγ. ραστ-ώνη, ράδιος (βλ. κ. 
ραδιούργος) κ.ά.]. 

ραιβοποδΊα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κλίση τού ποδιού προς τα µέσα, ώστε 
µόνο το έξω πλάγιο µέρος τού πέλµατος να ακουµπά στο έδαφος κατά το 
περπάτηµα ή την ορθοστασία (πβ. ραιβοσκελίά). — ραι-βόπους, -ους, -ουν 
[1833]. [ΕΤΥΜ. < ραιβός + -ποδία < αρχ. πους «πόδι»]. 

ραιβός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από ραιβοποδία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ραιβός < 
I.E. *wrai-g*-o-, που συνδ. µε γοτθ. wraiqs «σκόλιος», σουηδ. vrêk 
«ισχυρογνώµων», αρχ. φριζ. wräk «κυρτός» κ.ά., ενώ πρέπει να συνδεθεί 
επίσης µε το αρχ. επίθ. ροικός «κεκαµ-µένος, κυρτός». Το επίθ. ραιβός ανήκει 
στη σηµασιολογική κατηγορία των λ. που δηλώνουν σωµατικά ή ψυχικά 
ελαττώµατα, λ.χ. σκαι-ός, λαιός, κολοβός κ.ά.]. 

ραιβοσκελής, -ής, -ές {ραιβοσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που πάσχει από 
ραιβοσκελίά ΣΥΝ. (λαϊκ.) στραβοπόδης, στραβοκάννης.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ραιβοσκελής < ραιβός + -σκελής < σκέλος]. 

ραιβοσκελίά (η) {ραιβοσκελιών} ΙΑΤΡ. παραµόρφωση των κάτω άκρων, κατά 
την οποία τα άκρα κυρτώνονται προς τα έξω µε τα γόνατα να απέχουν µεταξύ 
τους περισσότερο από το κανονικό. 

ραΐζω ρ. → ραγίζω 
ραίντνκεν (το) → ρέντγκεν 
ραίνω ρ. µετβ. {έρρανα, να/θα ράνω} 1. ραντίζω µε υγρό, κυρ. αρωµατικό: ~ µε 

αγιασµό | µε ροδόνερο ΣΥΝ. περιβρέχω 2. σκορπίζω (πάνω από 
κάποιον/κάτι): έρραναν µε ροδοπέταλα τους νεόνυµφους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ραίνω < *ράν-_/ω (µε επένθεση), αβεβ. ετύµου. Η µορφή τού θ. *ραν- θα 
επέτρεπε την υπόθεση συνεσταλµ. βαθµίδας τού I.E. *sren- ή *wren- (ίδια 
σηµ.), αλλά οι συνδέσεις µε τα θεωρούµενα ως οµόρρ., λ.χ. αρχ. γερµ. reineo 
«επιβήτορας», νορβ. vrina «κραυγάζω, χρεµετίζω», δεν ευσταθούν 
σηµασιολογικώς. Η εκδοχή κατά την οποία το ρ. ραίνω συνδ. µε σλαβ. λ. που 
σηµαίνουν «πέφτω, χύνω, αναδίδω», πβ. ρωσ. ronitî «ραντίζω, αφήνω να 
πέσει», πολ. ronió, τσεχ. roniti, δεν αιτιολογεί τη δασύτητα τού ελλην. 
ρήµατος, που προϋποθέτει ηµίφωνο s- ή F-. Παράγ. ραν-ίς (-ίδα), ραντ-ίζω]. 

ραιτοροµανικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε κάποια από τις 
ραιτοροµανικές γλώσσες 2. ραιτοροµανικές γλώσσες η υποοµάδα των 
ροµανικών γλωσσών που οµιλούνται στην Α. Ελβετία και σε µικρό τµήµα τής 
Β. Ιταλίας (λ.χ. η Ροµανσική, η Εγκαδινική, η Λα-δινική κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. rättoromanisch < ratto- (< λατ. Rhaetus, βασιλιάς 
των Ετρούσκων που έδωσε το όνοµα του στη ρωµαϊκή επαρχία Rhaetia) + 
romanisch (< λατ. romanicus, βλ. κ. ροµανικός)]. 

ράιχ (το) {άκλ.} στη ΦΡ. Τρίτο Ράιχ η ναζιστική Γερµανία. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 
Reich «αυτοκρατορία, κράτος» < αρχ. γερµ. rihhi]. 

ρακάδικο (το) (λαϊκ.) το κατάστηµα όπου πωλείται ρακή. 
ρακένδυτος, -η, -ο (λόγ.) ο ντυµένος µε κουρέλια, µε παλιά και φθαρµένα 

ρούχα ΣΥΝ. κουρελής, κουρελιάρης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρακένδυτος < ράκος + -
ένδυτος < ενδύω]. 

ρακέτα (η) {ρακετών} ΑΘΛ. 1. το ελαφρύ όργανο που αποτελείται από 
δικτυωτό, ανθεκτικό, κυρ. νάιλον πλέγµα, τεντωµένο µέσα σε ωοειδές πλαίσιο 
από ξύλο, πλαστικό ή αλουµίνιο, µε ειδική λαβή- χρησιµεύει στο να χτυπούν 
τη µπάλα οι παίκτες τού τένις, τού πινγκ-πονγκ κ.λπ. 2. ξύλινο, ελαφρύ και 
µικρό όργανο σε σχήµα κουπιού µε κοντή λαβή, που χρησιµοποιείται στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πον-γκ) για το χτύπηµα τής µπάλας 3. 
ρακέτες (οι) παιχνίδι που παίζεται µε ρακέτες (σηµ. 2) και µπαλάκι από δύο ή 
περισσότερους παίκτες • 4. ο ειδικά περιγεγραµµένος χώρος κάτω από το 
καλάθι στο γήπεδο τού µπάσκετ: οι βολές των φάουλ εκτελούνται από την 
κορυφή τής ~. — (υποκ.) ρακετούλα (η). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. racchetta < µέσ. γαλλ. raquette «παλάµη χεριού» < δη-µώδ; 
αραβ. rahet < αραβ. râhah «παλάµη χεριού»]. 

ρακή (η) διάφανο δυνατό οινοπνευµατώδες ποτό που παράγεται κυρ. στην 
Κρήτη µε απόσταξη ΣΥΝ. τσικουδιά. Επίσης ρακί (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. raki 
< αραβ. 'araq, είδος χυµού τής Μέσης Ανατολής, φτειαγµένου από σπόρους 
σιτηρών και ρυζιού- αρχική σηµ. «γλυκό -χυµός»]. 

ρακλετ (το) {άκλ.} λιπαρό τυρί που παρασκευάζεται από γάλα αγελάδας, 
στραγγισµένο µε συµπίεση και θέρµανση, που διατίθεται στο εµπόριο µε τη 
µορφή πεπλατυσµένου κυλίνδρου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. raclette < racler «ξέω, 
λειαίνω» < δηµώδ. λατ. *rasicu-läre < *rasicâre, παράγ. τού λατ. ρ. radere 
«ξέω, λειαίνω» (µτχ. rasus)]. 

ρακοκάζανο (το) (λαϊκ.) καζάνι για την απόσταξη στεµφύλων και την 
παρασκευή ρακής. 

ρακοποτηρο (το) 1. µικρό ποτήρι για τη ρακή 2. (συνεκδ.) η ποσότητα ρακής ή 
άλλου ποτού, που αντιστοιχεί σε τέτοιο ποτήρι. 

ρακοπότης (ο) {ρακοποτών} αυτός που πίνει συχνά και σε µεγάλες 

ποσότητες ρακή. 
ρακόρ (το) {άκλ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. µικρό βιδωτό κοµµάτι σωλήνα, που χρη-

σιµοποιείται για τη σύνδεση µεταλλικών σωλήνων ή ράβδων 2. (στον 
κινηµατογράφο) η οµαλή σύνδεση ενός πλάνου µε το επόµενο του. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. raccord «σύνδεση, σύζευξη» < p. raccorder «συνδέω, συνάπτω» < re- + 
accorder], 

ράκος (το) {ράκ-ους | -η, -ών} 1. (λόγ.) το παλιό και φθαρµένο κοµµάτι 
υφάσµατος, το κουρέλι 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε 
κατάπτωση: όταν έµαθε τον θάνατο της, έγινε - (κατέρρευσε) || γύρισε πίσω - 
απ' την κούραση! ΦΡ. (λόγ.) ράκη φράσεων ακατάληπτα, σκόρπια λόγια, 
φράσεις χωρίς σύνδεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ράκος, αβεβ. ετύµου. Οι «γλώσσες» τού Ησυχίου βρά-καλον 
ρόπαλον και βράκετον δρέπανον, κλαδευτήριον αποδεικνύουν την ύπαρξη 
αρχικού Ε- (*FpaK-) και συνεσταλµ. βαθµ. *wrk- τού I.E. *wresk- (< *wrek-
sk-). Σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή, η λ. συνδ. µε σανσκρ. vrscâti «σχίζω, 
κατακόβω», αρχ. σλαβ. vraska «ρυτίδα, ρωγµή» (< *worsq-â), άποψη που 
παραµένει υποθετική]. 

ρακοσυλλέκτης (ο) [1829] {ρακοσυλλεκτών}, ρακοσυλλέκτρια (η) [1895] 
{ρακοσυλλεκτριών} πρόσωπο που µαζεύει κουρέλια και τα πουλά κυρ. για 
βιοποριστικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ragpicker], 

ρακούν (το) {άκλ.} παµφάγο θηλαστικό µε ρωµαλέο σώµα (µήκους 
µικρότερου τού ενός µέτρου), κοντά πόδια και φουντωτή, ραβδωτή ουρά, 
πυκνό (µαύρο ή µολυβί) τρίχωµα, καφέ αποχρώσεις και χαρακτηριστικά 
σκούρο χρώµα στην περιοχή των µατιών ζει σε δάση κοντά στο νερό, είναι 
νυκτόβιο και θηρεύεται κυρ. για τη γούνα του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. raccoon < 
παλαιότ. αµερ. raugroughcun < Αλγκονκική aroughcun (ινδιάν. γλώσσα τής 
Β. Αµερικής)]. 

ραλεντάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. βαθµιαία επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής (τού 
τέµπο) κατά την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού ΣΥΝ. ριταρντάντο ΑΝΤ. 
ατσελεράντο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rallentando «επιβράδυνση» < ρ. rallentare «επιβραδύνω» < ra- 
(< λατ. re- + ad-) + lento «αργός, βραδύς»]. 

ράλι (το) {άκλ.} αγαπάς ταχύτητας για αγωνιστικά αυτοκίνητα, που διεξάγεται 
σε δηµόσιους δρόµους ή ειδικές πίστες: το ~ «Ακρόπολις»· ΦΡ. ράλι-αντίκα βλ. 
λ. αντίκ:α. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. rally(e) «συγκέντρωση (αγωνιστικών αυτοκινήτων)» < ρ. rally 
«συγκεντρώνω, συναθροίζω» < γαλλ. rallier < r(e)- εµφατ. + allier «συνδέω, 
συνάπτω» < λατ. alligare «προσδένω, συνδέω» < ad-«προσ→ + ligäre 
«δένω»]. 

ραλίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο αυτοκινητιστής που συµµετέχει σε ράλι. 
[ΕΤΎΜ. < ράλι + παραγ. επίθηµα -ίστας, πβ. κιθαρ-ίστας]. 

Ραλού (η) (συνήθ. ορθ. Ραλλού) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού µεσν. Ράλ | 
Ράλ(λ)ης < Ραούλ < γαλλ. Raoul < παλ. γερµ. Rad(w)ulf, για το οποίο βλ. λ. 
Ροδόλφος]. 

R.A.M. (η) ΠΛΗΡΟΦ. η µνήµη σε υπολογιστή που χρησιµοποιείται για την 
προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών, τις οποίες µπορεί να µεταβάλει (µε τις 
κατάλληλες εντολές) ο χρήστης (βλ. λ. µνήµη). [ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. 
όρου Random Access Memory «µνήµη τυχαίας προσπέλασης»]. 

ραµαζάνι (το) {ραµαζανιού} (στον ισλαµισµό) 1.ο ένατος µήνας τού έτους, 
κατά τον οποίο, σύµφωνα µε την παράδοση, παραδόθηκε το Κοράνιο (βλ.λ.) 
στους ανθρώπους 2. οι υποχρεωτικοί κανόνες συµπεριφοράς που τηρούνται 
τον µήνα αυτόν και στους οποίους περιλαµβάνονται η νηστεία, η εγκράτεια 
και η υπακοή στις θεϊκές εντολές. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ramazän < αραβ. 
ramadàn]. 

ραµί (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται από τέσσερεις παίκτες µε 52 
χαρτιά και έναν τζόκερ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rami < αµερ. rummy «είδος χαρτοπαιγνίου», αγν. ετύµου]. 

ράµµα (το) {ράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. (α) νηµατοειδές υλικό που 
χρησιµοποιείται στη χειρουργική, κυρ. για το κλείσιµο τραύµατος, 
συγκρατώντας δύο ιστικές επιφάνειες, ώσπου να συνενωθούν (β) (συνεκδ.) το 
κλείσιµο τραύµατος µε τον παραπάνω τρόπο: έσκισε το χέρι και του έκαναν 
τρία ~ || κόβω | βγάζω τα ράµµατα- ΦΡ. (µτφ.) έχω ράµµατα για τη γούνα 
(κάποιου) βλ. λ. γούνα 2. (λόγ.) κλωστή, κυρ. από ίνες ή νήµατα που έχουν 
στριφτεί µεταξύ τους, κατάλληλη για ράψιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ράµµα < ράπτω 
(βλ.λ.)]. 

ράµνος (ο) κάθε µικρός θάµνος ή δέντρο, που απαντά στις εύκρατες περιοχές 
τού Β. Ηµισφαιρίου· έχει πριονωτά φύλλα και σκουρόχρωµους σφαιρικούς 
καρπούς. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ράµνος (ή), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ράβνος (κατ' αναλο-γίαν προς 
το ουσ. θάµ-νος), που συνδ. µε τη λ. ράβδος (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
ράµνος ανήκει στο προελλην. γλωσσικό υπόστρωµα]. 

ραµολί (το) (άκλ.) (µειωτ.) το ηλικιωµένο πρόσωπο που πάσχει από γεροντική 
άνοια. Επίσης ραµολής (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ramolli 
< ra- προθεµ. + λατ. mollire «µαλακώνω, απαλύνω» (< mollis «εύκαµπτος, 
µαλακός»)]. 

ραµολψέντο (το) 1. η γεροντική άνοια: παθαίνω ~ ΣΥΝ. µαλάκυνση, 
ραµολίρισµα 2. (συνεκδ.-µειωτ.) το ηλικιωµένο πρόσωπο που πάσχει από 
γεροντική άνοια ΣΥΝ. ραµολί, ξεκούτης, γεροξούρας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
rammollimento < rammollire «µαλακώνω, απαλύνω», βλ. κ. ραµολί]. 

ραµολίρω ρ. αµετβ. {ραµολίρισα} παθαίνω ραµολιµέντο. — ραµολίρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ramollire, βλ. κ. ραµολί]. 

ράµπα (η) {ραµπών} 1. η κεκλιµένη επιφάνεια που συνδέει δύο επίπεδα 
διαφορετικού ύψους: ~ σιδηροδροµικού σταθµού | επιβιβάσεως 
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/ φορτοεκφόρτωσης 2. (ειδικότ.) καθένα από τα δύο κεκλιµένα επίπεδα 
συνεργείου αυτοκινήτων, που οδηγούν το όχηµα σε υπερυψωµένη σχάρα για 
τον έλεγχο και την επισκευή σηµείων κάτω από το δάπεδο τού οχήµατος 3. 
σειρά φώτων στο µπροστινό µέρος τής σκηνής τού θεάτρου: «Τα φώτα τής ~» 
(τίτλος ταινίας τού Τσάρλυ Τσάπλιν). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rampe < p. ramper 
«έρπω, ξαπλώνω µπρούµυτα» < φρανκον. *(h)rampön, που συνδ. µε αρχ. 
γερµ. rimpfan «κάµπτω, λυγίζω»]. 

ράµπο (ο) {άκλ.} 1. ένοπλος άνδρας µε βίαιη συµπεριφορά: νεαρός ~ µε 
περίστροφο σκόρπισε τον τρόµο, όταν άρχισε να ρίχνει σε όποιον έβρισκε 
µπροστά του || «ανεγκέφαλος - επιτέθηκε µε χειροβοµβίδες εναντίον µεθοριακής 
περιπόλου προκαλώντας οξύ διπλωµατικό επεισόδιο» (εφηµ.) 2. (µτφ.) ειδικός 
ελεγκτής τού ∆ηµοσίου που ερευνά για οικονοµικές ατασθαλίες: «τους ~ τού 
Υπουργείου Οικονοµικών και τους δικούς του επιθεωρητές επιστρατεύει το 
Υπουργείο Εσωτερικών, για να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα διαφθοράς σε 
ορισµένους δήµους» (εφηµ.) ΣΥΝ. κοµάντο 3. (για αθλητή σε οµαδικά 
αθλήµατα) παίκτης που επιτίθεται δυναµικά και ριψοκίνδυνα, συχνά µόνος 
εναντίον πολλών αντιπάλων. 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. Rambo, όνοµα σωµατώδους και βίαιου κινηµατογραφικού 
ήρωα σειράς οµώνυµων πολεµικών ταινιών (από το 1982 κ.εξ.), τον οποίο 
υποδύθηκε ο Συλβέστερ Σταλλόνε]. 

ραµπόσκαλα (η) ράµπα σε µορφή σκάλας. 
ραµποτέ (το) {άκλ.} 1. πλαναρισµένο ξύλο σε σανίδες που θηλυκώ-νουν η µία 

στην άλλη: έφτειαξε τον τοίχο µε ~ 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από σανίδες (ξύλου ή από άλλο υλικό) που θη-λυκώνουν µεταξύ τους: ~ 
επένδυση σπιτιού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. raboté, µτχ. τού p. raboter «πλανάρω, λειαίνω» < rabotte 
(διαλεκτ.) < µέσ. ολλ. robbe]. 

ραµφί (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το µικρό ράµφος. 
ραµφίζω ρ. µετβ. [1894] {ράµφισα} (για πουλιά) 1. χτυπώ µε το ράµφος: το 

θηλυκό ράµφιζε το αρσενικό, διώχνοντας το απ' τη φωλιά 2. πιάνω ή τσιµπώ 
µε το ράµφος µου: τα σπουργίτια ράµφιζαν τις ρώγες των τσαµπιών. — 
ράµφιαµα (το) [1892]. 

ραµφοειδής, -ής, -ές {ραµφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το σχήµα του 
µοιάζει µε ράµφος. — ραµφοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ράµφος (το) {ράµφ-ους | -η, -ών} 1. το κεράτινο όργανο πουλιών, που αποτελεί 
συνέχεια των οστών των σιαγόνων τους, η µύτη των πουλιών: τα αρπακτικά 
πτηνά έχουν ~ γυριστό προς τα κάτω 2. (κατ' επέ-κτ.) το σκληρό, κεράτινο 
προεξέχον τµήµα τού στόµατος ορισµένων ζώων (π.χ. τής χελώνας) 3. 
οτιδήποτε έχει ραµφοειδές σχήµα: το ~ τού φαγκότου || πνευστά όργανα µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ράµφος, εκφραστ. όρ., αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδ. µε τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου ρέµφος- το στόµα η ρις και ίσως µε το επίθ. ραιβός 
(βλ.λ.). ∆εν αποκλείεται η λ. να παρουσιάζει έρρινο ένθηµα (πβ. κά-µ-πτω, 
γνώ-µ-πτω, κρά-µ-βος), ενώ έχει διατυπωθεί η άποψη ότι συνδ. µε το ρ. ρέµβ-
οµαι «περιστρέφοµαι, γυρίζω» (βλ. λ. ρόµβος) και, ως εκ τούτου, µε µέσ. 
γερµ. wrimpen «µυκτηρίζω», wramp-achtich «κυρτός, κεκαµµένος»]. 
ρανιδα (η) (λόγ.) µικρή ποσότητα υγρού υπό µορφή σταγόνας· ΦΡ. µέχρι 
τελευταίας ρανίδος (τού αίµατος) µέχρι θανάτου: θα πολεµήσουν για την 
ελευθερία ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρανίς, -ίδος < ραίνω (βλ.λ.). Η φρ. µέχρι τελευταίας ρανίδος 
(τού αίµατος) αποδίδει τη γαλλ. jusqu'à la dernière goutte de sang]. 

ραντ (το) {άκλ.} µονάδα µετρήσεως τής ποσότητας ραδιενέργειας που 
απορροφάται ως ακτινοβολία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. rad, ακρωνύµιο τού όρου Radiation Absorbed Dose «δόση 
απορροφηθείσης ακτινοβολίας»]. 

ράντα1 (η) {ραντών} ΝΑΥΤ. 1. η κεραία τού καταρτιού τής πρύµνης ΣΥΝ. 
κέρκος ANT. κέρας, πίκι 2. το πανί τού καταρτιού τής πρύµνης. [EJXM. < βεν. 
randa «κοφτό πανί πλοίου» < γοτθ. randa]. 

ράντα2 (η) {ραντών} η τιράντα. — (υποκ.) ραντάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τιράντα 
(βλ.λ.), µε εσφαλµ. χωρισµό, επειδή το τι- θεωρήθηκε στην οµιλία ως άρθρο 
(τη ράντα)]. 

ράντα3 (η) {ραντών} 1. σύνολο σταθερών και καθορισµένων χρηµατικών 
ποσών που καταβάλλονται σε ίσα και τακτά χρονικά διαστήµατα: πρόσκαιρη 
~ (µε περιορισµένο αριθµό καταβολών) || ~ ακέραια (ετήσιας περιόδου) | 
µεταβλητή (µε όρους που αλλάζουν) | προκαταβλητέα (µε προκαταβολή των 
ποσών στην αρχή περιόδου) 2. εισόδηµα που εισπράττει κανείς σταθερά, κυρ. 
από χρεώγραφα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rente < δηµώδ. λατ. »rendita, 
θηλ. µτχ. τού »rendere < λατ. reddere «αποδίδω, επιστρέφω (κάτι)» (µε την 
επίδρ. τού ρ. prendere «παίρνω»)]. 

ραντάρ (το) {άκλ.} ελλην. ραδιοεντοπιστής- συσκευή ή σύστηµα για τον 
καθορισµό τής παρουσίας και τής θέσης κινούµενου ή ακίνητου αντικειµένου, 
για την ανίχνευση του µέσω τού υπολογισµού τής διεύθυνσης και τής 
ταχύτητας επιστροφής ραδιοκυµάτων, που ανα-κλώνται ή επανεκπέµπονται 
από το αντικείµενο αυτό. [ΕΤΥΜ < αγγ. radar, ακρωνύµιο τού αγγλ. Ra(dio) 
D(etecting) A(nd) R(anging)]#. 

ραντεβού (το) {άκλ.} 1. συµφωνία για συνάντηση, η δέσµευση για επικοινωνία, 
επαφή: δίνω (καθορίζω συνάντηση) | κανονίζω | κλείνω ~ (δεσµεύοµαι για 
συνάντηση µε κάποιον) || έχω ~ µε τον γιατρό | µε τον κοµµωτή || ούτε ~ να 
'χαµέ (ήρθαµε τυχαία στο ίδιο µέρος την ίδια ώρα) 2. (συνεκδ.) η συνάντηση 
που έχει καθοριστεί για συγκεκριµένη ώρα σε συγκεκριµένο µέρος: είναι 
πάντα συνεπής στα ~ της || αργώ στα ~ || επαγγελµατικό | ερωτικό | µυστικό | 
φιλικό ~ || τώρα τελευταία βγαίνουν συνέχεια ~||~ τον Σεπτέµβρη (θα 
ξαναβρεθούµε 

τον Σεπτέµβρη· συνηθισµένη επιγραφή στις χειµερινές κινηµατογραφικές 
αίθουσες κατά τη θερινή περίοδο)· ΦΡ. (κάποιος) είναι Εγγλέζος στα 
ραντεβού του (κάποιος) είναι πολύ συνεπής, ακριβής στην προκαθορισµένη 
ώρα συνάντησης 3. (ειδικότ.) η προσυµφωνηµένη συνάντηση µε ερωτικό 
σκοπό: η αµηχανία που είχα στο πρώτο µου ~ || ~ στα τυφλά (µεταξύ 
προσώπων που δεν έχουν συναντηθεί). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rendez-vous]. 

ραντεβουδάκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) το ερωτικό ραντεβού. 
ράντζο (το) → ράντσο 
ραντιέρης (ο) {ραντιέρηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) ο δανειστής που αποκοµίζει µεγάλα 

κέρδη από τους τόκους που απαιτεί (πβ. τοκογλύφος): «οι διαβόητοι ~ 
πλουτίζουν εισπράττοντας χωρίς κόπο αφορολόγητα τοκοµερίδια» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < ράντα3 + παραγ. επίθηµα -ιέρης}. 

ραντίζω ρ. µετβ. {ράντισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περιβρέχω µε σταγόνες νερού ή 
άλλου υγρού: τον ράντισε ο παππάς µε αγιασµό ΣΥΝ. ραίνω 2. ψεκάζω µε 
νερό ή (για δέντρα και φυτά) µε φυτοφάρµακο, χηµικό διάλυµα: ~ τα 
τριαντάφυλλα | τις πορτοκαλιές. — ράντισµα (το) [µτγν.] κ. (λόγ.) ραντισµός 
(ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραντίζω < αρχ. ραντός, ρηµατικό επίθ. τού ραίνω (βλ.λ.)]. 

ραντιστήρι (το) {ραντιστηρ-ιού | -ιών} δοχείο για πότισµα ή ράντισµα φυτών µε 
λεπτό σωλήνα, στην άκρη τού οποίου υπάρχει διάτρητο πώµα για οµοιόµορφο 
ράντισµα ΣΥΝ. ποτιστήρι. Επίσης (σπάν.) ραντιοτήρας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραντιστήριον < ραντίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον)πβ. 
καθαρισ-τήριον, βασανισ-τήριον κ.ά.)]. 

ράντσο κ. ράντζο1 (το) πτυσσόµενο, πρόχειρο ξύλινο ή µεταλλικό κρεβάτι κυρ. 
για έκτακτες περιπτώσεις, το οποίο αποτελείται από έναν σκελετό-πλαίσιο, 
στον οποίο στερεώνεται χοντρό, ανθεκτικό πανί (καραβόπανο) ή πλαστικό: σε 
ορισµένα νοσοκοµεία βάζουν τους ασθενείς σε ράντζα, όταν δεν έχουν αρκετά 
κρεβάτια στους θαλάµους || το καλοκαίρι κοιµάται σ' ένα - στη βεράντα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. rancio < γαλλ. ranche, αρχική σηµ. «ξύλινη βάση άξονα 
κάρου», γερµ. αρχής]. 

ράντσο κ. ράντζο2 (το) (κυρ. στη Β. Αµερική) το µεγάλης έκτασης αγρόκτηµα, 
που περιλαµβάνει και διάφορα κτίσµατα (αγροικίες, στάβλους κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < ισπ. rancho «µικρή φάρµα» < παλαιότ. ισπ. rancharse «ενοικιάζω, 
εγκαθίσταµαι» (στρατ. όρ.) < γαλλ. (se) ranger «τακτοποιούµαι, 
εγκαθίσταµαι» < rang «σειρά, κατάταξη» < φρανκον. *(h)ring «δαχτυλίδι - 
κύκλος»]. 

ράνω ρ. χωρίς συγκεκριµένη σηµασία· χρησιµοποιείται στη ΦΡ. κά-νω-ράνω 
επιτατικά και µειωτικά: Γι στο καλό κάνεις-ράνεις τόση ώρα; θα τελειώσεις 
ποτέ; || όποτε τον δεις στο µαγαζί, κάνει-ράνει και τίποτε δεν φτειάνει. 
[ΕΤΥΜ Από το ρ. ραίνω, λόγω οµοηχίας τής υποτ. αορ. ράνω µε το ρ. κάνω]. 

ράουλο (το) µεταλλικός δίσκος µε κυκλική εγκοπή στην περιφέρεια του, ώστε 
να µην ξεφεύγει το περιελισσόµενο σχοινί ή συρµατόσχοινο- τοποθετείται στα 
παλάγκα, στους µακαράδες ή σε σταθερούς οδηγούς συρµατόσχοινων ή 
κάβων στα πλοία, καθώς και σε αλουµινένιες συρόµενες πόρτες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rouleau (εσφαλµ. προφορά) < µτγν. λατ. rotella, υποκ. τού 
λατ. rota «τροχός»]. 

ραπ (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. λαϊκή δηµοφιλής µουσική, όπου ένας µονόλογος 
απαγγέλλεται γρήγορα και ρυθµικά µε ορχηστρική συνοδία ή πάνω σε ένα 
ήδη ηχογραφηµένο ορχηστρικό κοµµάτι- ξεκίνησε από µαύρους εφήβους 
στους δρόµους τής Νέας Υόρκης στη δεκαετία τού '70 και διαδόθηκε 
γρήγορα, φθάνοντας στην Ευρώπη στα µέσα τής δεκαετίας τού '80. — ράπερ 
(ο/η) {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. rap, πιθ. ηχοµιµητ. λ.· η λ. χρησιµοποιήθηκε στην αµε-
ρικανική αργκό, ιδ. των µαύρων, δηλώνοντας έναν ιδιαίτερο τύπο οµιλίας, 
που χαρακτηριζόταν από λεκτική επίδειξη και επαναλήψεις φράσεων]. 

ραπάνι κ. ρεπάνι (το) {ραπαν-ιού | -ιών} φυτό µε τραγανή και εδώδιµη ρίζα, η 
οποία συνήθ. τρώγεται ωµή ως σαλατικό. — (υποκ.) ρα-πανάκι κ. ρεπανάκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραπάνιον | ραφάνιον, υποκ. τού αρχ. ράφανος | ρέφα-νος, που 
παρουσιάζει επίθηµα -avo-, όπως και οι ονοµασίες άλλων λαχανικών, πβ. πύ-
ανος, λάχ-ανον, πήγ-ανον κ.ά. Παράλληλοι τ., εµφανίζοντας το ίδιο θ. ραφ-1 
ραπ-, είναι οι µτγν. λ. ράφ-υς | ράπ-υς «γογγύλι», οι οποίοι ανάγονται πιθ. σε 
I.E. *râp- (πβ. λατ. räpum «γογ-γύλι» > γαλλ. rave, αρχ. γερµ. ruoba > γερµ. 
Rübe) ή *rêp- (πβ. λιθ. rópé «γογγύλι», αρχ. σλαβ. rëpa, αλβ. repë). 
∆υσεξήγητη παραµένει η εναλλαγή ραπ-1 ραφ-, η οποία έχει εγείρει υποθέσεις 
περί δανείου]. 

ραπίζω ρ. µετβ. {ράπισα} (λόγ.) χτυπώ (κάποιον) στο µάγουλο µε την παλάµη, 
χαστουκίζω ΣΥΝ. µπατσίζω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραπίζω «χτυπώ µε ραβδί - χαστουκίζω», αβεβ. ετύµου. Έχει 
διατυπωθεί η άποψη πως το ρ. συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ραπίς- 
ράβδος, η οποία απαντά στον Όµηρο ως τµήµα τού συνθέτου χρυσό-ρραπις «µε 
χρυσό ραβδί» και αργότερα στο σύνθετο έϋ-ρραπις CEpµής) «µε ωραίο ραβδί», 
αν και η λ. ραπίς θα µπορούσε να αναχθεί σε ριζικό όνοµα *ράψ ή *ραπ-ή. 
Σύµφωνα µε την ίδια εκδοχή, η λ. ραπίς συνδ. πιθ. µε τη λ. ράβδος (βλ.λ.) µέσω 
τού µτγν. συνθέτου ραβδο-φόρος < *ραπιδο-φόρος (µε συγκοπή και 
ηχηροποίηση). Τέλος, έχουν προταθεί συνδέσεις µε τις λ. ρέπω και ρόπαλον]. 
ράπισµα (το) [µτγν.] {ραπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) το χτύπηµα στο 
µάγουλο· χαστούκι: δέχοµαι ~ ΣΥΝ. κόλαφος, (λαϊκ.) µπάτσος, σκαµπίλι 2. 
(µτφ.-εκφραστ.) το ηθικό πλήγµα που δέχεται κανείς: 
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ηχηρό ~ γι ' αυτή τη χώρα αποτελεί η τελευταία έκθεση για τον σε-
βασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΣΥΝ. κόλαφος. — (υποκ.) ραπι-
σµατάκι (το). 

ραπιτογράφος κ. ραπιντογράφος κ. ραπιδογράφος (ο) είδος 
στυλογράφου µε αποθήκη (αµπούλα) σινικής µελάνης στο στέλεχος 
του, στην άκρη τού οποίου προσαρµόζονται ποικίλου πάχους σωλη-
νοειδείς µύτες· χρησιµοποιείται κυρ. για τεχνικά σχέδια και σκίτσα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rapidographe < rapido- (< λατ. rapidus 
«γρήγορος, ταχύς») + graphe (< γράφω) (νόθο συνθ.)]. 

ραπορτο (το) (λαϊκ.) η αναφορά των γεγονότων, έκθεση τού τι συνέ-
βη: καθηµερινά του δίνει - για ό,τι γίνεται στη δουλειά! [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. rapporto < λατ. reportäre «επανακοµίζω, ξαναφέρνω» < re- «ava→ 
+ portare «φέρω, κοµίζω»]. 

ραπτεργάτης (ο) {ραπτεργατών}, ραπτεργάτρια (η) {ραπτεργα-
τριών} (λόγ.) εργάτης απασχολούµενος σε εργοστάσιο κατασκευής 
ενδυµάτων ή σε ραφείο. 

ράπτης {ραπτών} κ. ράφτης [µεσν.] (ο) {ραφτάδες}, ράπτρια (η) 
[µεσν.] {ραπτριών} πρόσωπο που ράβει ενδύµατα. Επίσης ράφτρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ράπτης < αρχ. ράπτω (βλ. κ. ράβω)]. 

ραπτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. ραφτικός 1. αυτός που σχετίζεται µε ράφτη: 
~ εργαλεία || ~ οίκος (οίκος µόδας) 2. ραπτική (η) το επάγγελµα και η 
τέχνη τής κατασκευής ενδυµάτων: ασχολείται µε τη ~· ΦΡ. υψηλή 
ραπτική (i) το σύνολο των ενδυµάτων που δεν προορίζονται για 
µαζική παραγωγή (ii) (συνεκδ.) οι σχεδιαστές µόδας 3. ραπτικά κ. ρα-
φτικά (τα) η πληρωµή τού ράφτη. 

ραπτοµηχανή (η) [1888] χειροκίνητη, ποδοκίνητη ή ηλεκτρική µη-
χανή, που περνά βελονιές µε µεγάλη ταχύτητα και σε ίσες αποστά-
σεις, ράβοντας ένα ύφασµα κυρ. για οικιακή χρήση, για το ράψιµο 
ρούχων ή για βιοµηχανική χρήση, για το ράψιµο δερµάτινων ειδών, 
τη συρραφή των σελίδων βιβλίου κ.λπ. 

ραπτος, -ή, -ό κ. ραφτός αυτός που είναι ραµµένος, που ενώνεται µε 
ραφή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ραπτός < ράπτω]. 

ράπτω ρ. → ράβω 
ρασιοναλισµός (ο) ο ορθολογισµός, η συνολική φιλοσοφική κατεύ-

θυνση που αποδέχεται ως µοναδική ουσία τής πραγµατικότητας, ως 
γνώµονα και αφετηρία γνώσεως, τη λογική σκέψη. — ρασιοναλιστι-
κός, -ή, -ό, ρασιοναλισπκ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rationalisme < rational «λογικός, έλλο-
γος» < λατ. rationalis < ratio «λόγος, λογική, λογισµός» (< p. reor «νο-
µίζω, θεωρώ», µτχ. ratus)]. 

ρασιοναλιστης (ο), ρασιοναλίστρια  (η) {ρασιοναλιστριών} ο οπαδός 
τού ορθολογισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rationaliste]. 

ράσο (το) 1. το µακρύ, φαρδύ µαύρο ρούχο των κληρικών και των µο-
ναχών ΦΡ. (α) φοράω (τα) ράσα γίνοµαι κληρικός ή µοναχός (β) αλ-
λού ο παππάς και αλλού τα ράσα του βλ. λ. αλλού (γ) (παροιµ.) τα ρά-
σα δεν κάνουν τον παππά η πραγµατική αξία όποιου κατέχει ένα 
αξίωµα ή µια ιδιότητα δεν έγκειται και δεν εξαντλείται στα εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά, αλλά στις πραγµατικές του ικανότητες και δυ-
νάµεις, στην ποιότητα του ως ανθρώπου 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) ο κλή-
ρος, το σύνολο των ιερέων, των κληρικών και µοναχών. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ράσον < λατ. rasum «είδος ενδύµατος από τραχύ ύφασµα χωρίς 
χνούδι», µτχ. τ. τού ρ. radere «ξύνω, ξυρίζω»]. 

ρασοφόρος (ο) [1823] πρόσωπο που φορά ράσα- ο παππάς. 
ράσπα (η) οδοντωτή λίµα, κατάλληλη για την επεξεργασία µαλακών 
υλικών, κυρ. τού ξύλου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. raspa < παλ. γαλλ. rasper «ξύνω, γδέρνω» (> γαλλ. râper) 
< αρχ. γερµ. raspôn (ίδια σηµ.)]. 

ράστα (ο/η) {άκλ.} 1. (προφορ.) ο οπαδός τού ρασταφαρισµού ΣΥΝ. ρα-
σταφαριανός 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε τους ρασταφα-
ριανούς και τα χαρακτηριστικά τους: µαλλιά ~. 

ρασταφαρισµος (ο) {χωρ. πληθ.} θρησκευτικό, πολιτικό και πολιτι-
στικό κίνηµα των µαύρων τής Τζαµάικας και των αγγλόφωνων Αντιλ-
λών εµφανίστηκε κατά τη δεκαετία τού 1920 και οι οπαδοί του πι-
στεύουν στην ανωτερότητα τής µαύρης φυλής και στον επαναπατρι-
σµό τους στην Αφρική- η ρέγκε (βλ.λ.) αποτελεί τη µουσική τους έκ-
φραση και η εξωτερική τους εµφάνιση χαρακτηρίζεται από αχτένι-
στες µακριές µπούκλα και γενειάδα. — ρασταφαριανός (ο). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Rastafarism < αµχαρ. όν. Ras Tatari «αρχηγός 
Tafari», όνοµα που έφερε ο Αιθίοπας αυτοκράτορας Χαϊλέ Σε-λασιέ 
πριν από τη στέψη του (1930), ισχυριζόµενος ότι ήταν ο µεσσίας τής 
µαύρης φυλής]. 

ράστερ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. 1. βασικό εκτυπωτικό πλέγµα κουκκίδων 
(βλ.λ.) για την απόδοση τονικών εικόνων άθροισµα από πολλές πα-
ράπλευρες κουκκίδες µε ισαπέχοντα κέντρα, ίσων ή διαφόρων µεγε-
θών, που δηµιουργούν οπτική εντύπωση συνεχούς ή αυξοµειούµενου 
γκρίζου και επιτυγχάνουν κατά την εκτύπωση τους διαφόρους τό-
νους των φωτογραφιών 2. βιοµηχανοποιηµένο φύλλο χαρτιού ή δια-
φανής επιφάνεια, µε τυπωµένα έτοιµα (αυτοκόλλητα) συµπαγή 
αθροίσµατα κουκκίδων, το οποίο χρησιµοποιούν σχεδιαστές και γρα-
φίστες 3. ειδικές γυάλινες πλάκες φιλµ ή αυτοκόλλητες ταινίες µε 
τυπωµένα σχέδια τέτοιων πλεγµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Raster < λατ. rastrum «σκαπτικό εργαλείο, δικέλλα», 
παράγ. τού ρ. radere «λειαίνω, γδέρνω» (µτχ. rasus(]. 

ραστώνη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η τάση αδράνειας και παθητικής α-
ποδοχής των πραγµάτων, η έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος: τέτοια 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε αγώνες και όχι µε τη ~ που χαρα-
κτηρίζει την επαναπαυµένη κοινωνία µας || καλοκαιρινή ~ ΣΥΝ. νω-
θρότητα, ραθυµία, νωχέλεια 2. η ηπιότητα των αντιδράσεων, η απου- 

σία εξάρσεων ή δυναµισµού: αυτό τον καιρό παρατηρείται ένα κλίµα 
ραστώνης στην αντιπολίτευση. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ραστώνη < ραστος (υπερθ. βαθµός τού επιθ. ρόδιος «εύ-
κολος, άνετος») + επίθηµα -ώνη. Το επίθ. ρέστος | ρήιστος ανάγεται 
στο επίρρ. ρά «εύκολα, άνετα» (για το οποίο βλ. λ. ράθυµος) + υπερθ. 
επίθηµα -ιστός]. 

ράτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (οικ.) η γενιά, η φυλή: έξυπνη ~ ο Έλλη-
νας! || από ποια ~ κρατάει; ΣΥΝ. γένος- ΦΡ. οιίνα φάτσα ούνα ράτσα 
βλ. λ. φάτσα 2. (ειδικότ.) οµογενής οµάδα ζώων στο πλαίσιο ενός εί-
δους, η οποία αναπτύσσεται και συντηρείται µε επιλεκτική αναπα-
ραγωγή από τους ανθρώπους: τι ~ είναι το σκυλί σας; || τα πεκινουά 
είναι - σαλονιού 3. (η γεν. ράτσας ως χαρακτηρισµός) για ζώο που 
ανήκει σε συγκεκριµένη ράτσα (σηµ. 2): είναι σκύλος ~ ΑΝΤ. (οικ.) 
κοπρίτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. razza, πιθ. < αραβ. rä's «προέλευση, αρχή». ∆εν ευστα-
θεί η συνήθης αναγωγή στο λατ. ratio «διάταξη, σειρά, τάξη», αφού η 
παραγωγή απευθείας από την ονοµαστική είναι µη κανονική]. 

ρατσισµός (ο) η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων, που βα-
σίζεται στο δόγµα τής ανωτερότητας µιας φυλής, εθνικής ή κοινωνι-
κής οµάδας και στην καλλιεργηµένη αντίληψη των µελών της ότι 
οφείλουν να περιφρουρήσουν την αµιγή σύσταση, την καθαρότητα 
τής οµάδας τους, καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των 
υπόλοιπων φυλετικών, εθνικών, κοινωνικών κ.λπ. οµάδων, που θεω-
ρούνται από αυτά κατώτερες: φυλετικός | κοινωνικός ~ || φαινόµενα 
ρατσισµού εναντίον ξένων µεταναστών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. razzismo. Βλ. κ. ράτσα]. 

ρατσιστής (ο), ρατσίστρια (η) {ρατσιστριών} οπαδός τού ρατσι-
σµού. 

ρατσιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ρατσισµό, που εκ-
φράζει ή εφαρµόζει στην πράξη µια πρακτική διακρίσεων και απο-
κλεισµού ατόµων ή οµάδων που κρίνονται ως κατώτερης αξίας: ~ πο-
λιτική/ ιδέες/ τάσεις/ θέσεις/ οργάνωση/ καθεστώς/ συνθήµατα. — 
ρατσιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

ραφ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει την απόχρωση τού µπλε χρώµατος, 
των στολών τής Αεροπορίας: ~ πουκάµισο | ζακέτα ΣΥΝ. γαλάζιος 2. 
ραφ (το) η ίδια η µπλε απόχρωση των στολών τής Αεροπορίας. 
[ΕΤΎΜ. Από το αγγλ. αρκτικόλεξο R.A.F. < Royal Air Force «Βασιλική 
Αεροπορία»]. 

Ραφαέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Ραφαήλ (ο) [άκλ.} 1. Π.∆. ένας από τους επτά αγγέλους που µεταφέ-

ρουν τις προσευχές των αγίων προς τον Θεό 2. µάρτυρας τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜµτγν. < εβρ. Rafa'el «ο 
Θεός έχει θεραπεύσει»]. 

ραφα νιδα κ. ραπανίδα (η) ζιζάνιο, φυτό συγγενές προς το ραπάνι. 
Επίσης ράφανος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ραφανίς, -ιδος, βλ. λ. 
ραπάνι]. 

ραφείο (το) [µεσν] εργαστήριο κατασκευής κυρ. ανδρικών ενδυµά-
των ΣΥΝ. (λαϊκ.) ραφτάδικο. 

ραφή (η) 1.0 τρόπος µε τον οποίο είναι ραµµένο κάτι: τα καλά ρούχα 
διακρίνονται από τη στρωτή - τους ΣΥΝ. ράψιµο 2. το σύνολο των 
σηµείων, η γραµµή στην οποία συνενώνονται, ράβονται µαζί ξεχωρι-
στά κοµµάτια υφάσµατος, δέρµατος ή άλλου υλικού: ξηλώθηκε η ~ 
στο στρίφωµα || η ~ τού παπουτσιού || αυτή η τσάντα δεν έχει γερές ~ 
3. ΙΑΤΡ. η συνένωση δύο επιφανειών ιστών, το κλείσιµο (δερµατικού) 
τραύµατος µε ράµµατα 4. ραφές (οι) η οδοντωτή γραµµή συνένωσης 
των οστών τού κρανίου ή τού µετώπου. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ραφή < 
ράπτω (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράφ-ην)]. 

ράφι (το) {ραφ-ιού | -ιών} λεπτή σανίδα, συνήθ. ξύλινη ή µεταλλική, 
που στερεώνεται οριζόντια σε τοίχο ή πλαίσιο, για να τοποθετηθούν 
πάνω της διάφορα αντικείµενα: ~ µε βιβλία || έβαλε µερικά ~ στην 
αποθήκη για τα εργαλεία του- ΦΡ. (µτφ.) (α) µένω στο ράφι (για γυ-
ναίκα) δεν καταφέρνω να παντρευτώ, µένω ανύπαντρη (β) κρατώ | 
βάζω στο ράφι αναβάλλω: η γραφειοκρατία έχει κρατήσει πολλά 
κρίσιµα νοµοσχέδια στο ράφι. — (υποκ.) ραφάκι (το). [ΕΤΎΜ. < 
τουρκ. raf]. 

ραφίδα (η) ΒΙΟΛ. βελονοειδής κρύσταλλος, που απαντά σε δεσµίδες 
στα φυτικά κύτταρα. Επίσης (λόγ.) ραφίς {ραφίδος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ραφίς, -ίδος < ραφή]. 

ραφι)δθ)γραφία (η) σύστηµα γραφής µε αναγνωριστικούς ανάγλυ-
φους χαρακτήρες για ανάγνωση και από τυφλούς. — ραψι)δο)-
Υραφικός, -ή, -ό. 

ραφι)δθ)γράφος (ο) µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται η αναπαραγωγή 
των ανάγλυφων χαρακτήρων, που χρησιµοποιούνται στο αλφάβητο 
των τυφλών. 

ραφιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} έπιπλο που αποτελείται από πολλά ρά-
φια. 
[ΕΤΥΜ. < ράφ(ι) + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. συρταρ-ιέρα, κουνουπ-
ιέρα]. t 

ραφινάρω ρ. µετβ. {ραφινάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για ουσίες) απο-
µακρύνω τις κάθε είδους επιβλαβείς προσµείξεις, ενισχύω την κα-
θαρότητα, την οµοιογένεια (πράγµατος): ~ το λάδι ΣΥΝ. φιλτράρω, 
διυλίζω 2. (µτφ. η µτχ. ραφιναρισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία: ~ λάδι | τροφές (β) εκλεπτυσµένος, πε-
ρίτεχνος, αυτός που έχει κοµψότητα και στυλ: ~ τρόποι | συµπεριφο-
ρά | οµιλία. — ραφινάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. raffinare (γαλλ. raffiner) < re- + affinare 
«εκλεπτύνω, καθαρίζω» (< ad- + fino «καθαρός, αγνός» < λατ. finis 
«όριο, τέλος»)]. 

ραφινάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ραφιναριστεί: ~ λάδι ΣΥΝ. φιλ-
τραρισµένος, ραφιναρισµένος, διυλισµένος, ραφινέ 2. (µτφ.) ο εκλε- 
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πτυσµένος ΣΥΝ. φίνος, ραφινέ. — ραφινάτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. raffinato < raffinare (βλ. κ. ραφινάρω)]. 

ραφινέ επίθ. {άκλ.} 1. ραφιναρισµένος, αυτός που έχει φιλτραριστεί: λάδι ~ 
ΣΥΝ. διυλισµένος 2. (µτφ.-συχνά ειρων.) επεξεργασµένος, καλλιεργηµένος, 
υψηλής στάθµης: ~ απατεώνας | καταχραστής | ψεύτης ΣΥΝ. φίνος. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. raffiné < raffiner (βλ. κ. ραφινάρω)]. 

ραφίς (η) → ραφίδα 
ραφτάδικο (το) (καθηµ.) το ραφείο (βλ.λ.). 
ράφτης (ο) -· ράπτης 
ραφτικά (τα) → ραπτικός 
ραφτικός, -ή, -ό → ραπτικός 
ράφτινγκ (το) {άκλ.} άθληµα ή ψυχαγωγική δραστηριότητα, κατά την οποία 

πραγµατοποιείται κατάβαση ενός λιγότερο ή περισσότερο ορµητικού ποταµού 
µε ειδικά διαµορφωµένο, µονοθέσιο ή διθέσιο, σκάφος ή και βάρκα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. rafting < raft «είδος ξύλινης σχεδίας, που χρησιµοποιείται ως 
σκάφος ή πλατφόρµα» < µέσ. αγγλ. rafte < αρχ. σκανδ. raptr]. 

ραφτόπουλο (το) 1. ο νεαρός ράφτης που µαθητεύει κοντά σε έµπειρο ράφτη 2. 
ο νεαρός γυιος τού ράφτη. [ΕΤΥΜ. < ράφτης + -πουλο (βλ.λ.)]. 

ραφτός, -ή, -ό → ραπτός 
ραχατεύω ρ. αµετβ. {ραχάτεψα} (λαϊκ.) περνώ την ώρα µου ξεκούραστα, 

ακαµατεύω ΣΥΝ. τεµπελιάζω. — ραχάτεµα (το). 
ραχάτι (το) (ραχατιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η οκνηρή διάθεση ή κίνηση: το 'ρίξε 

στο - και δεν νοιάζεται για τίποτε ΣΥΝ. τεµπελιά, χου-ζούρεµα, χουζούρι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. rahat]. 

ραχατλήδικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε τον ραχατλή, που του 
ταιριάζει ή τον χαρακτηρίζει: ~ ζωή | συνήθεια | νοοτροπία | δουλειά ΣΥΝ. 
τεµπέλικος. — ραχατλήδικα επίρρ. 

ραχατλής (ο) (λαϊκ.), ραχατλού (η) {ραχατλούδες} πρόσωπο που τεµπελιάζει, 
που του αρέσει και συνηθίζει το χουζούρι ΣΥΝ. τεµπέλης, χουζούρης. 
[ΕΤΥΜ. < ραχάτι + παραγ. επίθηµα -λής (< τουρκ. -li)]. 

ραχατλίκι κ. ραχατιλίκι (το) {ραχατλικιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η χα-
ρακτηριστική νωθρότητα τού ραχατλή, ο τρόπος και ο ρυθµός ζωής του ΣΥΝ. 
τεµπελιά, χουζούρι, ραχάτι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. rahatlik)]. 

ραχάτ-λουκούµ (το) {άκλ.} σκληρό λουκούµι ειδικής παρασκευής. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. rahat lokum < αραβ. rahat alhulqum]. 

ράχη (η) {ραχών} 1. το πίσω µέρος τού ανθρώπινου σώµατος από τον λαιµό ώς 
το τέλος τής σπονδυλικής στήλης ΣΥΝ. πλάτη· ΦΡ. (µτφ.) (α) µε τρώει η ράχη 
µου είµαι προκλητικός στη συµπεριφορά µου και προκαλώ βίαιες αντιδράσεις 
εναντίον µου, πάω γυρεύοντας (β) έχω (κάποιον) στη ράχη µου έχω αναλάβει 
τη συντήρηση (κάποιου), µου έχει γίνει φόρτωµα, βάρος: δουλεύει σκληρά, 
γιατί έχει ολόκληρη οικογένεια στη ράχη του (γ) έχω (κάποια) χρόνια στη ράχη 
µου έχω (συγκεκριµένη) ηλικία: πενήντα χρόνια έχει ήδη στη ράχη του και ούτε 
σκέψη για σπίτι και παιδιά! (βλ. λ. πλάτη) 2. (α) το µέρος τού σώµατος των 
ζώων που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη πλάτη: η ~ τού αλόγου | τής καµήλας || 
έβαλε το σαµάρι στη ~ τού γαϊδάρου (β) (για τα ψάρια) το πάνω τµήµα τού 
σώµατος πίσω από το κεφάλι και πάνω από την κοιλιά 3. (για πτηνά) ο άξονας 
ενός φτερού: η ~ τής φτερούγας 4. τµήµα ρούχου που καλύπτει την πλάτη: το 
πουκάµισο είναι στενό στη ~ του 5. η σπονδυλική στήλη, η ραχοκοκκαλιά: 
πονάω | χτύπησα στη ~ 6. το πίσω τµήµα ενός µέλους τού ανθρώπινου σώµα-
τος: η - τής παλάµης 7. η πλευρά ενός αντικειµένου που χρησιµοποιείται ή 
φαίνεται λιγότερο, το τµήµα του που βρίσκεται πιο µακριά ή αντίθετα από το 
µπροστινό ή το κύριο µέρος του, την πρόσοψη ή την κόψη του: η ~ τού 
µαχαιριού | ενός φακέλου 8. η συνήθ. κυρτή επιφάνεια που σχηµατίζει ή 
καλύπτει το πίσω τµήµα οποιουδήποτε αντικειµένου ή κατασκευής: η ~ του 
βιβλίου (το τµήµα τού βιβλίου που βλέπει κανείς, όταν είναι τοποθετηµένο σε 
βιβλιοθήκη) 9. το πίσω µέρος ενός αντικειµένου, που χρησιµεύει για τη 
στήριξη του, την προστασία του κ.λπ.: η ~ τού καναπέ | τής καρέκλας 10. η 
κορυφογραµµή 11. η ραχιά (βλ.λ.): «στων Ψαρών την ολόµαυρη ~ περπατώ-
ντας η ∆όξα µονάχη...» (∆. Σολωµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ράχις, -εως < I.E. *wragh-i- «αγκάθι, αιχµή», πβ. λιθ. razys 
«καλαµώνας», râzas «ξερό βλαστάρι, καλάµι», ίσως και µέσ. ιρλ. fracc 
«βελόνα». Η λ. ράχις προσδιόριζε τόσο τη σπονδυλική στήλη όσο και την 
κυρτή επιφάνεια λόφου ή βουνού, η δε συσχέτιση της µε τη σηµ. «αγκάθι, 
αιχµή» απαντά και σε συνώνυµες λ. άλλων γλωσσών, λ.χ. λατ. spina «αγκάθι - 
σπονδυλική στήλη», γαλλ. épine dorsale «σπονδυλική στήλη» (< épine 
«αγκάθι»)]. 

Ραχήλ (η) {άκλ.} 1. Π.∆. µία από τις συζύγους τού Ιακώβ, µητέρα τού Ιωσήφ 
και τού Βενιαµίν, αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Râhël «προβατίνα»]. ραχιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η 

πλαγιά, η ανηφορική πλευρά όρους, λόφου 
ή βουνού: χτίζουν εκκλησία σ'εκείνη τη ~! ΣΥΝ. ράχη. ραχιαίος, -α, -ο [αρχ.] 
ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ράχη, την πλάτη: ~ σπόνδυλος 2. ραχιαίοι 
(οι) (α) οι µύες τής πλάτης: έχει γυµνασµένους ~ (β) ασκήσεις εκγύµνασης των 
µυών τής πλάτης: έκανε είκοσι ~. ραχιαλνία (η) {ραχιαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στην 
ευρύτερη περιοχή τής σπονδυλικής στήλης. — ραχιαλνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ράχη + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
rachialgie]. ραχίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. παραµόρφωση τής 
σπονδυλικής 

στήλης, η οποία εµφανίζεται κυρ. σε παιδιά λόγω ανεπαρκούς ασβεστίου 
οστών και χόνδρων, κυρ. από αβιταµίνωση ΣΥΝ. ραχιτισµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. rachitis]. 

ραχιτικός, -ή, -ό [1839] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ραχίτιδα, που 
προκαλείται από ραχίτιδα: ~ παραµόρφωση 2. ραχιτικός (ο), ραχιτική (η) 
πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ραχίτιδα. 

ραχιτισµός (ο) [1844] η ραχίτιδα (βλ.λ.). 
ραχοκοκκαλιά (η) 1. η σπονδυλική στήλη (βλ. λ. σπονδυλικός) 2. (µτφ.) ο 

κεντρικός άξονας στον οποίο στηρίζεται µια δοµή, µια σύνθετη δηµιουργία: η 
αρχή τής ισονοµίας αποτελεί τη ~ τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. backbone]. 

ραχοκοκκαλο (το) 1. καθένα από τα οστά, τους σπονδύλους τής σπονδυλικής 
στήλης 2. (περιληπτ.) η σπονδυλική στήλη ΣΥΝ. ραχοκοκκαλιά, ράχη. 

ραχούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µικρή ράχη, µικρού ύψους βουνό ή χαµηλό 
ύψωµα: «έχετε γεια βρυσούλες, λόγκοι, βουνά, ραχούλες» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
βουναλάκι. 

ράψιµο (το) {ραψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ένωση δύο κοµµατιών υφάσµατος 
µε κλωστή, γενικότ. η ένωση πραγµάτων µε κλωστή: πουκάµισο µε άψογο ~ 
και εφαρµογή! || το ~ ενός κουµπιού | ενός φορέµατος 2. (συνεκδ.) η πληρωµή, 
η αµοιβή τού ράφτη ή τής µοδίστρας: πόσο στοίχισε το ~ τού νυφικού; ΣΥΝ. 
ραφτικά 3. το κλείσιµο τραύµατος µε ράµµατα: το ~ τής πληγής. — (υποκ.) 
ραψιµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ράψιµον < θ. ραψ- τού αρχ. ράπτω (πβ. αρχ. 
αόρ. έρ-ραψ-α)]. 

ραψωδία (η) [αρχ.] {ραψωδιών} 1. καθένα από τα τµήµατα στα οποία 
χωρίζεται ένα επικό ποίηµα αποτελώντας ξεχωριστή θεµατική ενότητα και 
ειδικότ. καθεµία από τις είκοσι τέσσερεις ενότητες τής Ιλιάδας και τής 
Οδύσσειας 2. ΜΟΥΣ. συµφωνικό κοµµάτι ελεύθερου χαρακτήρα βασισµένο 
κυρίως σε λαϊκά µουσικά θέµατα µιας περιοχής: οι «Ουγγρικές ~» τού Λιστ || η 
«Γαλάζια ~» τού Τζώρτζ Γκέρσου-ιν. — ραψωδικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

ραψωδός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) αυτός που δηµοσίως απήγγελλε επικά 
ποιήµατα, κυρ. τού Οµήρου και τού Ησιόδου (πβ. λ. αοιδός) 2. (σήµερα) ο 
µουσικοσυνθέτης ραψωδιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραψωδός, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. ράψαι άοι-δήν 
(δηλ. ώδην, βλ. λ. ωδή), η οποία αναφερόταν στην εν σειρά σύνθεση, 
συρραφή και απαγγελία των επικών µερών, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
διαιρούµενα σε στροφές λυρικά ποιήµατα (πβ. το χωρίο τού Πινδάρου για 
τους επικούς ποιητές Όµηρο και Ησίοδο: «εν νεαροϊς ϋµνοις ράψαντες 
άοιδήν» και «Όµηρίδαι ραπτών έπέων αοιδοί»). Η λ. απέκτησε βαθµηδόν τη 
γενικευµένη σηµ. τού συνθέτη ποιηµάτων, ενώ, σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
χρησιµοποιήθηκε και ως υποβιβαστι-κό προσωνύµιο των κατωτέρων 
επιγόνων τής επικής ποιήσεως]. 

ρε1 (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο δεύτερος κατά σειράν µουσικός φθόγγος τής σύγχρονης 
κλίµακας τού ντο τής δυτικής ευρωπαϊκής µουσικής: ~ µατζόρε | µινόρε. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. re (< λατ. resonare «αντηχώ»), για το οποίο βλ. λ. νότα]. 

ρε2 επιφών. (εκφραστ.-οικ.) 1. ως προσφώνηση προσώπων, µε τα οποία υπάρχει 
οικειότητα: τι λες, ~ φίλε, έγινε τέτοιος σαµατάς; || (παρακλητικά) έλα, ~, µη 
µου χαλάς το χατίρι! 2. µε µειωτική διάθεση, οπότε θεωρείται έκφραση 
αγένειας: ξέρεις ποιος είµαι εγώ, ~; || ποιος είσαι εσύ, ~, που θα µου πεις τι θα 
κάνω; || φύγε από 'δώ, ~! 3. για τη δήλωση έκπληξης ή απορίας: άντε, ~! || 
κοίτα, ~! ~ τι πάθαµε! || ~, τι τραβάµε µ' αυτούς που µπλέξαµε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρε. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. βρε]. 

Ρέα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ουρανού και τής Γαίας, σύζυγος τού Κρόνου 
και µητέρα τού ∆ία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ρέα, αγν. ετύµου. Ανεπιβεβαίωτες εικασίες παραµένουν οι 
συνδέσεις µε σανσκρ. rai- «βασίλειο», λατ. rës «πράγµα» ή I.E. *srî-
«γυναίκα», όπως επίσης και µε το αρχ. ρέω]. 

ρεάλι κ. ριάλι (το) {ρεαλ-ιού | -ιών} (παλαιότ.) 1. παλαιό ασηµένιο νόµισµα τής 
Ισπανίας και τής υπό ισπανική κυριαρχία Αµερικής, που η χρηµατική του αξία 
αντιστοιχούσε στο ένα όγδοο τού πέσο 2. (διαλεκτ.) ρεάλια (τα) τα λεφτά, η 
χρηµατική περιουσία. [ΕΤΥΜ. < ισπ. real «βασιλικός» < λατ. regâlis (< rex, 
regis «βασιλιάς»)]. 

ρεάλια (τα) {ρεαλίων} τα πραγµατολογικά στοιχεία ενός αρχαίου κειµένου, 
κατ' αντιδιαστολή προς τα γλωσσικά του στοιχεία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. 
realia, πληθ. ουδ. τού επιθ. realis «πραγµατικός» < λατ. rês «πράγµα» + 
επίθηµα -alis]. 

ρεαλισµός (ο) 1. το ενδιαφέρον ή η µέριµνα για το πραγµατικό, κατ' 
αντιδιαστολή προς το αφηρηµένο, το υποθετικό κ.λπ.· η αντιµετώπιση ή 
παρουσίαση των πραγµάτων όπως πραγµατικά είναι: ο ~ του δεν τον άφηνε 
ποτέ να παρασυρθεί σε ονειροπολήσεις και ανέφικτα σχέδια || η εξωτερική 
πολιτική τής χώρας χαρακτηρίζεται από ~ 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η απεικόνιση µορφών 
ή σκηνών τής ζωής όπως πραγµατικά είναι ή όπως µπορούν να βιωθούν 
καθηµερινά ΑΝΤ. ιδεαλισµός, ροµαντισµός 3. (στη λογοτεχνία) η θεωρία ή 
τεχνοτροπία κατά την οποία οι οικείες πλευρές τής ζωής αναπαρίστανται µε 
έναν ξεκάθαρα ευθύ ή απλό τρόπο· ΦΡ. σοσιαλιστικός ρεαλισµός η επίσηµα 
αποδεκτή καλλιτεχνική ή λογοτεχνική τεχνοτροπία τής πρώην Σοβιετικής 
'Ενωσης, που στηριζόταν φιλοσοφικά και µεθοδολογικά στη λενινιστική 
θεωρία τής αντανάκλασης και στόχευε στην αισθητική διαπαιδαγώγηση των 
µαζών µέσω των ιδεών τού σοσιαλισµού (µε πρωτεργάτη τον Μαξίµ Γκόργκυ) 
4. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία κατά την οποία τα αντικείµενα τής αντίληψης ή τής 
γνώσης που αποκτάται µέσω των αισθήσεων, υπάρχουν ανεξάρτητα από την 
αντιληπτική διαδικασία ή πράξη. 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réalisme < µτγν. λατ. realis «πραγµατικός» < 
λατ. rës «πράγµα» + επίθηµα -alis]. ρεαλιστής (ο), ρεαλίστρια (η) 
{ρεαλιστριών} 1. ο οπαδός τού ρεαλισµού είτε ως φιλοσοφικού είτε ως 
αισθητικού, καλλιτεχνικού ρεύµατος ANT. ροµαντικός, ιδεαλιστής 2. πρόσωπο 
που βασίζει τη σκέψη και τη συµπεριφορά του στα πραγµατικά µόνο δεδοµένα: 
στη ζωή του έχει µάθει να είναι ~ και να µην τρέφει αυταπάτες ANT. ονειρο-
πόλος, φαντασιόπληκτος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réaliste. Βλ. κ. ρεαλισµός]. ρεαλιστικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον ρεαλισµό στην τέχνη: ~ απεικόνιση | εικόνα | 
τεχνοτροπία 2. αυτός που βασίζεται στην πραγµατικότητα, όχι σε υποθέσεις, 
ιδέες ή σε συναισθηµατισµούς: ~ προσέγγιση ενός προβλήµατος || ~ πολιτική | 
ανάλυση ANT. ιδεαλιστικός, ροµαντικός. — ρεαλισπκ-ά | -ώς επίρρ., 
ρεαλιστικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réalistique. Βλ. κ. 
ρεαλισµός]. ρεαλπολιτίκ (η) {άκλ.} ο πολιτικός ρεαλισµός, πολιτική πρακτική 
που καθορίζεται µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τα γεγονότα, τα οποία και 
εξετάζει ως κατεξοχήν σηµαντικά στοιχεία. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Realpolitik (νόθο 
συνθ.) < real «πραγµατικός» (βλ. λ. ρεαλισµός) + Politik < αρχ. πολιτικός. o όρ. 
εισήχθη το 1963 από τον τότε Γερµανό καγκελάριο Κ. Adenauer µετά το 
άνοιγµα που επιχείρησε προς τις ανατολικές χώρες]. ρέβα (η) {ρεβών} το 
γογγύλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rave (παλαιότ. γαλλ. rêve) < λατ. rapa | rapum 
(βλ. λ. ρα-πάνι)]. ρεβανί (το) → ραβανί 
ρεβάνς (η) {άκλ.} 1. η εκδικητική ανταπόδοση κακού: σκεφτόταν την ώρα και 

τη στιγµή που θα έπαιρνε τη ~ από τους αντιπάλους του ΣΥΝ. αντεκδίκηση 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε γίνεται για λόγους αντεκδίκησης: αυτή είναι η ~ του, ο 
δηµόσιος διασυρµός τους! ΣΥΝ. αντίποινα · 3. ΑΘΛ. ο επαναληπτικός αγώνας 
µεταξύ δύο οµάδων, που κρίνει την πρόκριση στο πλαίσιο µιας διοργάνωσης: 
ετοιµάζονται µε σκληρές προπονήσεις για τη ~ στην έδρα τους. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. revanche < παλ. γαλλ. revancher (υποχωρητ.) < re-«ανα→ + 
vencher < λατ. vindicâre «ανταποδίδω, τιµωρώ, εκδικούµαι» (< vindex 
«τιµωρός, εκδικητής»)]. ρεβανσισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (α) η πολιτική ενός 
κράτους, που αποσκοπεί στην επανάκτηση περιοχών του που έχουν χαθεί ή 
προσαρτηθεί σε άλλα κράτη, κυρ. µετά από πολεµική ήττα (β) (γενικότ.) κάθε 
πολιτική που στηρίζεται σε πνεύµα αντεκδίκησης: η αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση για ~ στο θέµα των απολυµένων συµβασιούχων 2. η αντίστοιχη 
πολιτική ενός κόµµατος που έχασε την εξουσία και ζητεί να την ανακτήσει και 
να «τιµωρήσει» τους πολιτικούς του αντιπάλους 3. (γενικότ.) η τάση για 
εκδίκηση, η µνησικακία. — ρεβανσιστικός, -ή, -ό, ρεβανσιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. revanchisme < revanche (βλ. κ. ρεβάνς)]. ρεβανσιστής 
(ο), ρεβανσίστρια (η) {ρεβανσιστριών} πρόσωπο που επιδιώκει την 
ανταπόδοση κακού που έχει υποστεί, που ενεργεί αντεκδικητικά. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. revanchiste < revanche (βλ. κ. ρεβάνς)]. ρεβεγιόν 
(το) {άκλ.} η γιορτή το βράδυ τής παραµονής των Χριστουγέννων και τής 
Πρωτοχρονιάς: θα κάνουν ~ σε ένα φιλικό σπίτι || ντύσιµο | συνταγές για το ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. réveillon < réveiller «ξυπνώ» (συνεπώς «µένω ξύπνιος, για να 
διασκεδάσω») < re- + veiller «αγρυπνώ» < λατ. vigilare (< vigil «άγρυπνος, ο 
ευρισκόµενος σε εγρήγορση»)]. Ρεβέκκα (η) 1. Π.∆. σύζυγος τού Ισαάκ, µητέρα 
τού Ησαύ και τού Ιακώβ και αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Ribhqäh, πιθ. συνδ. µε ρίζα που σηµαίνει 
«τρέφω, παχαίνω»]. ρεβένι (το) {ρεβεν-ιού | -ιών} υψηλής ποιότητας ποικιλία 
καπνού, που ευδοκιµεί κυρ. σε πλαγιές και σε µεγάλα υψόµετρα. [ΕΤΥΜ. Αγν. 
ετύµου]. ρεβέρ (το) {άκλ.} 1. το γύρισµα, το δίπλωµα προς τα έξω τής άκρης 
τού υφάσµατος σε µανίκι ή σε µπατζάκι παντελονιού: διπλό | πρόχειρο ~ · 2. 
(στο τένις) µπαλιά που αποκρούεται από τα αριστερά µε το δεξί χέρι ή από τα 
δεξιά µε το αριστερό: εντυπωσιακό | ξαφνικό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. revers 
«ανάποδη, αντίστροφη όψη ή πλευρά» < λατ. reversus, µτχ. τ. τού p. revertor 
«αναστρέφω, επιστρέφω»]. ρεβερέντζα κ. ρεβεράντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) η µεγάλη υπόκλιση εθιµοτυπικού χαρακτήρα κυρ. ως ένδειξη σεβασµού: 
του άρχισαν τις ~! 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. reverenza < λατ. reverenda «σεβασµός, αιδώς» < reverens, µτχ. τ. 
τού ρ. revereor «αιδούµαι, σέβοµαι» < re- + vereor (ίδια σηµ.)]. ρεβιζιονισµός 
(ο) ΠΟΛΙΤ. 1. κάθε παρέκκλιση από τη µαρξιστική θεωρία ή πρακτική, κυρ. η 
τάση που προκρίνει τη µεταρρύθµιση έναντι τής επαναστατικής αλλαγής ΣΥΝ. 
αναθεωρητισµός 2. (γενικά) κάθε αναθεωρητική τάση ή κίνηση, η υπεράσπιση 
τής αναθεώρησης κυρ. µιας έγκυρης ή γενικώς αποδεκτής αντίληψης, θεωρίας 
ή πρακτικής (πβ. λ. ρεφορµισµός). — ρεβιζιονιστής (ο), ρεβιζιονίστρια (η), 
ρεβι-ζιονιστικός, -ή, -ό, ρεβιζιονιστικ-ά | -ώς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. révisionnisme < révision < µτγν. λατ. revisio 
«αναθεώρηση» < λατ. revisere «επανεξετάζω, αναθεωρώ», πα-ράλλ. τού 
revidêre (< re- «ava→ + vidêre «βλέπω»)]. ρεβιθάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
σαλάτα από αλεσµένα ή πολτοποιη- 
µένα ρεβίθια µε λάδι και κρεµµύδι. ρεβίθι κ. (λαϊκ.) ροβίθι (το) (παλαιότ. ορθ. 
ρεβύθι) {ρεβιθ-ιού | -ιών} 1.ο καρπός τής ρεβιθιάς 2. ρεβίθια (τα) οι καρποί ως 
φαγητό: σούπα ~ || ~ στον φούρνο. — (υποκ.) ρεβιθάκι (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ερεβίνθιον (µε σίγηση τού ατόνου αρκτικού έ-και φωνητ. 
εξέλιξη -νθ- > -00- > -0-), υποκ. τού αρχ. ερέβινθος (βλ.λ.)]. ρεβίθια κ. (λαϊκ.) 
ροβιθιά (η) µονοετές ποώδες φυτό τού οποίου οι εδώδιµοι στρογγυλοί σπόροι, 
που περιέχονται στους καρπούς του, τρώγονται βραστοί ή ξηροί (στραγάλια) ή 
καταναλώνονται, αφού αλεστούν, ως αλεύρι ή υποκατάσταστο τού καφέ. 
Επίσης (επίσ.) ερέ-βινθος (βλ.λ.). ρεβόλβερ (το) {άκλ.} ελλην. περίστροφο- 
όπλο χειρός εφοδιασµένο µε περιστρεφόµενο κύλινδρο µε ειδικές θήκες για την 
τοποθέτηση των φυσιγγίων, που µπορεί να πυροβολεί συνεχώς, χωρίς να 
χρειάζεται ανατροφοδότηση έπειτα από κάθε βολή. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. revolver (οπτικό δάνειο) < revolve «περιστρέφω» (< λατ. 
revolvere < re- + volvere «κυλώ, στρέφω»)]. ρεβύθι (το) → ρεβίθι 
ρέβω κ. (εσφαλµ.) ρεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έρεψα} ♦ (αµετβ.) 1. φθείροµαι από 

την εγκατάλειψη: τόσα χρόνια εγκαταλελειµµένο έρεψε το σπίτι 2. (µτφ.) χάνω 
τη ζωντάνια µου, τη φυσική µου δύναµη, εξαντλούµαι: έρεψε απ' τη 
στενοχώρια! || έρεψα στο περπάτηµα όλη µέρα ΣΥΝ. καταβάλλοµαι, (µτφ.) 
πεθαίνω, µου βγαίνει η πίστη ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) εξαντλώ (κάποιον) εντελώς, 
αφαιρώ από (κάποιον) κάθε δύναµη, ζωντάνια ή διάθεση για δράση ή 
αντίδραση: την έχει ρέψει η δίαιτα! ΣΥΝ. εξαντλώ. 

[ΕΤΥΜ. Υποχωρητ. σχηµατισµός από τον αόρ. ερρεψα, νεότ. τ. τού αρχ. αορ. 
ερρευσα (τού ρ. ρέω, βλ.λ.), κατά το σχήµα έκλεψα - κλέβω, έσκυψα - σκύβω, 
έθαψα - θάβω]. ρεγάλo (το) (λαϊκ.) οτιδήποτε χαρίζεται ή αποκτάται ως δώρο. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. regalo < λατ. regalis «βασιλικός» (< rex, regis «βασιλιάς»)]. 
ρέΓΓε (η) → ρέγκε Ρεγγίνα (η) (ορθότ. Ρεγκίνα) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. regina «βασίλισσα»]. ρεγιόν (το) {άκλ.} 1. ανακυκλωµένο 
ηµισυνθετικό λεπτό νήµα υφάν-σεως από κυτταρίνη· (παλαιότ.) το τεχνητό 
µετάξι 2. (συνεκδ.) ύφασµα ή κλωστή από αυτό το νήµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rayonne < αγγλ. rayon < γαλλ. rayon «ακτίνα φωτός» < 
παλαιότ. rai «ακτίνα» < λατ. radius]. ρέγκο κ. (εσφαλµ.) ρέγγο (η) {ρεγκών} 
1.ψάρι τού πελάγους, µε σώµα πεπλατυσµένο στα πλευρά, µικρό κεφάλι, 
ασηµένιο χρώµα, που ζει σε κοπάδια και αλιεύεται για το νόστιµο κρέας του- 
ΦΡ. (εκφρα-στ.-µτφ.) (κάποιος) είναι να τον κλαίνε κι οι ρένκες (κάποιος) έχει 
υποστεί τέτοιο κακό, ώστε είναι άξιος να τον λυπούνται ακόµη και οι πιο 
ασήµαντοι, οι πιο µικροί: µε τόσα προβλήµατα που έχω, είναι να µε κλαίνε κι οι 
ρέγκες! 2. (συνεκδ.) το κρέας αυτού τού ψαριού: παστή | καπνιστή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. renga (πβ. γαλλ. hareng, αγγλ. herring), γερµ. αρχής, πβ. αρχ. 
γερµ. hâring]. ρ έγκατα (η) {ρεγκατών} λεµβοδροµία ή ιστιοδροµία, καθώς και 
σειρά λεµβοδροµιών | ιστιοδροµιών. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. regata | ιταλ. regatta < regatar «ξαναπιάνω, συλλαµβάνω» < 
δηµώδ. λατ. *recaptâre < re- «ava→ + captare «κυνηγώ, θηρεύω», επιτατ. τ. τού 
λατ. ρ. capere «λαµβάνω»]. ρέγκε (η) {άκλ.} λαϊκή αµερικανική µουσική τής 
Καραϊβικής µε χαρακτηριστικά της τους περίπλοκους ρυθµούς στις µελωδίες 
και τη χρήση ενός σύντοµου επαναλαµβανόµενου σκοπού από το µπάσο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. reggae, πιθ. < rege-rege «καβγάς, διαµάχη» (στη γλώσσα των 
ιθαγενών τής Τζαµάικας) ή από διαφορετική προφορά τού reggay στο τραγούδι 
«Do the Reggay» (1968) τού Fr. Hibbert, o οποίος και εισήγαγε τη λέξη]. 
ρεγκλόν κ. ραγκλόν (το) {άκλ.} 1. σχέδιο µανικιού, που ξεκινά από τον λαιµό 
µε ραφές µπροστά και πίσω από τον ώµο 2. (κατ' επέκτ.) ρούχο που έχει τέτοιου 
είδους µανίκια. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. raglan < αγγλ. raglan, από το όνοµα τού Βρετανού στρατάρχη 
και λόρδου F.J. Raglan (1788-1855)]. ρεγκοµορφο (το) ΖΩΟΛ. κάθε ψάρι που 
ανήκει στην τάξη στην 

οποία ανήκουν οι ρέγκες, οι σαρδέλες, οι γαύροι κ.λπ. ρέγοµαι 
ρ. → ορέγοµαι 
ρέγούλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τάξη, η κατάλληλη µέθοδος για τη λειτουργία 
και τη σωστή οργάνωση ενός πράγµατος: κουράστηκε πολύ, µέχρι να φέρει το 
γραφείο σε µια ~ 2. το µέτρο, η αποφυγή υπερβολής: κρατάω (τη) ~ στο ποτό και 
το φαγητό || όλα θέλουν ~! [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. régula «κανόνας, µέτρο» (< ρ. 
regere «διευθύνω, ορίζω»)]. ρεγουλάρω ρ. µετβ. {ρεγουλάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 
ρυθµίζω (κάτι), ώστε να λειτουργεί σωστά ή να µην προκαλεί προβλήµατα: ~ 
τις βίδες | την πίεση στα λάστιχα || ~ τη µηχανή τού αυτοκινήτου | ένα σύστηµα || 
πρέπει να ρεγουλάρω λίγο τα έξοδα µου, για να µην ξεµείνω από λεφτά ΣΥΝ. 
τακτοποιώ, ρυθµίζω, κανονίζω. — ρενουλάρισµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. regolare «κανονίζω, ρυθµίζω» < regola (βλ. κ. ρέγουλα)]. 
ρενχάζω ρ. αµετβ. {ρέγχασα} (αρχαιοπρ.) ροχαλίζω. 
[ΕΤΥΜ. < ρέγχω (βλ.λ.) + επίθηµα -άζω]. ρεγχασµός (ο) (αρχαιοπρ.) το 
ροχάλισµα. ρέγχω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) ροχαλίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέγκω | ρέγχω, εκφραστ. ονοµατοποιηµένοι όροι, πιθ. < I.E. 
*srenk- «ροχαλίζω», πβ. αρχ. ιρλ. srennim, µεσν. ιρλ. sreimm «ροχάλισµα». 
Θεωρείται επίσης πιθ. η σύνδεση µε το ουσ. ρύγχος (βλ.λ.)].# ρεζεντά (η) 
{ρεζεντάδες} 1. ετήσιο αυτοφυές καλλωπιστικό φυτό µε τη µορφή θάµνου, 
οδοντωτά ή πτερωτά φύλλα και άνθη σε ταξιαν-θίες µε πρασινοκίτρινο χρώµα 
και χαρακτηριστικό λεπτό άρωµα 



ρεζέρβα 1534 ρελάνς 
 

2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. réséda < λατ. reseda, προστ. τού ρ. resedäre «θεραπεύω, 
ανακουφίζω» (µε αναφορά στις θεραπευτικές ιδιότητες τού φυτού)]. 
ρεζέρβα (η) {δύσχρ. ρεζερβών} 1. οτιδήποτε κρατά κανείς ως ανταλ-
λακτικό για εφεδρική χρήση ή ως απόθεµα: έχει πάντα µαζί του ένα 
κλειδί ~, για να µην κλειστεί έξω ΣΥΝ. εφεδρεία 2. (ειδικότ.) (α) το 
εφεδρικό λάστιχο αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας (β) (συνήθ. σε πληθ.) 
ο αναπληρωµατικός παίκτης οµάδας: λόγω τραυµατισµών, η οµάδα 
έπαιξε µε τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. riserva < riservare «φυλάσσω, διατηρώ» < λατ. reserväre < 
re- + servare «σώζω, φυλάσσω»]. ρεζερβέ επίθ. {άκλ.} αυτός που 
έχει δεσµευθεί, «κρατηθεί» εκ των προτέρων στο όνοµα κάποιου, 
ώστε να χρησιµοποιηθεί από αυτόν σε συγκεκριµένο χρόνο: το 
τραπέζι είναι ~ ΣΥΝ. αγκαζαρισµένος, κλεισµένος, κρατηµένος. 
[ETYM. < γαλλ. réservé < p. réserver < λατ. reserväre «διαφυλάττω, απο-
ταµιεύω» (βλ. κ. ρεζέρβα)]. ρεζερβοθηκη (η) {ρεζερβοθηκών} η θήκη 
τής ρεζέρβας οχήµατος: 
µεταλλική ~ αυτοκινήτου. ρεζερβουάρ (το) {άκλ.} ντεπόζιτο 
αυτοκινήτου για βενζίνη ή πετρέλαιο: γέµισε το ~ για το ταξίδι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. réservoir < p. réserver < λατ. reservare «διαφυλάττω, 
αποταµιεύω» (βλ. κ. ρεζέρβα)]. ρεζές (ο) {ρεζέδες} ο µεντεσές 
πόρτας, παραθύρου ΣΥΝ. κλάπα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. reze]. ρεζιλεύω ρ. µετβ. {ρεζίλ-εψα, -εύτηκα, -
εµένος} 1. προκαλώ ντροπή, φέρνω (κάποιον) σε δύσκολη και άβολη 
θέση: µας ρεζίλεψε µε την απαράδεκτη συµπεριφορά του µπροστά 
στους καλεσµένους µας ΣΥΝ. ντροπιάζω 2. προβαίνω σε δηµόσιο 
εξευτελισµό (κάποιου), επιτίθεµαι (σε κάποιον) εκθέτοντας τον, 
καθιστώντας τον εντελώς ανυπόλη-πτο: τον ρεζίλεψε δηµοσιεύοντας 
λεπτοµέρειες τής ιδιωτικής του ζωής στις εφηµερίδες || µια οµάδα 
διαδηλωτών δεν επιτρέπεται να ρεζιλεύει µε τις ενέργειες της θεσµούς 
και νόµους ΣΥΝ. διασύρω, γελοιοποιώ. — ρεζίλεµα (το). ρεζίλης (ο) 
{ρεζίληδες}, ρεζίλισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
έχει ρεζιλευτεί, που έχει εξευτελιστεί ΣΥΝ. ξευτίλας. Επίσης (λαϊκότ.) 
ρεζίλας (ο), ρεζίλω (η). ρεζίλι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 1. η απώλεια 
κάθε αξιοπρέπειας, η γελοιοποίηση, ο εξευτελισµός: κάνω κάποιον ~ || 
γίνοµαι ~" ΦΡ. ρεζίλι των σκυλιών βλ. λ. σκυλί 2. ρεζίλια (τα) τα 
ρεζιλίκια, οι ποµπές (κάποιου). 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. rezil]. ρεζιλίκι (το) {χωρ. γεν.} οτιδήποτε οδηγεί 
στον εξευτελισµό, στη γελοιοποίηση (κάποιου): µετά το ~ του έκανε 
χρόνια να ξαναφανεί στα µέρη µας || δεν ντρέπεσαι, τι ρεζιλίκια είναι 
αυτά! || ρεζιλίκια πράµατα (ντροπής πράµατα) ΣΥΝ. ξευτίλα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. rezillik]. ρεζουµέ (το) {άκλ.} 1. η συνοπτική αναφορά των 
κεντρικών σηµείων µιας έκθεσης, αφήγησης κλπ., γενικά ενός κειµένου 
ΣΥΝ. περίληψη 2. (συνεκδ.) το τελικό σηµείο, το βασικό νόηµα ή 
συµπέρασµα ενός κειµένου, µιας υπόθεσης: µε µία λέξη- ποιο είναι το 
~ απ'όλα αυτά; ΣΥΝ. συµπέρασµα, νόηµα, (µτφ.) ζουµί. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. résumé < p. résumer «συνοψίζω» < λατ. resumere «επα-
ναλαµβάνω» < re- «ava→ + sumere «λαµβάνω, παίρνω»]. ρέζους (ο) 
{άκλ.} (εύχρ. κ. ως παράγοντας ρέζους) αντιγόνο που παρουσιάζεται 
στην επιφάνεια των ερυθρών αιµοσφαιρίων, στην κυτταρική τους 
µεµβράνη, προσδιορίζοντας ως «ρέζους θετικά» αυτά που έχουν 
κληρονοµήσει αυτό το αντιγόνο και ως «ρέζους αρνητικά» (σε πολύ 
µικρότερο ποσοστό τού ανθρώπινου πληθυσµού) αυτά στα οποία 
απουσιάζει. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. Rhesus (στη φρ. RH factor), που ονοµάστηκε έτσι από 
το οµώνυµο είδος πιθήκου (rhesus monkey), στο οποίο εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά αυτός ο παράγοντας. Η ονοµασία Rhesus (λατ.) απο-
τελεί αντιδάν. από το αρχ. ανθρωπωνύµιο 'Ρήσος, όνοµα βασιλιά των 
Θρακών, ο οποίος συµµάχησε µε τους Τρώες. Το όν. 'Ρήσος είναι αγν. 
ετύµου]. Ρέθυµνο (το) {Ρεθύµνου} πόλη τής Κρήτης, πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νοµού (νοµός Ρεθύµνης). — Ρεθυµνιώτης κ. 
Ρεθεµ(ν)ιώτης κ. (λόγ.) Ρεθύµνιος (ο), Ρεθυµνιώτισσα κ. 
Ρεθεµ(ν)ιώτισσα κ. (λόγ.) Ρε-θύµνια κ. Ρεθυµνία (η), ρεθυµ(ν)ιώτικος, 
-η, -ο κ. ρεθεµ(ν)ιώτικος κ. (λόγ.) ρεθυµνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ρίθυµνα, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, όπως φαί-
νεται από το επίθηµα -υµν-]. ρει ρ. → ρέω 
ρέιβ (η/το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η έντονη και µε σταθερό ρυθµό µουσική που 
ακούγεται στα ρέιβ-πάρτι: (κ. ως επίθ.) ~ µουσική. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
rave «παραληρώ» < µέσ. αγγλ. rave, πιθ. < µέσ. γαλλ. resver 
«περιπλανώµαι - παραληρώ»]. ρεϊβάδικο (το) (λαϊκ.) ο χώρος στον 
οποίο παίζεται ρέιβ µουσική. ρέιβερ (ο/η) νεαρό συνήθ. πρόσωπο που 
συµµετέχει σε ρέιβ-πάρτι. Επίσης (αργκό) ρεϊβάς {ρεϊβάδες}. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. raver]. ρέιβ-πάρτι (το) {άκλ.} ολονύκτιο πάρτι που 
διοργανώνεται, συνήθως κρυφά, από νεαρά άτοµα σε µεγάλους 
χώρους (συνήθ. εγκαταλελειµµένα κτήρια, αποθήκες κ.ά.) και 
περιλαµβάνει έντονο χορό, ελαφρά ποτά, δηµιουργία οικείας 
ατµόσφαιρας, ενώ για πολλούς αποτελεί και πρόσφορο χώρο 
διακίνησης παραισθησιογόνων. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. rave-party]. ρείθρο 
(το) (λόγ.) 1. το ρυάκι, µικρό ρεύµα νερού 2. το µικρό αυλάκι κατά 
µήκος τού πεζοδροµίου στην άκρη τού οδοστρώµατος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρείθρον | ρέεθρον < θ. ρε- (τού ρ. ρέω, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -εθρον)πβ. κλεϊθρον)]. 

ρείκι (το) {ρεικ-ιού | -ιών} φρυγανώδης θάµνος µε µικρά µοβ άνθη. 
Επίσης ρεικιά (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ερείκιον (µε αποκοπή τού αρχικού ατόνου ε-), υποκ. 
τού αρχ. έρείκη (βλ.λ.)]. 

ρεκάζω ρ. αµετβ. {ρέκασα κ. ρέκαξα} (λόγ.) 1. κραυγάζω άγρια, σκούζω 
ΣΥΝ. κράζω 2. κλαίω ή θρηνώ µε δυνατή φωνή. — ρέκασµα (το) κ. 
ρεκασµός (ο). [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < ρεγχάζω (βλ.λ.)]. 

ρέκβιεµ (το) {άκλ.} (λατ. requiem «ανάπαυσιν») 1. ΜΟΥΣ. (α) λατινι-
κή λειτουργία των νεκρών, που ξεκινάει µε τον στίχο requiem 
aeternam dona eis Domine «αιώνια ανάπαυση δος αυτοίς Κύριε»· το 
κείµενο της µελοποιήθηκε από µείζονες συνθέτες τού 18ου αι. (Μό-
τσαρτ κ.ά.), τού 19ου αι. (Μπερλιόζ, Βέρντι, Φωρέ κ.ά.) και τού 20ού 
αι. (Μπρίτεν κ.ά.) (β) κάθε έργο, ιδίως µουσικό ή ποιητικό, αφιερωµέ-
νο στον θάνατο προσώπου και, συνεκδ., ενός κόσµου ή µιας κατά-
στασης: το τελευταίο µέρος τής «Παθητικής» συµφωνίας είναι, στην 
ουσία, ένα ~ τού ίδιου τού Τσαϊκόφσκι 2. (µτφ.) η τελειωτική πράξη, 
ο (συνήθ. αρνητικός) επίλογος µιας προσπάθειας, ενέργειας: η κατα-
δίκη του υπήρξε το ~ µιας φιλόδοξης πολιτικής καριέρας. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. requiem, αιτ. ενικού τού ουσ. requies, -ëtis «ανάπαυση» (< re- 
«ava→ + quies «ησυχία, ανάπαυση»), όπως απαντά στη φρ. τής 
νεκρώσιµης ακολουθίας Requiem aeternam dona eis Domine «Αιωνία 
ανάπαυση δώσε τους, Κύριε»]. 

ρεκλάµα (η) {δύσχρ. ρεκλαµών} 1. η διαφήµιση: έκαναν µεγάλη ~ σε 
εφηµερίδες και ραδιόφωνα για το νέο τους προϊόν 2. (συνεκδ.) η δια-
φηµιστική επιγραφή ή αφίσα: έβαλαν φωτεινή ~ έξω απ' το µαγαζί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. réclame < p. réclamer «απαιτώ - αντηχώ» < λατ. 
reclamare < re- «ava→ + clamare «κραυγάζω, βοώ»]. 

ρεκλαµάρω ρ. µετβ. (ρεκλάµαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. διαφηµίζω: ~ ένα 
προϊόν στο ραδιόφωνο 2. παρουσιάζω (κάτι) επιδεικτικώς, για να κά-
νω εντύπωση. — ρεκλαµάρισµα (το). 

ρεκλαµατζής (ο) {ρεκλαµατζήδες}, ρεκλαµατζού (η) {ρεκλαµα-
τζούδες} (λαϊκ.) αυτός που ξέρει να προβάλλει τον εαυτό του, που 
ξέρει να προωθείται, να επιδεικνύεται. Επίσης ρεκλαµαδόρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ρεκλάµα + παραγ. επίθηµα -τζής (< τουρκ. -ci)]. 

ρεκόρ (το) {άκλ.} 1. επίσηµα καταγεγραµµένη αθλητική επίδοση (α-
θλητή ή οµάδας), που ξεπερνά τις προηγούµενες ανάλογες επιδόσεις: 
παγκόσµιο | πανελλήνιο ~||~ κλειστού στίβου | Ολυµπιακών Αγώνων | 
στο άλµα εις ύψος || καταρρίπτω | συντρίβω | σπάω ένα ~ (ξεπερνώ 
κάθε προηγούµενη επίδοση) || πετυχαίνω | κάνω ~ (πετυχαίνω υψηλό-
τερη επίδοση) || κατέχω το ~ (έχω πετύχει την πιο υψηλή επίδοση σε 
κάτι) 2. (γενικότ.) η υψηλότερη δυνατή ή υπαρκτή επίδοση, η κατάρ-
ριψη, το ξεπέρασµα κάθε προηγούµενης επίδοσης, µεγέθους, τιµής 
κ.λπ.: το νέο του βιβλίο έκανε ~ πωλήσεων || όλη η παράσταση οργα-
νώθηκε και στήθηκε σε χρόνο ~! 3. (γενικά) η επίδοση σε έναν τοµέα: 
το ~ του είναι ικανοποιητικό, αν λάβουµε υπ' όψιν τους τραυµατι-
σµούς που πέρασε || «αρνητικό ~ µε σηµαντική µείωση πληθυσµού 
καταγράφουν η 'Υδρα, οι Οθωνοί κ.ά.» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. record < αγγλ. record «εγγραφή» < παλ. γαλλ. recorder 
< λατ. recordari «θυµούµαι, αναλογίζοµαι» (< re- «ανα→ + cor, cordis 
«καρδιά, ψυχή, θυµός (αρχ. σηµ.)»)]. 

ρέκορντµαν (ο), ρεκορντγουµαν (η) {άκλ.} πρόσωπο που έχει κάνει 
ρεκόρ σε άθληµα ή διαγωνισµό: παγκόσµιος ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
recordman | recordwoman (βλ. κ. ρεκόρ)]. 

ρέκτης (ο) {ρεκτών} (λόγ.) ο δηµιουργικά δραστήριος, ενεργητικός: 
δεν είναι απλώς ένας εργατικός άνθρωπος· είναι ~· αναλαµβάνει πρω-
τοβουλίες, αναπτύσσει δραστηριότητα, δηµιουργεί συνεχώς || ~, µε-
ταρρυθµιστής και καινοτόµος τής πολιτικής ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απράγµων. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. ρέκτης (παράλλ. τού αρχ. ρεκτήρ) < αρχ. ρέζω «πράτ-
τω, ενεργώ» < *wrg-jö, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *werg- (βλ. λ. έργο), µε 
διαφορετική αντιπροσώπευση τού -τ- (αντί τού αναµενόµενου *Fpa-
ζω), πιθ. υπό την επίδρ. τού συνωνύµου έρδω λόγω των αορ. ρέξα (επι-
κός αόρ. τού ρέζω) και έρξα (τού ρ. ερδω), οι οποίοι δεν απείχαν πολύ 
φωνητικώς. Το ρ. ρέζω συνδ. επίσης µε αβεστ. varazyeiti «πράττω, 
κάνω», αρχ. σαξ. wirkian κ.ά. Οµόρρ. εργ-ο(ν), δργ-ανο(ν), δργ-ια 
(πληθ.) κ.ά.]. 

ρεκτιφιέ (το) {άκλ.} 1. η διόρθωση, η αποκατάσταση τής σωστής λει-
τουργίας, τής αρχικής κατάστασης µηχανής 2. (ειδικότ. για αυτοκί-
νητα) η αποκατάσταση κυλίνδρου που έχει φθαρεί, µε λείανση των 
τοιχωµάτων του, ώστε να αποµακρυνθούν τα φθαρµένα τµήµατα του. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. rectifier «επιδιορθώνω» < δηµώδ. λατ. rettificare «ισιώ-
νω, διορθώνω» < λατ. rectus «ορθός, ευθύς» + -ficare < p. facere «κά-
νω, ενεργώ»]. 

ρέκτο (το) {άκλ.} ΦΙΛΟΛ. η εµπρόσθια όψη τυπωµένου ή χειρόγραφου 
φύλλου. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. (folio) recto «σε φύλλο µε την κανονική (ευθεία) 
όψη», αφαιρετ. πτώση τού λατ. επιθ. rectus «ευθύς, ορθός», προς το 
οποίο αντιδιαστέλλεται η φρ. folio verso «σε φύλλο µε την αντίστρο-
φη (πίσω) όψη»]. 

ρελάνς (η) {άκλ.} 1. (σε χαρτοπαίγνιο) η µεγάλη αύξηση τού χρηµα-
τικού ποσού που ποντάρει (κάποιος), συνήθ. ο διπλασιασµός τού πο-
σού που έχει ποντάρει ο αντίπαλος: κάνω ~ 2. (µτφ.) το να επανέρχε-
ται κανείς σε κάτι µε δυναµικότερο τρόπο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. relance «νέα ώθηση» < p. relancer «ξαναρίχνω, ξανα-
θέτω σε κίνηση» < re- «ανα-, ξανά→ + lancer «ρίχνω» < µτγν. λατ. 
lanceâre «λογχίζω» (< λατ. lancea «λόγχη»)]. 



ρελαντί 1535 ρέντγκεν 
 

ρελαντί (το) {άκλ.} 1. η λειτουργία τού κινητήρα τού αυτοκινήτου, 
που είναι σε στάση, στις 700 µε 800 στροφές· κάτω από αυτό το όριο 
λέγεται χαµηλό ~ και πάνω από τις 1.000 στροφές υψηλό ~· (γενικότ.) 
η λειτουργία µιας µηχανής στην πιο χαµηλή ταχύτητα: βάζω τη µη-
χανή στο ~ 2. (στον κινηµατογράφο) η αργή λήψη, η αργή κίνηση τής 
κάµερας 3. (µτφ.) ο αργός και χαλαρός ρυθµός µε τον οποίο γίνεται 
(κάτι): δεν πολυσκοτίζεταν τα κάνει όλα στο ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ralenti, 
µτχ. τ. τού p. ralentir «επιβραδύνω» < παλ. γαλλ. alentir (υπό την επίδρ. 
των τ. µε αρχικό πρόθεµα re-) < lent «αργός, βραδύς» (< λατ. 
lentus)]. 

ρελατιβισµός (ο) ο σχετικισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
relativisme < relatif «σχετικός, συνδεδεµένος» < µτγν. λατ. relätivus < 
λατ. relätus, µτχ. τού ρ. refero «αναφέρω, επαναφέρω»]. 

ρελέ (το) {άκλ.} ο ηλεκτρονόµος (βλ.λ.). Επίσης ρελές (ο). [ΕΤΎΜ. < 
γαλλ. relais < relayer «εναλλάσσω»» < re- + laier «αφήνω»]. 

ρέλι (το) {ρελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. λεπτό, µακρόστενο, συνήθ. λοξό, 
κοµµάτι υφάσµατος ή δέρµατος, που ράβεται πάνω σε άλλο ως τε-
λείωµα ή διακοσµητικό: λαιµόκοψη µε φαρδύ ~ · 2. ΝΑΥΤ. ρέλια (τα) 
η κουπαστή (σε µεγάλα πλοία), το προστατευτικό κιγκλίδωµα (σε 
σκάφη µικρότερων διαστάσεων): «έσκυψε, πέρασε το κεφάλι του στα 
~ κι άρχισε να ξερνάει» (Ν. Καββαδίας). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. reglio «ανεµόσκαλα - βέργα» < λατ. régula «ραβδί, 
µπαστούνι»]. 

ρελιάζω ρ. µετβ. {ρέλιασα} ράβω ρέλι σε ύφασµα ή δέρµα. — ρέλια-σµα 
(το). 

ρεµ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) µονάδα µετρήσεως που ισούται προς την 
ποσότητα τής δόσης ακτινοβολίας που απορροφήθηκε (σε µονάδες 
ραντ), η οποία προκαλεί τα ίδια βιολογικά αποτελέσµατα, όπως π.χ. η 
ακτινοβολία Χ ίση µε ένα ραντ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. 
φρ. R(öntgen) E(quivalent) M(an)]. 

ρεµ (ύπνος) (ο) η φάση τού ύπνου κατά την οποία ο άνθρωπος ονει-
ρεύεται, οπότε παρατηρείται ταχεία κίνηση τού µατιού πίσω από τα 
κλειστά βλέφαρα. 
[ΕΤΥΜ Αρκτικόλεξο τού αγγλ. όρου Rapid Eye Movement «ταχεία κί-
νηση των µατιών»]. 

ρέµα (το) {ρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. βαθιά κοιλότητα ή άνοιγµα τής 
γης, κυρ. η ανώµαλη κοίτη µικρού χειµάρρου: µπαζώνουν τα - και 
χτίζουν || κάτω στο ~ το βαθύ- ΦΡ. (α) (µτφ.) µε πήρε το ρέµα έχασα 
τα πάντα, παρασύρθηκα σε καταστροφή (β) µπρος γκρεµός | βαθύ 
και πίσω ρέµα για περιπτώσεις στις οποίες οι δύο µοναδικές επιλογές 
κάποιου οδηγούν σε εξίσου δυσάρεστα αποτελέσµατα ή είναι εξίσου 
επικίνδυνες 2. ο χείµαρρος (βλ.λ.). — (υποκ.) ρεµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ρεύµα (βλ.λ.), µε προληπτ. αφοµοίωση τού φθόγγου -ν- 
/révma/ προς το έρρινο που ακολουθεί και, εν συνεχεία, απλοποίηση]. 

ρεµάλι (το) {ρεµαλ-ιού | -ιών} πρόσωπο χωρίς ηθική, συχνά µε σχέ-
σεις µε τον υπόκοσµο· χαµένο κορµί. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. remil «γεωµαντεία, απάτη» < αραβ. rimai, πληθ. τού 
rami «άµµος»]. 

ρεµατιά (η) βαθύ άνοιγµα τής γης, κοίτη ρέµατος ΣΥΝ. χαράδρα, ρέ-
µα. [ΕΤΥΜ < ρέµα, -ατός + -ιά (πβ. ερηµ-ιά, ποταµ-ιά)]. 

ρεµβάζω ρ. αµετβ. {ρέµβασα} αφήνω τη σκέψη και τη φαντασία µου 
ελεύθερη, κάνω σκέψεις µε ονειροπόλο και ήρεµη διάθεση: του άρε-
σε να ρεµβάζει κοιτώντας το ανοιχτό πέλαγος ΣΥΝ. ονειροπολώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ρέµβοµαι «περιφέροµαι άσκοπα, περιπλανώµαι» 
(το ενεργ. ρέµβω είναι σπάνιο), εκφραστ. λ., αβεβ. ετύµου- έχει προ-
ταθεί η αναγωγή σε αρχικό θ. *wremb- µε τη σηµ. «περικλείω σε κύ-
κλο» άρα και «γυρίζω άσκοπα (γύρω-γύρω)». Παρουσιάζει έρρινο έν-
θηµα (-m) και αντιµετάθεση τού I.E. *wer-b- (> *wreb) «στρέφω, γυ-
ρίζω» και «λυγίζω, κάµπτω» (βλ. λ. ράβδος), οπότε η λ. θα συνδ. µε 
µεσν. γερµ. wrimpen «ρυτιδώνω, ζαρώνω - µυκτηρίζω», ολλ. wrimpen 
«στρέφω (τα µάτια)» και ίσως µε τα οµόρρ. ράβδος, ράµφος, ράµνος 
κ.ά.]. 

ρεµβασµός (ο) [µτγν.] η ονειροπόλος διάθεση: παραδόθηκε στους ~ 
του κοιτώντας από το κατάστρωµα το ηλιοβασίλεµα ΣΥΝ. ονειροπό-
ληση, ρέµβη. 

ρεµβαστικός, -ή, -ό [1863] αυτός που φανερώνει διάθεση ονειροπό-
λησης: ~ βλέµµα | ύφος. Επίσης (λόγ.) ρεµβώδης, -ης, -ες [µτγν.]. — 
ρεµβαστικά κ. (λόγ.) ρεµβωδώς [µτγν.] επίρρ. ρέµβη (η) {χωρ. 
πληθ.} ο ρεµβασµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέµβη, υποχωρητ. 
σχηµατισµός τού ρ. ρέµβω | -οµαι (βλ. λ. ρεµβάζω), που όµως 
µαρτυρείται ως µτγν.]. ρεµεντζάρω κ. ρεµιντζάρω ρ. µετβ. 
{ρεµεντζάρισα} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) προσδένω το πλοίο, πρυµνοδετώ, 
ορµίζω. — ρεµεντζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. rimaneggiare 
«διορθώνω, αποκαθιστώ» < ri- (< λατ. re-«ανα→) + maneggiare 
«χειρίζοµαι», αρχική σηµ. «κυβερνώ», < µεσν. λατ. manizzare (< λατ. 
manus «χέρι»)]. ρεµέντζο (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ορµητήριο πλοίων, 
σηµείο πρόσδεσης. 
[ΕΤΥΜ. < ρεµεντζάρω (υποχωρητ.)]. ρεµιζάρω ρ. αµετβ. 
{ρεµιζάρισα} (λαϊκ.) παρκάρω σε γκαράζ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. remiser < ουσ. remise < p. remettre «επανατοποθετώ - 
αποστέλλω» < λατ. remittere «αφήνω, αποστέλλω»]. ρεµούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. η βίαιη αρπαγή, κλοπή ξένων περιουσιακών 
στοιχείων: στην εταιρεία γινόταν µεγάλη ~ απ' τους υπαλλήλους! 2. 
(ειδικότ.) η υπεξαίρεση δηµοσίου χρήµατος κυρ. από κρατικό 
λειτουργό: κατήγγειλε τη διοίκηση τού οργανισµού για ρεµούλες και 
κοµπίνες. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. rimula «ρήγµα»]. 

ρεµούλκα (η) → ρυµούλκα 
ρεµπέκ (το) {άκλ.} έγχορδο, µουσικό όργανο αραβικής προέλευσης 
που µοιάζε µε τη λύρα, έχει τρεις χορδές και παίζεται µε δοξάρι. 
Επίσης ρεµπέκα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rebec < παλαιότ. γαλλ. rebebe < αραβ. rabäb «είδος βιο-
λιού» (πιθ. υπό την επίδρ. τού γαλλ. bec «ράµφος»)]. 

ρεµπελεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ρεµπέλεψα} 1. τεµπελιάζω: διακοπές 
είναι, µπορούµε να ρεµπελέψουµε λίγο! 2. περιφέροµαι χωρίς σκοπό, 
τριγυρνώ πέρα-δώθε µε αλήτικη διάθεση: από µικρά έµαθαν να ρε- 
µπελεύουν στις αλάνες και στα καφενεία ΣΥΝ. αλητεύω, σουρτου-
κεύω. — ρεµπέλεµα (το). 

ρεµπελιό (το) {ρεµπελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η επανάσταση, η εξέγερ-
ση εναντίον εξουσίας ή αρχής: το ~ των ποπολάρων τής Ζακύνθου το 
16281| το ~ τής Σµύρνης (από τους γενίτσαρους το 1797) ΣΥΝ. ανταρ-
σία · 2. η απραξία, η αποφυγή κάθε κόπου και εργασίας, η αργό-
σχολη ζωή: ωραίο το ~, αλλά κάπως πρέπει να βγάλεις το ψωµί σου! 
ΣΥΝ. τεµπελιά, ραχατλίκι ΣΥΝ. ρεµπέλεµα. 

ρέµπελος, -η, -ο 1. ο επαναστάτης· (ειδικότ. για στρατιώτες) αυτός 
που δεν έχει ενταχθεί σε τακτικό στρατό ΣΥΝ. αντάρτης, αντάρτικος 
• 2. αυτός που περιφέρεται αργόσχολα ΣΥΝ. ανεπρόκοπος, αχάίρευ-
τος· ΦΡ. ρέµπελο ασκέρι (i) άτακτο πλήθος κυρ. εξεγερµένο, ο όχλος 
(ii) (µτφ.) οι αργόσχολοι χασοµέρηδες ΣΥΝ. ακαµάτηδες, τεµπέληδες, 
ρεµπέτ ασκέρι, ρεµπεσκέδες 3. αυτός που δεν ακολουθεί τα καθω-
σπρέπει, τυποποιηµένα ή συντηρητικά πρότυπα: ~ ζωή ΣΥΝ. άτακτος, 
ακατάστατος, ασυµµάζευτος. — ρέµπελα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
rebelo «αντάρτης, άτακτος (πολεµιστής)» < λατ. rebellis 
«επαναστάτης, αποστάτης» < re- «ανα→ + -bellis < bellum 
«πόλεµος». Η λ. εξελίχθηκε σηµασιολογικά, προκειµένου να δηλωθεί 
επίσης η έννοια τού τεµπέλη, τού ανέµελου και τού αργόσχολου]. 

ρεµπεσκές (ο) {ρεµπεσκέδες} (µειωτ.) πρόσωπο χωρίς διάθεση για 
εργασία, αργόσχολος ή αλήτης ΣΥΝ. (καθηµ.) ρέµπελος, τεµπέλης, 
αχάίρευτος, ανεπρόκοπος. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

ρεµπετάδικο (το) µουσικό κέντρο στο οποίο παίζονται ρεµπέτικα 
τραγούδια από κοµπανίες. 

ρεµπέτ ασκέρι (το) → ασκέρι 
ρεµπετευω ρ. αµετβ. {ρεµπέτεψα} ζω σαν ρεµπέτης, µε γλέντια και 

καταχρήσεις. 
ρεµπέτης (ο) (ρεµπετών), ρεµπέτισσα (η) {ρεµπετισσών} 1.(πα-
λαιότ.-κακόσ.) (α) πρόσωπο που ακολουθούσε περιθωριακό τρόπο ζω-
ής, απείθαρχη και αντισυµβατική συµπεριφορά και που συχνά σχε-
τιζόταν µε τον υπόκοσµο συµµετέχοντας σε παράνοµες δραστηριό-
τητες (πβ. λ. µάγκας, κουτσαβάκης, µόρτης, νταής) (β) πρόσωπο που 
ζούσε ανέµελα µε γλέντια και καταχρήσεις: «για σένα εγώ αλήτεψα 
και έγινα ~, µπερµπάντης και ξενύχτης και σερέτης» (λαϊκ. τραγ.) 
ΣΥΝ. αλήτης, ρεµπεσκές 2. συνθέτης ή/και εκτελεστής (τραγουδιστής, 
οργανοπαίκτης) ρεµπέτικων τραγουδιών 3. (σήµερα καταχρ.) ερµη-
νευτής ρεµπέτικων τραγουδιών σε ρεµπετάδικο. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < τουρκ. ribat < αραβ. ribât «στρατώνας - οµάδα άτακτων 
στρατιωτών που έκλεβαν και λεηλατούσαν» (πβ. κ. µάγκας). Με αυτή 
τη λ. χαρακτηρίζονταν οι συνθέτες των ρεµπέτικων τραγουδιών, 
επειδή θεωρούνταν στην εποχή τους αλήτες, µάγκες]. 

ρεµπέτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους ρεµπέτες ή µε τη 
µουσική και τα τραγούδια τους: ~ τραγούδι | ζωή | κοµπανία 2. ρε-
µπέτικο (το) κ. ρεµπέτικα (ενν. τραγούδια) (τα) το ελληνικό αστικό 
λαϊκό τραγούδι των αρχών τού αιώνα, που εξέφρασε την αντίληψη 
ζωής και τις εµπειρίες τού περιθωρίου, των κατώτερων κοινωνικών 
τάξεων, κυρ. στα εµπορικά και βιοµηχανικά κέντρα (λ.χ. Πειραιά, Σύ-
ρο, Θεσσαλονίκη, Σµύρνη), γνώρισε µεγάλη διάδοση κατά τη δεκαετία 
τού '30 και σταδιακά εµπορευµατοποιήθηκε επιβιώνοντας µέχρι και 
τη δεκαετία τού '50· είχε ποικίλη θεµατολογία (τραγούδια τής φυλα-
κής, τού τεκέ, επαγγελµατικά, ερωτικά κ.λπ.) και παιζόταν µε λαϊκά, 
έγχορδα κυρ. όργανα: µελετητής | λάτρης | ερµηνευτής τού - || ένας δί-
σκος µε ρεµπέτικα τής Κατοχής || προπολεµικά | απαγορευµένα ~. 

ρεµπούµπλικα (η) -> ρεπούµπλικα 
ρεν (το) {άκλ.} (στο σκάκι) το πιόνι «βασίλισσα»· συνήθ. ως απειλή 
αυτού τού πιονιού: του έκανε ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. reine «βασίλισσα» 
< λατ. regina]. 

ρενάρ (η) {άκλ.} 1. γούνα από δέρµα αλεπούς 2. (συνεκδ.) οποιο-
δήποτε ένδυµα, κυρ. παλτό κατασκευασµένο από αυτό το δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. renard, ονοµασία τής αλεπούς στο µεσαιωνικό έµµε-
τρο µυθιστόρηµα Le roman de Renart (12ος-14ος αι.), στο οποίο η λ. 
αποτελεί κύρ. όν. και προέρχεται από το φρανκον. Reginhart (< αρχ. 
γερµ. *ragin «συµβουλή» + hart «σκληρός»). Λόγω τής σύνδεσης τού 
κυρίου αυτού ονόµατος µε το ζώο, η παλαιότ. γαλλ. λ. goupil «αλε-
πού» βαθµηδόν εγκαταλείφθηκε]. 

Ρένος (ο) -+ Ειρηναίος [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµ. τύπος τού µεσν. Ρενάτος < 
λατ. Renatus «αναγεννηµένος» (< p. re-nascor «αναγεννώµαι»), 
παρότι εκλαµβάνεται ως συγκεκοµµ. τ. τού ον. Ειρηναίος. Οµοίου 
ετύµου και το θηλ. Ρένα | Ρε-νάτα (< λατ. Renata), παρότι 
εκλαµβάνεται ως υποκορ. τού ον. Ειρήνη]. 

ρέντα (η) (κυρ. στα χαρτιά) η εύνοια τής τύχης: χθες είχε ~ και τίναξε 
τη µπάνκα στον αέρα, τους τα πήρε όλα! ANT. ατυχία, (λαϊκ.) γκί-νια, 
γκαντεµιά. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rente, βασική σηµ. «ετήσιο εισόδηµα», < 
p. rendre «αποδίδω» < δηµώδ. λατ. rendere, παράλλ. τ. τού λατ. 
reddere «αποδίδω, ανταποδίδω» (< re- + dare «δίνω»)]. 

ρέντγκεν (το) {άκλ.} µονάδα δόσεως ακτινοβολίας, που ισούται µε 
την ποσότητα ιοντίζουσας ακτινοβολίας η οποία απαιτείται για να 



ρεντίκολο 1536 ρεπρίζ 
 

παραχθεί µία ηλεκτροστατική µονάδα φορτίου ανά κυβικό εκατοστό ξηρού 
αέρα µετρηµένου σε πρότυπες συνθήκες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. röntgen | roentgen, από το όνοµα τού Γερµανού φυσικού 
Wilhelm C. Rontgen (1845-1923), ο οποίος τιµήθηκε το 1901 µε το βραβείο 
Νοµπέλ για την ανακάλυψη των ακτινών Χ]. 

ρεντίκολο (το) αυτός που έχει γελοιοποιηθεί, που έχει γίνει ρεζίλι: κατάντησε ~ 
στην πόλη µε τα καµώµατα του || κάνω κάποιον ~. [ΕΤΥΜ < ιταλ. ridicolo < 
λατ. ridiculum «γελοίο, αστείο», ουσιαστι-κοπ. ουδ. τού επιθ. ridiculus 
«γελοίος, αστείος» (< *ridi-tlo-s < ρ. ridere «γελώ» + επίθηµα -tlo-)]. 

ρεντινγκότα κ. ρεντιγκότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) ανδρικό επίσηµο 
σακάκι, σταυρωτό, στενό στη µέση και µακρύ, που φοριόταν ως πανωφόρι 
ΣΥΝ. βελάδα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. redingote < αγγλ. riding-coat «κοστούµι 
ιππασίας»]. 

ρέο (το) {άκλ.} (παλαιότ.) µεγάλο στρατιωτικό φορτηγό: ~ τού στρατού 
χρησιµοποιήθηκαν στην πρόσφατη απεργία των λεωφορείων για την 
εξυπηρέτηση τού κοινού. 

ρεο- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι εµφανίζει ή χαρακτηρίζεται από 
ροή: ρεο-τροπισµός, ρεο-στάτης. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. ρέω και απαντά 
κυρ. σε ελληνογενείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. rheology, rheostat κ.ά.]. 

ρεοβάση (η) → ρευµατοβάση 
ρεοστάτης κ. ροοστάτης (ο) {ρεοστατών} συσκευή που χρησιµοποιείται για τη 

ρύθµιση τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα κύκλωµα. — 
ρεοστατικός, -ή, -ό κ. ροοστατικός [ΕΤΥΜ. < ρεο- + -στάτης (< ί-στα-µαί), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheostat]. 

ρεοτροπισµός (ο) κινητική αντίδραση των υδρόβιων όντων που εξαρτάται από 
τη διεύθυνση τού ρεύµατος µέσα στο οποίο κινούνται, οπότε και διακρίνεται 
σε θετικό ρεοτροπισµό (όταν ακολουθούν την κατεύθυνση τού ρεύµατος) και 
σε αρνητικό ρεοτροπισµό (όταν κινούνται αντίθετα προς το ρεύµα). — 
ρεοτροπικός, -ή, -ό, ρεοτροπικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. rhéotropisme]. 

ρεπανάκι (το) → ραπανάκι 
ρεπάνι (το) → ραπάνι 
ρεπατζού (η) {ρεπατζούδες} (αργκό) γυναίκα ελευθερίων ηθών που 

αντικαθιστά εργαζοµένη σε οίκο ανοχής, όταν η τελευταία έχει ρεπό. [ΕΤΥΜ 
< ρεπό (λαϊκ. πληθ. ρεπά) + παραγ. επίθηµα -τζού, θηλ. τού -τζής (βλ.λ.)]. 

ρεπερτόριο (το) {ρεπερτορί-ου | -ων} 1. το σύνολο των έργων (θεατρικών ή 
µουσικών) που έχει προγραµµατίσει να παρουσιάσει για ορισµένη χρονική 
περίοδο ένα καλλιτεχνικό σχήµα (θεατρική οµάδα, ορχήστρα κ.λπ.) ή ένας 
καλλιτέχνες: το ~ τού Εθνικού Θεάτρου για την επόµενη χρονιά- ΦΡ. θέατρο 
ρεπερτορίου σύστηµα παρουσίασης θεατρικών έργων, κατά το οποίο ένας 
θίασος ερµηνεύει διάφορα έργα σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή µε 
εναλλασσόµενη συχνότητα κατά τη διάρκεια θεατρικής περιόδου 2. το σύνολο 
των έργων ενός καλλιτεχνικού είδους, η συνολική καλλιτεχνική παραγωγή 
στο είδος αυτό σε µία χώρα ή εποχή, σύµφωνα µε συγκεκριµένο καλλιτεχνικό 
ρεύµα ή τεχνοτροπία: διεθνές | ελληνικό | ευρωπαϊκό | µοντέρνο | κλασικό ~ 3. 
το σύνολο των µουσικών έργων, κοµµατιών ή θεατρικών ρόλων που µπορεί 
να ερµηνεύσει ή έχει ήδη ερµηνεύσει ένας καλλιτέχνης: είναι από τους 
ηθοποιούς που διαθέτουν πλούσιο | ανεξάντλητο ~ || ένας σολίστας τής δικής 
του κλάσης πρέπει να ανανεώνει διαρκώς το ~ του 4. το σύνολο των έργων 
µιας τέχνης, ιδίως τής µουσικής ή τού θεάτρου, τα οποία, λόγω τής ιδιαίτερης 
αξίας ή σηµασίας τους, αποτελούν τακτικό µέρος τού ρεπερτορίου των 
καλλιτεχνών ή των καλλιτεχνικών σχηµάτων: κοµµάτι ρεπερτορίου. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. repertorio < µτγν. λατ. repertorium «ευρετήριο» < λατ. reperire 
«ανευρίσκω (έπειτα από αναζήτηση)» (µτχ. repertus -um) < re- «ava→ + 
parere «γεννώ, παράγω»]. 

ρεπλίκα (η) {δύσχρ. ρεπλικών} 1. αντίγραφο έργου τέχνης, το οποίο έχει 
φιλοτεχνήσει ή τού οποίου έχει επιβλέψει τη δηµιουργία ο ίδιος ο δηµιουργός 
τού πρωτότυπου έργου 2. κάθε πιστή αναπαραγωγή ή ακριβές αντίγραφο 
ΣΥΝ. κόπια. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. replica «επανάληψη - αντίγραφο (έργου τέχνης)» < replicare 
«επαναλαµβάνω» < λατ. replicare «ανακάµπτω, ανακλώ, αναδιπλώνω» (> 
γαλλ. répliquer) < re- «ava→ + plicäre «διπλώνω»]. 

ρεπό (το) {άκλ.} σύντοµη άδεια που παραχωρείται περιοδικά σε εργαζοµένους 
για ξεκούραση: κάθε Πέµπτη δίνει - στην οικιακή βοηθό. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
γαλλ. repos < p. reposer «αναπαύω, ησυχάζω» < µτγν. λατ. repausäre < re- + 
pausare (< λατ. pausa < αρχ. παυσις)]. 

ρεπορτάζ (το) {άκλ.} 1. η δηµοσιογραφική έρευνα σχετικά µε ένα θέµα και η 
παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν (σε εφηµερίδα, περιοδικό, 
ραδιόφωνο ή τηλεόραση): κάνω ~ για τις παράνοµες υιοθεσίες || οι κίνδυνοι | 
τα προβλήµατα | οι δυσκολίες ενός - || τηλεοπτικό | ραδιοφωνικό ~ || κοινωνικό 
| πολιτικό | αστυνοµικό | αθλητικό ~ || ελεύθερο ~ (για ποικίλα θέµατα) 2. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής δηµοσιογραφικής εργασίας, που αξιοποιεί την 
παραπάνω τεχνική, κυρ. όπως διαµορφώνεται τελικά ως δηµοσιογραφικό 
κείµενο: µακρύ | µεγάλο | σύντοµο | ενδιαφέρον | αποκαλυπτικό | επικίνδυνο - 
(για τη σύνταξη τού οποίου και τη συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων ο 
δηµοσιογράφος εκτέθηκε σε κίνδυνο) 3. µέρος τού ειδησεογραφικού 
προγράµµατος ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, η παραγωγή τού οποίου 
γίνεται έξω από το στούντιο, στον φυσικό χώρο, όπου υπάρχουν στοιχεία για 
συγκεκριµένο θέµα τής επικαιρότητας: ~ στους δρόµους | στον τόπο ενός 
δυστυχήµατος | µιας τραγωδίας || 

ζωντανό ~ || ηλεκτρονικό ~ (µε φορητή τηλεοπτική κάµερα σε µαγνη-
τοσκόπηση ή σε απευθείας µετάδοση) 4. η δουλειά, το έργο τού ρεπόρτερ: 
δουλεύει στο αστυνοµικό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεολογία, ρεπόρτερ. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. reportage < αγγλ. report «αναφέρω» (βλ. κ. ρεπόρτερ)]. 
ρεπόρτερ (ο/η) {άκλ.} δηµοσιογράφος ειδικευµένος στο ρεπορτάζ: πολιτικός | 
αστυνοµικός | οικονοµικός | αθλητικός ~ || ελεύθερος ~ (ο ρεπόρτερ που 
ασχολείται µε ποικίλα θέµατα). 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. reporter < report «αναφέρω, εκθέτω» < γαλλ. reporter 
«επαναφέρω» < λατ. reportäre «επαναφέρω, επανάγω» (< re- «ava→ + portare 
«φέρω, κοµίζω»)]. 

ρεπόρτερ - ρεπορτάζ. Ξένες λέξεις που έχει δανειστεί η Ελληνική 
αντιστοίχως από την Αγγλική (reporter) και τη Γαλλική (reportage). Για την 
ελληνική απόδοση τού ρεπόρτερ χρησιµοποιούνται οι λ. δηµοσιογράφος, 
ειδησιογράφος, ειδησιολόγος και, σε ειδικές περιπτώσεις, η λ. 
(δηµοσιογραφικός) ανταποκριτής Αντιστοίχως για το ρεπορτάζ 
χρησιµοποιούνται οι λ. ειδησιογρα-φία, ειδησιολογία και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, η λ. (δηµοσιογραφική) ανταπόκριση. Στην πραγµατικότητα ο 
ρεπόρτερ είναι ο δηµοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται όχι στο γραφείο, αλλά 
στον χώρο όπου διαδραµατίζονται τα γεγονότα που η δηµοσιοποίηση τους 
αποτελεί νέα πληροφορία, δηλ. είδηση. Με τις σηµερινές εξελίξεις ο 
ειδησιολόγος (ρεπόρτερ) περιγράφει ζωντανά («live»!) ή µαγνη-
τοσκοπηµένα (στην τηλεόραση) και µαγνητοφωνηµένα (στο ραδιόφωνο} 
τις πληροφορίες που συγκεντρώνει «κατά χώραν» (in loco) για τα 
συµβαίνοντα. Οι γραπτές ειδήσεις που συντάσσονται από πληροφορίες τις 
οποίες συγκέντρωσε ο δηµοσιογράφος επί τόπου ή (αν πρόκειται για 
γενικότερο θέµα) από συναντήσεις και συνοµιλίες µε πρόσωπα συνδεόµενα 
µε τις πληροφορίες ή γνωρίζοντα γι' αυτές, συνιστούν ειδησιογραφία 
(ρεπορτάζ) µε συντάκτη τον ειδησιογράφο (ρεπόρτερ). Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στις αρχές τού 20ού αι. χρησιµοποιήθηκε για τον ρεπόρτερ η λ. 
νεολόγος (αυτός που µιλάει για τα νέα, τις ειδήσεις) και για το ρεπορτάζ η 
λ. νεολογία, Εφηµερίδα, µάλιστα, τής Κωνσταντινουπόλεως, η οποία από 
το 1897 εκδιδόταν και στην Αθήνα, έφερε τον τίτλο Νεολόγος 
Παρατηρείται και εδώ ότι θα πρέπει να αποφεύγονται σχηµατισµοί 
αγγλικού πληθυντικού ρεπόρτερς)Ι), γιατί τέτοιες δάνειες λέξεις που 
λήγουν σε σύµφωνα τα οποία δεν υπάρχουν στο σύστηµα τής Ελληνικής, 
δεν σχηµατίζουν πληθυντικό. Το ίδιο ισχύει και για λέξεις όπως 
κοµπιούτερ, πληθ. οι κοµπιούτερ, όχι κο-µπιούτερς, γκάνγκοτερ, όχι οι 
γκάνγκστερς- οµοίως, πρέπει να αποφεύγονται πληθ. τσάρτερς, τάνκερς 
κ.τ.ό. 

ρέπος (το) {άκλ.} ελλην. συµφωνία επαναγοράς ΟΙΚΟΝ. συµφωνία για την 
πώληση χρεωγράφου, κρατικού ή άλλου, στην οποία ο πωλητής (συνήθ. 
τράπεζα) αναλαµβάνει να το επαναγοράσει µε ορισµένη τιµή και σε τακτό 
χρονικό διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ < Από τους αρχικούς φθόγγους τής αγγλ. φρ. (rep)urchase agreements 
«συµφωνίες επαναγοράς» και το καταλ. τέρµα -os τού αγγλ. πληθυντικού]. 

ρεπούµπλικα κ. ρεµπούµπλικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µαλακό ηµίψηλο καπέλο 
από καστόρι ή πανί. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. repubblica «δηµοκρατία». Η σηµ. «µαλακό ηµίψηλο καπέλο» 
ίσως οφείλεται στη συνήθεια ορισµένων να πετούν ψηλά τέτοια καπέλα 
φωνάζοντας συνθήµατα- πβ. κ. τραγιάσκα]. 

ρεπουµπλικανικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε τον ρεπουµπλικάνο ή 
τον ρεπουµπλικανισµό: ~ κόµµα | πολιτική || ~ αρχές. — ρεπουµπλικανικά 
επίρρ. 

ρεπουµπλικανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} γενικότερη δηµοκρατική πολιτική θεωρία 
και πρακτική, που αντιτίθεται στη µοναρχία, υπερασπίζεται ένα 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα διακυβέρνησης και πρεσβεύει τις αξίες τής 
ισότητας και τής ελευθερίας (κυρ. µε περιορισµό τής κρατικής παρέµβασης 
στην οικονοµία)· (ειδικότ.) η πολιτική και οι αρχές τού αµερικανικού 
Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. republicanism < 
republican (βλ. κ. ρεπουµπλικάνος)]. 

ρεπουµπλικάνος (ο) [1883] 1. αυτός που αποδέχεται τις αρχές τού 
ρεπουµπλικανισµού 2. ρεπουµπλικάνοι (οι) (α) τα µέλη και κυρ. οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι ενός από τα δύο µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα των Η.Π.Α. µε 
συντηρητικό προσανατολισµό σε σχέση µε τους δηµοκρατικούς (βλ.λ.) (β) 
κάθε πολιτικό κόµµα που αποδέχεται τις αρχές τού ρεπουµπλικανισµού. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. republican < γαλλ. républicain, αρχική σηµ. «ο µη 
βασιλόφρων», < république «δηµοκρατία» (< λατ. res publica «δηµόσια 
πράγµατα»)]. 

ρεπουσέ (το) {άκλ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. µέθοδος διακοσµήσεως µεταλλικών 
επιφανειών ή αντικειµένων, κατά την οποία το σχέδιο προβάλλει ανάγλυφο µε 
σφυρηλάτηση από την πίσω πλευρά ή από το εσωτερικό τού έργου, ενώ η 
επεξεργασία των λεπτοµερειών γίνεται µε σκάλισµα ή χάραξη τής εξωτερικής 
του πλευράς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. repoussé < p. repousser «ωθώ προς τα πίσω, απωθώ, 
αντιστέκοµαι» < re- + pousser «σπρώχνω, ωθώ» < παλ. γαλλ. poulser < λατ. 
pulsare «κρούω, ωθώ»]. 

ρεπρίζ (το) {άκλ.} η ανταπόκριση τού αυτοκινήτου στην εντολή τού οδηγού 
για επιτάχυνση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. reprise «επανάληψη, εξακολούθηση» < p. reprendre 
«ξαναπαίρνω, συνεχίζω, εξακολουθώ» (< λατ. reprehendere | reprendere 
«καταλαµβάνω, κατέχω» < re- «ανα→ + prehendere | prendere «λαµβάνω, 
παίρνω»)]. 



ρεπροντιξιόν 1537 ρετσινόλαδο 
 

ρεπροντιξιόν (η) {άκλ.} 1. η πιστή, ακριβής αναπαραγωγή ή αντι-
γραφή ενός (κυρ. ζωγραφικού) έργου 2. (συνεκδ.) το ίδιο το αντίγρα-
φο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. reproduction «αναπαραγωγή» < reproduire «αναπαρά-
γω» < re- «ανα→ + produire «παράγω» (< λατ. producere < pro- + 
ducere «άγω, οδηγώ»)]. 

ρέπω ρ. αµετβ. (εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ. έρρεπα} 1. παρουσιά-
ζω κλίση προς µία πλευρά ή κατεύθυνση ΣΥΝ. γέρνω 2. (µτφ.) έχω την 
τάση, την έφεση προς κάτι, η φύση και οι συνήθεις επιλογές µου 
έχουν συγκεκριµένη, κυρ. αρνητική, κατεύθυνση: ~ προς την ακολα-
σία | τις ηδονές | τις καταχρήσεις | τη µελαγχολία | την κατάθλιψη || η 
πολιτική του ρέπει όλο και πιο καθαρά προς τον φασισµό ΣΥΝ. τείνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέπω, πιθ. < *wrep-, οπότε η λ. θα συνδ. µε τις λ. ράβδος, 
ραπίζω (βλ.λ.), ενώ δεν θα πρέπει να ενταχθεί και το ρ. ράπτω στην 
ίδια ετυµολ. οικογένεια. Το ρ. ρέπω θα πρέπει να αναχθεί στο ευρύ 
I.E. θ. *wer- «στρέφω, κάµπτω». Παράγ. ροπ-ή, ρόπ-αλο(ν), ισο-ρροπ-
ία κ.ά.], 

ρεσάλτο (το) 1. ΝΑΥΤ. έφοδος σε πλοίο για την κατάληψη του: οι πει-
ρατές µε ~ κατέλαβαν το πλοίο 2. (µτφ.) κάθε ριψοκίνδυνη προσπά-
θεια, τόλµηµα που επιχειρείται υπό αντίξοες συνθήκες: θα το κάνω 
το - κι ας τα χάσω όλα ΣΥΝ. γιουρούσι, έφοδος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. risalto 
< ρ. risaltare «ξαναπηδώ - προβάλλω, ξεχωρίζω» 

< ri- (< λατ. re- «ανα→) + saltare «πηδώ» (βλ. κ. σαλτάρω)]. 
ρεσεψιόν (η) {άκλ.} 1. ο χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης των πε 
λατών σε ξενοδοχεία, επιβατικά πλοία κ.λπ., διαµορφωµένος συνήθ. 
ως γραφείο µε πάσο, πίσω από το οποίο στέκονται οι υπάλληλοι πα 
ρέχοντας πληροφορίες, κάνοντας κρατήσεις δωµατίων, κλείνοντας 
καµπίνες κ.λπ. 2. η αντίστοιχη υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης 
πελατών ξενοδοχείου, πλοίου κ.λπ.: ζήτησε να τον συνδέσουν µε τη ~ 
(ενν. στο τηλέφωνο) || δουλεύει στη ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. réception «λήψη, υποδοχή» < λατ. receptio < recepto 
«δέχοµαι, υποδέχοµαι», θαµιστικό τού recipio (< re- «ανα→ + -cipio 
< capio «λαµβάνω»)]. 

ρεσεψιονίστ (ο/η) {άκλ.} υπάλληλος που εργάζεται στη ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου, πλοίου κ.λπ., εξυπηρετώντας τους πελάτες. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. réceptioniste (βλ. λ. ρεσεψιόν)]. 

ρεσιτάλ (το) 1. η εκτέλεση µουσικών έργων από σολίστα µπροστά σε 
κοινό: ~ πιάνου | βιολιού | σαξοφώνου || - κλασικού τραγουδιού· ΦΡ. 
δίνω ρεσιτάλ (i) εκτελώ έργο ως σολίστας: ~ πιάνου (ii) (µτφ.) αποδί-
δω εξαιρετικά: έδωσε ρεσιτάλ ερµηνείας σ' αυτό το έργο || (κακόσ.) 
έδωσε ρεσιτάλ πάλι στη συνέλευση· το τι βλακείες είπε, δεν λέγεται! 2. 
(µτφ.) η εξαιρετική, αριστοτεχνική και υποδειγµατική απόδοση σε 
έναν τοµέα: ~ ερµηνείας | υποκριτικής || ~ διπλωµατίας || (ειρων.) ~ 
ασυναρτησιών || ~ υποκρισίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. récital < αγγλ. recital < ρ. recite «απαγγέλλω από µνή-
µης, αφηγούµαι (ενώπιον ακροατηρίου)» < µέσ. αγγλ. reciten «δηλώ-
νω επίσηµα» < λατ. recitare «αναγιγνώσκω, απαγγέλλω» (< re-
«ανα→ + citare «κινώ, καλώ, ονοµάζω»)]. 

ρέστα (τα) {χωρ. γεν.} 1. το χρηµατικό ποσό που επιστρέφεται, όταν 
το ποσό που έχει καταβληθεί για πληρωµή είναι µεγαλύτερο από το 
οφειλόµενο: έχεις να δώσεις - από χιλιάρικο; || άφησε τα - στον σερ-
βιτόρο ως φιλοδώρηµα 2. τα χρήµατα που αποµένουν, που υπολείπο-
νται σε κάποιον ΦΡ. (µτφ.) (α) τα ρέστα µου (στη χαρτοπαιξία) όταν 
ο παίκτης ποντάρει όσα χρήµατα του έχουν αποµείνει (β) (οικ.-εκ-
φραστ.) δίνω ρέστα (i) εντυπωσιάζω: έδωσε ρέστα χθες στη συνέ-
ντευξη- τους αποστόµωσε όλους! (ii) παραδέχοµαι πλήρως: είναι κα-
ταπληκτική, µπροστά της ~! (γ) (από 'κε'ι που χρωστάω) ζητώ και τα 
ρέστα έχω απαιτήσεις, ενώ θα έπρεπε να λογοδοτώ- βγαίνω από πά-
νω: δεν φτάνει που µε έστησε µία ώρα, µου ζήτησε και τα ρέστα, γιατί 
δεν την περίµενα κι άλλο! (δ) (οικ.) και τα ρέστα και τα λοιπά: δεν τα 
µπορώ αυτά τα τυπικά, τις χαιρετούρες ~! ΣΥΝ. και τα συναφή. 
[ΕΤΥΜ; Ουδ. πληθ. τού επιθ. ρέστος (βλ.λ.)]. 

ρεστάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρέσταρα κ. ρεστάρισα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 
1. σταµατώ (κάτι), οδηγώ στο τέλος της µια διαδικασία, µια ενέργεια 
2. οδηγώ (κάποιον) στη χρεωκοπία: «µε ρεστάρισες, στραπατσάρισες 
τη ζωή µου» (λαϊκ. τραγ.) ♦ 3. (αµετβ.) (µτφ.) µένω ταπί, ρέστος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. restare «µένω, σταµατώ» < λατ. restare «υπολείποµαι 
(δηλ. µένω ως υπόλοιπο)» < re- «ανα→ + stare «στέκω, µένω (σταθε-
ρός)»]. 

ρεστοράν (το) (παλαιότ. ορθ. ρεστωράν) {άκλ.} εστιατόριο, συνήθ. 
πολυτελές: φάγαµε σ' ένα πανάκριβο ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. restaurant, αρχική σηµ. «δυναµωτικό, αναζωογονητικό 
(συνήθ. ποτό)», < restaurer «αποκαθιστώ, επισκευάζω» < λατ. restau-
rare, παράλλ. τ. τού in-staurare «ανακαινίζω»]. 

ρέστος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που µένει ακόµη ως υπόλοιπο από κάτι, 
που έχει περισσέψει: έχει µείνει καθόλου ζάχαρη ~; ΣΥΝ. υπόλοιπος-
ΦΡ. µένω ρέστος (από κάτι) (i) ξεµένω (από κάτι), µου τελειώνει: µια 
µέρα έµεινε ρέστος από τσιγάρα και πήγε να τρελαθεί! (ii) µένω ξε-
κρέµαστος, χωρίς κάλυψη και κυρ. χωρίς λεφτά: ξαφνικά έφυγαν κι 
έµεινα ρέστος, χωρίς δεκάρα τσακιστή σε µια άγνωστη πόλη. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. resto «υπόλοιπος» < restare «µένω, σταµατώ» (βλ. κ. ρεστάρω)]. 

ρετάλι (το) {ρεταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.(α) το τελευταίο κοµµάτι από 
τόπι υφάσµατος, που πωλείται πολύ φθηνότερα από την κανονική τι-
µή (β) (γενικότ.) υπόλειµµα διαφόρων υλικών, π.χ. ξύλου, πλακών 
κ.λπ. 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο κατάκοπο, εξαντληµέ-
νο: µετά από τόσες ώρες δουλειάς νιώθω ~ 3. (µτφ.-αργκό) άνθρωπος 
χωρίς αξία, το κατακάθι: µ ' εκνευρίζουν κάτι ρετάλια που το παίζου-
νε σπουδαίοι || τον έκανε ~ µε δύο κουβέντες που του είπε! (τον ξευ- 

τίλισε) ΣΥΝ. τιποτένιος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ritaglio «απόκοµµα, υπόλειµµα» < ρ. ritagliare «ξανα-
κόβω, περικόπτω» < ri- (< λατ. re- «ανα→) + tagliare «κόβω, χαράζω» 
(πβ. γαλλ. tailler) < µτγν. λατ. taliäre (< λατ. talea «ραβδί, µόσχευµα, 
πάσσαλος»)]. ρετάρω ρ. αµετβ. {ρετάρισα} (συνήθ. για κινητήρα 
αυτοκινήτου) δεν λειτουργώ κανονικά. — ρετάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. retard «καθυστέρηση» (κατά τα ρ. σε -ω) < retarder 
«καθυστερώ, αργώ» < λατ. retardäre]. ρετιρέ (το) {άκλ.} 1. ο 
τελευταίος και µικρότερος όροφος κτηρίου, κυρ. πολυκατοικίας, µε 
µεγάλη βεράντα, η πρόσοψη τού οποίου είναι πιο πίσω από την 
πρόσοψη τού υπόλοιπου κτηρίου: έχουν τριάρι στο ~ 2. κάθε 
διαµέρισµα στον όροφο αυτόν: είχε όνειρο ν'αποκτήσει ένα ~ 3. (µτφ.) 
η κορυφή (σε κλίµακα αξιολόγησης, ιεραρχία, βαθµολογία κ.λπ.): «η 
συγκατοίκηση των δύο ανδρών στο - τού πολιτεύµατος (πρωθυπουργία - 
προεδρία)» (εφηµ.) || «τρεις οµάδες συγκατοικούν στο ~ τής 
βαθµολογίας τού πρωταθλήµατος» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. retiré 
«αποµονωµένος - αποσυρθείς», µτχ. τ. τού ρ. retirer «αποµονώνω, 
ξεκουράζω - αποσύροµαι» (πβ. αγγλ. retire) < re-+ tirer «τραβώ, σύρω», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. γερµ. αρχής, πβ. γοτθ. tairan, αρχ. γερµ. zeran]. 
ρετους (το) {άκλ.} το ρετουσάρισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
retouche (βλ. λ. ρετουσάρω)]. ρετουσάρισµα (το) {ρετουσαρίσµ-ατος | 
-ατα, -άτων} 1. η επεξεργασία µιας φωτογραφίας µετά την εµφάνιση 
της για την αισθητική της βελτίωση ΣΥΝ. ρετούς 2. η επεξεργασία 
εικόνας, έργου κ.λπ., κυρ. καλλιτεχνικού χαρακτήρα, µε µικροαλλαγές ή 
βελτιώσεις τής εµφάνισης του, τής τελικής του παρουσίασης: το 
άρθρο θέλει ακόµα ένα - σε δυο-τρία σηµεία || ~ στο µακιγιάζ | σ' έναν 
πίνακα | στο µοντάζ 3. (µτφ.) κάθε ενέργεια για τη βελτίωση τής 
εµφάνισης: «πολλοί κάνουν ~ στο πολιτικό τους προφίλ, εν όψει 
εκλογών» (εφηµ.). ρετουσάρω ρ. µετβ. {ρετουσαρισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. κάνω το ρετουσάρισµα µιας φωτογραφίας: το αµερικανικό περιοδικό 
αποδείχθηκε ότι είχε ρετουσάρει τη φωτογραφία τής νεαρής µητέρας, 
για να την προσαρµόσει στα αισθητικά πρότυπα τής αµερικανικής 
κοινωνίας 2. επιφέρω µικροαλλαγές ή βελτιώσεις σε κάτι 
τελειοποιώντας την τελική του εικόνα: ~ έναν πίνακα | ένα 
λογοτεχνικό κείµενο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. retoucher «τροποποιώ, 
επιδιορθώνω» < re- «ξανά→ + toucher «αγγίζω» < δηµώδ. λατ. *toccäre 
«κρούω, χτυπώ ελαφρά, αγγίζω», ηχοποιηµένη λ.]. ρετρό επίθ. {άκλ.} 
ελλην. ξεπερασµένος, νοσταλγικός 1. αυτός που σχετίζεται µε το στυλ 
περασµένων, παρωχηµένων περιόδων, κυρ. στην τέχνη ή τη µόδα: ~ 
ρούχα | χτένισµα || ~ τραγούδια 2. ρετρό (το) (α) παλιό στυλ: φέτος 
είναι στη µόδα το ~ (β) η επιστροφή σε περασµένο στυλ, τεχνοτροπία, 
τάση κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. rétro, απεσπασµένο ά συνθ. τής λ. rétrospectif «ανα-
δροµικός» < rétro- (< λατ. retro «όπισθεν») + -spectif < λατ. spectäre 
«θεωρώ, βλέπω», θαµιστικό τού specere (ίδια σηµ.)]. ρετροϊός (ο) 
ΒΙΟΛ. κάθε ιός που περιέχει ως γενετικό υλικό R.N.A. και προκαλεί 
καρκίνους στα ζώα, τη νόσο τού έιτζ και άλλες ιώσεις· οι ρετροϊοί 
επιζούν και έξω από τα κύτταρα τού ξενιστή, αλλά πολ-
λαπλασιάζονται µόνο ενσωµατωµένοι στο γονιδίωµα (βλ.λ.) τού ξε-
νιστή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο (ως προς το β' συνθ.) από αγγλ. retrovirus]. 
ρετσέτα (η) {ρετσετών} (λαϊκ.) 1. η συνταγή (συνήθ. γιατρού για 
φάρµακα) 2. (µτφ.) κάθε υπόδειξη για το πώς γίνεται κάτι: ξεπερα-
σµένες ~ για την αντιµετώπιση πολιτικών κρίσεων. [ΕΤΥΜ. < βεν. receta 
< λατ. recepta, θηλ. τής µτχ. receptus τού p. recipio «αναλαµβάνω, 
δέχοµαι» (< re- «ανα→ + -cipio < capio «λαµβάνω»)]. ρετσίνα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} ελληνικό λευκό κρασί, στο οποίο κατά την έναρξη 
τής ζύµωσης του προστίθεται ρετσίνι πεύκων για τη χαρακτηριστική 
γεύση του και (παλαιότερα) ως ένα είδος συντηρητικού: «ρετσίνα µου 
αγνή, αγάπη µου παλιά, κεχριµπαρένια» (καντάδα) ΣΥΝ. ρετσινάτο, 
ρητινίτης οίνος. 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < µτγν. λατ. resina, παράλλ. δάνειο τής Λατινικής από µη 
I.E. γλώσσα, όπως και το ελλην. ρητίνη (βλ.λ.), ή απευθείας από το ελ-
λην. ρητίνη]. ρετσινάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει υποστεί 
επεξεργασία (συνήθ. έχει διαποτιστεί) µε ρετσίνι, που σχετίζεται µε 
το ρετσίνι: ~ χρώµα (κεχριµπαρένιο) ANT. αρετσίνωτος 2. ρετσινάτο 
(κρασί) η ρετσίνα (βλ.λ.): «φέρτε, φέρτε ρετσινάτο έχει ακόµα το 
κελλάρι» (Αθ. Χριστόπουλος). ρετσίνι (το) {ρετσιν-ιού | -ιών} 1. 
κιτρινωπή ώς κεχριµπαρένια, ηµι-διαφανής, παχύρρευστη και 
κολλώδης οργανική ουσία, που εκκρίνεται από τον κορµό των 
πεύκων 2. η ίδια ουσία µετά από ειδική επεξεργασία, κυρ. για την 
κατασκευή βερνικιών και λούστρων και για την επάλειψη των τόξων 
των εγχόρδων µουσικών οργάνων. [ΕΤΥΜ µ,εσν. < αρχ. ρητίνη (ή), µε 
αλλαγή γένους και τσιτακισµό]. ρετσινιά (η) {χωρ. πληθ.) 1. (παλαιότ.) 
δερµάτινο έµπλαστρο µε επάλειψη ρητίνης, που ξεκολλούσε πολύ 
δύσκολα 2. λεκές από ρετσίνι 3. (συνήθ. µτφ.) προσβλητική κατηγορία 
που αποδίδεται σε κάποιον και από την οποία δεν απαλλάσσεται 
εύκολα: του έµεινε | του κόλλησε για πάντα η ~ τού καταχραστή. 
ρετσινόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος πολύ δυνατής κόλλας που 
περιέχει στη σύνθεση της ρετσίνι. ρετσινόλαδο (το) αιθέριο έλαιο που 
χρησιµοποιείται ως καθαρτικό φάρµακο και στη σαπωνοποιία  ΦΡ. τι 
σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο; για πράγµατα που δεν έχουν 
καµία σχέση το ένα µε το άλλο, που δεν συνδέονται µε κανέναν 
τρόπο. [ΕΤΥΜ Νόθο συνθ. < ριτσινόλαδο (µε την επίδρ. τού ουσ. 
ρετσίνα) < 
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ριτσινο- (µτγν. λατ. ricinus «είδος φυτού», αγν. ετύµου) + λάδι]. 
ρετσιτατίβο (το) {άκλ.} 1. τρόπος µουσικής εκφοράς, ο οποίος χρη-
σιµοποιείται στην όπερα και στο ορατόριο, απαγγελία τού λόγου µε-
ταξύ οµιλίας και τραγουδιού: τα λόγια αυτά απαγγέλλονται - 2. από-
σπασµα ή µουσικό κοµµάτι, που η µελωδία ή ο ρυθµός του ακολου-
θούν τη διακύµανση τού προφορικού λόγου: µετά από ένα ~ µε µεγά-
λη δραµατική ένταση, ακολουθεί η άρια τού τενόρου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
recitativo «απαγγελτικός» < ρ. recitare «απαγγέλλω, διερµηνεύω» < 
λατ. recitare «αναγιγνώσκω, απαγγέλλω» (< re-«ανα→ + citare 
«κινώ, καλώ, ονοµάζω»)]. 

Ρέυκιαβικ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Ισλανδίας. [ΕΤΎΜ. < ισλ. 
Reykjavik «κόλπος καπνού, ατµού» < reykja «αναδίδω αναθυµιάσεις, 
καπνούς» + vik «κόλπος». Η ονοµασία περιγράφει κατάλληλα την 
περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τον ατµό που αναδίδουν οι 
φυσικές θερµοπηγές της]. 

ρεύµα (το) {ρεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε ροή υγρής, ρευστής ή αέ-
ριας µάζας: ~ λάβας || υδάτινο ~ 2. το ρέµα, κάθε αυλάκωση τού εδά-
φους µέσα στην οποία ρέει νερό: βαθύ | φαρδύ - (βλ.λ.) 3. η ροή τού 
υγρού όγκου µέσα σε αυτό το φυσικό ή τεχνητό αυλάκωµα τού εδά-
φους: όσο πλησίαζε προς τη θάλασσα, το ~ δυνάµωνε || κωπηλατού-
σαν κόντρα στο ~ ΦΡ. θαλάσσιο ρεύµα κάθε κίνηση θαλάσσιας µάζας 
λόγω τής περιστροφής τής Γης, των ανέµων και τής διαφοράς πυ-
κνότητας των διαφόρων θαλάσσιων στρωµάτων: σ' αυτό το σηµείο 
υπάρχουν ισχυρά ~, που προκαλούν προβλήµατα στη ναυσιπλοΐα µι-
κρών σκαφών 4. µετακίνηση ατµοσφαιρικών µαζών λόγω διαφορών 
στη θερµοκρασία και την ατµοσφαιρική πίεση κατά περιοχές: το κύµα 
καύσωνα οφείλεται στις κινήσεις ρευµάτων από την Αφρική 5. κάθε 
κίνηση ή φύσηµα αέρα, λ.χ. σε στεγασµένο χώρο από άνοιγµα, 
πόρτα: µην κάθεσαι στο -, γιατί θα κρυώσεις! || κλείσε το παράθυρο, 
γιατί κάνει ~ 6. (α) η κίνηση, η ροή ηλεκτρικού φορτίου, η ένταση 
τού οποίου µετριέται σε αµπέρ: πώς θα λειτουργήσει η συσκευή χωρίς 
τροφοδοσία ρεύµατος; (β) εναλλασσόµενο ρεύµα ρεύµα µε φορά και 
ένταση διαφοροποιούµενες περιοδικά (y) ρεύµα µονοφασικό ρεύµα 
από µία ηλεκτρεγερτική δύναµη (δ) πολυφασικό ρεύµα ρεύµα από 
ένα σύνολο ηλεκτρεγερτικών δυνάµεων τής ίδιας συχνότητας (ε) 
συνεχές ρεύµα ρεύµα µε σταθερή φορά και ένταση 7. η παροχή ηλε-
κτρικού (ρεύµατος) µέσω κεντρικού δικτύου: µόλις µετακόµισαν και 
δεν έχουν ακόµα -1| διακοπή ρεύµατος || αν δεν πληρώνεις τη ∆.Ε.Η., 
θα σου κόψουν το ~ ΣΥΝ. ηλεκτρικό 8. (συνεκδ.) ο λογαριασµός για τη 
συνδροµή κάθε καταναλωτή στη ∆.Ε.Η.: τον περασµένο µήνα το ~ 
τους ήρθε είκοσι χιλιάδες! || πλήρωσες το ~; 9. (µτφ.) κινούµενο πλή-
θος, ροή κόσµου προς µία κατεύθυνση: το κύριο ~ των διαδηλωτών 
κατευθυνόταν προς την πρεσβεία 10. (µτφ.) η γενική τάση που δια-
µορφώνεται στο πλαίσιο ενός συνόλου προς µία κατεύθυνση (θεωρη-
τική, αισθητική, πολιτική κλπ.): το αντιπολιτευτικό ~ εµφανίζεται 
ενισχυµένο || ~ συµπάθειας προς κάποιον || αυτός ο νέος πολιτικός 
έχει µεγάλο ~ (τον ακολουθούν πολλοί, αποκτά την εύνοια τού κό-
σµου) || υπάρχουν δύο ρεύµατα µεταξύ των υποστηρικτών τής θεω-
ρίας || όποιος πηγαίνει κόντρα στο ~, έχει πολιτικό κόστος (όποιος 
αντιτίθεται στην κυρίαρχη τάση) 11. (µτφ.) το σύνολο των ιδεών ή 
αντιλήψεων (φιλοσοφικών, καλλιτεχνικών, πολιτικών, επιστηµονικών 
κ.λπ.) που σε δεδοµένη εποχή γίνονται αποδεκτές από σηµαντικό σύ-
νολο ανθρώπων: παρακολουθεί όλα τα νέα ~ στον χώρο τής τέχνης || 
τα σύγχρονα φιλοσοφικά ~ || το καλλιτεχνικό ~ τής ποπ-αρτ || στο 
εσωτερικό τού κόµµατος έχει αναπτυχθεί ένα επικίνδυνο ακροδεξιό ~. 
— (υποκ.) ρευµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρεύµα 
< ρέω (βλ.λ.). Στη σηµ. τού ηλεκτρικού ρεύµατος η λ. αποδίδει το γαλλ. 
courant]. 

ρευµαταλνία (η) [1847] {ρευµαταλγιών} πόνος που εµφανίζεται ως 
σύµπτωµα ρευµατισµού. 
[ΕΤΥΜ < ρεύµα + -αλγία < άλγος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheu-
matalgia]. 

ρευµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους ρευµατι-
σµούς: ~ πόνος 2. ρευµατικός (ο), ρευµατική (η) πρόσωπο που έχει 
προσβληθεί από ρευµατισµούς 3. ρευµατικά (τα) οι ρευµατισµοί: έχει 
τα - του! 4. ΙΑΤΡ. ρευµατικός πυρετός οξεία περιπλοκή που ακολουθεί 
σε περιπτώσεις συγκεκριµένων µολύνσεων από στρεπτόκοκκο, η 
οποία προσβάλλει συνήθ. παιδιά και χαρακτηρίζεται από την εκδή-
λωση κυρ. πυρετού, αρθρίτιδας και καρδιακών βλαβών. ρευµατισµός 
(ο) [αρχ.] (συνήθ. στον πληθ.) 1. καθεµιά από διάφορες παθήσεις που 
χαρακτηρίζονται από πόνους και ακαµψία, κυρ. στις αρθρώσεις ή 
στους µυς 2. ο ρευµατικός πυρετός (βλ. λ. ρευµατικός). ρευµατοβάση 
(η) → ρεοβάση ρευµατοδότης (ο) {ρευµατοδοτών} η πρίζα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. prise (βλ. λ. πρίζα)]. ρευµατοειδής, -ής, -ές 
[1890] {ρευµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} για πάθηση, πόνο κ.λπ. που 
µοιάζει να οφείλεται σε ρευµατισµούς: ~ πόνοι || ~ αρθρίτιδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [Ε1ΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
rhumatoïde]. ρευµατολήπτης (ο) {ρευµατοληπτών} το εξάρτηµα στο 
οποίο καταλήγει το καλώδιο για τη λήψη ηλεκτρικού ρεύµατος από 
πρίζα- το φις (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. fiche (βλ. λ. φις)]. ρευµατολογία (η) {χωρ. 
πληθ.} επιστηµονικός κλάδος τής παθολογίας, που ασχολείται µε τη 
µελέτη και τη θεραπεία ρευµατικών παθήσεων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheumatology]. ρευµατολογικός, 
-ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρευµατολογία ή τον ρευµατολόγο: ~ 
διάγνωση | εξέταση | θεραπεία.  — ρευµατολογικά | -ώς επίρρ. 

ρευµατολόγος (ο/η) γιατρός παθολόγος ειδικευµένος στη ρευµατο-
λογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheumatologist]. 

ρευµατοφορος, -ος, -ο [1881] αυτός που φέρει ρεύµα ή διά µέσου τού 
οποίου µεταβιβάζεται ρεύµα: ~ καλώδια. [ΕΤΥΜ. < ρεύµα + -φόρος 
< φέρω]. 

ρευµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ρευµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (πό-
νος} που µοιάζει µε ρευµατικό πόνο (χωρίς να είναι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

ρεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ρεύτηκα} εκβάλλω µε ηχηρό τρόπο στοµα-
χικά αέρια από το στόµα: χτύπησε το µωρό στην πλάτη, για να ρευτεί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ερεύγοµαι (από τον παθ. αόρ. έρεύχθην > έρεύ-
θην, όπου το έ- θεωρήθηκε συλλαβική αύξηση), εκφραστ. λ. µε τη 
σηµ. «εµώ, ρεύοµαι, φτύνω», < έ- προθεµ. + I.E. *reug- (ίδια σηµ.), πβ. 
λατ. e-rüg-ö (< ex- + ructo «εµώ, ρεύοµαι»), λιθ. raugiù, αρχ. αγγλ. 
rocettan, αρµ. orcam (< *o-ruc-am) κ.ά.]. 

ρεύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η εκροή σωµατικών υγρών (ειδι-
κότ.) η ονείρωξη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρεϋσις < αρχ. ρέω (βλ.λ.)]. 

ρευστοποίηση (η) [1847] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετα-
τροπή στερεού σώµατος σε ρευστό, υγρό ή και αέριο, η υγροποίηση 2. 
ΟΙΚΟΝ. η µετατροπή επενδύσεων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοι-
χείων, κινητών και ακινήτων, σε ρευστό χρήµα: «τα ξένα αµοιβαία 
κεφάλαια προχώρησαν σε µαζικές ~ των χαρτοφυλακίων τους» 
(εφηµ.)· 
[ΕΤΥΜ. o οικον. όρος αποτελεί µετάφρ. δάνειο (από γαλλ. liquidation), 
όπως και ο χηµ. όρος (από γαλλ. fluidisation)]. 

ρευστοποιήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να ρευστοποιηθεί: -πε-
ριουσιακά στοιχεία | µετοχές | οµόλογα. 

ρευστοποιώ ρ. µετβ. [1855] {ρευστοποιείς... | ρευστοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. µετατρέπω στερεό σώµα σε ρευστό, υγρό ή και 
αέριο 2. µετατρέπω σε ρευστό χρήµα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία (τίτλους, αξίες, χρεώγραφα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. liquider]. 

ρευστός, -ή, -ό 1. (για ύλες, σώµατα κ.λπ.) αυτός τού οποίου τα µόρια 
κινούνται ελεύθερα µεταξύ τους, χωρίς να σκορπίζονται (όπως τα 
µόρια των αερίων)- αυτός που ρέει, κατ' αντιδιαστολή προς τον αέριο 
ή τον στερεό 2. ρευστό (το) (α) κάθε ουσία, λ.χ. ένα αέριο ή ένα 
υγρό, που µπορεί να ρέει και να αλλάζει διαρκώς το σχήµα της, όταν 
επενεργεί σε αυτήν µια δύναµη (β) (µτφ.-µόνο στον εν.) τα µετρητά, 
τα χρήµατα που µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει αµέσως, να κατα-
βάλει σε πληρωµές, συναλλαγές: υπάρχει έλλειψη ρευστού στην 
εταιρεία || έχει ξεµείνει από ~ 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει πάρει ακό-
µη σταθερή µορφή, που χαρακτηρίζεται από αστάθεια: τα σχέδια µας 
για το καλοκαίρι είναι ακόµα ρευστά || η ~ πολιτική κατάσταση 
εµποδίζει τις µεγάλες επενδύσεις ΣΥΝ. ασταθής, ευµετάβλητος, µετα-
βλητός ANT. σταθερός, αµετάβλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ρευστός, ρηµατικό επίθ. τού ρέω (βλ.λ.), µε δυσερµήνευτο -σ- 
(πβ. κ. πνευ-σ-τός)]. 

ρευστότητα (η) [1799] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ρευστού, η ιδιό-
τητα µιας ουσίας να ρέει, παίρνοντας το σχήµα τού δοχείου που κά-
θε φορά την περιέχει: η ~ των υγρών 2. η ικανότητα ουσίας να ρέει, 
ο βαθµός ευκολίας µε τον οποίο ρέει ένα υγρό ή ρευστό: το κρασί 
έχει µεγαλύτερη ~ από τον µούστο 3. η διαθεσιµότητα ρευστού χρή-
µατος επιχείρησης, είτε αµέσως µε διαθέσιµα στο ταµείο είτε εµµέ-
σως µε άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, π.χ. οµόλογα: 
υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά || στις τράπεζες η χρη-
µατική ~ εξαρτάται από την ικανότητα για άµεση ικανοποίηση των 
αναλήψεων µετρητών 4. (µτφ.) η αστάθεια, η έλλειψη εγγυήσεων ή 
συνθηκών ικανών να εξασφαλίσουν τη διατήρηση ή τη µονιµότητα 
µιας κατάστασης: η πολιτική ~ των τελευταίων ετών έχει επιδεινώσει 
την οικονοµική κατάσταση τής χώρας ΣΥΝ. αστάθεια, µεταβλητότητα 
ANT. σταθερότητα, µονιµότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ o όρος 
τής φυσικής αποτελεί µετάφρ. δάνειο (από γαλλ. fluidité), όπως και ο 
οικον. όρος (από γαλλ. liquidité)]. 

ρεύω ρ. → ρέβω 
ρεφάρω ρ. αµετβ. {ρεφάρισα} (λαϊκ.) 1. (στα χαρτιά) ξανακερδίζω 

όσα έχασα σε προηγούµενους γύρους ή παιχνίδια: ας παίξουµε ακό-
µα έναν γύρο, να ρεφάρουµε 2. (µτφ.) επανακτώ το χαµένο έδαφος, 
επανέρχοµαι στην αρχική µου θέση: ήταν στηµένη η ερώτηση, για να 
ρεφάρει στις εντυπώσεις. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. (se) refaire «επανέρχοµαι, αποκαθίσταµαι στην προη-
γούµενη οικον. κατάσταση» (όρος χαρτοπαιγνίου) < refaire «ξανακά-
νω, ξαναφτειάχνω» < re- «ξανά→ + faire «κάνω, φτειάχνω»]. 

ρεφενέ ως επίρρ.· συνεισφέροντας σε Kotvó έξοδο (συνήθ. κατά το 
ποσό που αναλογεί στον καθένα): κάναµε το πάρτι ~ || θα πληρώ-
σουµε ~. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. refene]. ρεφενές (ο) {ρεφενέδες} η συνεισφορά σε 
κοινό έξοδο κατά το ποσό που αναλογεί στον καθένα: θα µαζέψουµε 
το ποσό µε ~ || πόσο είναι ο ~; ρεφερέντουµ (το) {άκλ.} το 
δηµοψήφισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < λατ. referendum (ενν. ad populum), 
µε τη σηµ. «αυτό που πρέπει να αναφερθεί (στον λαό)», ουδ. τού 
γερουνδιακού referendus < ρ. refero «επαναφέρω» < re- «ava→ + fero 
«φέρω»]. ρέφερι (ο) {άκλ.} ο διαιτητής αθλητικού αγώνα. Επίσης 
(λαϊκ.-πα-λαιότ.) ρέφερης. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. referee]. ρεφλέξ επίθ. {άκλ.} 1. 
αντανακλαστικός: ~ κίνηση 2. ρεφλέξ (τα) τα 
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αντανακλαστικά: δυνατά - || γρήγορα - στην οδήγηση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
reflex < λατ. reflexus, µτχ. τού p. reflectere «επιστρέφω, ανακλώ» (< re- 
«ανα→ + flectere «κάµπτω, λυγίζω»)]. ρεφλεξολογία (η) {χωρ. πληθ.} 
τεχνική (µε βάση τα αντανακλαστικά) ανακούφισης από την ένταση ή 
και θεραπείας µε µασάζ στα πόδια και µερικές φορές και στα χέρια. — 
ρεφλεξολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. reflexology (νόθο 
συνθ.) < reflex «αντανακλαστικό» + -logy]. ρεφορµισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. 1. 
(στο σοσιαλιστικό κίνηµα τού τέλους τού 19ου και των αρχών τού 
20ού αι.) το πολιτικό ρεύµα που εγκατέλειψε τον στόχο τής 
επαναστατικής ανατροπής τού καπιταλιστικού συστήµατος και 
πρέσβευε την υιοθέτηση, µέσω νόµιµων διαδικασιών, 
µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό του, χωρίς την παραβίαση ή 
ανατροπή του 2. (συνήθ. µειωτ. από τους εκφραστές τής επίσηµης θέ-
σης τού κόµµατος) η τάση (που εκδηλώνεται στο εσωτερικό κοµµά-
των µε αυστηρό, κυρ. µαρξιστικό, θεωρητικό υπόβαθρο) αµβλύνσεως 
τής κριτικής κατά τού καπιταλισµού και προσανατολισµού στη δια-
δικασία των µεταρρυθµίσεων. — ρεφορµιστής (ο), ρεφορµίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réformisme < γαλλ. réformer «µεταρρυθ-
µίζω, τροποποιώ» < λατ. re formare «αναµορφώνω, µεταµορφώνω» < 
re- «ανα→ + formare «διαµορφώνω, σχηµατίζω» (< forma «µορφή, 
σχήµα»)]. ρεφορµιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον 
ρεφορµισµό: ~ τάσεις | αντιλήψεις | προσπάθεια. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. réformistique]. ρεφρέν (το) {άκλ.} ελλην. επωδός 1. (α) το 
τµήµα τού µουσικού κοµµατιού, τραγουδιού ή ποιήµατος που 
επαναλαµβάνεται συχνά κατά την εκτέλεση ή την ανάγνωση του· στην 
τυπική απλή φόρµα τού τραγουδιού, το ρεφρέν αντιπαρατίθεται στο 
κουπλέ (βλ.λ.) (το ρεφρέν τραγουδιέται, σε κάθε επάνοδο του, µε τους 
ίδιους στίχους, ενώ στο κουπλέ οι στίχοι εναλλάσσονται) (β) θέµα που 
επανέρχεται στην έκταση τής φόρµας τού ρόντο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε επαναλαµβάνει κανείς σταθερά και µε πανοµοιότυπο τρόπο: 
αυτή η φράση ήταν το µόνιµο ~ τής οµιλίας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. refrain < αρχ. γαλλ. refraindre «ανασπάζω, ξανατεµα-
χίζω» (µε την έννοια ότι το ρεφρέν αποτελούσε επαναλαµβανόµενο 
µοτίβο, το οποίο διέκοπτε τη σειρά, την πορεία τού τραγουδιού) < λατ. 
refringere «εκκόπτω, ανασπώ, θραύω» < re- «ανα→ + -fringere (< 
frangere «θραύω, σπάζω»)]. ρέψιµο (το) [µεσν.] (ρεψίµ-ατος | -ατα, -
άτων} η ηχηρή εκβολή στοµαχικών αερίων από το στόµα: έχω ~ 
(ρεύοµαι) || το ~ µπροστά σε άλλους θεωρείται αγένεια. — (υποκ.) 
ρεψιµατάκι (το). ρέω ρ. αµετβ. {έρρευσα} 1. κινούµαι προς µία 
κατεύθυνση σχηµατίζοντας ρεύµα: ο ποταµός ρέει προς τη θάλασσα 
ΣΥΝ. κυλώ, (µτφ.) τρέχω 2. βρίσκοµαι σε κυκλοφορία: το αίµα ρέει 
στις φλέβες' ΦΡ. πάντα ρει (πάντα ρεϊ, Ηράκλειτος) όλα 
µεταβάλλονται, υπόκεινται σε διαρκή κίνηση, αλλαγή 3. υπάρχω και 
διατίθεµαι σε µεγάλες ποσότητες: ο καµπανίτης έρρεε όλο το βράδυ 
στα ποτήρια των συνδαιτυµόνων || δεν τον ενδιαφέρουν τα έξοδα 
βλέπεις, ρέει το χρήµα (έχει πολλά λεφτά, ξοδεύει πολλά) 4. αναβλύζω 
άφθονα, όπως λ.χ. ένα υγρό που βρίσκεται υπό πίεση ή εκκρίνεται από 
το σώµα: τα δάκρυα έρρεαν ποτάµι! || το αίµα έρρεε από την πληγή 
ΣΥΝ. ξεχύνοµαι 5. (µτφ. για τον λόγο) εκφράζοµαι ή διατυπώνοµαι µε 
άνεση και ταχύτητα, χωρίς δυσχέρεια ή διακοπή: ο λόγος του ρέει 
ζωντανός και διαυγής.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα, -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέω < *ρέΡω < I.E. *srew- «ρέω, κυλώ», πβ. σανσκρ. 
srâvati, srava- «ρους», αγγλ. stream, γερµ. Strom κ.ά. Παράγ. ρο-ή, ρους 
| ρό-ος, ρύ-αξ (βλ. λ. ρυάκι), ρείθρον | ρέ-εθρον, ρεϋ-µα, ρευ-σ-τός, ρΰ-
σις (-η) κ.ά. Η ρίζα *srew- αποτελεί παρέκταση τού I.E. *ser- (βλ. λ. έρ-
πω)]. ρήγα (η) → ρίγα ρήγας (ο) {ρηγάδες}, ρήγισσα (η) 
{ρηγισσών} µέλος τής νεολαίας 

«Ρήγας Φεραίος» τού Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. 
Ρήγας (ο) [µεσν.] ανδρικό όνοµα. 
ρήγας (ο) {ρηγάδες}, ρήγιθσα (η) [µεσν.] {ρηγισσών} (λογοτ.) 1. βα-

σιλιάς, ο ανώτατος άρχοντας µιας χώρας: ο ~ τής Ανατολής || «νάνι 
τού ~ το παιδί, τού βασιλιά το εγγόνι» (νανούρισµα) 2. ένα από τα 
χαρτιά τής τράπουλας µε την εικόνα βασιλιά τυπωµένη πάνω του: ~ 
σπαθί | κούπα ΣΥΝ. παππάς. Επίσης ρήγαινα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. ρήξ, -γός < λατ. rex, regis «βασιλιάς» (< regëre «ευθύνω, 
ορίζω»), o τίτλος αυτός αναφερόταν κυρ. στους βασιλείς 

τής ∆ύσης (των Φράγκων), ενώ ο τίτλος βασιλεύς περιοριζόταν στους 
Ρωµαίους αυτοκράτορες και στον βασιλιά τής Περσίας]. 

ρηγάτο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το βασίλειο ή η βασιλεία τού ρήγα, η βα-
σιλική του εξουσία και η χώρα που κυβερνά. 

Ρήγιο (το) {-ου κ. -ίου} πόλη τής Ν∆. Ιταλίας απέναντι από τη Σικελία· 
υπήρξε αρχαία ελληνική αποικία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ρήγιον (µνηµονεύεται στον Ηρόδοτο). Κατά αρχ. παρά-
δοση, οφείλει την ονοµασία του στο ρήγµα που προκάλεσε ένας σει-
σµός, µε αποτέλεσµα να χωριστεί η Σικελία από την Ιταλία µέσω τού 
πορθµού τής Μεσσήνης. Σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή, ανάγεται σε 
θ. ράγ-1 ρηγ-, για το οποίο βλ. λ. ρήγµα]. 

ρήγµα (το) {ρήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε διακοπή τής συνέχειας 
µιας επιφάνειας, το ράγισµα: ~ στον βράχο | στον πάγο τής λίµνης | σ' 
έναν τοίχο ΣΥΝ. ρωγµή 2. (ειδικότ.) ρήξη των πετρωµάτων τού γήινου 
φλοιού λόγω των πάσης φύσεως δυνάµεων που ασκούνται σε αυτόν: 
από τον σεισµό δηµιουργήθηκε ένα µεγάλο - κατά µήκος τού δρόµου 
σε βάθος δύο µέτρων 3. (µτφ.) (α) η διάσπαση τής ενότητας ενός 
συνόλου: η έντονη αντίδραση µιας οµάδας βουλευτών για τους 
χειρισµούς τού προέδρου προκάλεσε ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος 
(β) το κενό που διαπιστώνεται κάπου: «το ηθικό και ιστορικό ~ στα 
χρόνια τού Μεσοπολέµου και τής κυριαρχίας τού φασισµού» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. διάσπαση, διχασµός, ρήξη. — ρηγµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ρήγµα < ρήγ-νυ-µι (µε πρόσφυµα -νυ-, πβ. κ. δείκ-νυ-µι) < *Ρρηγ- < I.E. 
*wreg- | *wrög- «σπάζω, κοµµατιάζω, τέµνω», πβ. λιθ. réziu «σπάζω, 
κόβω», αρχ. σλαβ. rëzati «κόβω», αρχ. ρωσ. rëzu, ενώ η σύνδεση µε 
αρµ. ergicanem «σπάζω, κόβω» δεν επιβεβαιώνεται µορ-φολογικώς. 
Οµόρρ. ρώξ (-γα), ραγδ-αϊος (βλ.λ.), ραγ-άς (-άδα) κ.ά. Παράγ. ρήξις (-
η), äp-ρηκ-τος κ.ά. Από τον παθ. αόρ. β' ερ-ράγ-ην (υστε-ρογενώς πιθ. 
κατά τον αόρ. έ-πάγ-ην τού ρ. πήγ-νυ-µί) προέρχεται το επίθηµα -
ρραγής | -ρραγία πολλών συνθέτων (λ.χ. αίµο-ρραγία, ρινορραγία)]. 

ρηγµσ.τώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ρηγµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που ως προς τη φυσική του διαµόρφωση µοιάζει µε ρήγµα: ~ 
τρήµατα 2. αυτός που έχει πολλά ρήγµατα στην επιφάνεια του: - επι-
φάνεια | έκταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ρηγµάτωοη (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η λύση τής συνέχειας 
τής µάζας που οφείλεται σε εσωγενείς παράγοντες (συστολή ξη-
ράνσεως, πλαστική συστολή) ή σε εξωτερικά φορτία' η δηµιουργία 
ρήγµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fracture]. 

ρηγνόω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) διασπώ βίαια τη συνο-
χή σώµατος, θραύω σε κοµµάτια: ~ τα δεσµά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ρήγνυµι | ρηγνύω, βλ. λ. ρήγµα]. 

ρηγόπουλο (το), ρηγοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το παιδί τού 
βασιλιά, το βασιλόπουλο. [ΕΤΥΜ. < ρήγας + λεξικό επίθηµα -πουλο 
(βλ.λ.)]. 

ρηγώνι_ ρ. → ριγώνω 
ρήµα (το) {ρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) κλιτό (σε πολλές γλώσ-

σες) µέρος τού λόγου που αποτελεί το κύριο συστατικό τού κατηγο-
ρήµατος και δηλώνει ότι το υποκείµενο ενεργεί, παθαίνει ή βρίσκεται 
σε µία κατάσταση· συχνά διαφοροποιείται µορφολογικά, π.χ. κατά 
τον χρόνο, το ποιόν ενεργείας, τη φωνή, τη διάθεση ή τη συµφωνία 
του µε το υποκείµενο ή το αντικείµενο του (β) αλληλοπαθές ρήµα 
βλ. λ. αλληλοπαθής (γ) απρόσωπο ρήµα βλ. λ. απρόσωπος (δ) τριτο-
πρόσωπο ρήµα βλ. λ. τριτοπρόσωπος (ε) ανώµαλο ρήµα κάθε ρήµα 
τού οποίου οι µορφολογικοί τύποι δεν σχηµατίζονται σύµφωνα µε 
τους γενικούς κανόνες κλίσεως των ρηµάτων σε ένα γλωσσικό σύ-
στηµα (π.χ. τα ρήµατα «τρώω», «βλέπω», «λέω» κ.ά. τής Ελληνικής) 
(στ) συµπλήρωµα τού ρήµατος το αντικείµενο τού ρήµατος (ζ) βοη-
θητικό ρήµα ρήµα το οποίο βοηθεί στον σχηµατισµό ορισµένων τύ-
πων τού ρήµατος· «βοηθητικά» χαρακτηρίζονται τα ρήµατα έχω και 
είµαι: µε το ~ «έχω» σχηµατίζονται οι συντελικοί χρόνοι τού ρήµατος 
(έχω | είχα | θα έχω ντύσει) (η) απολεξικοποιηµένο ρήµα βλ.λ. (θ) 
αποθετικό ρήµα βλ. λ. αποθετικός (ι) εργαστικό ρήµα βλ. λ. εργαστι-
κός (ια) µεταβατικό ρήµα βλ. λ. µεταβατικός (ιβ) αµετάβατο ρήµα 
βλ. λ. αµετάβατος 2. (σπάν.) λόγος, κάτι που έχει ειπωθεί: «~ το σκο-
τεινόν» (Οδ. Ελύτης). — (υποκ.) ρηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός, αυτοπαθής, εργαστικός, µετοχή, υποχωρητικός, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήµα < *Έρή-µα, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*Ρερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) < I.E. 
*wre- «λέγω, µιλώ», πβ. σανσκρ. vratâ- «ρητό», ρωσ. vru «ψεύδοµαι», 

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ «ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ» ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: «ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ» 
o πίνακας περιλαµβάνει ρήµατα που σχηµατίζονται σε έναν ή σε περισσότερους χρόνους τής ενεργητικής ή/και τής µεσοπαθητικής φωνής 
µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα συνήθη αντίστοιχα ρήµατα («κανονικά» ή «οµαλά»). 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ! 
αγγέλλ(ι> (αν-, απ-, ε 
κατ-, προ- κ.ά.) 

άγω (αν-, διεξ-, εισ-, 
εν-, εξ-, παρ-, προ-, 
προσ-, υπ- κ.ά.) 

αιρώ (αφ-, δι-, εξ-, 
καθ-, συν- κ.ά.) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

άγγειλα | (λογ.) 
ήγγειλα 

ήγαγα 

(αφ-)αίρεσα | (λόγ.) 
(δι-)ήρεσα 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΙ 

να/θα αγγείλω »     

αγάγω 

»     (εξ-)ανρέσω 

ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
αγγέλθηκα | (λόγ.) 
ηγγέλθην (µτχ. αγγελθ-
είς, -είσα, -έν) 

άχθηκα/ 
(λόγ.) (διεξ-)ήχθην 
(µτχ. αχθ-είς, -είσα, -
έν) 
(αφ-)αιρέθηκα (λόγ. µτχ 
εξ-αιρεθ-είς, -είσα, -έν) 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΙ 
να/θα αγγελθώ 

αχθώ 

(καθ-)αιρεθώ 

ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΟΧΗ 
αγγελµένος 

(συν-)αγµένος | (λόγ.) 
(προ-)ηγµένος 

(δι-)αιρεµένος | (λόγ.) 
(συν-)ηρηµένος 
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αίρω (επ-, καθ-) (καθ-)ήρα να/θα (καθ-)άρω (καθ-)άρθηκα να/θα   (καθ-)αρθώ (καθ-)αρµένος | (λόγ.) 
(επ-)ηρµένος 

αµαρταίνω | αµαρτάνω αµάρτησα »     αµαρτήσω — — — 
ανακλώ (αντ-) ανάκλασα »     ανακλάσω ανακλάστηκα »      ανακλαστώ ανακλασµένος 
ανασταίνω ανάστησα | ανέστησα »     αναστήσω αναστήθηκα »     αναστηθώ αναστηµένος 
ανατέλλω ανέτειλα »     ανατείλω — — — 
ανεβαίνω - — ανέβηκα »     ανέβω | ανεβώ ανεβασµένος 
ανθίσταµαι — — αντιστάθηκα | 

(λόγ.) αντέστην 
»     αντισταθώ | (λόγ.) 
αντιστώ — 

ανίοταµαι   (λόγ.) ανέστην (στη 
φρ. «Χριστός 
ανέστη») 

 (λόγ.) ανεστηµένος 

αντέχω άντεξα »     αντέξω — — — 
απελαύνω απέλασα | (λόγ.) 

απήλασα 
»     απελάσω απελάθηκα | (λόγ.) 

απελάθην (µτχ. απελαθ-είς, 
-είσα, -έν) 

»      απελαθώ  

απέχω απείχα | (λόγ.) απέσχον »     απόσχω — — — 
αποθαρρύνω αποθάρρυνα »     αποθαρρύνω αποθαρρύνθηκα »     αποθαρρυνθώ αποθαρρηµένος 
αποσβένω | 
αποσβεννύω 

απόσβεσα »     αποσβέσω αποσβέστηκα »     αποσβεστώ αποσβεσµένος 

αποοταίνω (ξ-) απόστασα »     αποστάσω — — αποσταµένος 
αρέσω άρεσα »     αρέσω — — — 
αρκώ (δι-) άρκεσα | ήρκεσα »     αρκέσω αρκέστηκα (λόγ. µτχ. 

αρκεσθ-είς, -είσα, -έν) 
»     αρκεστώ — 

αρταίνω άρτυσα »     αρτύσω αρτύθηκα »     αρτυθώ αρτυµένος 
αυξάνω (επ-) αύξησα »     αυξήσω αυξήθηκα (λόγ. µτχ. 

αυξηθ-είς, -είσα, -έν) 
»     αυξηθώ αυξηµένος 

αφήνω άφησα »     αφήσω αφέθηκα (λόγ. µτχ. 
αφεθείς, -είσα, -έν) 

»      αφεθώ αφηµένος 

βάζω έβαλα »     βάλω βάλθηκα »     βαλθώ βαλµένος 
βαίνω (προ-, επι-, πάρα-, 
εκ-, συµ- κ.ά.) βάλλω 
(αµφι-, ανα-, απο-, δια-, 
εισ-, εκ, εµ-, επι-, κατά-, 
µετά-, πάρα-, προ-, συµ-, 
υπέρ-, υπο- κ.ά.) 

έβαλα »     βάλω (απέβην) 
βλήθηκα | (λόγ.) (υπ-
)εβλήθην (µτχ. βληθ-
είς, -είσα, -έν) 

»      (προβώ) »      

βληθώ 

(ανα-)βληµένος | (λόγ.) 
(επι-)βεβληµένος 

βαρύνω (επι-) | 
βαραίνω 

βάρυνα »     βαρύνω (επι-)βαρύνθηκα »     (επι-)βαρυνθώ (επι-)βαρηµένος / 
(λόγ.) (επι-) βεβαρηµένος 

βαρώ βάρεσα »     βαρέσω — — βαρεµένος 
βαστώ βάσταξα | βάστηξα »     βαστ-άξω | -ήξω βαστήχτηκα βαστηχτώ — 
βγάζω έβγαλα »     βγάλω βγάλθηκα »      βγαλθώ βγαλµένος 
βγαίνω — — βγήκα »     βγω βγαλµένος 
βλαοταίνω | βλαστάνω βλάστησα »     βλαστήσω — — βλαστηµένος 
βλέπω είδα »     δω ειδώθηκα »     ιδωθώ ιδωµένος 
-βλέπω (απο-, επι-, 
πάρα-, προ-, υπο- κ.ά.) 

(προ-)έβλεψα »     (προ-)βλέψω (προ-)βλέφθηκα (λόγ. µτχ. 
προβλεφθ-είς, -είσα, -έν) 

»      (προ-)βλεφθώ  

βογγώ βόγγηξα »     βογγήξω — — — 
βόσκω βόσκησα »     βοσκήσω βοσκήθηκα »     βοσκηθώ βοσκηµένος 
(βούλοµαι) — — βουλήθηκα »      βουληθώ — 
βρέχω έβρεξα »     βρέξω βράχηκα | βρέχτηκα »     βραχώ | βρεχτώ βρε)γ)µένος 
βρίσκω βρήκα »     βρω βρέθηκα | (λόγ.) ευρέθην 

(µτχ. ευρεθ-είς, -είσα, -έν) 
»     βρεθώ  

βυζαίνω βύζαξα »     βυζάξω βυζάχτηκα »      βυζαχτώ βυζαγµένος 
γδέρνω έγδαρα »     γδάρω γδάρθηκα »     γδαρθώ γδαρµένος 
γελώ γέλασα »     γελάσω γελάστηκα »     γελαστώ γελασµένος 
γερνώ γέρασα »     γεράσω — — γερασµένος 
γέρνω έγειρα »     γείρω — — γερµένος 
γίνοµαι — — έγινα | γίνηκα »     γίνω | γενώ γινωµένος 
γυρνώ γύρισα »     γυρίσω (γυρίστηκα) »      (γυριστώ) γυρισµένος 
δεικνύω (ανα-, απο-, 
επι-, κατά-, υπο- κ.ά.) 
δέρνω έδειξα 

 

»     δείξω »     

 

δείχτηκα | δείχθηκα 

 

»      δειχτώ | δειχθώ »     

 

(ανα-)δειγµένος | 
(λόγ.) (αποδεδει-
γµένος δαρµένος 

διαβαίνω — — διάβηκα | (λόγ.) διέβην »     διαβώ — 
διαβλέπω διείδα | διέβλεψα »      διίδω / 

διαβλέψω 
διαβλέφθηκα »      διαβλεφθώ — 

διαθλώ διέθλασα »     διαθλάσω διαθλάστηκα »     διαθλαστώ διαθλασµένος 
διαµαρτύροµαι   διαµαρτυρήθηκα (λόγ. µτχ. 

διαµαρτυρηθείς, -είσα, -έν) 
»      διαµαρτυρηθώ διαµαρτυρηµένος 

διαρκώ διάρκεσα | (λόγ.) 
διήρκεσα 

»     διαρκέσω — — — 
διαρρηγνύω διέρρηξα »     διαρρήξω διαρρήχθηκα (τηκα) »      διαρρηχθώ (τώ) διαρρηγµένος 
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διδάσκω δίδαξα να/θα   διδάξω διδάχτηκα | διδάχθηκα 
(µτχ. διδαχθ-είς, -είσα, -
έν) 

να/θα   διδαχτώ | διδαχθώ διδαγµένος 

δίδω (απο-, δια-, εκ-, έδωσα »     δώσω δόθηκα »      δοθώ (παρα-)δοµένος / 
εν-, επι-, κατά-, µετά-,   (λόγ. µτχ. δοθ-είς,  (λόγ.) (δια-)δεδο- 
πάρα-, προ-, ανα-)   -είσα, -έν)  µένος 
δίνω έδωσα »     δώσω δόθηκα »      δοθώ δοσµένος 
διψώ δίψασα »     διψάσω - - διψασµένος 
δρω (αντί-, επι-) έδρασα »     δράσω — — — 
εγείρω (αν-, δι-, εξ- κ.ά.) έγειρα | (λόγ.) ήγειρα »     εγείρω εγέρθηκα | (λόγ.) (αν-

)ηγέρθην (µτχ. 
ανεγερθ-είς, -είσα, -έν) 

»      εγερθώ (εξ-)εγερµένος 

εγκαθιστώ / εγκατέστησα »     εγκαταστήσω εγκαταστάθηκα (λόγ. »     εγκατασταθώ εγκαταστηµένος/ 
εγκατασταίνω   µτχ. εγκατασταθ-είς, -

είσα, -έν)  (λόγ.) εγκατεστηµένος 

εκπλήσσω εξέπληξα »     εκπλήξω εξεπλάγην 
(λόγ. µτχ. εκπλαγ-είς, -
είσα, -έν) 

»     εκπλαγώ  

(εκρηγνύω)  _ εξερράγην (µτχ. 
εκραγ-είς, -είσα, -
έν) 

»     εκραγώ  

εκτί(ν)ω εξέτισα »     εκτίσω — — — 
ελαύνω (απ-, (απ-)έλασα | (λόγ.) (απ-)ελάσω (απ-)ελάθηκα | (λόγ.) (απ-)ελαθώ — 
παρ-, προ- κ.ά.) (παρ-)ήλασα  (απ-)ηλάθην 

(λόγ. µτχ. απ-ελαθ-είς, 
-είσα, -έν) 

  

εξανίσταµαι — — εξανέστην »     εξαναστώ — 
επαινώ επαίνεσα | (λόγ.) 

επήνεσα 
»     επαινέσω επαινέθηκα (λόγ. µτχ. 

επαινεθ-είς, -είσα, -έν) 
»     επαινεθώ — 

έρχοµαι (επ-, εξ-, ήρθα/ήλθα (λόγ. »     έρθω/έλθω — — — 
αν-, δι-, απ-, κατ-, µτχ. επ-ελθ-ών,     προσ-, παρ-, -ούσα, -όν)     
αντεπεξ- κ.ά.)      

εύχοµαι (απ-, προσ-) — — ευχήθηκα »     ευχηθώ — 
εφευρίσκω εφεύρα | (λόγ.) εφηύρα »     εφεύρω εφευρέθηκα »     εφευρεθώ εφευρεµένος | (λόγ.) 

εφευρηµένος 
έχω (εν-, εξ-, κατ-, περί-, είχα >»     έχω — — — 
προ-, συν- κ.ά.)      

ζουλάω | -ώ ζούληξα »     ζουλήξω ζουλήχτηκα »     ζουληχτώ ζουληγµένος 
θαρρώ (ανα-) θάρρεψα | 

(αναθάρρησα) 
»     θαρρέψω / 
(αναθαρρήσω) — — — 

θέλω θέλησα | ήθελα »     θελήσω — — (λόγ.) ηθεληµένος 
θέτω (προσ-, ανα-, έθεσα »     θέσω τέθηκα | (λογιότ.) »     τεθώ (προσ-)θεµένος | (λόγ.) 
εκ-, δια-, απο-, πάρα-,   ετέθην (µτχ. τεθ-είς,  (δια-)τεθειµένος 
κατά-, συν- κ.ά.)   -είσα, -έν)   

-ισταµαι (καθ-, παρ-, — — (κατ-)έστην »     (κατα-)στώ — 
εν-, εξ-, προ-,υφ-,      µεθ- κ.ά.)      καθιστώ (αντί-, απο-, κατέστησα »     καταστήσω (αντι-)καταστάθηκα »     (απο-)κατασταθώ (λόγ.) κατεστηµένος 
εγ-, υπο- κ.ά.)      

κάθοµαι κάθισα | (προφορ.) 
έκατσα 

»     καθίσω / 
(προφορ.) κάτσω — — καθισµένος 

καίω έκαψα »     κάψω κάηκα »     καώ καµένος 
καλώ κάλεσα »     καλέσω καλέστηκα κλήθηκα | 

εκλήθην (λόγ. µτχ. 
κληθ-είς, -είσα, -έν) 

»     καλεστώ | κληθώ καλεσµένος 

-καλώ (ανα-, απο-, (απο-)κάλεσα »     (προσ-)καλέσω (ανα-)κλήθηκα | (λόγ.) »      (συγ-)κληθώ (λόγ.) (προσκεκλη- 
εγ-, προσ-, συγ- κ.ά.)   (απ-)εκλήθην (µτχ. απο-

κληθ-είς, -είσα, -έν)  µένος | (καθηµ.) 
προσκαλεσµένος 

κάνω (απο-) έκανα | έκαµα | 
(από-καµα) 

»     κάνω | κάµω — ~ καµωµένος 

καταλαβαίνω κατάλαβα »     καταλάβω — — — 
καταπλήσσω κατέπληξα »     καταπλήξω (λόγ.) κατεπλάγην »     καταπλαγώ — 
κατάσχω κατέσχεσα | (λόγ.) »     κατασχέσω κατασχέθηκα »      κατασχεθώ (σπάν. λόγ.) 

 κατέσχον  (λόγ. µτχ. κατασχεθ--είς, 
-είσα, -έν)  κατ-εσχη µένος 

καταφρονώ καταφρόνεσα »     καταφρονέσω — — καταφρονεµένος 
κερδίζω κέρδισα »     κερδίσω κερδήθηκα »     κερδηθώ κερδισµένος 
κερνώ κέρασα »     κεράσω κεράστηκα »     κεραστώ κερασµένος 
κλαίω έκλαψα »     κλάψω κλάφτηκα »      κλαφτώ κλαµένος 
κλέβω έκλεψα »     κλέψω κλάπηκα | κλέφτηκα | (λόγ.) 

εκλάπη ν (λόγ. µτχ. κλαπ-
είς, -είσα, -έν) 

»      κλαπώ | 
κλεφτώ 

κλεµµένος 

(κορεννύω) κόρεσα »     κορέσω κορέστηκα | (λόγ.) 
εκορέσθην 

»     κορεστώ (κε)κορεσµένος 

κρεµώ κρέµασα »     κρεµάσω κρεµάστηκα »     κρεµαστώ κρεµασµένος 
λαµβάνω (ανα-, έλαβα »     λάβω λήφθηκα / »      ληφθώ (αν)ειληµµένος 

ρήµατα ανώµαλα 1541 
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απο-, δια-, εκ-, κατά-, 
µετά-, πάρα-, προ-, προσ-, 
συλ- κ.ά.) | λαβαίνω 

  (λόγ.) (συν-)ελήφθην 
(λόγ. µτχ. ληφθ-είς, -
είσα, -έν) 

  

λαχαίνω έλαχα να/θα λάχω — — — 
λέγω (προ-, αντί-) 
/λέω 

είπα »     πω (λόγ. 
προείπω) 

ειπώθηκα | λέχθηκα | (λόγ.) 
ελέχθην (µτχ. λεχθ-είς, -
είσα, -έν) 

να/θα ειπωθώ | 
λεχθώ 

ειπωµένος 

-λέγω (δια-, επι-, εκ-, 
κατά-, συλ- κ.ά.) 

(διά-)λεξα | (λόγ.) 
(επ-)έλεξα 

»     (επι-)λέξω (δια-)λέχτηκα | (λόγ.) 
(εξ-)ελέγην (µτχ. εκ-λεγ-
είς, -είσα, -έν) 

»     (συλ-)λεχθώ | (επι-
)λεγώ 

(επι-)λεγµένος 

λεπτύνω | λεπταίνω λέπτυνα »     λεπτύνω λεπτύνθηκα »     λεπτυνθώ (εκ)λεπτυσµένος 
λυσσώ λύσσαξα »     λυσσάξω — — λυσσασµένος 
µαθαίνω έµαθα »     µάθω µαθεύτηκα »      µαθευτώ µαθηµένος 
µανθάνω (εκ-, απο-) (λόγ.) εξέµαθα »     (εκ)µάθω εκµαθήθηκα »      εκµαθηθώ — 
µεθάω | -ώ µέθυσα »     µεθύσω — — µεθυσµένος 
µειγνύω (ανα-) έµειξα »     µείξω µίχθηκα | (λόγ.) (αν-

)εµίχθην 
»      µιχθώ µιγµένος | (λόγ.) 

(ανα-)µεµιγµένος 
µένω έµεινα »     µείνω — — — 
µετέχω µετείχα | (λόγ.) µετέσχον »     µετάσχω — — — 
µηνώ µήνυσα »     µηνύσω µηνύθηκα »      µηνυθώ µηνυµένος 
µπαίνω — — µπήκα »     µπω µπασµένος 
µπορώ µπόρεσα »     µπορέσω — »     (µπορεθεί) — 
νέµω (απο-, δια-, κατά-) ένειµα »     νείµω (δια-)νεµήθηκα »      (κατα-)νεµηθώ κατανεµηµένος 
ντρέποµαι — — ντράπηκα »     ντραπώ — 
ξέρω (παρατ. ήξερα) έµαθα »     µάθω — — µαθηµένος 
ξεχνώ ξέχασα »     ξεχάσω ξεχάστηκα »      ξεχαστώ ξεχασµένος 
παθαίνω έπαθα »     πάθω — — (σπάν.) παθηµένος 
παίρνω πήρα »     πάρω πάρθηκα »      παρθώ παρµένος 
πάλλω έπαλα »     πάλω — — — 
παραγγέλλω | 
παραγγέλνω 

παράγγειλα | (λόγ.) 
παρήγγειλα 

»     παραγγείλω παραγγέλθηκα »     παραγγελθώ παρηγγελµένος 

παρέχω παρείχα | (λόγ.) 
παρέσχον 

»     παράσχω παρασχέθηκα | (λόγ.) 
παρεσχέθην (µτχ. 
παρασχεθ-είς, -είσα, -
έν) 

»     παρασχεθώ  

παριστώ | παριστάνω | 
παρασταίνω (ανα-) 

παρέστησα »     παραστήσω παραστάθηκα »      παρασταθώ (σπάν.) παραστηµένος 

πεινώ πείνασα »     πεινάσω — — πεινασµένος 
περνώ πέρασα »     περάσω περάστηκα »     περαστώ περασµένος 
πετυχαίνω πέτυχα »     πετύχω — — πετυχηµένος 
πετώ πέταξα »     πετάξω πετάχτηκα »     πεταχτώ πετα)γ)µένος 
πέφτω έπεσα »     πέσω — — πεσµένος 
πηγαίνω | πάω πήγα »     πάω — — — 
πίνω ήπια »     πιω πιώθηκα »     πιωθώ πιωµένος 
πλανώ (απο-, πάρα-) (απο-)πλάνησα »     (απο-)πλανήσω πλανήθηκα »      πλανηθώ (πε)πλανηµένος 
πλέκω (δια-, εµ, περί-, 
συµ- κ.ά.) 

(εν-)έπλεξα »     (συµ-)πλέξω (δια-)πλέχτηκα | (λόγ.) 
(εν-)επλάκην 

»     πλεχτώ | (λόγ.) 
(συµ-)πλακώ 

πλεγµένος | (λόγ.) 
(περιπεπλεγµένος 

πλένω (απο-, ξε-) έπλυνα »     πλύνω πλύθηκα »     πλυθώ πλυµένος 
Πλέω (απο-, δια-, 
εισ-, εκ-, επι-, κατά- 
κ.ά.) 

έπλευσα »     πλεύσω " "  

πλήττω (επι-) 
πνέω (ανα-, απο-, δια-, εισ-
, εκ-, εµ- κ.ά.) 

έπληξα 

έπνευσα 
»     πλήξω »     

πνεύσω 

(λόγ.) επλήγην (µτχ. πληγ-
είς, -είσα, -έν) 
εµπνεύσθηκα (-τηκα) 

»      πληχθώ | πληγώ »     

εµπνευσθώ (-τώ) 
πληγµένος 

εµπνευσµένος 
ποικίλλω ποίκιλα »     ποικίλω — — (λόγ.) (πε)ποικιλ-

µένος 
πονώ πόνεσα »     πονέσω — — πονεµένος 
ρέω (δια-, κατά-, (κατ-)έρρευσα »     (διαρ-)ρεύσω — — — 
συρ- κ.ά.)      

ρουφώ ρούφηξα »     ρουφήξω ρουφήχτηκα »     ρουφηχτώ ρουφηγµένος 
σέβοµαι — — σεβάστηκα »     σεβαστώ — 
σχολάω | σχολνώ σχόλασα »     σχολάσω — — σχολασµένος 
-οπώ (απο-, δια-), σπάω έσπασα »     σπάσω σπάστηκα »      σπαστώ σπασµένος 
σπείρω | σπέρνω 
(δια-, εν-, έγκατα- 
κ.ά.) 

έσπειρα »     σπείρω σπάρθηκα | (λόγ.) 
(εγκατ-)εσπάρην 

»      σπαρθώ | (λόγ.) 
(εγκατα-)σπαρώ 

σπαρµένος | (λόγ.) 
(εγκατ-)εσπαρµένος 

στέκοµαι | στέκω — — στάθηκα »      σταθώ — 
στέλλω | στέλνω (ανα-, 
απο-, δια-, περί-, 
συ-, υπο- κ.ά.) 

έστειλα »     στείλω στάλθηκα | (λόγ.) 
(κατ-)εστάλην 

»     σταλθώ | (λόγ.) 
(απο-)σταλώ 

σταλµένος | (λόγ.) 
(απ-)εσταλµένος 

στενοχωρώ στενοχώρεσα | 
στενοχώρησα 

»     στενοχωρέσω | 
στενοχωρήσω 

στενοχωρέθηκα | 
στενοχωρήθηκα 

»     στενοχωρεθώ | 
στενοχωρηθώ 

στενοχωρεµένος/ 
στενοχωρηµένος 
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στραµττουλώ στραµπούληξα να/θα στραµπουλήξω στραµπουλήχτηκα να/θα στραµπουληχθώ στραµπουληγµένος 

στρέφω (ανα-, απο-, 
ανχι-, δια-, επι-, 

έστρεψα »     στρέψω στράφηκα | (λόγ.) 
εστράφην 

»     στραφώ στραµµένος | (λόγ.) (δι-
)εστραµµένος 

κατά-, µετά-, συ- κ.ά.)      
συγχωρώ συ)γ)χώρεσα | 

συγχώρησα 
»     συ)γ)χωρέσω | 
συγχωρήσω 

συ)γ)χωρέθηκα | 
συγχωρήθηκα 

»     συ)γ)χωρεθώ | 
συγχωρηθώ 

συ)γ)χωρεµένος | 
συγχωρηµένος 

συµβαίνει (επι-) — — συνέβη »     συµβώ — 
συµπαρίσταµαι / — — συµπαραστάθηκα »     συµπαρασταθώ — 
συµπαραστέκοµαι      
συνιστώ | συστήνω συνέστησα | 

σύστησα 
»     συστήσω συστάθηκα | συστήθηκα 

(λόγ.) συνεστήθην (µτχ. 
συσταθ-είς, -είσα, -έν) 

»     συσταθώ | 
συστηθώ 

συστηµένος 

συντρέχω συνέτρεξα | συνέδραµα »     συντρέξω | 
συνδράµω — — — 

σύρω | σέρνω (ανα-, 
απο-, δια-, επι-, πάρα-) 

έσυρα »     σύρω σύρθηκα | (λόγ.) (παρ-
)εσύρθην (µτχ. (δια-
)συρθ-είς, -είσα, -έν) 

»     συρθώ συρµένος 

σφάλλω | σφάλλοµαι έσφαλα »     σφάλω — — (λόγ.) εσφαλµένος 
σωπαίνω σώπασα »     σωπάσω — — — 
τείνω (αντί-, εκ-, εν-, 
κατά-, πάρα-, προ-, 
συν-) 

έτεινα »     τείνω τάθηκα (λόγ. µτχ. 
(προ-)ταθ-είς, -
είσα, -έν) 

»     (παρα-)ταθώ (λόγ.) (προτεταµένος 

τελώ (απο-, δια-, εκ-, επι-
, συν- κ.λπ.) 

τέλεσα »     τελέσω τελέστηκα »     τελεστώ τελεσµένος/ (λόγ.) 
τετελεσµένος 

τέµνω (ανα-, δια-, 
κατά-, περί-, συν-) 

έταµα | έτµησα »     (ανα-)τάµω | 
(κατα-)τµήσω 

τµήθηκα | ετάµην 

τίθεµαι (ανα-, πάρα-, εκ-, 
επι-, δια-, προσ-)   τέθηκα | (λόγ). ετέθην 

(µτχ. τεθ-είς, 

»     τµηθώ | ταµώ »     

τεθώ 

(κατα-)τµηµένος (λόγ.) 
(συν-)τετµηµένος 
τεθειµένος 

απο-, κατά-, υπο-, συν-)   -είσα, -έν)   
τραβώ τράβηξα »     τραβήξω τραβήχτηκα »     τραβηχτώ τραβηγµένος 
τρέπω (ανα-, απο-, εκ-, 
επι-, µετά-, προ-) 

έτρεψα »     τρέψω τράπηκα | (λόγ.) (απ-
)ετράπην (µτχ. (ανα-
)τραπ-είς, -είσα, -έν) 

»     τραπώ (λόγ.) (επιτετραµµένος 

τρέφω (ανα-, δια-, εκ-) έθρεψα »     θρέψω τράφηκα | (αναθράφηκα) | 
(ανα-)θρέφτηκα 

»     τραφώ / 
(αναθραφώ) 

θρεµµένος 

τρώω | τρώγω έφαγα »     φάω φαγώθηκα »     φαγωθώ φαγωµένος 
τυχαίνω | τυγχάνω 
(απο-, επι-) 

(επ-)έτυχα »     (επι-)τύχω (επι-)τεύχθηκα (λόγ. µτχ. 
επιτευχθ-είς, -είσα, -έν) 

»     (επι-)τευχθώ (επι)τυχηµένος 

υπόσχοµαι — — υποσχέθηκα »     υποσχεθώ υποσχεµένος | (λόγ.) 
υπεσχηµένος 

φαίνοµαι (ανα-, δια-, εµ-, 
κατά- κ.ά.) — — φάνηκα | (λόγ.) 

εφάνην 
»     φανώ (κακο)φανισµένος 

φεύγω (απο-, δια-, 
κατά-, προσ- κ.ά.) 

έφυγα (λόγ. µτχ. διαφυγών, 
-ούσα, -όν) 

»     φύγω αποφεύχθηκα »     αποφευχθώ — 
φθείρω (δια) έφθειρα »     φθείρω φθάρθηκα | (λόγ.) (δι-

)εφθάρην 
»      φθαρώ φθαρµένος | (λόγ.) (δι-

)εφθαρµένος 
φορώ φόρεσα »     φορέσω φορέθηκα »     φορεθώ φορεµένος 
φταίω έφταιξα »     φταίξω — — — 
φυλώ φύλαξα »     φυλάξω φυλάχτηκα »     φυλαχτώ φυλαγµένος 
χαίροµαι | χαίρω — — χάρηκα | (λόγ.) 

εχάρην 
»     χαρώ — 

χέω (δια- εγ-, 
συγ- κ.ά.) 

(συν-)έχυσα »     (δια-)χύσω (δια-)χύθηκα »     (δια-)χυθώ (λόγ.) (συγ-)κεχυµέ-
µένος 

χορταίνω χόρτασα »     χορτάσω (χορτάστηκα) — χορτασµένος 
χωρώ χώρεσα »     χωρέσω — — — 
ψάλλω | ψέλνω έψαλα »       ψάλω ψάλθηκα | (λόγ.) 

εψάλην 
»       ψαλθώ / 
(λόγ.) ψαλώ 

ψαλµένος 

λατ. verbum «λέξη, λόγος» (< *ver-dho-), γαλλ. verbe, ισπ. verbo, αρχ. γερµ. 
wort (> γερµ. Wort, αγγλ. word) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. εΓρω «λέγω, δηλώνω» 
(από τον αρχ. µέλλ. έρώ < *Εερέ-ω), ρη-τός, ρή-τωρ, ρή-σις (-η), ρή-τρα 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

ρήµαγµα (το) {ρηµάγµ-ατος | -ατα, -άτων} η εγκατάλειψη ή το ερεί-πωµα 
(σπιτιού, χώρου, περιοχής): το ~ τής υπαίθρου λόγω τής µετανάστευσης || το ~ 
τού παλιού αρχοντικού. 

ρηµάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ως επίθ.) ως χαρακτηρισµός για πρόσωπα, 
πράγµατα ή καταστάσεις που προκαλούν αγανάκτηση, δυσφορία ή αντίδραση: 
«Ποιος φταίει για την κατάντια τους; Μα, φυσικά, η ~ η κοινωνία!» (εφηµ.) || 
πού την έχεις βάλει τη ~ την εφηµερίδα και δεν τη βρίσκω; || (για κάτι που έχει 
ήδη αναφερθεί) πού ήταν η ~ και την έψαχνα τόση ώρα; 

ρηµάδι (το) {ρηµαδ-ιού | -ιών} 1. το κτήριο που έχει εγκαταλειφθεί και 
ερειπωθεί, το χάλασµα: γύρισαν και βρήκαν το σπίτι ~ ΣΥΝ. ερείπιο 2. (µτφ.) 
άνθρωπος που εγκαταλείπεται ή αποµένει µόνος: έµεινε ~ 3. (ως 
χαρακτηρισµός αποδοκιµασίας, δυσαρέσκειας, εκνευρισµού 

κ.λπ.) οτιδήποτε εκνευριστικό, άχρηστο: αυτό το ~ (το ραδιόφωνο) µας έχει 
τρελάνει! || κλείσ' το το ~ (σου), επιτέλους! (βούλλωσ' το!, µη µιλάς άλλο!) || 
πώς περνούν τα ~ τα χρόνια! || πάρ'το το ~ σου (το πόδι σου) από µπροστά! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. (έ)ρηµάδιν < *έρηµάδιον, υποκ. τού 
µτγν. έρηµάς, -άδος < αρχ. έρηµος]. 

ρηµαδιό (το) {ρηµαδιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το ρηµάδι (βλ.λ.)· σε φρ. που 
δηλώνουν καταστροφή, διάλυση: τα έκανε ~. [ΕΤΥΜ. < ρηµάδι (βλ.λ.)]. 

ρηµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρήµα-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ την 
πλήρη καταστροφή ή ερήµωση κτηρίου, τόπου, τον αφανισµό πληθυσµού 
κ.λπ.: ο σεισµός ήταν το τελευταίο χτύπηµα που ρήµαξε την περιοχή ΣΥΝ. 
αφανίζω, καταστρέφω 2. (µτφ.) προκαλώ την ολοκληρωτική εξασθένηση και 
εξουθένωση (κάποιου): η συνεχιζόµενη λιτότητα έχει ρηµάξει την αγορά || τον 
έχει ρηµάξει στο ξύλο ΣΥΝ. (µτφ.) πεθαίνω, ψοφώ ♦ (αµετβ.) 3. καταρρέω από 
φθορά και ερήµωση, ερειπώνοµαι: ρήµαξε το χωριό από τη µετανάστευση || 
άφησαν 
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την επαρχία να ρηµάξει! ΣΥΝ. ερηµώνω 4. καταβάλλοµαι, εξαντλώ 
όλα τα αποθέµατα ενεργητικότητας και δύναµης που διαθέτω: ρήµαξε από τη 
φτώχια και τη στενοχώρια ΣΥΝ. ρέβω, φθείροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. βρίσκω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ερηµάζω < αρχ. έρηµος]. 

ρηµατικός, -ή, -ό 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε το ρήµα: - τύπος 
Ι σύνολο (βλ.λ.) 2. αυτός που παράγεται από ρήµα: ~ επίθετο 3. (ως δι-
πλωµατικός όρος) αυτός που εκφράζεται ή διατυπώνεται προφορικώς και όχι 
γραπτώς: «η πρεσβεία µας στην Άγκυρα επιδίδει - διακοίνωση στο τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών» (εφηµ.) ANT. γραπτός. [ΕΤΥΜ < µτγν. ρηµατικός < 
αρχ. ρήµα. Η φρ. ρηµατική διακοίνωση αποδίδει την αγγλ. verbal note]. 

ρηµοκκλήσι (το) → ερηµοκκλήσι 
Ρηνανία (η) 1. περιοχή τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας στα σύνορα µε το 

Λουξεµβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία 2. Ρηνανία-Παλατινά-ΓΟ 
κρατίδιο τής οµοσπονδιακής Γερµανίας. — Ρηνανός (ο), Ρηνανή (η), 
ρηνανικός, -ή, -ό. 
ÌSIYM Μεταφορά τού γαλλ. Rhénanie (< λατ. Rhenus «Ρήνος»). Το φε-
ρώνυµο γερµ. κρατίδιο (γερµ. Rheinland-Pfalz) οφείλει την ονοµασία του στα 
κάστρα τής περιοχής τού Ρήνου, όπου κατά καιρούς διέµενε ο Γερµανός 
αυτοκράτορας. Το κυριότερο από τα κάστρα αυτά ονοµαζόταν Pfalzgraf 
«παλάτι τού κόµητα»]. 

ρ ή νιο (το) {ρηνίου} ΧΗΜ. σπάνιο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Re) αρ-
γυρόλευκου χρώµατος, σκληρό και ιδιαιτέρως δύστηκτο- παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή και έχει αξιοσηµείωτες µηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ms.). [ΕΤΥΜ. < νεολατ. rhenium < λατ. Rhenus 
«Ρήνος»]. 

Ρήνος (ο) ποταµός τής ∆. Ευρώπης, που πηγάζει από τις ελβετικές Αλπεις, 
διαρρέει τη Γερµανία και την Ολλανδία και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Rhenus, κελτ. αρχής (όπως και η αρχ. γερµ. ονοµασία Rin), < 
κελτ. renos «ρεύµα» (πβ. ιρλ. rian «θάλασσα»)]. 

ρήξΠ (ή) [-ης Λ -εως | -εις, -εων) 1. η θραύση σε κοµµάτια ΣΥΝ. σπάσιµο, 
διάσπαση 2. ΙΑΤΡ. το τραύµα, η λύση τής συνέχειας ιστού: ~ συνδέσµου | 
αιµοφόρου αγγείου | ήπατος | σπληνός 3. (µτφ.) (α) η διατάραξη των σχέσεων, 
τού κλίµατος ενότητας και οµόνοιας, ο διαχωρισµός σε αντιπαρατιθέµενες 
οµάδες ή τάσεις: επήλθε ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος || έρχοµαι σε ~ µε 
κάποιον (συγκρούοµαι µαζί του, διακόπτω τις σχέσεις ή τους δεσµούς µου) || 
διαφώνησαν και οδηγήθηκαν σε ~ || ~ µε το παρελθόν ΣΥΝ. διάσπαση (β) η 
ριζική αλλαγή σε σχέση µε κάτι που προϋπάρχει: η πολιτική αυτή επέφερε ~ µε 
το κακό παρελθόν τού κοινοβουλευτισµού || «η ιδέα αυτή αποτέλεσε σηµαντική 
~ για τον τρόπο παρουσίασης τού καρναβαλιού και σηµείο τοµής για τη 
µετέπειτα πορεία του» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρήξις | 
Ερήξις < ρήγ-νυµι (βλ. λ. ρήγµα)]. 

ρηξιγενής, -ής, -ές [1894] {ρηξιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή(} ΓΕΩΛ. (για πετρώµατα) 
αυτός που διαµορφώνεται µετά από ρήξη τού γήινου φλοιού: ~ κοιλάδες 
(χάσµατα που οφείλονται σε σεισµούς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ; 
< ρηξι- (< Ρήξη, βλ.λ.) + -γενής < γένος]. 

ρηξικέλευθος, -η, -ο (λόγ.-µτφ.) αυτός που έρχεται σε ρήξη µε τα υπάρχοντα 
και ισχύοντα, που τολµά το νέο και πρωτοποριακό: ~ λύση | πρόταση | 
πολιτική ΣΥΝ. νεωτεριστικός, καινοτόµος, ριζοσπαστικός, (για πρόσ.) 
νεωτεριστής, ριζοσπάστης. — ρηξικέλευθα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
ρηξικέλευθος < ρηξι- (< ρήξις, βλ.λ.) + κέλευθος «οδός, δρόµος, ταξίδι» (< 
κελεύω «διατάσσω» ή µε συµφυρµό από κε-λεύ-ω + ελευθ-, πβ. έλεύσοµαι, 
ελευσις)]. 

ρήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. εύστοχα και επιγραµµατικά διατυπωµένη 
κρίση γνωστής προσωπικότητας (πνευµατικής, επιστηµονικής, πολιτικής 
κλπ.), που την επικαλούνται οι οµιλητές για να προσδώσουν κύρος, 
αξιοπιστία και γλαφυρότητα στον λόγο τους: ρήσεις σοφών ανθρώπων ΣΥΝ. 
ρητό, απόφθεγµα 2. (γενικότ.) σύντοµη φράση που έχει ειπωθεί ή γραφτεί και 
έχει γίνει ευρύτερα γνωστή: είναι γνωστή η ευαγγελική ~ «µη κρίνετε, ίνα µη 
κριθήτε» || « "γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος" αναφέρει η λαϊκή ~» 
(εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήσις | Έρήσις < θ. Ρρη-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*Έερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) < *wrê- 
«λέγω, οµιλώ». Βλ. λ. ρήµα]. 

ρήσος (ο) πίθηκος που απαντά κυρ. στην Ασία και ειδικότ. στην Ινδία, έχει 
χαρακτηριστικά σακουλιασµένα µάγουλα και συνήθ. κοντή ουρά και 
χρησιµοποιείται ευρέως ως πειραµατόζωο σε εργαστηριακές, φαρµακευτικές 
και βιολογικές έρευνες. [EJYM. < νεολατ. Rhesus «είδος πιθήκου», βλ. λ. 
ρέζους]. 

ρητινέλαΐΌ (το) {ρητινελαί-ου | -ων) 1. έλαιο που παράγεται κατά την ξηρή 
απόσταξη ρητίνης 2. το ρετσινόλαδο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. resin 
oil]. 

ρητίνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) η συλλογή ρετσινιού. — ρητινεύω 
ρ. 

ρητίνη (η) {ρητινών} 1. η φυσική, παχύρρευστη κολλώδης ουσία που 
εκκρίνεται από τον φλοιό κυρ. κωνοφόρου δέντρου στα σηµεία όπου αυτό 
έχει τραυµατιστεί (φυσικά ή τεχνητά)· το ρετσίνι 2. κάθε ανάλογη, µη 
πτητική, παχύρρευστη χηµική ένωση που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για 
βιοµηχανική χρήση, λ.χ. στην κατασκευή βερνικιών, πλαστικών υλών, βαφών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρητίνη, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο (παραλλήλως προς το λατ. 
rësîna). Βλ. κ. ρετσίνι]. 

ρητινικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρητίνη, που περιέχει στη σύνθεση 
του ρητίνη ή περιέχεται σε αυτή (λ.χ. ως µείγµα ή οξύ). 

ρητινίτης (ο) [µτγν.] {ρητινιτών} 1. αυτός που περιέχει ρητίνη- συνήθ. στη ΦΡ. 
ρητινίτης οίνος η ρετσίνα (βλ.λ.) · 2. ο πισσόλιθος (βλ.λ.); 

ρητινόλασπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολτώδης ουσία που κατακάθεται στα 
βαρέλια, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παρασκευή και αποθήκευση τής 
ρετσίνας. 

ρητινοπισσα (η) [1858] {χωρ. γεν. πληθ.) η πίσσα που αποµένει ως κατακάθι 
κατά την απόσταξη τής τερεβινθίνης (τής ρητίνης τού πεύκου). 

ρητινοσυλλέκτης (ο) [1892] {ρητινοσυλλεκτών} ειδικευµένος εργάτης που 
συλλέγει τη ρητίνη από τα κωνοφόρα δέντρα. 

ρητινούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει ρητίνη. [ΕΤΥΜ < 
ρητίνη + -ούχος < έχω]. 

ρητινοφόρος, -ος/-α, -ο [1873] (κυρ. για δέντρα) αυτός που περιέχει ρητίνη ή 
εκκρίνει ρητίνη: ~ δέντρα || ~ φυτικό κύτταρο. [ΕΤΥΜ < ρητίνη + -φόρος < 
φέρω]. 

ρητινώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ρητινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει στη σύσταση ή την υφή του µε τη ρητίνη 2. αυτός που περιέχει ρητίνη 
στη σύσταση του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ρητινωνω ρ. µετβ. {ρητίνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω επιφάνεια ή σώµα µε 
επίστρωση ρητίνης 2. προσθέτω ρητίνη σε ένα µείγµα ή δίνω σε κάτι (κυρ. 
υγρό) το άρωµα τής ρητίνης 3. (ειδικότ.) βάζω ρητίνη σε κρασί (για την 
παρασκευή ρετσίνας). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρητινώ (-όω) < ρητίνη (βλ.λ.)]. 

ρητίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προσθήκη ρητίνης σε υγρό 
µείγµα, κυρ. σε κρασί 2. (για ρητινοφόρα δέντρα) η έκκριση ρητίνης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. resinosis. Βλ. κ. ρητίνη]. 

ρητό (το) η έκφραση µιας γενικής αλήθειας ή αρχής κυρ. αποφθεγµατικού ή 
αξιωµατικού χαρακτήρα: όπως λέει και το αρχαίο ~: «µέ-τρον άριστον» ΣΥΝ. 
γνωµικό, απόφθεγµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρητό ν, αρχική σηµ. «ακριβές παράθεµα κειµένου (κυρ. 
νοµικού)», ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ρητός (βλ.λ.)]. 

ρητό: συνώνυµα. Η γενική σηµασία για καθετί που λέγεται είτε από γνωστά 
πρόσωπα είτε από άγνωστα είτε από τον λαό, είναι η λ. ρητό. Καθετί που 
παραθέτουµε στον λόγο µας, για να στηρίξουµε, να ποικίλουµε ή να 
οµορφύνουµε τα λεγόµενά µας, χαρακτηρίζεται ευρύτερα ως ρητό. 
Υπάρχουν στη γλωσσική επικοινωνία (όχι στη λαογραφική τους 
ταξινόµηση) δύο είδη ρητών: αυτό που έχει λεχθεί από γνωστό πρόσωπο 
(το οποίο µπορεί και να µνηµονεύεται µαζί µε το ρητό), το απόφθεγµα ή 
ρήση, και αυτό που λέγεται ανωνύµως από τον λαό, που αποτελεί κοινή 
παραδοχή, έστω και αν ξεκίνησε από συγκεκριµένο πρόσωπο, η παροιµία 
και το γνωµικό. Οι παροιµίες και τα γνωµικά παρεµβάλλονται στην οµιλία 
µας, αποτελώντας µέρος τού λεξιλογίου τής γλώσσας και, κατά κανόνα, 
αναγνωρίζονται από όλους ή από τους περισσότερους συνοµιλητές. Τα 
αποφθέγµατα χρησιµοποιούνται σε πιο απαιτητικό λόγο µε αναφορά συνήθ. 
σε αυτούς που τα διατύπωσαν, αναφορά η οποία στον γραπτό λόγο µπορεί 
να εµφανίζεται και µε τη µορφή παραθέµατος. Κοινό χαρακτηριστικό όλων 
των ειδών των ρητών είναι ότι αποτελούν «βραχέα κείµενα», σύντοµες 
ρήσεις που χρησιµεύουν ως κείµενα αναφοράς στον λόγο µε χα-
ρακτηριστικό την επιγραµµατικότητα. Ειδικότερα, το απόφθεγµα (< 
αποφθέγγοµαι «αποφαίνοµαι, διατυπώνω γνώµη») είναι σύντοµη ρήση µε 
διδακτικό χαρακτήρα και αξιωµατική ισχύ, απορρέουσα από το κύρος τού 
λέγοντος. Συχνά τα αποφθέγµατα δηλώνουν τρόπους συµπεριφοράς µε 
ηθικές προεκτάσεις και αφοριστικό ύφος. Αποτελούν αξιωµατικές 
αποφάνσεις µε έντονη επιγραµµατικότητα (πβ. αγγλ. maxim, γαλλ. maxime 
από µεσν. λατ. maxima (prepositio) «µέγιστη (πρόταση)» σε συλλογισµό, 
αξίωµα). Στο άλλο άκρο βρίσκεται η παροιµία (αγγλ. proverb). Η παροιµία, 
όπως το δηµοτικό τραγούδι, είναι λαϊκό δηµιούργηµα και µε τον λαό συν-
δέεται συχνά στον λόγο από τους οµιλητές («ο λαός λέει µια παροιµία...»). 
Η παροιµία, µε τρόπους όπως η µεταφορά, η εξεικόνιση ή η αλληγορία και 
µε σκωπτική, συχνά, διάθεση, δηλώνει µιαν αλήθεια βγαλµένη µέσα από 
την εµπειρία ή τον κοινό νου τού λαού και γι' αυτό ισχυρή και ευρύτερα 
αποδεκτή. Ανάµεσα στην παροιµία και στο απόφθεγµα βρίσκεται το 
γνωµικό ή η παροιµιώδης φράση. Μοιάζει µε το απόφθεγµα, γιατί µπορεί 
να έχει ξεκινήσει από επώνυµη πηγή (πρόσωπο), αλλά έχει και αυτό, όπως 
η παροιµία, ευρύτερη λαϊκή αποδοχή και διδακτικό χαρακτήρα συµβουλών 
λαϊκής σοφίας, ιδ. για τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Γνωµικό και 
παροιµία βρίσκονται σε πολύ στενή σχέση. Παραδείγµατα ρητών παροιµία: 
Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί - Είπε ο γάιδαρος τον 
πετεινό κεφάλα - Καποιανού χαρίζανε γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια' 
γνωµικό | παροιµιώδης φράση: Μάθε τέχνη κι άσ' τηνε - Μάζευε κι ας είν' 
και ρώγες- απόφθεγµα | ρήση: 'Ανδρών επιφανών πάσα γή τάφος 
(Θουκυδίδης) -Γνώθι σαύτόν (Χίλων) - Η πόλις θα σ' ακολουθεί (Κ. 
Καβάφης) -(Μήγαρις έχω άλλο στον νου µου) πάρεξ ελευθερία και γλώσσα 
(∆. Σολωµός). 

ρήτορας (ο) {ρητόρων} 1. αυτός που δηµοσίως και προφορικά αναπτύσσει τα 
επιχειρήµατα του, µε σκοπό να πείσει για τις θέσεις του: ο σεβασµός προς τον 
~ απαιτεί να µην τον διακόπτεις κατά την αγόρευση του 2. αυτός που έχει την 
ικανότητα να χειρίζεται µε άνεση, ακρίβεια και εκφραστικότητα τον λόγο, 
που έχει το χάρισµα τής ευφράδειας: έχει διεισδυτική και συστηµατική σκέψη, 
αλλά δεν είναι γεννηµένος ~! 3. (στην αρχαιότητα) όποιος συστηµατικά 
αγόρευε 
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στην Εκκλησία τού ∆ήµου: ο ∆ηµοσθένης, ο µεγάλος ~ τής αρχαιότητας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήτωρ, -ορός < *Ερή-τωρ < θ. *Ρρη-, µεταπτωτ. βαθµ. τού 
δισύλλαβου θ. *Ρερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) 
< I.E. *wrê- «λέγω, οµιλώ». Βλ. λ. ρήµα]. ρητορεία (η) [αρχ.] {ρητορειών} 1.ο 
λόγος τού ρήτορα, η δηµηγορία 2. η ικανότητα, το χάρισµα τού ρήτορα ΣΥΝ. 
ευφράδεια, ευγλωττία 3. η ρητορική τέχνη ΣΥΝ. ρητορική 4. ΦΙΛΟΛ. το είδος 
τού πεζού λόγου που αναπτύχθηκε από τους αρχαίους Έλληνες µετά τον 
φιλοσοφικό και τον ιστορικό λόγο και περιλαµβάνει λόγους συµβουλευτικούς, 
δικανικούς, επιδεικτικούς και πανηγυρικούς 5. (συνήθ. στον πληθ.) η χωρίς 
νόηµα, ανούσια πολυλογία: άρχισε πάλι τις ~! ΣΥΝ. φλυαρία. ρητορεύω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] {ρητόρευσα} 1. ασκώ τη ρητορική τέχνη, αγορεύω δηµοσίως, 
εκθέτω τις απόψεις µου επιχειρηµατολογώντας: ~ σε δικαστήριο | στη Βουλή 
ΣΥΝ. αγορεύω, δηµηγορώ 2. (κακόσ.) µιλώ µε ποµπώδη τρόπο, προσπαθώντας 
να εντυπωσιάσω: άρχισε πάλι να ρητορεύει και ποιος τον αντέχει! ρητορική (η) 
[αρχ.] 1. (α) η τέχνη τής αποτελεσµατικής χρήσης τής γλώσσας στον γραπτό ή 
προφορικό λόγο µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών επικοινωνίας και πειθούς, 
καθώς και κατάλληλων σχηµάτων τού λόγου, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή 
των θέσεων τού οµιλητή | συγγραφέα | αρθρογράφου από τον ακροατή | 
αναγνώστη: σπουδάζω | διδάσκω ~ (β) (συνεκδ.) τα ίδια τα γλωσσικά µέσα που 
χρησιµοποιεί κάποιος για να πείσει, να επηρεάσει κ.λπ.: «τα λόγια αυτά απηχούν 
την τρέχουσα ~ µεγάλης µερίδας των σύγχρονων οικολογικών κινήσεων» (εφηµ.) 
|| η ~ τού εθνικισµού | τού ρατσισµού' ΦΡ. εκκλησιαστική ρητορική µάθηµα τής 
πρακτικής θεολογίας, κατά το οποίο διδάσκονται οι αρχές, οι κανόνες και οι 
τεχνικές που θα πρέπει να τηρούνται κατά το κήρυγµα 2. (συνεκδ.) κάθε βιβλίο 
ή πραγµατεία για τη ρητορική τέχνη: η «Ρητορική» τού Αριστοτέλη. ρητορικός, -
ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ρήτορα ή τη ρητορεία: ~ τέχνη | 
λόγος | τεχνική | ικανότητα | σχήµα (βλ.λ.) | τέχνασµα | στρατηγική- ΦΡ. (α) 
ρητορική ερώτηση ερώτηση που διατυπώνεται απλώς ως σχήµα λόγου και όχι 
για να απαντηθεί, καθώς η απάντηση της είτε είναι αυτονόητη είτε εντελώς 
περιττή, λ.χ. «τι είναι πιο όµορφο από τον έρωτα;» (ενν. η απάντηση «τίποτε») 
ή «υπάρχει κανείς που αµφιβάλλει για τα στοιχεία αυτά;» (ενν. η απάντηση 
«όχι»)· η ρητορική ερώτηση ισοδυναµεί µε (καταφατική ή αρνητική) απόφανση 
(β) ρητορικά άνθη βλ. λ. άνθος 2. ρητορική (η) βλ.λ. 3. (στον προφορικό λόγο) 
αυτός που διατυπώνεται κατά συγκεκριµένο τρόπο για εντυπωσιασµό ή επίδειξη 
τού οµιλούντος: ~ µεγαλοστοµίες | εξαγγελίες | εφέ | κόλπα ΣΥΝ. ποµπώδης, 
στοµφώδης, επιδεικτικός. — ρητορικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ρητορικότητα (η) 
[1861] {χωρ. πληθ.} 1.η ιδιότητα τού ρήτορα, η ευγλωττία κατά την ανάπτυξη 
θέσεων, η άνεση στον λόγο, το λέγειν ΣΥΝ. ευφράδεια 2. το έντονα επιδεικτικό 
και ανούσιο εξεζητηµένο ύφος λόγου: κουραστική | κενή ~ ΣΥΝ. ρητορισµός. 
ρητορίσκος (ο) (µειωτ.) ρήτορας που δεν οµιλεί ουσιαστικά και τεκµηριωµένα, 
αλλά καταφεύγει σε φτηνές, πρόχειρες και κοινότοπες πολυλογίες και 
ρητορισµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρητορίσκος, υποκ. τού αρχ. ρήτωρ, -ορός]. ρητορισµός (ο) 1. 
το ανούσια και έντονα επιδεικτικό ύφος λόγου: διέκρινε κανείς στην οµιλία του 
έναν αφύσικο και κουραστικό ~ ΣΥΝ. ρητορικότητα 2. ρητορισµοί (οι) οι 
επιτηδευµένες εκφράσεις και τα πολύπλοκα λεκτικά σχήµατα: µας κούρασε µε 
τους ~ του ΣΥΝ. βερ-µπαλισµοί. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhetorism]. ρητός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει 
διατυπωθεί γλωσσικά, που έχει λεχθεί: υπάρχουν ρητές και λανθάνουσες 
σκέψεις τού Πλάτωνος γι ' αυτό το θέµα ΣΥΝ. εκπεφρασµένος 2. αυτός που έχει 
διατυπωθεί σαφώς, που δεν αφήνει περιθώρια παρανοήσεων για το περιεχόµενο 
του: πήρε ~ εντολές | διαταγές για το τι έπρεπε να κάνει || παρά τη ~ απαγόρευση 
τού γιατρού, συνέχισε το κάπνισµα || η διάψευση τού υπουργού υπήρξε ~ και 
κατηγορηµατική (απόλυτη στη διατύπωση και δεσµευτική στο περιεχόµενο της) 
|| το ναυλοσύµφωνο περιέχει ~ όρους αποκλεισµού επικίνδυνου φορτίου ΣΥΝ. 
κατηγορηµατικός, απόλυτος ΑΝΤ. ασαφής 3. αυτός που επιτρέπεται ή µπορεί να 
ειπωθεί (κατ' αντιδιαστολή προς το άρρητος) 4. ρητό (το) βλ.λ. · 5. ΜΑΘ. ρητός 
αριθµός αριθµός που γράφεται σε µορφή κλάσµατος µε όρους ακέραιους αριθ-
µούς, λ.χ. -3/+5, +2/-7· οι τέσσερεις πράξεις µεταξύ ρητών δίνουν πάντοτε ρητό 
αριθµό ΑΝΤ. άρρητος. — ρητ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ΡΡ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρητός < *Ρρη-τός < θ. *Ρρη-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*Ρερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) < I.E. *wrê- 
«λέγω, οµιλώ». Βλ. κ. ρήµα. Στη φρ. ρητός αριθµός αποδίδεται ο γαλλ. όρ. 
nombre rationnel]. ρήτρα (η) {ρητρών} 1. (α) επιµέρους όρος ή άρθρο σε 
συµβόλαιο, συµφωνία, διαθήκη ή άλλο επίσηµο έγγραφο, σύµβαση: ~ γενική 
(προκαθορισµένη) | ειδική (πρόσθετη ρύθµιση) || ~ ασφαλιστήρια (µε ανάληψη 
εκ µέρους τού παραγγελιοδόχου τής ευθύνης για τη µη τήρηση τής υποχρέωσης 
του) (β) ρήτρα τιµαρίθµου | χρυσού | (ξένου νοµίσµατος) κ.λπ. υπολογισµός 
τής αντιστοιχίας τού εθνικού νοµίσµατος προς τον τιµάριθµο | τον χρυσό | 
ορισµένο ξένο νόµισµα (π.χ. ρήτρα δολαρίου) κ.λπ. κατά την εξόφληση 
συµβατικής οφειλής: έντοκα γραµµάτια µε ~ δολαρίου (γ) ρήτρα 
συναλλάγµατος βλ. λ. συνάλλαγµα 2. ΝΟΜ. (α) (σε διεθνείς συνθήκες) ρήτρα 
των πραγµάτων παραµενόντων ως έχουν (λατ. rebus sic stantibus) όρος για 
την ισχύ συµφωνίας εφόσον τα πράγµατα παραµένουν όπως ήταν όταν υπο-
γράφηκε η συµφωνία- κυρ. ως όρος για λύση διεθνούς συµφωνίας ή για την 
αποχώρηση από αυτήν συµβαλλοµένου σε περίπτωση ριζικής 

και απρόβλεπτης αλλαγής των συνθηκών που οδήγησαν στη σύναψη της (β) 
(στις διεθνείς συναλλαγές) ρήτρα τού µάλλον ευνοουµένου κράτους όρος που 
καθορίζει την παροχή ή την επέκταση όλων ή µέρους των πλεονεκτηµάτων 
µιας χώρας σε τρίτη χώρα και όχι στη χώρα στην οποία είχαν χορηγηθεί ή 
επρόκειτο να χορηγηθούν στο µέλλον (γ) ποινική ρήτρα η υπόσχεση τού 
οφειλέτη προς τον δανειστή ότι, εάν δεν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει 
προσηκόντως την κύρια παροχή, θα του καταβάλει άλλη παροχή ως ποινή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήτρα | Ρρατρά, αρχική σηµ. «προφορική συµφωνία», < θ. 
Ρρη-1 Ρρά- (µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. *Ρερε- < I.E. *wrë-«λέγω, 
οµιλώ», βλ. λ. ρήµα) + επίθηµα -τρα. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού 
µτγν. λατ. clausula. Μετάφρ. δάνεια είναι οι όροι ρήτρα τού µάλλον 
ευνοουµένου κράτους (< αγγλ. the most favoured nation clause), ρήτρα 
τιµαρίθµου | δολαρίου (< αγγλ. escalator | dollar clause(]. 

ρηχαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} γίνοµαι ρηχός ή πιο ρηχός από 
όσο είµαι ΑΝΤ. βαθαίνω. 

ρηχία (η) {χωρ. πληθ.} η τελευταία φάση τής αµπώτιδος, όταν η στάθµη τού 
νερού βρίσκεται στο χαµηλότερο της σηµείο. [ΕΤΥΜ < αρχ. ράχία | ρηχίη 
(ήδη στον Ηρόδοτο µε τη σηµερινή σηµ.) < ρη^ός | ράχός (βλ.λ.)]. 

ρηχός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µικρό βάθος: ~ θάλασσα | νερά | πιάτο ΣΥΝ. 
αβαθής, ανάβαθος ΑΝΤ. βαθύς 2. αυτός που δεν προχωρεί βαθιά, που είναι 
κοντά στην επιφάνεια: ~ ρίζες 3. ρηχά (τα) το µέρος τής θάλασσας κυρ. κοντά 
στην ακτή, όπου το βάθος είναι µικρό: κολυµπάει µόνο στα ~ 4. (µτφ.) αυτός 
που δεν εµβαθύνει, στερείται ουσίας: ~ ανάλυση || ~ σκέψη | νοήµατα || ~ 
άνθρωπος χωρίς αναζητήσεις και αρχές! ΣΥΝ. επιπόλαιος, επιφανειακός, (για 
πρόσ.) ελαφρός, ελαφρόµυαλος ΑΝΤ. βαθυστόχαστος, διεισδυτικός. — 
ρηχότητα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. ρηγός ! ράχός «ακανθώδης θάµνος ή φράχτης, 
κλαδί» < *wrägh-os, για το οποίο βλ. λ. ράχη]. 

ριάλιτί σόου (το) ελλην. θέαµα καθηµερινότητας | ιστορίες από τη 
ζωή'τηλεοπτική εκποµπή στην οποία καλούνται να εκθέσουν τα προσωπικά 
τους προβλήµατα καθηµερινοί άνθρωποι και στην οποία συµµετέχουν 
σύµβουλοι γάµου, ψυχολόγοι, νοµικοί κ.ά., καθώς και απλοί άνθρωποι ως 
κοινό' οι εκποµπές αυτές κατηγορούνται συχνά για εξευτελισµό τής 
ανθρώπινης προσωπικότητας και εκµετάλλευση τού ανθρώπινου πόνου για 
λόγους θεαµατικότητας, ενώ από άλλους θεωρούνται ως ένα δηµόσιο βήµα 
που δίνει την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο διάφορα προβλήµατα και να 
ευαισθητοποιηθούν η κοινή γνώµη και οι αρµόδιοι φορείς. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
reality show]. 

Ριβιέρα (η) τουριστική περιοχή τής ∆. Ιταλίας στις ακτές τού Κόλπου τής 
Γένοβας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Riviera «ακτή» < δηµώδ. λατ. *riparia < λατ. ripa]. 

ριβόζη (η) {ριβοζών} σακχαρίτης µε πέντε άτοµα άνθρακα, που αποτελεί 
βασικό συστατικό τού R.N.A. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Ribose < Ribonsäure < Ribon- (< Arabinose 
«ουσία τού αραβικού κόµµεως») + Säure «οξύ»]. 

ριβονουκλεϊκο κ. ριβόζονόυκλεϊκό οξύ (το) το R.N.A. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. ribonucleic < ribo- (< ribose, βλ. κ. ριβόζη) + nucleic 
(βλ. λ. νουκλεϊκός)]. 

Ρίγα (η) η πρωτεύουσα τής Λεττονίας. [ΕΤΥΜ. < λετ. Riga, πιθ. < αρχ. λετ. 
rînga «καµπή, καµπύλη» ή < λιθ. rîdzina «ρεύµα», απόψεις που εξηγούνται 
από το γεγονός ότι η πόλη είναι χτισµένη στις εκβολές τού ποταµού ∆υτικού 
Ντβίνα (Dvina)]. 

ρίγα (η) {ριγών} 1. η γραµµή που έχει χαραχθεί µε χάρακα 2. (συνήθ. για 
υφάσµατα, ρούχα κ.λπ.) καθεµιά από τις κατακόρυφες ή οριζόντιες ευθείες 
γραµµές στο σχέδιο ρούχου: το πουκάµισο είχε λεπτές γαλάζιες ~ || γραβάτα µε 
χοντρή ~. — (υποκ.) ριγούλα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. riga < αρχ. γερµ. riga 
«γραµµή» (πβ. αρχ. αγγλ. râêw > αγγλ. row)]. 

ριγανάτος, -η, -ο 1. (για φαγητά, συνταγές) αυτός που έχει πολλή ρίγανη: ~ 
κουνέλι | πατάτες 2. ριγανάτο (το) ψητό κρέας µαγειρεµένο µε πολλή ρίγανη. 

ρίγανη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. θαµνώδες αρωµατικό φυτό, χαρακτηριστικό τής 
ελληνικής χλωρίδας, που καλλιεργείται για τα φύλλα (και τα άνθη) του, τα 
οποία αποξηραµµένα και τριµµένα αποτελούν τυπικό καρύκευµα τής 
ελληνικής (και γενικότ. τής µεσογειακής) κουζίνας λόγω τής έντονης γεύσης 
και τού αρώµατος τους· ευρύτατη είναι και η χρήση του στη φαρµακευτική, 
κυρ. για τη σπασµολυτική δράση τού ελαίου που παράγεται από το φυτό αυτό 
(οριγανέλαιο) 2. τα επεξεργασµένα σε εργοστάσιο ή µε φυσικό τρόπο 
αποξηραµµένα, τριµµένα και κοσκινισµένα αρωµατικά φύλλα και άνθη αυτού 
τού φυτού, όπως χρησιµοποιούνται για καρύκευµα: η πίτσα έχει πολλή ~ || 
βάλε κι άλλη ~ στο ψητό || πατατάκια µε ~· ΦΡ. κολοκύθια µε (τη) ρίγανη (ως 
σχόλιο) για ανούσια λόγια, σαχλαµάρες. — (υποκ.) ριγα-νοϊιλα κ. ριγανίτσα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρίγανος (ή), όρίγανον (τό) (βλ.λ.), µε σίγηση τού αρχικού 
άτονου ό- και αλλαγή γένους]. 

ριγανόλαδο (το) το οριγανέλαιο (βλ.λ.). 
ριγέ επίθ. {άκλ.} 1. (για υφάσµατα, σχέδια) αυτός που έχει ρίγες: ~ γραβάτα 

ΣΥΝ. ριγωτός 2. το σχέδιο που αποτελείται από παράλληλες συνεχόµενες 
ρίγες: το σακάκι είναι σε λεπτό ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. rayé «ριγωτός, ακτινωτός» 
(µε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ.ρίγα) < p. rayer < rayon «ακτίνα» (< λατ. 
radius)]. 

ριγηλός, -ή, -ό (λογοτ.) αυτός που τρεµουλιάζει, που ριγεί από το κρύο ΣΥΝ. 
τρεµουλιάρης. — ριγηλά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ριγηλός < ρίγος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. σφριγ-
ηλός]. 



ριγκ 1546 ριζοσπαστισµός 
 

ριγκ (το) → ρινγκ 
ρίγος (το) {ρίγ-ους | -η, -ών} δυνατό τρέµουλο που διαπερνά το σώµα σαν 

ανατρίχιασµα λόγω µεγάλου ή ξαφνικού ψύχους, ως σύµπτωµα πριν από την 
εµφάνιση πυρετού (λ.χ. στην πνευµονία, τη γρίπη) ή λόγω µεγάλης 
ψυχοσωµατικής έντασης, συγκλονιστικού αισθήµατος ή υψηλής 
συγκινήσεως: µε πιάνει - και µόνο που θυµάµαι το φρικτό εκείνο θέαµα || ρίγη 
επιθυµίας | ηδονής | συγκινήσεως ΣΥΝ. τρεµούλα, ανατρίχιασµα, σύγκρυο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίγος < I.E. *srïg-os (ίδια σηµ.), πβ. λατ. frigus « ρίγος, 
ψύχος» (> ισπ. frio), frigere «κρυώνω, παγώνω», frigidus «παγωµένος, 
ψυχρός» (> γαλλ. froid). Βλ. κ. ριγώ]. 

ριγώ ρ. αµετβ. {ριγείς... | ρίγησα} 1. έχω ρίγη (λόγω ψύχους, πυρετού ή από 
µεγάλη και δυνατή συγκίνηση): - από χαρά | επιθυµία | ηδονή || ριγούσε και 
µόνο στο άκουσµα της ΣΥΝ. αναρριγώ, τρεµουλιάζω, ανατριχιάζω 2. (µτφ.) 
τρέµω ολόκληρος: τα φύλλα ριγούσαν στο φύσηµα τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ριγώ (-έω) < ρίγος (βλ.λ.). Συχνότερα απαντά στα αρχ. 
κείµενα ο τ. ριγώ (-ώω | -όω), πιθ. κατ' αναλογίαν προς το ίδρώ (-ώω | -όω)]. 

ριγώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρίγω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) τραβώ ρίγες (κυρ. 
παράλληλες) µε χάρακα πάνω σε µια επιφάνια: ~ µια σελίδα ♦ 2. (αµετβ.) (για 
χάρακα) είµαι ίσιος, ώστε να βοηθώ στη χάραξη ίσιων γραµµών: έχει φθαρεί η 
άκρη τού χάρακα και δεν ριγώνει καλά. — ρίνωµα (το) (σηµ. 1). 

ριγωτός, -ή, -ό αυτός που έχει ρίγες, που το σχέδιο του αποτελούν παράλληλες, 
συνεχείς ρίγες ΣΥΝ. ριγέ, γραµµωτός, χαρακωµένος. 

ρίζα (τα) οι πρόποδες, η περιφέρεια ενός βουνού ΣΥΝ. ριζοβούνι. [ΕΤΥΜ. < 
ρίζα, µε καταβιβασµό τού τόνου κατά τα επιρρ. σε -ά, λ.χ. κοντ-ά, ψηλ-ά, 
χαµηλ-ά]. 

ρίζα (η) {ριζών} 1. το τµήµα τού σώµατος ενός φυτού, που αναπτύσ-σεται και 
διακλαδίζεται κατά κύριο λόγο υπογείως και προς τα κάτω µέσα στο έδαφος, 
στηρίζοντας το φυτό και απορροφώντας από το έδαφος τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά και το νερό, µε τα οποία τροφοδοτεί τα υπέργεια τµήµατα 
του: πασσαλώδης | θυσανώδης ~ 2. κάθε υπόγειο τµήµα ενός φυτού, όπως λ.χ. 
το ρίζωµα 3. (συνεκδ.) το ίδιο το φυτό στο σύνολο του, κυρ. ως ξεχωριστή 
µονάδα σε καλλιέργειες ή χωράφια: ο πατέρας του τού άφησε εκατό ~ ελιές στο 
χωριό 4. (µτφ.) το κατώτερο τµήµα οποιασδήποτε κατασκευής, το θεµέλιο ή η 
βάση στηρίξεως: η ~ τού τοίχου | κολόνας 5. (ειδικότ.) οι πρόποδες υψώµατος, 
λόφου, βουνού κ.λπ.: το χωριό ήταν χτισµένο στη ~ τού µεγάλου βουνού ΣΥΝ. 
ριζά (τα) 6. το τµήµα οργάνου, µέρος τού σώµατος που είναι σφηνωµένο (λ.χ. 
σε ιστό) και συγκρατώ το όργανο, αποτελώντας τη βάση του, το σηµείο από 
το οποίο ξεκινά ή αναπτύσσεται: η ~ τού δοντιού | τής γλώσσας | τού νυχιού | 
ενός νεύρου || σαµπουάν δυναµωτικό για τις - των µαλλιών 7. το γένος, το πρό-
σωπο ή η οικογένεια στην οποία ανάγεται η καταγωγή ενός συνόλου ατόµων, 
απογόνων: έχει ρίζες και στην Ιταλία και στην Αυστρία || από πού είναι η ~ σου; 
ΣΥΝ. αίµα, καταγωγή, γενεαλογική γραµµή, γενεαλογικό δέντρο, γενιά, 
φύτρα 8. ρίζες (οι) (µτφ.) (α) οι γενεαλογικές, πολιτισµικές και ιστορικές 
καταβολές κάποιου, ό,τι συνδέει έναν άνθρωπο µε το παρελθόν του: αν 
αποκοπούµε από τις ~ µας, θα χάσουµε την εθνική µας ταυτότητα || επιστροφή 
στις ~|| οι ~ τού ελληνισµού στη Μ. Ασία και στον Πόντο (β) οι προσωπικές, 
στενές σχέσεις που συνδέουν κάποιον µε έναν τόπο, τρόπο ζωής κ.λπ., 
καθιστώντας ένα µέρος πατρίδα του: αν και παιδί Ελλήνων µεταναστών, 
αισθάνεται τις ~ της στον Καναδά, όπου γεννήθηκε, έζησε και έκανε οικογένεια 
9. (µτφ.) η γενεσιουργός αιτία, η αφορµή ή αφετηρία για την εκδήλωση ή 
διαµόρφωση µιας κατάστασης, ενός γεγονότος: η ~ του κακού || το πρόβληµα 
πρέπει να χτυπηθεί στη - του · 10. ΓΛΩΣΣ. (α) το τµήµα λέξεως που δηλώνει τη 
βασική (ριζική) σηµασία της, π.χ. το στοιχείο λαβ- στο λα-µ-β-άν-ωη ρίζα 
περιβάλλεται από σχηµατιστι-κά στοιχεία ή προσφύµατα (βλ.λ.), µε τα οποία 
συναποτελεί το θέµα τής λέξης (λαµβάν-) κατ' αντιδιαστολή προς την 
κατάληξη (-ω) (β) ο υποθετικός αρχικός τύπος στον οποίο ανάγεται µε 
επανασύνθεση µια λέξη, λ.χ. η I.E. *es- (> *εσ-µι > είµν πβ. αρχ. ινδ. as-mi) · 
11. ΜΑθ. ο αριθµός ο οποίος, πολλαπλασιαζόµενος µε τον εαυτό του µία 
φορά (τετραγωνική ~), δύο φορές (κυβική ~) κ.λπ., δίνει τον αριθµό τού 
οποίου ζητούµε τη ρίζα: το 2 είναι η τετραγωνική ~ τού 4, το 3 είναι η κυβική - 
τού 27, το 5 είναι η τέταρτη ~ τού 625 · 12. ΧΗΜ. ελεύθερες ρίζες 
συµπλέγµατα ατόµων στα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένα ελεύθερο, 
ασύζευκτο ηλεκτρόνιο. — (υποκ.) ριζούλα κ. ριζίτσα (η), ριζάκι (TO).t ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίζα | βρίζα (αιολ.) (ήδη µυκ. wi-ri-za) < *Fptô-ja (ο φω-
νηεντισµός είναι δυσερµήνευτος- ίσως το -ι- να αντιπροσωπεύει εναλλακτική 
µορφή συνεσταλµ. βαθµ. *wrad-), που ανάγεται σε I.E. *wräd- «ρίζα, κλαδί», 
πβ. λατ. radix «ρίζα» (> γαλλ. racine, ισπ. raiz), αρχ. γερµ. würz (> γερµ. 
Wurzel), αρχ. αγγλ. röt (> αγγλ. root), αλβ. rranzë κ.ά. Αµφίβολη η σχέση µε 
τις λ. ράδαµνος, ράδιξ. Ο γλωσσ. όρ. αποδίδει το γερµ. Wurzel]. 

ριζάγρα (η) {δύσχρ. ριζαγρών} ΙΑΤΡ. οδοντιατρικό εργαλείο για την εξαγωγή 
των ριζών των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ριζάγρα < ρίζα + άγρα (βλ.λ.)]. 
ρ ιζίδιο (το) {ριζιδί-ου | -ων} 1. µικρή ρίζα, αυτή που είναι πολύ λεπτή 2. 
λεπτή ρίζα νεύρου. 
[ΕΤΥΜ.  Υποκ. τού  ουσ. ρίζα,  µετάφρ.  δάνειο  από  αγγλ.  radicle (< λατ. 
radicula, υποκ. τού radix «ρίζα»)]. ρ ιζ ι κάρης, -α, -ικο {ριζικάρηδες} (λαϊκ.) 
καλορίζικος, αυτός που έχει καλή τύχη, ριζικό ΣΥΝ. καλότυχος ΑΝΤ. 
κακορίζικος, κακότυχος. [ΕΤΥΜ. < ριζικό + παραγ. επίθηµα -άρης]. ριζικαρι 
(το) {ριζικαρ-ιού | -ιών) ΛΑΟΓΡ. κάθε αντικείµενο που ρίχνουν 

στο αµίλητο νερό, το οποίο χρησιµοποιείται για µαντεία στον εορτασµό τού 
κλήδονα. 

ριζικό (το) (λαϊκ.) ό,τι θεωρείται πως έχει προδιαγραφεί από τη µοίρα για 
κάποιον, η προσωπική του µοίρα: «ασήµωσε να σου πω το ~ σου» είπε η 
τσιγγάνα || ήταν το ~ του να µη ζήσει πολύ! || «φταίει το στραβό το ~ µας | 
φταίει ο Θεός που µας µισεί» (Κ. Βάρναλης) ΣΥΝ. πεπρωµένο, τύχη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ριζικόν, αβεβ. ετύµου. Το γεγονός ότι δεν µπορεί να 
εξακριβωθεί η αρχική σηµ. τής λ., περιπλέκει τα πράγµατα. ∆εν αποκλείεται η 
λ. να αποτελεί απλώς ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. ριζικός (< αρχ. ρίζα), 
αν θεωρήσουµε ότι η λ. σήµαινε εξαρχής «µοίρα, πεπρωµένο». Εντούτοις, αν 
δεχθούµε ως αρχική τη σηµ. «περιουσία που κερδίζεται από τυχοδιώκτη», 
τότε ίσως η λ. ανάγεται σε αραβ. rizq «φόρος για την παραµονή των Αράβων 
στρατιωτών στην Αίγυπτο»]. 

ριζικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ρίζα (φυτού): ~ τριχίδιο | πίεση (µε 
την οποία ωθείται προς το ξύλωµα τού φυτού το νερό µέσω των αγγείων) 2. 
ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη ρίζα (τρίχας, δοντιού, νεύρου κ.ά.): ~ 
αποτρίχωση 3. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται στα θεµέλια ή στην ουσία: 
χρειάζονται ~ αλλαγές για την εξυγίανση τού δηµόσιου τοµέα || - θεραπεία | 
αναδιάρθρωση ΣΥΝ. (λόγ.) εκ βάθρων 4. πλήρης, ο εξ ολοκλήρου: ~ 
διαφωνία || θα κάνει ~ ανακαίνιση στο σπίτι αρχίζοντας από το µηδέν ΣΥΝ. 
ολοκληρωτικός. — ριζικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάθετος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ριζικός < αρχ. ρίζα (βλ.λ.). Οι σηµ. 3, 4 αποδίδουν το γαλλ. 
radical]. 

ριζιµιός, -ά, -ό (διαλέκτ.) αυτός που έχει ριζώσει βαθιά σε µία θέση, που έχει 
δυνατές και µεγάλες ρίζες: ~ κυπαρίσσι || «σε ψηλό βουνό, σε - χαράκι, 
κάθεται αϊτός» (ριζίτικο τραγ.) || «(το ποτάµι) φέρνει λιθάρια ~, δέντρα 
ξεριζωµένα» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. ριζιµιός < µεσν. ριζιµαϊος < αρχ. ρίζα + παραγ. 
επίθηµα -ιµαϊος (πβ. επιστολ-ιµαϊος)]. 

ριζίτης (ο) {ριζιτών}, ριζίτισσα (η) {ριζντισσών} (κυρ. στην Κρήτη) πρόσωπο 
που ζει στη ρίζα, στους πρόποδες τού βουνού, κυρ. των Λευκών Ορέων. 

ριζίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή µιας νευρικής ρίζας. [UXM 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiculitis]. 

ριζίτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τις ρίζες, τις καταβολές ή την 
καταγωγή κάποιου, την παράδοση 2. ριζίτικο (το) επιτραπέζιο δηµοτικό 
τραγούδι, που κατάγεται από περιοχή τής ∆. Κρήτης, τραγουδιέται χωρίς 
µουσική από άνδρες και µε ηρωικό κατά κύριο λόγο περιεχόµενο: «ο ∆ιγενής 
ψυχοµαχεί» είναι ένα περίφηµο ~. 

ριζοβόληµα (το) {ριζοβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} η ριζοβόληση, το φύ-τρωµα, 
η ανάπτυξη ριζών. 

ριζοβολώ ρ. αµετβ. {ριζοβολάς... | ριζοβόλησα} (λαϊκότ.) 1. βγάζω, αναπτύσσω 
ρίζες: ριζοβόλησαν οι σπόροι || τα δέντρα ριζοβόλησαν ΣΥΝ. ριζώνω 2. (µτφ.-
λογοτ.) εδραιώνοµαι, σταθεροποιούµαι, αποκτώ ερείσµατα: ριζοβόλησε η ιδέα 
τού ξεσηκωµού! ΣΥΝ. στεριώνω. — ρι-ζοβόληση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
ριζοβολώ (-έω) < ρίζα + -βολώ < βάλλω]. 

ριζοβούνι (το) {ριζοβουν-ιού | -ιών} τα ριζά, οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. ρίζα. 
ριζόβραχο (το) 1. ο βράχος που ξεπροβάλλει µέσα από τη θάλασσα ΣΥΝ. 

σκόπελος 2. η βάση ενός βράχου, τα ριζά βουνού. Επίσης ριζο-βράχι (το). 
ριζοειδής, -ής, -ές {ριζοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που ως προς το σχήµα ή 

την ανάπτυξη του µοιάζει µε ρίζα: ~ έκφυση. — ριζοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ρίζα + -ειδής (< είδος). Η λ. ως όρος τής βοτανικής αποτελεί 
αντιδάν., πβ. αγγλ. rhizoid]. 

ριζολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ριζολογάς... | ριζολόγησα) (λαϊκότ.) 1. µαζεύω 
χόρτα τραβώντας τα από το χώµα µαζί µε τις ρίζες τους, κυρ. για τις 
φαρµακευτικές τους ιδιότητες 2. (γενικότ.) ξεχορταριάζω, βγάζω τα χόρτα, 
κυρ. τα αγριόχορτα από έκταση ή καλλιέργεια. — ριζολόγηµα (το). 

ριζόµορφος, -η, -ο [1873] (κυρ. για τα υπόγεια τµήµατα φυτών) αυτός που έχει 
σχήµα ρίζας ΣΥΝ. ριζοειδής. 

ριζονευριτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. νευραλγία που προκαλείται από τον 
ερεθισµό τής ρίζας νωτιαίου νεύρου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
radiculoneuritis (νόθο συνθ.)]. 

Ρίζος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ Από το µεσν. επώνυµο Ρίζος (< ρίζα) 
προέκυψε το ανδρικό κύρ. όνοµα]. 

ριζοσπάστης (ο) [1824] {ριζοσπαστών}, ριζοσπάστρια (η) [1896] 
{ριζοσπαστριών} πρόσωπο που υποστηρίζει ή προωθεί ριζικές πολιτικές ή 
κοινωνικές αλλαγές· ο επαναστάτης και καινοτόµος: ~ πολιτικός | στοχαστής. 
[ΕΤΥΜ. < ρίζα + -σπαστής < σπάζω, απόδ. τού αγγλ. radical]. 

ριζοσπαστικοποιώ ρ. µετβ. {ριζοσπαστικοποιείς... | ριζοσπαστικο-ποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) προσδίδω (σε κάτι) ριζοσπαστικό χαρακτήρα. — 
ριζοσπαστικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. radicalise]. 

ριζοσπαστικός, -ή, -ό [1868] αυτός που σχετίζεται µε τον ριζοσπαστισµό ή τον 
ριζοσπάστη: ~ φιλελευθερισµός | οικολογία | Τύπος || ~ θέσεις | αντιλήψεις | 
προτάσεις | προσέγγιση ΣΥΝ. επαναστατικός, πρωτοποριακός, νεωτεριστικός, 
(λόγ.) ρηξικέλευθος, καινοτόµος ANT. συντηρητικός. — ριζοσπαστικ-ά | -ώς 
επίρρ., ριζοσπαστικότητα (η) [1886]. 

ριζοσπαστισµός (ο) [1877] 1. η υποστήριξη ή εφαρµογή δραστικών, ριζικών 
πολιτικών, οικονοµικών ή κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, κυρ. 



ριζότο 1547 ρινόµακτρο(ν) 
 

µέσω τής δυναµικής ρήξης µε τα κατεστηµένα σχήµατα, µε στόχο την επίλυση 
των υπαρχόντων προβληµάτων 2. κάθε ισχυρή, µαχητική πνευµατική στάση, που 
κυρ. προωθεί ή βασίζεται σε επαναστατική ανατροπή των δεδοµένων 3. το 
σύνολο των θέσεων τις οποίες διατυπώνουν τα ριζοσπαστικά κόµµατα 4. (στις 
Η.Π.Α.) κάθε εξτρεµιστική στάση, αντίληψη ή πρακτική ανεξαρτήτως πολιτικής 
κατευθύνσεως: αριστερός | δεξιός ~. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. radicalism]. 
ριζότο (το) → ρυζότο ριζοφυΐα (η) {χωρ. πληθ.} η ανάπτυξη, έκφυση ριζών. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < ριζοφυής < ρίζα + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. ριζοχώρι (το) 
{ριζοχωρ-ιού | -ιών} χωριό που έχει κτιστεί στη ρίζα 
βουνού, στους πρόποδες του. ρίζωµα (το) [αρχ.] {ριζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η 
ανάπτυξη ριζών: το - τού δέντρου ΣΥΝ. ριζοβόληµα, ριζοβόληση 2. το σύνολο 
των ριζών ενός φυτού 3. υπόγειος ριζοειδής βλαστός συχνά οριζόντιας διάταξης 
και ανάπτυξης, που συνήθ. δηµιουργεί ρίζες από την κάτω του πλευρά και βγάζει 
βλαστάρια από την πάνω επιφάνεια του. ριζωµατικος, -ή, -ό (για φυτά) 1. αυτός 
που έχει ρίζωµα 2. αυτός που αναπτύσσεται, πολλαπλασιάζεται µε ρίζωµα.   — 
ριζωµατικ-ά | -ώς επίρρ. ριζώνω ρ. αµετβ. {ρίζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω 
ρίζες, ριζοβολώ 2. (µτφ.) αποκτώ στέρεες βάσεις, εδραιώνοµαι: έχει ριζώσει στις 
καρδιές τους η πίστη στη νίκη || πολεµούσε όλες τις προλήψεις που χρόνια τώρα 
είχαν ριζώσει στους ανθρώπους τού χωριού ΣΥΝ. θεµελιώνοµαι, στερεώνοµαι 
ANT. ξεριζώνοµαι 3. (µτφ. για πρόσ.) (α) µένω κάπου µόνιµα ή για πολύ καιρό, 
χωρίς να φεύγω ή να µετακινούµαι: θα ριζώσει στην καρέκλα απ' το πολύ 
διάβασµα! ΣΥΝ. κολλώ (β) αποκτώ ισχυρούς συναισθηµατικούς, κοινωνικούς, 
επαγγελµατικούς κ.λπ. δεσµούς µε έναν τόπο: είκοσι χρόνια µετανάστης στη 
Γερµανία, τελικά ρίζωσε εκεί! ΣΥΝ. στεριώνω ANT. ξεριζώνοµαι. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ριζώ (-όω) < ρίζα]. Ρ.Ι.Κ. (το) Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου. 
ρικέτσια (η) {ρικετσιών} ΒΙΟΛ. µικροοργανισµός ενδιάµεσος ως προς το 

µέγεθος µεταξύ βακτηριδίων και ιών. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. rickettsia, από το όνοµα τού Αµερικανού παθολόγου HT. 
Ricketts (1871-1910)]. ρικετσίωση (η) ΙΑΤΡ. καθεµία από τις νόσους που 
οφείλονται στις ρι-κέτσιες (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. rickettsiosis]. ρικνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει 
ζαρώσει, που είναι γεµάτος ρυτίδες: ~ πρόσωπο | δέρµα || - χαµόγελο ΣΥΝ. 
ζαρωµένος, σταφιδιασµέ-νος, σουφρωµένος, σκευρωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρικνός < *FpiK-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wreik- «κάµπτω, 
περιτυλίγω», πβ. λιθ. ri§ù «κάµπτω», râiSas «παράλυτος, κουτσός», µέσ. αγγλ. 
wräh «τρελός, πεισµατάρης», αγγλ. wriggle «συ-στρέφοµαι, στριφογυρίζω», 
ολλ. wrikken «γυρίζω εδώ κι εκεί» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ροικ-ός «στρεβλός, 
καµπύλος»]. ρικνώνω ρ. µετβ. {ρίκνω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.-λόγ.) 
περιορίζω την έκταση ή την ελαστικότητα (ενός πράγµατος), ώστε να 
συρρικνώνεται, να έχει πτυχώσεις, ζάρες ΣΥΝ. συµµαζεύω. — ρίκνωση (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρικνοϋµαι (-όο-) < ρικνός (βλ.λ.)]. ριλάξ (το) {άκλ.} 1. 
ξεκούραση, χαλάρωση: χρειάζοµαι λίγο ~ για να πάρω δυνάµεις να συνεχίσω || 
(οικ. ως προτροπή) ~, φίλε µου, µην αγχώνεσαι! · 2. είδος καθίσµατος για 
µωρά. — (υποκ.) ριλαξάκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. relax < µέσ. αγγλ. relaxen «αραιώνω» < λατ. relaxare 
«αραιώνω, χαλαρώνω - κάνω κάτι ευρύχωρο, άνετο» < re- + laxare < laxus 
«χαλαρός»]. ριλαξάρω ρ. αµετβ. {ριλαξάρισα} (οικ.) ηρεµώ, ξεκουράζοµαι, 
χαλαρώνω: κάνε µου λίγο µασάζ να ~ || θα φύγω για ένα τριήµερο να ~. [ΕΤΥΜ. 
< ριλάξ + παραγ. επίθηµα -άρω (βλ.λ.)]. ρίµα (η) {δύσχρ. ριµών} 1. η ηχητική 
σύµπτωση λέξεων ή στίχων στροφής ή ποιήµατος σε ένα µέρος τους, κυρ. στην 
κατάληξη τους· η οµοιοκαταληξία: κάνω ~ (οµοιοκαταληκτώ) 2. κάθε ποίηµα ή 
στροφή που έχει τέτοια ηχητική αντιστοιχία στις καταλήξεις των στίχων του, 
κυρ. πρόχειρο, πειρακτικό ή επαινετικό δίστιχο 3. ρ/µες κ. (λαϊκότ.) ριµάδες 
(οι) οµοιοκατάληκτα λαϊκά δίστιχα τραγούδια ΣΥΝ. λειανο-τράγουδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rima < φρανκον. *rîman «θέτω σε σειρά, τακτοποιώ» < αρχ. 
γερµ. rim «σειρά, γραµµή». Η λ. παρετυµολογήθηκε κατά τον Μεσαίωνα προς 
το αρχ. ουσ. ρυθµός, πράγµα που εξηγεί την ορθογραφία τού αγγλ. rhyme]. 
ριµάδα (η) → ριµάτα 
ριµαδόρος (ο) 1. αυτός που επινοεί ρίµες, που συνθέτει µε αυτοσχεδιασµό 

οµοιοκατάληκτα δίστιχα, για να πειράξει ή να επαινέσει 2. (ειρων.) ο 
στιχογράφος, ο ποιητής ο οποίος στερείται γνήσιου, δηµιουργικού ταλέντου. 

[ΕΤΥΜ < βεν. rimador < rima (βλ. λ. ρίµα) + -dor (βλ. λ. -δόρος)]. ριµαρω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {ρίµαρ-α κ. -ισα) ♦ 1. (µετβ.) συνθέτω ρίµες, οµοιοκατάληκτα 
στιχάκια: ρίµαρε κάτι στα πρόχειρα ♦ 2. (αµετβ.) (για στίχους) κάνω 
οµοιοκαταληξία: δεν ριµάρουν οι στίχοι ΣΥΝ. οµοιοκαταληκτώ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rimare < rima (βλ. λ. ρίµα)]. ριµάτα κ. ριµάδα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} µακρύ ποίηµα µε δίστιχα που οµοιοκαταληκτούν. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. rimata < rimare (βλ. κ. ριµάρω)]. ριµέικ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜΑΤ. 
η νεότερη εκδοχή παλαιότερης ταινίας από καλλιτεχνικής πλευράς (λ.χ. η ίδια 
υπόθεση µε άλλους ηθοποιούς και διαφορετικό σκηνοθέτη ή µε άλλον τρόπο 
προσέγγισης τής 

αρχικής ιστορίας κ.λπ.): η ταινία «Άρωµα γυναίκας» µε τον Αλ Πα-τσίνο 
αποτελεί ~ τής παλαιότερης οµώνυµης ταινίας µε τον Βιττόριο Γκάσµαν. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. remake «ξαναφτειάχνω»]. ρίµελ (το) {άκλ.} καλλυντικό σε 
υγρή µορφή για το βάψιµο τής γραµµής των ριζών των βλεφαρίδων µε πινελάκι. 
[ΕΤΥΜ. < Rimmel, εµπορική επωνυµία τού προϊόντος]. ριµπάουντ (το) {άκλ.} 
(κυρ. στο µπάσκετ) η απόκτηση τής µπάλας από επιτιθέµενο ή αµυνόµενο παίκτη 
µετά από άστοχο σουτ: παίρνω | κερδίζω ~ || αµυντικό | επιθετικό | εύκολο | 
δύσκολο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. rebound «αναπηδώ» < γαλλ. rebondir < re- (< λατ. 
re-«ανα→) + bondir «πηδώ, τινάζοµαι» < δηµώδ. λατ. *bombitire, πα-ράλλ. τ. 
τού bombitäre «θορυβώ, βουίζω» (< λατ. bombus < αρχ. βόµβος)]. ρίνα (η) 
{ρινών} ψάρι τής θάλασσας, µε σκληρό και τραχύ δέρµα, πε-πλατυσµένο σώµα 
και πλατιά εκτεταµένα θωρακικά πτερύγια, που έχει τα βράγχια στο κάτω µέρος 
τού σώµατος του· αλλιώς άγγελος τής θάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρίνα < αρχ. ρίνη, λ. µε δύο βασικές σηµ.: (α) λίµα, λειαντικό 
εργαλείο (β) το ψάρι «άγγελος τής θάλασσας». Όσον αφορά στη σύνδεση των 
δύο σηµ., έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. προσδιόριζε αρχικώς ένα ψάρι µε 
τραχύ δέρµα, από όπου προέκυψε αργότερα η σηµ. τού λειαντικού εργαλείου- 
ωστόσο το αρχ. ρινός (ή), προς το οποίο συνδ. ετυµολογικά η λ., δεν αναφέρεται 
ποτέ στα λέπια των ψαριών, παρά µόνο στο δέρµα ανθρώπων και βοοειδών. 
Έτσι, ίσως ισχύει το αντίστροφο, δηλ. η αρχική σηµ. «λίµα» έδωσε την αφορµή 
για τη µετέπειτα χρήση τής λ. ως ονοµασίας ψαριού µε τραχύ δέρµα. Για το 
µορφολογικό µέρος τής ετυµολογίας βλ. λ. ρίνη]. ρινγκ (το) {άκλ.} 1. τετράγωνη 
εξέδρα που περικλείεται από σκοινιά, στην οποία γίνονται αγώνες πυγµαχίας ή 
επαγγελµατικής ελεύθερης πάλης (κατς) (βλ. κ. λ. κανναβάτσο)- ΦΡ. ανεβαίνω 
στο ρινγκ (i) µετέχω σε πυγµαχικό αγώνα (ii) αρχίζω πυγµαχική καριέρα, 
γίνοµαι πυγµάχος 2. (µτφ.) κάθε τόπος ή χώρος εντονότατου ανταγωνισµού, 
σκληρής και βίαιης αντιπαράθεσης: το ~ τής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. ring 
«κρίκος, δακτύλιος, δαχτυλίδι» (εποµένως και η παλαίστρα που έχει τέτοιο 
σχήµα) < αρχ. αγγλ. hring]. ρίνη (η) {ρινών} η λίµα (βλ.λ.). Επίσης pm'o (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρίνη «λίµα, λειαντικό εργαλείο - το ψάρι "άγγελος τής 
θάλασσας"». Η λ. συνδ. µε το αρχ. ουσ. ρινός (ή) «δέρµα, τρίχωµα (ανθρώπων 
και βοοειδών)» (ήδη µυκ. wi-ri-no), πράγµα που οδηγεί σε θ. *Fpl-vo-, πιθ. 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wr-ei- (παρέκταση τού I.E. θ. *wer- «σχίζω, 
χαράσσω»), πβ. αρχ. αγγλ. wrîtan «χαράσσω, γράφω, ιχνογραφώ» (> αγγλ. write 
«γράφω»), µεσν. κάτω γερµ. wrîten «χαράσσω, γράφω», γερµ. reiben κ.ά. Για τη 
σύνδεση των δύο σηµ. τής λ. ρίνη, βλ. λ. ρίνα]. ρίνη µα (το) → ρίνισµα ρινίδι 
(το) {ρινιδ-ιού | -ιών} το ρίνισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < ρίνη + παραγ. επίθηµα -ίδι 
(πβ. πριόνι - πριονίδι, πιστόλι -πιστολίδι)]. ρινίζω ρ. µετβ. {ρίνισ-α, -µένος} 
τρίβω (κάτι, µια επιφάνεια) µε ρίνη ΣΥΝ. λιµάρω. — ρίνιση (η). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ρινίζω < αρχ. ρίνη (βλ.λ.)]. ρινικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε 
τη µύτη: ~ διάφραγµα 
Ι κατάρρους | οστό | κοιλότητα | σύµφωνο. ρίνισµα (το) {ρινίσµ-ατος | -ατα, -
άτων} πολύ µικρό κοµµάτι ενός υλικού, κυρ. ξύλου ή µετάλλου, που αποσπάται 
κατά το λιµάρισµα του: (συνήθ. στον πληθ.) τα ~ τού ξύλου ΣΥΝ. πριονίδι. 
Επίσης ρίνηµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρίνισµα < ρινίζω < αρχ. ρίνη (βλ.λ.)]. ρινισµός 
(ο) [1830] διαταραχή τού λόγου, κατά την οποία ο πάσχων αντικαθιστά τους 
φθόγγους β, λ, π µε τους έρρινους µ, ν, µπ κατά την άρθρωση τής οµιλίας του. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. rhinisme]. ρινίτιδα (η) [1876] {χωρ. γεν. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µύτης ή τής βλεννογόνου µεµβράνης της: πυώδης | 
αλλεργική ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinitis]. ρινο- κ. ρινό- ά 
συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε τη µύτη (ρινο-λαρυγγικός, 
ρινο-ρραγία κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το αρχ. ρις, ρινός «µύτη» (βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε 
ελληνογε-νείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. rhino-ceros, rhino-scope]. ρινόκερος κ. 
ρινόκερως (ο) (ρινόκερων) µεγαλόσωµο θηλαστικό µε παχύ Kat σκληρό δέρµα, 
µε ένα ή δύο όρθια κέρατα στο ρύγχος του, που ζει κυρ. σε τροπικές χώρες στις 
περιοχές τής Αφρικής και τής Ν. και ΝΑ. Ασίας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρινόκερως < ρινο- + -κερως < κέρας, πβ. αίγό-κερως, µονό-
κερως]. ρινολαλία κ. ρινολαλιά (η) φωνητική διαταραχή που έχει ως απο-
τέλεσµα την έρρινη προφορά τού λόγου, την παραγωγή έντονα έρρι-νων 
φθόγγων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinolalia]. ρΐνολαρυγγικός, -ή, -ό 
[1894] αυτός που σχετίζεται από κοινού µε τη µύτη και τον λάρυγγα. 
ρινόλογία (η) [1897] ΙΑΤΡ ο επιστηµονικός κλάδος που εξετάζει την ανατοµία 

τής µύτης, καθώς και τις ρινικές παθήσεις (σε επίπεδο πρόληψης και 
θεραπείας). — ρινολόγος (ο/η), ρινολογικός, -ή, -ό, ρινο-λογικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. rhinologie]. ρινόµακτρο(ν) (το) 
{ρινοµάκτρ-ου | -ων} (παλαιότ.-λόγ.) µαντήλι για τον καθαρισµό τής µύτης. 
[ΕΤΎΜ. < ρινο- + µάκτρο (βλ.λ.)]. 



ρινοπλαστική 1548 ριφιφί 
 

ρινοπλαστική (η) [1839] ΙΑΤΡ. εγχείρηση για την αποκατάσταση τής µύτης, λ.χ. 
σε περιπτώσεις τραυµατισµών (επανορθωτική) ή για την τροποποίηση τού 
σχήµατος της (διορθωτική). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
rhinoplastique]. 

ρινορραγία (η) [1889] {ρινορραγιών} ΙΑΤΡ. αιµορραγία των αγγείων τής µύτης 
ΣΥΝ. επίσταξη. 
[ΕΤΥΜ < ρινο- + -ρραγία < θ. -pay- τού αρχ. ρήγνυµι (παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinorrhagia]. 

ρινόρροια (η) [1888] {ρινορροιών} ΙΑΤΡ. εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από 
τα ρουθούνια λόγω τραυµατικών αιτίων (κάταγµα στη βάση τού κρανίου). 
[ΕΤΥΜ. < ρινο- + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ λόγω συνθέσεως) < ρέω, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinorrhoea]. 

ρινοσκόπηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. εξέταση των 
ρινικών διόδων µε το ρινοσκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. < ρινο- + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. rhinoscopies 

ρίνοσκοπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρινοσκόπηση, που 
χρησιµοποιείται ή χρησιµεύει σε αυτήν. — ρινοσκοπικ-ά | -ώς επίρρ. 

ρινοσκόπιο (το) {ρινοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο για την εξέταση των 
κοιλοτήτων τής µύτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. rhinoscope]. 

ρινότµητος, -η, -ο αυτός που του έχουν κόψει τη µύτη. 
ρινοτοµία (η) [µεσν.] {ρινοτοµιών} 1. το κόψιµο τής µύτης (παλαιότ. ως 

τιµωρία) 2. ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή στη µύτη. — ρινοτοµώ ρ. [µεσν.Η-
είς...}. 

ρινοφάρυγγας (ο) {ρινοφαρυγγών} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού φάρυγγα που βρίσκεται 
πίσω από τις ρινικές θαλάµες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
rhinopharynx]. 

ρινοφαρυγγικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µύτη και τον 
φάρυγγα. 

ρινοφαρυγγίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µύτης και τού φάρυγγα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinopharyngitis]. 

ρινοφωνία (η) [1852] {ρινοφωνιών} 1. ΙΑΤΡ. διαταραχή τής προφορικής 
οµιλίας, κατά την οποία ο ασθενής µιλάει µε τη µύτη ΣΥΝ. ρινισµός 2. 
(συνεκδ.) η έρρινη οµιλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
rhinophonia]. 

ρινόφωνος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που µιλάει έρρινα, µε τη µύτη 2. ΙΑΤΡ. αυτός 
που πάσχει από ρινοφωνία. — ρινοφωνικός. -ή, -ό, ρι-νοφωνικ-ά | -ώς επίρρ. 

ρινοψία (η) {ρινοψιών} ΙΑΤΡ. στραβισµός, κατά τον οποίο τα µάτια 
στρέφονται, ώστε να βλέπουν τη µύτη. [ΕΤΥΜ. < ριν)ο)- + -οψία < όψη]. 

ριντό (το) {άκλ.} 1. η αυλαία τού θεάτρου 2. (γενικότ.) κουρτίνα, πα-
ραπέτασµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rideau «παραπέτασµα, κουρτίνα» < rider «πτυχώνω, 
ζαρώνω» < αρχ. γερµ. riden «συστρέφω, στρίβω»]. 

ριξιά (η) 1. το ρίξιµο, η βολή 2. (ειδικότ.) η ποσότητα τής γόµωσης πυροβόλου 
όπλου · 3. η ζαριά: τους τα πήρε όλα µε µια ~ · 4. (λαϊκ.) η εκσπερµάτιση: (για 
µικρόσωµους ανθρώπους) αυτός είναι µισή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 
[ΕΤΥΜ. < θ. ριξ- τού ρ. ρίχνω (βλ.λ.), πβ. αόρ. έ-ριξ-α, + -ιά (πβ. περ-πατησ-
ιά, πατησ-ιά, καυχησ-ιά)]. 

ρίξιµο (το) {ριξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ρίχνει κανείς (κάτι): ~ πέτρας | 
ακοντίου 2. το γκρέµισµα, η κατεδάφιση: - κτηρίου | φράχτη | τοίχου · 3. (µτφ. 
σε συναλλαγές) η εξαπάτηση: δεν άντεξε το ~ στη µοιρασιά ΣΥΝ. κοροϊδία · 4. 
η έκτρωση: το ~ τού παιδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 
[ΕΤΥΜ. < θ. ριξ- (βλ. λ. ριξιά) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κάψ-ιµο, βρέξ-ψο]. 

Pio (το) 1. ακρωτήριο τής Β∆. Πελοποννήσου µεταξύ Πάτρας και Αιγίου, που 
συνδέεται µε την απέναντι ακτή τής Στερεάς Ελλάδας (Αντίρριο) µε 
πορθµείο: η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου 2. κοινότητα στην παραπάνω περιοχή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ψίον (Άχαϊκόν) < ουσ. ρίον «κορυφή όρους - ακρωτήριο», 
αβεβ. ετύµου. Αν θεωρηθεί αποδεκτή η ταύτιση τής λ. µε το µυκ. ri-jo 
«ακρωτήριο», η απουσία αρχικού δίγαµµα αποκλείει οποιαδήποτε συσχέτιση 
µε τ. που εµφανίζουν αρχικό *wr- (λ.χ. αρχ. σαξ. wrisil «γίγαντας», αρχ. γερµ. 
riso (< *wrisan-), γερµ. Riese κ.ά.). Πιθανότερη φαίνεται η αναγωγή σε τ. 
*sri-jo- και, ως εκ τούτου, η σύνδεση µε χεττ. §er «ψηλά», sarà «προς τα 
πάνω» (< I.E. *ser- | *sr- «ψηλός - αιχµή»)]. 

Ρίο ντε Ζανέιρο (Τζανειρο) κ. Ρίο Ιανέιρο (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι τής 
Βραζιλίας, πασίγνωστο για το καρναβάλι του. [ΕΤΥΜ. < πορτ. Rio de Janeiro 
«Ποταµός τού Ιανουαρίου» (προφ. Ρίου ντε Ζανέιρου), ονοµασία που δόθηκε 
εσφαλµένα από µέλη τής αποστολής τού εξερευνητή Amerigo Vespucci στις 
1/1/1502, τα οποία νόµισαν πως ο όρµος Γκουαναµπάρα σχηµατιζόταν από τις 
εκβολές ποταµού]. 

ριπαίος, -α, -ο [1894] (λόγ.) (για άνεµο) ξαφνικός, σφοδρός και µικρής 
διάρκειας. [ΕΤΥΜ. < ριπή]. 

ριπή (η) 1. ΣΤΡΑΤ. (α) η βολή πολλών σφαιρών ταυτοχρόνως από ένα όπλο, 
που πραγµατοποιείται πατώντας σταθερά (συνεχώς) τη σκανδάλη: οι ~ τού 
πολυβόλου «γάζωσαν» τους άνδρες τής περιπόλου- ΦΡ. (α) κατά ριπάς µε 
ριπές: βολή κατά βολή (µία σφαίρα σε κάθε πάτηµα τής σκανδάλης) και βολή ~ 
|| (µτφ.) «διάφοροι σχολιαστές στα Μ.Μ.Ε. άρχισαν να πυροβολούν κατά ριπάς 
κατά των εκπαιδευτικών και τής Ο.Λ.Μ.Ε.» (εφηµ.) (β) (µτφ.) εν ριπή 
οφθαλµού (εν ριπή οφθαλµού, Κ.∆. Α' Κορινθ. 15, 52) πάρα πολύ γρήγορα, 
στη στιγµή, 

ακαριαία: εξαφανίστηκε ~ (β) η ταυτόχρονη βολή οµάδας όπλων: ~ 
πυροβόλων · 2. το ξαφνικό και δυνατό φύσηµα τού ανέµου, η απότοµη 
αύξηση τής ταχύτητας του (πάνω από τεσσεράµισι µέτρα ανά δευτερόλεπτο), 
που δεν διαρκεί περισσότερο από είκοσι δευτερόλεπτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, ρίχνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ριπή < ρίπτω (βλ.λ.)]. 

ριπίδι (το) {ριπιδ-ιού | -ιών} 1. βεντάλια από ψαθί, ύφασµα, χαρτί ή φτερά 
πουλιών για δροσισµό τού προσώπου: « παίρνοντας ένα χάρτινο ~ από το 
τραπέζι, άρχισε να φυσά τού Αντώνη» (Π. ∆έλτα) 2. (παλαιότ.) λειτουργικό 
σκεύος από φτερά, ύφασµα ή µέταλλο, που το χρησιµοποιούσαν κατά τη Θεία 
Λειτουργία για να διώχνουν τα έντοµα τα οποία τυχόν επικάθονταν στα ιερά 
σκεύη (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω, -ρρ. [ETYM. < µτγν. ριπίδιον, υποκ. τού 
αρχ. ριπίς, -ίδος < ριπίζω < ριπή]. 

ριπιδοειδής, -ής, -ές [1880] {ριπιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα βεντάλιας. Επίσης ριπιδωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-%, -ες- 

ριπιζω ρ. µετβ. {ρίπισα} (λόγ.) 1. προκαλώ ριπή, αερίζω, ανεµίζω 2. (µτφ.) 
εξάπτω, ερεθίζω ΣΥΝ. αναρριπίζω. — ρίπιση (η) [µτγν.] κ. ρί-πισµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ριπίζω < ριπή (βλ.λ.)]. 

ριπλέι (το) {άκλ.} ελλην. επανάληψη- η επαναπροβολή στιγµιότυπου στην 
τηλεόραση, στην ίδια ταχύτητα ή συνηθέστ. σε αργή κίνηση, ώστε να 
διακρίνει κανείς (κάτι) καλύτερα ή να ξαναδεί µια σκηνή: ο σκηνοθέτης µάς 
έδειξε την επίµαχη φάση τού µατς σε πολλά ~ || στο ~ φάνηκε καθαρά το 
πρόσωπο τού ληστή- ΦΡ. (αργκό) κάνω ένα ριπλέι επαναλαµβάνω: για κάνε 
ένα ριπλέι σ' αυτό που είπες, γιατί δεν το 'πιασα µε την πρώτη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
replay]. 

ριπολίνη (η) {χωρ. πληθ.} ελαιόχρωµα καλής ποιότητας και µεγάλης 
στιλπνότητας που στεγνώνει γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ripolin (νόθο συνθ.) < Riep (όνοµα Ολλανδού 
εφευρέτη) + -olin < -ol (< huile «λάδι»)]. 

ρίπος (ο) (λόγ.) 1. η ψάθα, η καλαµωτή · 2. ΝΑΥΤ. πλέγµα από φθαρµένα 
σχοινιά, που χρησιµεύει στην περιτύλιξη των χοντρών καραβό-σχοινων για 
την προστασία τους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίπος, παράλλ. τού ουσ. ρίψ, ριπός «ψάθα, πλέγµα λυγαριάς», 
τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, πιθ. προελλην. δάνειο. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η 
λ. συνδ. µε το ρ. ρίπτω (βλ.λ.) µέσω θ. *wrip- (αρχική σηµ. «στρέφω, 
γυρίζω») και µε γοτθ. wairban «ρίχνω», γερµ. werfen, λιθ. viîbas «βλαστός, 
βέργα»]. 

ρίπτω ρ. µετβ. {έρριψα, ερρίφθην, -ης, -η... (µτχ. ριφθείς, -είσα, -έν), µτχ. 
παρακ. ερριµµένος} (λόγ.) ρίχνω (βλ.λ.)- ΦΡ. Ο κύβος ερρίφθη βλ. λ. κύβος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διώχνω, µετοχή, ρίχνω, -pp. [ETYM < αρχ. ρίπτω, βλ. λ. ρίχνω]. 

ρις (η) [αρχ.] [ριν-ός, -α | -ες, -ών} (λόγ.) η µύτη (βλ.λ.)- µόνο σε σύνθετα και 
παράγωγα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίς, ρινός, αγν. ετύµου. Η λ. παρουσιάζεται αποµονωµένη από 
τις συνώνυµες λ. των άλλων I.E. γλωσσών, λ.χ. λατ nârês, nâsus (> γαλλ. nez, 
ισπ. naso), γερµ. Nase, αγγλ. nose κ.ά. Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε αρχ. 
ιρλ. srön «µύτη», άποψη που παραµένει ανεπιβεβαίωτη. Βλ. λ. ρινο-]. 

ρισκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρίσκαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) εκθέτω σε 
κίνδυνο, διακινδυνεύω: ~ χρήµατα | τη ζωή µου || δεν το ~ να πάρω µια τέτοια 
απόφαση ♦ 2. (αµετβ.) µπαίνω σε κίνδυνο, διακινδυνεύω: είναι συντηρητικός 
παίχτης, δεν ρισκάρει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. rischiare < rischio 
(βλ. κ. ρίσκο)]. 

ρίσκο (το) 1. ο κίνδυνος, η διακινδύνευση: υπήρχε µεγάλο ~ σε αυτό το 
επιχειρηµατικό άνοιγµα || άνθρωπος τού ~ || πήρε όλο το ~ πάνω του (ανέλαβε 
την ευθύνη τού τολµήµατος) 2. (συνεκδ.) η παρακινδυνευµένη ενέργεια: ήταν 
~ αυτή η επένδυση. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. risco | rischio, αρχική σηµ. «κίνδυνοι σε θαλάσσιο ταξίδι ή σε 
στρατιωτική επιχείρηση», αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλ. ιταλ. risico < µεσν. λατ. 
risicum, ίσως < µεσν. ριζικόν (βλ.λ.)]. 

ρίταρντάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική µουσική ένδειξη, που δηλώνει 
βαθµιαία επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. ραλεντάντο ANT. 
ατσελεράντο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ritardando < λατ. retardandum, γερούνδιο τού ρ. retardare 
«βραδύνω, καθυστερώ» < re- «ava→ + tardare < tardus «βραδύς, νωθρός»]. 

ριτενούτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική ένδειξη, δηλώνει βαθµιαία επιβράδυνση 
τής ρυθµικής αγωγής (τέµπο)- διαφέρει από το σοστενούτο, κατά το ότι το 
τελευταίο δηλώνει άµεση επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. 
ραλεντάντο, ρίταρντάντο ANT. ατσελεράντο, στριντζέντο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
ritenuto < ρ. ritenere «κρατώ, συγκρατώ» < λατ. retinêre «κατέχω, 
διαφυλάττω, συγκρατώ» < re- «ava→ + tenere «έχω, κατέχω, κρατώ»]. 

ριτσερκάρε (το) {άκλ.} µορφή τής πολυφωνικής µουσικής, πρόδροµος τής 
φούγκας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ricercare «ερευνώ, εξετάζω» < ri- (< λατ. re- «ava→) + 
cercare < µτγν. λατ. circare «κάνω κύκλο, επιστρέφω» (< λατ. circus «κύκλος, 
γύρος»)]. 

ρίφι (το) {ριφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το µικρό κατσίκι ΣΥΝ. κατσικάκι. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ρίφι(ν) < µτγν. έρίφιον (βλ.λ.)]. 

ριφιφί (το) {άκλ.} µέθοδος διάρρηξης που συνίσταται όχι στην απευ-θείας 
παραβίαση τής κύριας εσόδου ενός χώρου (καταστήµατος, τράπεζας κλπ.), 
αλλά στην πλάγια εισβολή σε αυτόν µέσω ανοίγµατος που γίνεται από 
διπλανό κτήριο σε έναν από τους τοίχους του: οι κλέφτες λήστεψαν την 
τράπεζα µε τη µέθοδο τού ~ || οι κλέφτες έκαναν ~. 



Ριχάρδος 1549 ρόβι 
 

[ΕΤΥΜ. Από την οµώνυµη ταινία τού J. Dassin (1954), όπου παρουσιάζεται 
ληστεία κοσµηµάτων µε αυτή τη µέθοδο. Η ίδια η γαλλ. λ. rififi (αργκό) σηµαίνει 
«σύγκρουση, καβγάς» και ανάγεται στο ουσ. rif «όπλο, φωτιά»]. Ριχάρδος (ο) 1. 
όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γερµ. 
ονόµατος Richard < αρχ. γερµ. rie «δύναµη, ισχύς» + hart «σκληρός, γενναίος». 
Το όνοµα έχει διαδοθεί ευρύτατα στις ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. Richard, γαλλ. 
Richard, πολ. Ryszard κ.ά.]. ρίχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έριξα, ρίχτηκα, ριγµένος} 

♦ (µετβ.) 1. (α) κάνω (κάποιον/κάτι) να πέσει από ψηλότερο σε χαµηλότερο 
σηµείο: τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο || ~ κάποιον στη θάλασσα 

|| - κάτω ένα δέντρο | τον αντίπαλο στο έδαφος | το εχθρικό αεροπλάνο µε πύραυλο 
(καταρρίπτω) (β) σε φρ. αντί των απρόσωπων ρ. βρέχει, χιονίζει: ρίχνει βροχή, 

ρίχνει χιόνι, ρίχνει καρεκλοπόδαρα (= πολλή βροχή) 2. γκρεµίζω: έριξε έναν 
τοίχο, για να µεγαλώσει το σαλόνι 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να χάσει την 

κυρίαρχη θέση που έχει: µε την αποστασία του έριξε την κυβέρνηση || ο Π.Α.O.K. 
νίκησε τον Π.Α.Ο. και τον έριξε από την κορυφή τής βαθµολογίας 4. (α) µειώνω: ~ 
τις τιµές | τη θερµοκρασία || ~ τις βάσεις για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. (β) υποβιβάζω: ~ 

το επίπεδο τής συζήτησης 5. (α) πετώ (κάτι) στον αέρα και σε απόσταση από 
εµένα µε µια δυνατή κίνηση τού χεριού µου: ~ πέτρα | δίσκο | ακόντιο ΣΥΝ. 

εκσφενδονίζω, εκτοξεύω (β) πετώ κάτι µέσα σε κάτι άλλο: ~ τα σκουπίδια στον 
κάδο || ~ µπάζα σε ένα ρέµα 6. πυροβολώ: ~ σφαίρες | βλήµατα | ρουκέτες | 

όλµους | οβίδες | τουφεκιές || φοβήθηκε µήπως οι ληστές τού ρίξουν 7. χύνω ολό-
γυρα, διασκορπίζω (κάτι), ραίνω µε (κάτι): έριχναν ρύζι και κουφέτα στους 

νεόνυµφους 8. πείθω µε πονηρό τρόπο ή ξεγελώ: ~ κάποιον µε υποσχέσεις || λέγε-
λέγε την έριξε στο τέλος και του έδωσε τα λεφτά 9. (~ κάποιον σε κάτι) αδικώ 

(κάποιον σε κάτι για να ωφεληθώ εγώ), δεν αντιµετωπίζω ισότιµα: τον έριξαν 
στη µοιρασιά || αισθάνεται ριγµένος- λέει ότι του δίνουν πάντα τα λιγότερα 10. 
(ειδικότ. για φλερτ) καταφέρνω, κάνω (κάποιον) να υποκύψει στις προτάσεις 

µου, στις επιθυµίες µου: την έριξε µε τα γλυκόλογα || ρίχνει τις γυναίκες στο άψε-
σβήσε 11. αφήνω ή εξωθώ (κάποιον) να καταλήξει (κάπου) (συνήθ. σε κακή 

κατάσταση): µε τις ιδιωτικοποιήσεις ρίχνουν τους εργαζοµένους στην ανεργία || η 
ανέχεια τους έριξε στα χέρια των τοκογλύφων || η απογοήτευση τον έριξε στο ποτό 

|| (για ασθένεια) η γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι 12. χτυπώ µε συγκεκριµένο τρόπο: 
~ σφαλιάρα | κλοτσιά | χαστούκι | γροθιά' ΦΡ. ρίχνω ξύλο δέρνω, ξυλοκοπώ 13. 

(για ποινή) επιβάλλω: ο διοικητής τού έριξε δέκα µέρες φυλακή 14. αποδίδω 
(κάτι) σε (κάποιον): ο προπονητής έριξε την ευθύνη τής ήττας στους παίκτες || 

έριξαν στον διαχειριστή το φταίξιµο ΣΥΝ. επιρρίπτω 15. βάζω (συγκεκριµένο 
ψηφοδέλτιο) στην κάλπη: ~ λευκό | άκυρο | ψήφο υπέρ ενός κόµµατος || τι έριξες; 

(τι ψήφισες;) 16. τοποθετώ: τι λέτε, ρίχνουµε στον φούρνο κανένα αρνάκι µε 
πατάτες; 17. εισηγούµαι, προτείνω, σε φρ. όπως ρίχνω το σύνθηµα, ρίχνω µια 

πρόταση | ιδέα στο τραπέζι (για συζήτηση) 18. (για προϊόντα) παρουσιάζω και 
προωθώ: ~ καινούργια µοντέλα υπολογιστών στην αγορά ΣΥΝ. κυκλοφορώ 19. σε 
φρ. που δηλώνουν υπεροχή σε ηλικία, ύψος κ.λπ., όπως: του ρίχνω δέκα χρόνια, 
σου ρίχνω είκοσι πόντους (στο ύψος) || εσύ µη µιλάς- σου ρίχνω µερικά χρονάκια 

και κάτι παραπάνω ξέρω από σένα! ♦ (αµετβ.) 20. ρίχνω πυροβολισµούς στον 
αέρα πυροβολώ για εκφοβισµό: οι ληστές έριξαν δύο πιστολιές στον αέρα και 

εξαφανίστηκαν 21. (τριτοπρόσ. ρίχνει) βρέχει: από το πρωί ρίχνει συνεχώς- 
(µεσοπαθ. ρίχνοµαι) 22. (µτφ.) ορµώ, επιτίθεµαι: του ρίχτηκαν ληστές || ρίχτηκαν 

στη µάχη || ρίχτηκαν στον καβγά- ΦΡ. (α) ρίχνοµαι στα πόδια (κάποιου) 
εκλιπαρώ, ικετεύω (κάποιον) (β) ρίχνοµαι στην αγκαλιά | στον λαιµό (κάποιου) 

πέφτω µε πάθος στην αγκαλιά, στον λαιµό (κάποιου) (γ) ρίχνοµαι στη φωτιά για 
κάποιον θυσιάζοµαι για (κάποιον) 23. (µτφ.) (α) πλησιάζω ερωτικά: ένας νεαρός 

στο µπαρ τής ρίχτηκε (β) κάνω ερωτικές χειρονοµίες, παρε\Όχλώ σεξουαλικά: 
της ρίχτηκε µόλις έµειναν µόνοι || ρίχνεται σ' όποια γυναίκα συναντήσει 24. 

ασχολούµαι µε πάθος, αφοσιώνοµαι µε ζήλο, δίνοµαι σε (κάτι): ρίχτηκε στις 
διασκεδάσεις- ΦΡ. ρίχνοµαι µε τα µούτρα σε (κάτι) καταπιάνοµαι µε ζήλο ή µε 
µεγάλη όρεξη σε (κάτι): ~ στη δουλειά | στο φαί · ΦΡ. (α) ρίχνω το παιδί κάνω 

έκτρωση: δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί και πήγε και το 'ρίξε (β) ρίχνω ένα 
βλέµµα (σε κάποιον) κοιτάζω (κάποιον) µε ορισµένη διάθεση (επιθετική, 

ερωτική, τρυφερή κ.λπ.(: της έριξε ένα βλέµµα όλο τρυφερότητα || του έριξε ένα 
αυστηρό βλέµµα (γ) ρίχνω µια µατιά (κάπου) κοιτάζω (κάπου) πρόχειρα: έριξε 

µια µατιά στην εφηµερίδα και µετά έπεσε για ύπνο || ρίξε µια µατιά στον κήπο, 
γιατί µου φαίνεται ότι άκουσα έναν θόρυβο (δ) ρίχνω ρίζες (ί) (για φυτό) ριζώνω 
(ii) µένω πολύ ώρα κάπου ή εγκαθίσταµαι κάπου (ε) το ρίχνω (σε κάτι) αρχίζω 

να (κάνω κάτι), επιδίδοµαι ή αφοσιώνοµαι σε (κάτι): ~ στο διάβασµα | στο ποτό | 
στη ντόλτσε βίτα | στα χαρτιά || - στο αστείο | στο καλαµπούρι | στην πλάκα (στ) 

το ρίχνω έξω αρχίζω τις διασκεδάσεις: µην κάθεσαι όλη µέρα κλεισµένη στο 
σπίτι-ρίξ' το λίγο έξω! || το ρίχνει έξω συχνά, αλλά πάντοτε συνοδευόµενος από τη 

σύζυγο του (ζ) ρίχνω (κάτι) πάνω µου φορώ ένα ρούχο, συνήθ. για προστασία 
(από κρύο, υγρασία, ήλιο κ.λπ.): ρίξε µια ζακέτα πάνω σου, θα κρυώσεις! (η) 

ρίχνω µπόι | ανάστηµα ψηλώνω: µέσα σ' ένα καλοκαίρι έριξε µπόι και µε πέρασε 
στο ύψος (θ) ρίχνω φως (σε κάτι) (ι) (κυριολ.) φωτίζω (κάτι) (ii) κάνω (κάτι) 

ξεκάθαρο, ερµηνεύω, φέρνοντας στην επιφάνεια στοιχεία: η εισαγγελική έρευνα 
ρίχνει νέο φως στην υπόθεση τού ναυαγίου (ι) ρίχνω πολλά λεφτά επενδύω 

µεγάλα ποσά (κάπου): έχει ρίξει πολλά λεφτά σ' αυτή την επιχείρηση (ια) ρίχνω 
µαύρη πέτρα πίσω µου βλ. λ. µαύρος (ιβ) ρίχνω άδεια, να πιάσω γεµάτα 

δοκιµάζω να αποσπάσω ένα µυστικό µε έµµεσο τρόπο (ιγ) το ρίχνω στην τρελή | 
στην πα- 

λαβή κάνω τον ανήξερο: µόλις τον ρώτησα πότε θα µε πληρώσει, το 'ρίξε στην 
τρελή (ιδ) ρίχνω το δηλητήριο µου | το φαρµάκι µου λέω κακίες (ιε) ρίχνω 
(κάποιον) στα σίδερα φυλακίζω (κάποιον) (ιστ) ρίχνω το βάρος µου σε (κάτι) 
αποδίδω σπουδαιότητα σε (κάτι), επικεντρώνω την προσοχή µου σε αυτό: 
«δεν υπήρχε καµία προοπτική γι' αυτά τα παιδιά αν συνέχιζαν τον αθλητισµό, 
έτσι προτίµησαν να ρίξουν όλο τους το βάρος στο σχολείο» (εφηµ.) (ιζ) ρίχνω 
τα χαρτιά βλ. λ. χαρτί (ιη) ρίχνω τον εγωισµό µου υποχωρώ, κάνω εγώ το 
πρώτο βήµα (συνήθ. σε διένεξη): έριξε τον εγωισµό του και πήγε και της µίλησε 
αυτός πρώτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, διώχνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *ρίφνω < *ρίφτω 
< αρχ. ρίπτω. Το -χ- οφείλεται, κατά µία άποψη, σε ανοµοίωση και απόσπαση 
από το συνθ. άπο-ρρίφνω < άπο-ρρίφτω < άπο-ρρίπτω ή, κατ' άλλη εκδοχή, σε 
συµφυρυ-ό των αορ. ερριψα και έρρηξα (τού ρ. ρήγνυµί). Το αρχ. ρίπτω < 
*Ερί/τ-/ω ανάγεται πιθ. σε θ. *wrï-p-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wrei-p- 
«στρέφω, γυρίζω» και συνδ. µε αρχ. γερµ. rîban (> γερµ. reiben «τρίβω»). 
Παράγ. ριπ-ή, ρΐψ-ις (-η), ριξ-ιά κ.ά.]. 

ρίχνω - ρίπτω. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, αντίθετα προς το απλό 
ρήµα που µεταπλάστηκε (ρίπτω > ρίχνω, όπως και διώκω > διώχνω, λύω > 
λύνω, δίδω > δίνω κ.λπ.) τα σύνθετα ρήµατα διατήρησαν την αρχική 
µορφή, π.χ. επιρ-ρίπτω (πβ. επι-διώκω, επι-λύω, επι-δίδω κ.λπ.). Σύνθετα 
τού ρίπτω: απορ-ρίπτω (απόρριψη, απορριπτικός, απορριπτέος), καταρ-
ρίπτω (κατάρριψη, καταρριπτικός), επψ-ρίπτω (επίρριψη), ενώ από το ρίχνω 
πλάστηκε το σύνθετο απορίχνω (για εγκύους), διαφορετικό σε σηµασία 
από το απορρίπτω. Αλλα σύνθετα τού ρίπτω: ριψο-κίνδυνος, ρίψ-ασπις. 
Παράγωγα τού ρίπτω: ριπή (εν ριπή οφθαλµού), ριπίδι «βεντάλια», 
αναρριπίζω (τα πάθη) «αναµοχλεύω», ρίψη, µε µτχ. ερριµµένος από το 
ρίχνω παράγονται τα ρίξιµο, ριξιά, µε µτχ. ριγµένος «αδικηµένος». 
Η µετοχή ερριµµένος χρησιµοποιείται στην παροιµιώδη ρήση τού 
Σωκράτη (στα Αποµνηµονεύµατα τού Ξενοφώντος III, 1.7) «λίθοι και 
πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως έρριµµένα», που ο µεν Σωκράτης τη 
χρησιµοποιεί για να χαρακτηρίσει τον «άτακτο στρατό», αλλά σήµερα 
δηλώνει τη σύγχυση, την αταξία, την ανακατωσούρα. 

ριχτάρι (το) {ριχταρ-ιού | -ιών} ακριβό (συνήθ.) και περίτεχνο ύφασµα που 
στρώνεται ως διακοσµητικό σε καναπέδες, κρεβάτια κ.λπ.: µπορείτε µε ένα ~ ν' 
αλλάξετε την εικόνα τού σαλονιού σας. [ΕΤΥΜ < ριχτός + παραγ. επίθηµα -
άρι]. 

ρίχτε ρ (το) {άκλ.} καθένας από τους βαθµούς τής κλίµακας Ρίχτερ-ΦΡ. 
κλίµακα Ρίχτερ κλίµακα για τη µέτρηση τού µεγέθους των σεισµών: σεισµική 
δόνηση πέντε βαθµών τής κλίµακας Ρίχτερ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Richter, από το 
όνοµα τού Αµερικανού σεισµολόγου Charles F. Richter (1900-1985), ο οποίος 
σε συνεργασία µε τον καθηγητή Β. Gutenberg επινόησε τη φερώνυµη 
κλίµακα]. 

ριχτί (το) {ριχτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κάθετο τµήµα τού σκαλοπατιού, σε 
αντίθεση µε το οριζόντιο (πάτηµα). 

ριχτός, -ή, -ό 1. (για ρούχα) (α) ριγµένος στους ώµους: ~ ζακέτα ΣΥΝ. 
ανάρριχτος (β) αυτός που δεν είναι εφαρµοστός: βάλε κάτι ριχτό, να είσαι 
άνετα · 2. (για επιφάνειες) επικλινής, γειρτός. 

ρίψασπις (ο) {ριψάσπ-ιδος | -ίδων} (αρχαιοπρ.) 1. (κατά την αρχαιότητα) ο 
πολεµιστής που έριχνε κάτω την ασπίδα του, εγκατέλειπε τη µάχη και 
τρεπόταν σε φυγή ΣΥΝ. φυγοπόλεµος, λιποτάκτης 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
εγκαταλείπει λόγω δειλίας κάθε αγωνιστική προσπάθεια ΣΥΝ. φυγόµαχος, 
δειλός. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρίψασπις, -ιδος < ριψ- (< ρίπτω) + ασπίς, -ίδος]. 

ρίψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ενέργεια µε την οποία αφήνει ή ωθεί 
κανείς κάτι να κινηθεί από ύψος προς χαµηλότερο σηµείο: η ~ βοµβών από 
βοµβαρδιστικό αεροπλάνο || οι ~ νερού από πυροσβεστικό αεροσκάφος || ~ 
αλεξιπτωτιστών || ~ εφοδίων | τροφίµων µε αλεξίπτωτο 2. η βολή, η 
εκσφενδόνιση: ~ σφαιρών | βληµάτων | πετρών 3. ΑΘΛ. ρίψεις (οι) τα 
αγωνίσµατα τού δίσκου, τού ακοντισµού, τής σφαίρας και τής σφύρας 4. 
αποθέτω κάτι άχρηστο κάπου: απαγορεύεται η ~ των µπάζων | σκουπιδιών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, ρίχνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρίψις < ρίπτω (βλ.λ.)]. 

ριψοκινδυνεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ριψοκινδύνευσα} ♦ 1. (αµετβ.) εκτίθεµαι σε 
κίνδυνο (επιχειρώντας κάτι τολµηρό): ριψοκινδΰνευσε για να τη σώσει ANT. 
προφυλάσσοµαι, ασφαλίζοµαι ♦ (µετβ.) 2. εκθέτω τον εαυτό µου σε κίνδυνο, 
βάζω σε κίνδυνο (κάτι δικό µου): ~ τη ζωή | την υγεία | την περιουσία | την 
υπόληψη | τη θέση µου ΣΥΝ. ρισκάρω ΑΝΤ. εξασφαλίζοµαι, κατοχυρώνω 3. 
(µτφ.) αποπειρώµαι, αποτολµώ (κάτι): θα ριψοκινδυνεύσω µια πρόβλεψη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ριψοκινδυνώ (-έω) (µε επίδρ. τού κινδυνεύω) < ριψοκίνδυνος 
(βλ.λ.)]. 

ριψοκίνδυνος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που ριψοκινδυνεύει: ~ αστυνόµος | 
δηµοσιογράφος | οδηγός ΣΥΝ. παράτολµος ΑΝΤ. συνετός, επιφυλακτικός 2. 
(για πράξεις) αυτός που εµπερικλείει κινδύνους: ~ αποστολή | επιχείρηση | 
οδήγηση | ανάβαση | κατάβαση | επάγγελµα ΣΥΝ. παρακινδυνευµένος ΑΝΤ. 
ασφαλής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. ριψοκίνδυνος < ριψ- (< ρίπτω, 
αόρ. ερ-ριψ-α) + συνδ. φωνήεν -ο- + κίνδυνος]. 

RNA (το) → Αρ-Εν-'Ει 
ρ ο (το) → ρω 
Ροβέρτος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < 

αγγλ. Robert | ισπ.-ιταλ. Roberto < αρχ. γερµ. Hrodebert «λαµπρή φήµη» < 
hrôd «φήµη» + beraht «λαµπρός»]. 

ρόβι (το) {ροβ-ιού | -ιών} φυτό που µοιάζει µε το µπιζέλι και καλλιεργείται για 
τους καρπούς του, αλλά και ως ζωοτροφή. 



ροβίθι 1550 ροδοκοκκινίζω 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρόβιον (µε σίγηση τού ατόνου αρχικού φωνήεντος), 
υποκ. τού όροβος, λ. που συνδ. µε το ουσ. έρέβινθος (βλ.λ.) και µε 
λατ. ervum «ρόβι». Φαίνεται πως και οι τρεις λ. αποτελούν ανεξάρ-
τητα δάνεια από άγνωστη γλώσσα τής Α. Μεσογείου]. 

ροβίθι (το) → ρεβίθι 
ροβιθιά (η)→ ρεβιθιά 
ροβινσώνας (ο) (ως προσηγορικό) πρόσωπο που ναυάγησε σε ερη-
µικό νησί ή σε παραθαλάσσια ερηµική τοποθεσία και ζει µακριά 
από τον κόσµο και τον πολιτισµό χάρη στην επινοητικότητα του και 
στις τεχνικές γνώσεις του: «ένας σύγχρονος ~, που εγκατέλειψε µαζί 
µε την οικογένεια του τον πολιτισµό, για να ζήσει στη ζούγκλα τής Κ. 
Αµερικής, φτειάχνοντας τη δική του ουτοπία» (εφηµ.). [ETYM. Από 
το όν. Robinson Crusoe (Ροβινσών Κρούσος), ήρωα τού οµώνυµου 
µυθιστορήµατος (1719-1722) τού Daniel Defoe]. 

ροβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ροβολάς... | ροβόλησα} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) κατεβαίνω γρήγορα από ύψωµα (λόφο, βουνό) σε πεδιάδα: 
«λεβέντης εροβόλαγε από ψηλή ραχούλα» (δηµοτ. τραγ.) ♦ 2. (µετβ.) 
(λογοτ.) ωθώ (κάποιον) να κατεβεί µε ορµή προς τα κάτω, να 
κατηφορίσει: τόσες ψυχές ροβόλησε στον Άδη... || «ροβόλα τα, τα γί-
δια και τα πρόβατα» (δηµοτ. τραγ.). — ροβόληµα (το). [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
< *ρεβο-βολώ (µε απλολογία και προληπτ. αφοµοίωση τού -ε) < ρέβω 
«καταρρέω» (βλ.λ.) + -βολώ (< βάλλω). Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, < 
µεσν. ροβολεύω (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ώ) < ιταλ. rubellare | 
γαλλ. rebeller «επαναστατώ» (< λατ. rebelläre < rebellis 
«επαναστάτης, αποστάτης» < re- «ανα→) + -bellis < bellum «πόλε-
µος»). Τέλος, κατ' άλλους, η λ. ανάγεται σε ιταλ. rivolare «ξαναπετώ, 
γυρίζω, επιστρέφω» < ri- (< λατ. re- «ανα→) + volare «πετώ»]. 

ρόγα (η) {ρογών} (λαϊκ. για υπηρέτες, αγρότες ή κτηνοτρόφους) ο µι-
σθός, η αµοιβή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ρογεύω (υποχωρητ.) < λατ. erogare «αποδίδω χρηµατι-
κή αµοιβή, δαπανώ» < e- προθεµ. + rogare «αιτώ, ερωτώ, προτείνω»]. 

Ρονήρος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Ρογήρος < µέσ. γερµ. Roger «διάσηµη λόγχη» < αρχ. γερµ. hrod 
«φήµη» + gêr «λόγχη, δόρυ»]. 

ρόγχος (ο) 1. η θορυβώδης αναπνοή ανθρώπου που κοιµάται, που ρο-
χαλίζει ΣΥΝ. ροχάλισµα, ροχαλητό· ΦΡ. επιθανάτιος ρόγχος η θορυ-
βώδης και δύσκολη αναπνοή ατόµου που πεθαίνει · 2. ΙΑΤΡ. (συνήθ. 
στον πληθ.) οι παθολογικοί ήχοι που παράγονται κατά την ακρόαση 
των πνευµόνων σε ασθενείς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρογχός «λαχάνιασµα» < αρχ. ρέγχω | ρέγκω «ροχαλί-
ζω» (βλ. λ. ρέγχω)}. 

ρόδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο τροχός: ~ αυτοκινήτου | λεωφορείου || 
µπροστινές | πισινές ~ || καρέκλα µε ρόδες (γραφείου) || αναπηρικό 
καροτσάκι µε ρόδες- ΦΡ. ρόδα είναι και γυρίζει η ζωή χαρακτηρίζε-
ται από συνεχείς µεταβολές, τίποτε δεν είναι µόνιµο σε αυτό τον κό-
σµο 2. ΝΑΥΤ. το τµήµα τού τιµονιού που είναι κυκλικό και το χειρίζε-
ται ο πιλότος 3. (συνεκδ.-λαϊκ.) το ιδιωτικό αυτοκίνητο ή το µηχανάκι: 
έχει ~ και κυκλοφορεί. — (υποκ.) ροδίτσα κ. ροδούλα (η). [ΕΤΥΜ. < 
βεν. roda < λατ. rota «τροχός»]. 

ρόδακας (ο) {ροδάκων} 1.το γλυπτό κόσµηµα που έχει σχήµα µικρού 
ρόδου · 2. (στη γοτθική αρχιτεκτονική) κυκλικό άνοιγµα, στην πρό-
σοψη ναού, πάνω από τον πυλώνα, διακοσµηµένο µε υαλογραφήµα-
τα που αφήνουν να διεισδύει στα υψηλότερα τµήµατα τού εσωτερι-
κού χώρου ένα απαλό φως · 3. BOT. η ακτινωτή διάταξη των φύλλων 
ορισµένων φυτών στην επιφάνεια τού εδάφους. [ΕΤΥΜ. < ρόδο + 
παραγ. επίθηµα -αξ | -ακας, πβ. θώρ-ακας]. 

ροδάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή ρόδα: έπιπλο για την τηλεόραση µε ρο-
δάκια. 

ροδακινιά (η) → ρωδακινιά 
ροδάκινο (το) → ρωδάκινο 
ροδαλός, -ή, -ό αυτός που έχει το χρώµα τού ρόδου: -µάγουλα/ επι-

δερµίδα ΣΥΝ. τριανταφυλλένιος. — ροδαλότητα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ροδαλός < αρχ. ρόδον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αλός, πβ. όµ-αλός, άπ-
αλός]. 

ροδάµνι κ. ροδάµι (το) {ροδαµν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) BOT. ο βλαστός, το 
κλωνάρι: «να µπουµπουκιάσει το κλαρί, ν' ανοίξει το ~» (δηµοτ. 
τραγ.). 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού µτγν. ρόδαµνοςΙ ράδαµνος, παράλλ. τ. τού αρχ. όρό-
δαµνοςΙ αιολ. Έρόδαµνος. Οι τ. αυτοί ανάγονται πιθ. σε p. *wrad-, συ-
νεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *wr5d- «ρίζα», πβ. λατ. radix (> γαλλ. racine, 
ισπ. raiz), αρχ. γερµ. würz (> γερµ. Wurzel), αλβ. rranzë κ.ά. Οµόρρ. 
ρίζα (< *Fpiö-ja)]. 

ροδάµυλο (το) {ροδαµύλ-ου | -ων} BOT. αµυλοειδής ουσία που εµπε-
ριέχεται στα κύτταρα των φύλλων των φυτών. 

Ροδάνθη (η) γυναικείο όνοµα. 
ροδάνθη (η) {ροδανθών} ΙΑΤΡ. εξάνθηµα τού δέρµατος, που χαρα-
κτηρίζεται από ροδόχροες κηλίδες και οφείλεται σε ποικίλους παρά-
γοντες: συφιλιδική ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ρόδον + -άνθη < άνθος]. 

ροδάνι (το) {ροδαν-ιού | -ιών} εργαλείο µε το οποίο µαζεύεται το νήµα 
τής ανέµης σε µασούρια· ΦΡ. (µτφ.) η γλώσσα (κάποιου) πάει ροδάνι 
βλ. λ. γλώσσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ροδάνη «νήµα, υφάδι, στριµµένη κλωστή» (µε αλλαγή 
γένους, πβ. καλάµι) < ροδανός | ραδαλός | ραδινός (οι κώδικες δεν 
παρέχουν την ίδια γραφή). Βλ. λ. ραδινός]. 

ροδανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] (λαϊκ.) τυλίγω το νήµα τής ανέµης σε µα-
σούρια ΣΥΝ. µασουρίζω. — ροδάνισµα (το). 

Ροδανός (ο) ποταµός τής Α. Γαλλίας που εκβάλλει στη Μεσόγειο 
Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < λατ. Rhodanus (> γαλλ. Rhône), αβεβ. ετύµου, 
ίσως προ I.E. 

*rod- «ρέω»]. 
ροδάτος, -η, -ο [µεσν.] ρόδινος (βλ.λ.). 
ροδαυγη (η) {χωρ. πληθ.) (λογοτ.) η ανατολή τού ηλίου, που συνο-
δεύεται και χαρακτηρίζεται από εκποµπή απαλού ρόδινου φωτός. 

ροδέλα (η) {δύσχρ. ροδελών} 1. µικρός µεταλλικός δακτύλιος, που το-
ποθετείται µαζί µε τη βίδα που θέλουµε να σφίξουµε ΣΥΝ. παράκυ-
κλος 2. (σπάν.) καθετί που µοιάζει εξωτερικά µε ροδέλα (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. rodela, υποκ. τού roda (βλ. κ. ρόδα)]. 

ροδέλαιο (το) [µτγν.] {ροδελαί-ου | -ων} εύοσµο, άχρωµο ή υποκίτρι-
νο αιθέριο έλαιο, που λαµβάνεται µε απόσταξη από τα φρέσκα πέ-
ταλα τής τριανταφυλλιάς και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, 
τη ζαχαροπλαστική, την ποτοποιία κ.α. 

Ροδεσία (η) (παλαιότ.) η Ζιµπάµπουε (βλ.λ.). 
ροδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ροδιού 2. ροδί (το) το 
ίδιο το χρώµα τού ροδιού. 

ρόδι κ. (λαϊκ.) ρόιδι [µεσν.] κ. ρόιδο (το) {ροδ-ιού | -ιών} ο εδώδιµος 
καρπός τής ροδιάς που έχει το µέγεθος µεγάλου πορτοκαλιού, περί-
που σφαιρικό σχήµα, φλούδα λεία, κιτρινοκαστανωπό έως κόκκινο 
χρωµατισµό και πολύσπερµο καρπό: την Πρωτοχρονιά σπάµε ένα ~ 
για γούρν ΦΡ. (α) τα κάνω ρόιδο οδηγώ τα πράγµατα σε άσχηµο ση-
µείο, τα θαλασσώνω, τα κάνω µούσκεµα: τον τελευταίο καιρό µού τα 
'χεις κάνει ρόιδο (β) σπάει το ρόδι παύει η ατυχία: τους τελευταίους 
µήνες όλο ατυχίες έχω- ελπίζω µε την καινούργια δουλειά που ξεκινώ 
να σπάσει το ρόδι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ροΐδιν (µε αναβιβασµό τού τόνου και έκκρουση) < 
µτγν. ροΐδιον, υποκ. τού αρχ. βόα | ροιά, πιθ. < *poF-iâ, που εµφανί-
ζει την ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ρέω (βλ.λ.) λόγω τού άφθονου χυµού 
που περιέχει το φρούτο ή λόγω των καθαρτικών ιδιοτήτων του. Η εκ-
δοχή αυτή θα απέκλειε τη σύνδεση µε το µυκ. ro-i-ko, αφού δεν εµ-
φανίζει το επανασυντεθειµένο δίγαµµα (-F-)]. 

ροδιά κ. ροϊδιά (η) µικρό δέντρο που ευδοκιµεί ιδιαίτερα σε βαθιά 
και πηλώδη εδάφη και καλλιεργείται για τον εδώδιµο καρπό του, το 
ρόδι. — (υποκ.) ροδίτσα (η). 

ροδιακός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε το νησί τής Ρόδου: ~ 
πέλαγος | διάλεκτος ΣΥΝ. ροδίτικος. 

ροδίζω ρ. αµετβ. [µτγν] {ρόδισ-α, -µένος} 1. παίρνω ροδοκόκκινο 
χρώµα, ψήνοµαι: ρόδισε το ψωµί | το ψητό ΣΥΝ. ροδοκοκκινίζω 2. (τρι-
τοπρόσ.) ροδίζει ανατέλλει ο ήλιος, χαράζει, ξηµερώνει. — ρόδισµα 
(το). 

ρόδινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από ρόδα (τριαντά-
φυλλα): ~ στεφάνι 2. αυτός που έχει το χρώµα τού ρόδου: ~ ανταύ-
γειες | µάγουλα ΣΥΝ. ροδοκόκκινος, τριανταφυλλής 3. ρόδινο (το) το 
ίδιο το χρώµα τού ρόδου ΣΥΝ. τριανταφυλλί, ροζ 4. (µτφ.) ευοίωνος, 
αίσιος: ~ µέλλον | προοπτικές || η κατάσταση δεν είναι ~ (δεν εµπνέει 
αισιοδοξία) || δεν είναι όλα ρόδινα στη ζωή (δεν είναι όλα εύκολα 
στη ζωή, υπάρχουν δυσκολίες και απογοητεύσεις εκτός από επιτυ-
χίες και χαρές). 

ρόδιο (το) {ροδίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Rh), που 
δεν οξιδώνεται ούτε θαµπώνει από τον ατµοσφαιρικό αέρα και γι' 
αυτό χρησιµοποιείται στην επικάλυψη µεταλλικών αντικειµένων για 
προφύλαξη τους (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. rhodium (< αρχ. ρόδον)- ονοµάστηκε έτσι 
από το χρώµα των ενώσεων που σχηµατίζει]. 

Ρόδιος, -ία, -ο → Ρόδος 
ρόδισµα (το) → ροδίζω 
ροδίτης (ο) [µτγν.] {ροδιτών} 1. κρασί που περιέχει εκχύλισµα ρόδων 
ή έχει το άρωµα ροδοπετάλων · 2. γλυκό σταφύλι µε ρόδινο χρώµα. 

ροδίτικος, -η, -ο → Ρόδος 
ροδίτσα (η) → ρόδα 
ρόδο (το) το άνθος τής τριανταφυλλιάς, το τριαντάφυλλο: η Κοιλάδα 

των Ρόδων στη Βουλγαρία || µάγουλα στο χρώµα τού ρόδου- ΦΡ. (α) ρό-
δο αµάραντο βλ. λ. αµάραντος (β) (παροιµ.) απ' αγκάθι βγαίνει ρόδο 
κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι βλ. λ. αγκάθι (γ) (παροιµ.) δεν υπάρχει ρό-
δο χωρίς αγκάθι τίποτε δεν είναι τέλειο και εντελώς ακίνδυνο, ακόµη 
και το πιο καλό και όµορφο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρόδον | βρόδον < *Ρρόδ-ον (ήδη µυκ. wo-do-we = ροδό-
εν, wo-di-jo = ρόδιος) < *wrdo-, πιθ. δάνειο < αρχ. περσ. *wrda- (> 
αρµ. vard «ρόδο», αραβ. ward, αραµ. wardä' κ.ά.). Ανεξακρίβωτη πα-
ραµένει η ακριβής σχέση τής λ. µε το συνώνυµο λατ. rosa, αν και πι-
θανότερη θεωρείται η εκδοχή τού περσικού δανείου (< *wrda-) µέσω 
τής ετρουσκικής γλώσσας. ∆εν υπάρχει τεκµηριωµένη σύνδεση µε το 
αραβ. warada «ανθίζω», waruda «κοκκινίζω» ή µε λατ. rubus «βάτος»]. 

ροδοδάκτυλος, -η, -ο [αρχ.] (λογοτ.) αυτός που έχει ρόδινα δάχτυλα: 
«σαν ήρθε η ~ νυχτοθρεµµένη αυγούλα» (Ζ. Σιδερής από τη σχολική 
µετάφραση τού θµήρου). 

ροδοδάφνη (η) [µτγν.] {ροδοδαφνών} η πικροδάφνη (βλ.λ.). 
ροδόδεντρο (το) [µτγν.] αειθαλής θάµνος ή δέντρο µε κόκκινα, µοβ, 

κίτρινα ή λευκά άνθη, που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό, τού 
οποίου το ξύλο χρησιµοποιείται στην ξυλογραφία λόγω τής σκληρό-
τητας του. 

ροδοέιδής, -ής, -ές [µτγν.] {ροδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε ρόδο στο χρώµα ή το άρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ροδοζάχαρη (η) {χωρ. πληθ.} γλυκό τού κουταλιού, που παρασκευά-
ζεται από ροδοπέταλα βρασµένα σε διάλυµα ζάχαρης ΣΥΝ. τριαντά-
φυλλο γλυκό. 

ροδοζύµωτος, -η, -ο αυτός που µοιάζει να είναι ζυµωµένος µε ρόδα, 
ο ροδόχρωµος. Επίσης ροδοζυµωµένος. 

ροδόκηπος (ο) [1835] κήπος γεµάτος τριαντάφυλλα ΣΥΝ. ροδώνας, 
ροδότοπος. 

ροδοκοκκινίζω ρ. αµετβ. {ροδοκοκκίνισ-α, -µένος} (κυριολ. κ. µτφ.) 



ροδοκόκκινος 1551 ροκ 
 

γίνοµαι ροδοκόκκινος, αποκτώ ροδοκόκκινο χρώµα: ροδοκοκκίνισε η πίτα | το 
κρέας. — ροδοκοκκίνισµα (το). 

ροδοκόκκινος, -η, -ο αυτός που είναι ελαφρώς κόκκινος: -χρώµα/ ανταύγεια || - 
µάγουλα. 

Ροδόλφος (ο) 1. άγιος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα ηγεµόνων τής 
Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Rodolfo | γαλλ. Rodolphe < γερµ. Rudolf < αρχ. 
γερµ. Hrodulf < hröd «φήµη» + wulf «λύκος»]. 

ροδοµανουλος, -η, -ο αυτός που έχει µάγουλα στο χρώµα τού ρόδου, ελαφρώς 
κόκκινα. 

ροδόµελι (το) [µτγν.] {ροδοµελ-ιού | -ιών} φαρµακευτικό διάλυµα µελιού και 
αρώµατος από ρόδα. 

ροδόµηλο (το) [µτγν.] 1. µήλο µε ρόδινο χρώµα 2. γλύκυσµα από κυδώνι και 
ροδοπέταλα. 

ροδοµύριστος, -η, -ο αυτός που µυρίζει σαν τριαντάφυλλο. 
ροδόνερο (το) το ροδόσταµο (βλ.λ.). 
ροδόξιδο (το) ξίδι που είναι αρωµατισµένο µε ροδοπέταλα. 
ροδόξυλο (το) ξύλο µε ελαφρώς κόκκινη απόχρωση, που λαµβάνεται από 

διάφορα τροπικά δέντρα τής Βραζιλίας, τής Ονδούρας, τής Τζα-µάικας, τής 
Αφρικής και τής Ινδίας. 

ροδοπεριχυµένος, -η, -ο ραγισµένος µε ροδόνερο ή σκεπασµένος µε 
ροδοπέταλα. Επίσης ροδοπερίχυτος. 

ροδοπέταλο (το) [1889] {ροδοπετάλων} το πέταλο τού ρόδου ΣΥΝ. ροδόφυλλο- 
ΦΡ. δρόµος στρωµένος µε ροδοπέταλα δρόµος εύκολος και ευχάριστος· για 
καταστάσεις άνετες και ωραίες: η ζωή δεν είναι 

ροδόπεπλος, -η, -ο [µτγν.] (λογοτ.) αυτός που έχει πέπλο µε ρόδινο χρώµα. 
Ροδόπη (η) 1. οροσειρά τής Β∆. Θράκης στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 2. 

νοµός Ροδόπης νοµός τής Κ. Θράκης µε πρωτεύουσα την Κοµοτηνή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ροδόπη. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η οροσειρά έλαβε το 
όνοµα της από τη 'Ροδόπη, σύζυγο τού Αίµου, η οποία µεταµορφώθηκε σε 
βουνό, επειδή καυχήθηκε πως ήταν οµορφότερη από τη θεά Ήρα. Από 
ετυµολογικής πλευράς φαίνεται ότι το όνοµα αποτελεί σύνθετο των λ. ρόδον 
και -όπη < θ. οπ- (βλ. λ. όψη), µε τη σηµ. «ροδό-µορφη, ροδοπρόσωπη»]. 

Ρόδος (η) 1. το µεγαλύτερο νησί των ∆ωδεκανήσων ΦΡ. ιδού η Ρόδος, ιδού και 
το πήδηµα βλ. λ. ιδού 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και τού νοµού 
∆ωδεκανήσου. — Ροδίτης [µτγν.] κ. (λόγ.) Ρό-διος [αρχ.] (ο), Ροδίτισσα κ. 
(λόγ.) Ρόδια κ. Ροδία (η), ροδίτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) ροδιακός, -ή, -ό [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ρόδος, αβεβ. ετύµου. Είναι πιθ. η απλή 
αναγωγή στο ουσ. ρόδον, εφόσον οι αρχαίοι κάτοικοι τού νησιού υιοθέτησαν 
το ρόδο ως έµβληµα τού θεού τού Ηλίου. Επιπλέον έχει αξιολογηθεί ως αρ-
κετά πιθανή η µνεία τής Ρόδου στην Π.∆. (Γένεσις 10, 4), όπου οι 
Εβδοµήκοντα απέδωσαν µε τη λ. 'Ρόδιοι το εβρ. όν. Dodanim | Rodanim ενός 
εγγονού τού Ιάφεθ]. 

ροδόσταµο κ. ροδόσταµα κ. ροδόσταγµα (το) 1. αρωµατικό απόσταγµα από 
ροδοπέταλα, που χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική και την αρωµατοποιία: 
«σε πότισα ~, µε πότισες φαρµάκι» (τραγ.) 2. διάλυµα ροδελαίου σε νερό. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ροδόσταµα(ν) < µτγν. ροδόσταγµα (µε προληπτ. αφοµοίωση 
τού -γ- και απλοποίηση των οµοίων συµφώνων) < ρόδον + στάγµα < στάζω]. 

ροδοστέφανος, -η, -ο [1894] ροδοστεφανωµένος (βλ.λ.). 
ροδοστεφανωµένος, -η, -ο [1823] στεφανωµένος µε ρόδα: -Αφροδίτη. Επίσης 

ροδοστεφάνωτος [1823]. 
ροδοστεφης, -ής, -ές [µτγν.] {ροδοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} (λόγ.) 

ροδοστεφανωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ροδοστόλιστος, -η, -ο [1833] αυτός που είναι στολισµένος µε ρόδα. 
ροδότοπος (ο) τόπος κατάφυτος από τριανταφυλλιές ΣΥΝ. ροδώνας. 
ροδούλα (η) → ρόδα 
ροδόφυλλο (το) [µεσν.] {ροδοφύλλ-ου | -ων} το ροδοπέταλο. 
ροδοχαράζω ρ. [1895] {ροδοχάραξα} ανατέλλω µε ρόδινο χρωµατισµός ~ η 

µέρα. — ροδοχάραµα (το). 
ροδόχροια (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ρόδινη χροιά. 
ροδόχρους, -ους, -ουν {ροδόχρ-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων) 1. (αρχαιο-πρ.) 

αυτός που έχει ρόδινο χρώµα ΣΥΝ. ροδόχρωµος, ρόδινος, τρια-νταφυλλής 2. 
ΙΑΤΡ. (α) ροδόχρους ακµή δερµατοπάθεια µε χαρακτηριστικού χρώµατος 
αλλοιώσεις ακµής (β) ροδόχρους πιτυρίαση δερµατοπάθεια που οφείλεται σε 
µύκητες· οι βλάβες έχουν ρόδινο χρώµα και οδηγούν σε απολέπιση τού 
δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ροδόχρους < ρόδον + -χρους | -χροος < αρχ. χρως, χρωτός 
«δέρµα» (βλ. λ. χροιά, χρώµα)]. 

ροδοχρωµος, -η, -ο [1861] αυτός που έχει ρόδινο, τριανταφυλλί χρώµα. r 
ροδώνας (ο) τόπος κατάφυτος µε τριανταφυλλιές ΣΥΝ. ροδότοπος, ροδόκηπος. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. ροδών, -ώνος < αρχ. ρόδον]. 
ροδωνιά (η) [αρχ.] 1. η τριανταφυλλιά 2. ο ροδώνας, ο ροδότοπος. 
ροζ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ρόδου, ρόδινος: ~ πουκάµισο | 

γραβάτα | φούστα 2. αυτός που έχει ερωτικό περιεχόµενο: -σκάνδαλα στην 
πολιτική σκηνή || το περιοδικό αυτό δηµοσιεύει -ιστορίες σε συνέχειες- ΦΡ. ροζ 
τηλέφωνα βλ. λ. τηλέφωνο 3. ροζ (το) το χρώµα τού ρόδου· χρώµα που 
προκύπτει από την ανάµειξη κόκκινου και άσπρου ΣΥΝ. ρόδινο, 
τριανταφυλλί. [ΕΤΥΜ < γαλλ. επίθ. rose < rose «ρόδο» < λατ. rosa]. 

Ρόζα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Ξέν. κύρ. όν., που προέρχεται από το 
λατ. rosa «ρόδο»]. 

ροζακί κ. ραζακί (το) {ροζακ-ιού | -ιών) ποικιλία σταφυλιού. [ΕΤΥΜ. o τ. 
ραζακί < τουρκ. razaki, ενώ ο τ. ροζακί προέρχεται από τον πληθ. ροζακιά < λατ. 
rosacea, τού επιθ. rosaceus «ρόδινος» (< rosa «ρόδα»). Θεωρείται πιθανό η 
τουρκ. λ. razaki να είναι επίσης λατινογενής]. ροζάριο (το) {ροζαρί-ου | -ων) 1. 
σειρά προσευχών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. (συνεκδ.) το κοµποσκοίνι 
που χρησιµοποιείται για να µετράει κανείς τον αριθµό των προσευχών αυτών. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rosario < λατ. rosarium «ροδώνας, γιρλάντα µε ρόδα» < rosa 
«ρόδο»]. ροζέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει ροζ χρώµα: ~ κρασί. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rosé < rose «ροζ»]. ροζέτα (η) {ροζετών} 1. έµβληµα σε 
παράσηµο, που έχει σχήµα ρόδου: µια ~ στο πέτο 2. (α) ανάγλυφο κόσµηµα µε 
σχήµα ρόδου (β) στρογγυλό διακοσµητικό στοιχείο συνήθ. σε σχήµα 
λουλουδιού 3. δαχτυλίδι διακοσµηµένο µε λεπτούς πολύτιµους λίθους και 
σχήµα τριαντάφυλλου · 4. διαµάντι πολυεδρικό στο επάνω του µέρος και επί-
πεδο στο κάτω · 5. γύψινη ή ξύλινη διακοσµητική κορνίζα, που καλύπτει τη 
βάση φωτιστικού στο ταβάνι ή τοποθετείται στο µέσον του για διακοσµητικούς 
λόγους. 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. rosetta, υποκ. τού rosa «ρόδο» (< λατ. rosa)]. ροζιάζω ρ. αµετβ. 
(ρόζιασ-α, -µένος} βγάζω, αποκτώ ρόζους: από την 
πολλή γεωργική δουλειά ρόζιασαν τα χέρια του. — ρόζιασµα (το). ροζιάρης, -α, -
ικο {ροζιάρηδες} γεµάτος ρόζους: ~ ξύλο | χέρι. Επίσης ροζιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ρόζος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κοκκαλ-ιάρης, κλαψ-ιά-ρης, ψειρ-
ιάρης]. ρόζιασµα (το) → ροζιάζω 
ροζµπίφ κ. ροσµπιφ (το) {άκλ.} µοσχαρήσιο κοκκινιστό κρέας µε 

καρυκεύµατα: ~ µε µακαρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rosbif < αγγλ. roast-beef «ψητό βοδινό»]. ρόζος (ο) 1. BOT. Ο 
οφθαλµός, το εξόγκωµα στον κορµό δέντρου ή στη βάση κλαδιού· (ειδικότ. σε 
ξύλινη σάνιδα) εξόγκωµα που δυσχεραίνει την επεξεργασία τού ξύλου και 
υποβαθµίζει την ποιότητα του 2. µικρή προεξοχή τού δέρµατος στις παλάµες 
των χεριών ή στα πέλµατα των ποδιών, που έχει σκληρυνθεί' κάλος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όζος (βλ.λ.), µε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ. ρίζα]. ροή (η) 
(χωρ. πληθ.} 1. (για υγρά) η συνεχής κίνηση προς ορισµένη κατεύθυνση και η 
ποσότητα τού υγρού που ρέει στην επιφάνεια υδάτινου ρεύµατος: ~ νερού | 
ποταµού | θάλασσας | λαδιού | αίµατος ΣΥΝ. ρεύµα, ρεύση, τρέξιµο 2. ΦΥΣ. η 
συνεχής κίνηση ρευστού (υγρού ή αερίου) προς ορισµένη κατεύθυνση 3. η 
κίνηση ρευστού, καθώς αυτό εγκαταλείπει βαθµιαία το δοχείο µέσα στο οποίο 
ήταν περιορισµένο: µειώθηκε η ~ τού πετρελαίου 4. (γενικότ.) η ακολουθία, µια 
σειρά στοιχείων, στην οποία υπάρχει διαρκής κίνηση τού ενός πίσω ή µετά το 
άλλο ή εναλλαγή τους: ~ κυκλοφορίας αυτοκινήτων || - ειδήσεων | πληροφοριών 
| εικόνων | γεγονότων | επιβατών 5. (για την οµιλία) η συνεχής διαδοχή των 
λόγων: διαταράσσω | διακόπτω τη -τού λόγου κάποιου ΣΥΝ. συνέχεια 6. (µτφ.) 
η πορεία, η εξέλιξη, η συνέχεια: περισσότερες πληροφορίες για το θέµα θα 
έχουµε κατά τη ~ τού δελτίου ειδήσεων. [ΕΤΥΜ < αρχ. ροή < ρέω (βλ.λ.)]. ροΐ 
(το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} ελαιοδοχείο µε µακρύ λεπτό στόµιο, από όπου ρίχνει 
κανείς λάδι στο φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ρογίον (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) υποκ. τού αρχ. 
ροή]. ρόιδι (το) -> ρόδι ροϊδιά (η) → ροδιά ρόιδο (το) → ρόδι 
ροίζος (ο) ΙΑΤΡ. ο κραδασµός που προκαλείται από τον στροβιλισµό τού 

αίµατος µέσα από στενωµένη καρδιακή βαλβίδα (στένωση µιτροειδούς) και 
γίνεται αντιληπτός κατά την ψηλάφηση και την ακρόαση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ροίζος < *ροϊβ-}ος < *roigw-jos, εκφραστ. ονοµατοποιη-µένη 
λ., χωρίς αντιστοιχίες σε άλλες I.E. γλώσσες. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτήν, 
η λ. συνδ. µε το αρχ. συνώνυµο ροϊβδος «σφύριγµα, οξύς ήχος, θόρυβος», που 
εµφανίζει το επίθηµα -δος πολλών ονοµα-τοποιηµένων όρων, λ.χ. äpa-δος, 
κέλα-δος, δµα-δος. Αν, ωστόσο, δεχθούµε ανάλυση *ροϊσ-δος, τότε ο 
µορφολογικός σχηµατισµός πρέπει να έχει ακολουθήσει παρόµοια πορεία µε τη 
λ. φλοίσβος (βλ.λ.). Η λ. ροϊζος δήλωνε κυρ. τον θόρυβο των κυµάτων τής 
θάλασσας και το σφύριγµα τού ανέµου]. ροϊχλίνειος, -α, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
αναφέρεται στον Γερµανό ελληνιστή J. Reuchlin- συνήθ. στη ΦΡ. ροϊχλίνεια 
προφορά η προφορά τής Νέας Ελληνικής (βυζαντινής και νεότερης)· συνήθ. 
αντιδιαστέλλεται στην ερασµική προφορά ΣΥΝ. νεοελληνική, ιωτακιστική. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Γερµανού ανθρωπιστή και φιλολόγου J. Reuchlin 
(1455-1522), ο οποίος δηµοσίευσε µια ελληνική γραµµατική και διάφορα 
φυλλάδια, όπου υποστήριζε τη νεοελληνική (ιωτακιστική) προφορά όλων των 
φάσεων τής γλώσσας]. ροκ (το/η) {άκλ.} 1. µουσικό κίνηµα που ξεκίνησε από 
τις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία τού 1950 µε κύριο χαρακτηριστικό την έντονη 
δυνατή µουσική µε επαναλαµβανόµενους ρυθµούς και την αντισυµβατι-κότητα: 
σκληρό ή χαρντ - (µε διατήρηση τού ρυθµικού στοιχείου και υπερτονισµό τής 
ηλεκτρικής κιθάρας µε σόλο και παραµορφώσεις) || χέβι µέταλ -1| πανκ - || 
κλασικό ~ 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε το παραπάνω µουσικό είδος: ~ 
συγκρότηµα | µουσική | στυλ- ΦΡ. ροκ όπερα δράµα συνδυασµένο µε ροκ 
µουσική· ως όρος πλάστηκε για να δείξει την τάση τής ροκ µουσικής να 
αποσπαστεί από τον πιο 
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ευτελή συσχετισµό µε την ποπ και από την εµπορευµατοποίηση τού ροκ-εν-
ρολ, πβ. λ. µιούζικαλ. 
[ΕΤΥΜ Από την αγγλ. φρ. rock and roll | rock 'n' roll, η οποία περιλαµβάνει 
τα ρ. rock «κουνώ, σείω, ταλαντεύοµαι» και roll «κυλώ, περιστρέφω». Η λ. 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε το 1951 στις Η.ΠΑ. από έναν ντισκ-τζόκεϊ, 
προερχόµενη από το τραγούδι «My baby rocks me with a steady roll». Η λ. 
rock (όπως και η λ. jazz, βλ. λ. τζαζ), στην αργκό, είχε επίσης την σηµασία της 
σεξουαλικής πράξης]. 

ρόκα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) υφαντουργικό εργαλείο σε σχήµα λεπτής, 
ξύλινης ράβδου, στην άκρη τής οποίας τύλιγαν το νήµα µαλλιού ή βαµβακιού 
που προόριζαν για γνέσιµο οι γυναίκες ΣΥΝ. (αρ-χαιοπρ.) ηλακάτη. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. rocca < γοτθ. rukka]. 

ρόκα^(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αυτοφυές φυτό τού οποίου οι βλαστοί 
χρησιµοποιούνται ως σαλατικό· επίσης καλλιεργείται και ως κτηνοτροφικό 
φυτό 2. ο κώνος τού καλαµποκιού. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. ruca (που παρετυµολογήθηκε στην Ελληνική προς το 
ρόκα) < λατ. eruca (brassica) «ερούκα η κράµβη»]. 

ροκακιας (ο) {χωρ. πληθ.) (οικ.) πρόσωπο που του αρέσει πολύ η ροκ µουσική 
και ασχολείται µε αυτή συστηµατικά (αγοράζει δίσκους, βιβλία κ.λπ.) ΣΥΝ. 
ροκάς. [ΕΤΥΜ < ροκ + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας]. 

ροκαµπίλι (η) {άκλ.} 1. ροκ µουσική των λευκών, που έχει τις ρίζες της στον 
αµερικανικό Νότο στα µέσα τής δεκαετίας τού '50 2. (συνεκδ. στο αρσ. για 
πρόσ.) αυτός που ακούει συστηµατικά την παραπάνω µουσική, ντύνεται και 
χτενίζεται αναλόγως. Επίσης (οικ.) ρο-καµπιλάς (ο) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. rockabilly < rock (βλ. λ. ροκ) + (hill) billy «βου-
νήσιος, από τα βουνά τού αµερ. Νότου (κυρ. τα Απαλλάχια όρη)», όπου Billy 
χαϊδευτ. κύρ. όν.]. 

ροκά να (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κρόταλο (ξύλινο, µεταλλικό ή πλαστικό) που 
παράγει ξερό και δυνατό ήχο και λειτουργεί σαν µύλος, µε την περιστροφή 
οδοντωτού τροχού γύρω από τη λαβή του · 2. το ροκάνι (βλ.λ.). 

ροκάνι (το) {ροκαν-ιού | -ιών} ξυλουργικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη 
λείανση ξύλινων επιφανειών ΣΥΝ. πλάνη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρυκάνη, τού 
οποίου το επίθηµα -άνη χαρακτηρίζει λ. που δηλώνουν εργαλεία, λ.χ. δρεπ-
άνη, σκαπ-άνη. Η λ. ανάγεται πιθ. σε θ. *ruk-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *reuk- 
«µαδώ, γδέρνω» (αν και απουσιάζει το αναµενόµενο προθεµ. φωνήεν, βλ. λ. 
όρυχείον) και, ως εκ τούτου, συνδ. µε λατ. runcâre «σκαλίζω» (πβ. κ. ιρλ. 
rucht «χοίρος»). Η σύνδ. µε σανσκρ. srilc «µακριά κουτάλα για τις θυσίες» 
δεν φαίνεται πιθανή]. 

ροκανίδι (το) {ροκανιδ-ιού | -ιών} το υπόλειµµα από το ξύσιµο ξύλινων 
επιφανειών ή την κοπή ξύλων ΣΥΝ. πλανίδι. [ΕΤΥΜ < ροκάνι + παραγ. 
επίθηµα -ίδι, λ.χ. βρισ-ίδι, στρωσ-ίδι]. 

ροκανίζω ρ. µετβ. {ροκάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. εξοµαλύνω την επιφάνεια ενός 
ξύλου µε ροκάνι ΣΥΝ. πλανίζω 2. (µτφ.-εκφραστ.) µασώ (κάτι) σκληρό: ~ 
παξιµάδι || ο σκύλος ροκάνιζε ένα κόκκαλο 3. (µτφ.) (α) καταξοδεύω, 
κατατρώγω: ροκάνισε όλη την περιουσία τού πατέρα του· ΦΡ. ροκανίζω τον 
χρόνο καθυστερώ σκοπίµως για το συµφέρον µου (β) υπονοµεύω κάποιον 
φθείροντας τον λίγο-λίγο: του ροκανίζουν τη θέση διαδίδοντας ανά καιρούς 
διάφορα εις βάρος του. — ροκάνισµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. ρουκανίζω < µτγν. 
ρυκανίζω < ρυκάνη (βλ. κ. ροκάνι)]. 

ροκάς (ο) {ροκάδες} (καθηµ.) αυτός που αγαπά πολύ το ροκ (µουσική και 
χορό) και µιµείται το ντύσιµο και τους τρόπους των δηµοφιλών τραγουδιστών 
τής ροκ. Επίσης ρόκερ {άκλ.}. 

ροκε (το) {άκλ.} (στο σκάκι) η µετακίνηση κατά δύο τετράγωνα τού βασιλιά 
προς τα αριστερά (µεγάλο ~) ή προς τα δεξιά (µικρό ~) και η ταυτόχρονη (σε 
µία κίνηση) τοποθέτηση τού πύργου δίπλα του και προς το κέντρο· γίνεται µε 
σκοπό να µεταφερθεί ο βασιλιάς σε ασφαλέστερη θέση κατά το άνοιγµα τής 
παρτίδας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. roquer < παλ. γαλλ. roc «πύργος» < δηµώδ. λατ. rocca 
«βράχος»]. 

ροκενρολ κ. ροκ-εν-ρόλ (το) {άκλ.} 1.ΜΟΥΣ. ρυθµική µουσική που 
πρωτοεµφανίστηκε ως είδος στις Η.Π.Α. στις αρχές τής δεκαετίας τού 1950 
και εξαπλώθηκε αργότερα στη νεολαία τής Ευρώπης και ολόκληρου τού 
κόσµου- προήλθε από την ανάµειξη τής λαϊκής µουσικής των µαύρων (το 
ρυδµ εν µπλουζ) και τής µουσικής των λευκών (κυρ. την κάντρι γουέστερν) 2. 
(συνεκδ.) ο λικνιστικός χορός που χορεύεται µε αυτή τη µουσική και έχει 
µέτρο 4/4. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. ροκ]. 

ρόκερ (ο) → ροκάς 
ροκια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-οικ.) (συνηθ. στον πληθ.) ροκ µουσικό 

κοµµάτι ή παίξιµο ροκ µουσικής κυρ. µε κιθάρα: ακούω ρο-κιές στο 
ραδιόφωνο. 

ροκοκό (το) {άκλ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. (α) αισθητικό ρεύµα στην ευρωπαϊκή τέχνη 
τού 18ου αι. (προέκταση τού µπαρόκ), που επικράτησε στη Γαλλία την εποχή 
τής Αντιβασιλείας στους τοµείς κυρ. τής αρχιτεκτονικής, τής γλυπτικής και 
τής διακοσµητικής (επίπλων και άλλων αντικειµένων)- χαρακτηρίζεται για 
την κοµψότητα του, τις καµπύλες, τα απαλά χρώµατα και γενικότ. τη 
διακόσµηση επιφανειών µε κοµψά στολίδια (β) (ως επίθ.) έργο τέχνης που 
ακολουθεί την τεχνοτροπία τού ροκοκό: ~ διακόσµηση 2. λογοτεχνικό ρεύµα 
τής ίδιας εποχής, που περιλαµβάνει έργα ελαφρά, εύθυµα, χαριτωµένα µε εκ-
φραστική χάρη και κοµψότητα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rococo, λ. τής αργκό, που χρησιµοποιούσαν αρχικώς οι 
ιδιοκτήτες καλλιτεχνικών εργαστηρίων (ατελιέ), για να περιγράψουν τη 
συγκεκριµένη τεχνοτροπία. Η λ. ανάγεται (µε ανώµαλο σχηµατι- 

σµό) στο γαλλ. rocaille «χαλίκια, ψηφίδες» (τα οποία χρησιµοποιούνται στον 
ρυθµό ροκοκό) < παλ. γαλλ. roc «βράχος» < δηµώδ. λατ. rocca]. 

ροκφόρ (το) {άκλ.} γαλλικό τυρί, µε έντονη και αλµυρή γεύση, πλούσια και 
κρεµώδη υφή, τού οποίου το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από κηλίδες µούχλας 
κυανού χρώµατος (µύκητες τού γένους πενικίλιο)· παρασκευάζεται από 
πρόβειο γάλα και ωριµάζει σε υπόγειους χώρους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. rupi, κύριος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. τόπων. Roquefort-sur-Soulzon τής επαρχίας Aveyron (στη 
Ν. Γαλλία), όπου παράγεται αυτό το είδος τυριού]. 

ρολά ρω ρ. αµετβ. {ρολάρισα} 1. (για αυτοκίνητο) κινούµαι µόνο µε την ορµή 
που έχω, χωρίς την ισχύ τού κινητήρα 2. (στους Η/Υ) κινώ το κείµενο προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω (στην οθόνη τού υπολογιστή). — ρολάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. rollare < γαλλ. rouler < δηµώδ. λατ. *rotuIâre < rotula, υποκ. 
τού λατ. rota «τροχός»]. 

ρόλε. (το) {άκλ.} µικρός πλαστικός κύλινδρος, που χρησιµοποιούν οι γυναίκες, 
για να τυλίγουν τα µαλλιά τους, ώστε να σταθεροποιείται το χτένισµα τους: 
είναι ακόµη µε τα ~ στο κεφάλι || δεν έβγαλε ακόµη τα ~ (πβ. λ. µπικουτί). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. roller | rolley < roll «κυλώ, τυλίγω»]. 

ρολίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ηθοποιός ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός όταν 
υποδύεται συγκεκριµένους ρόλους. [ΕΤΥΜ < ρόλος + παραγ. επίθηµα -ίστας, 
πβ. κ. ραλ-ίστας]. 

ρολό (το) 1. το κυλινδρικό σχήµα: κάνω κάτι ~2. (συνεκδ.) οτιδήποτε τυλίγεται 
αποκτώντας κυλινδρικό σχήµα: χαρτί υγείας ~ || ~ παπύρου 3. φαγητό 
κυλινδρικού σχήµατος µε γέµιση κρέατος ή κιµά, που σερβίρεται σε 
στρογγυλές φέτες: έβγαλε το ~ από τον φούρνο· ΦΡ. κοτόπουλο ρολό κρέας 
(ψαχνό) κοτόπουλου, στενόµακρου κυλινδρικού σχήµατος, µε γέµιση από 
ζαµπόν, τυρί, αβγά κ.ά. 4. εξωτερικό φύλλο πόρτας ή παραθύρου, που µε τη 
βοήθεια µεταλλικού ελάσµατος ή ξύλινων πήχεων τυλίγεται σε κύλινδρο: 
σηκώνω | κατεβάζω τα - ΣΥΝ. περιελισσόµενο εξώφυλλο· ΦΡ. (µτφ.) κατεβάζω 
τα ρολά (i) (για επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισµό) διακόπτω τις εργασίες µου, 
κλείνω, χρεωκοπώ: εξαιτίας τής µεγάλης οικονοµικής κρίσης, πολλές µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις κατέβασαν τα ρολά (ii) (για πρόσ.) χαµηλώνω το βλέµµα 
λόγω στενοχώριας, αποκτώ µελαγχολική έκφραση: τι συµβαίνει και κατέβασες 
τα ρολά; (iii) (στην ποδοσφαιρική αργκό για τερµατοφύλακα) δεν επιτρέπω µε 
την απόδοση µου να πετύχει γκολ ο αντίπαλος: απόψε ο τερµατοφύλακας έχει 
κατεβάσει τα ρολά' δεν µπαίνει γκολ µε τίποτα! 5. µικρός κύλινδρος µε µαλακή 
επιφάνεια από νήµατα, που περιστρέφεται γύρω από άξονα και διαθέτει λαβή, 
µε την οποία τον χειρίζονται κυρ. οι ελαιοχρωµατιστές για το βάψιµο µεγάλων 
επιφανειών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rouleau «κύλινδρος» < rouler «κυλώ, περιστρέφω» (βλ. κ. 
ρουλέτα)]. 

ρολογάδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα ή εργαστήριο κατασκευής ρολογιών ΣΥΝ. 
(λόγ.) ωρολογοποιείο. [ΕΤΥΜ < ρολόι, -γιου + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

ρολό γα κι (το) → ρολόι 
ρολογάς (ο) {ρολογάδες} (λαϊκ.) ο κατασκευαστής ή επιδιορθωτής ρολογιών 

ΣΥΝ. ωρολογοποιός. 
ρολόγια (η) 1. η πασιφλόρα (βλ.λ.) · 2. (λαϊκ.-οικ.) το ρολόι. 
ρολόι (το) {ρολογιού | -ιών} 1. (α) (γενικά) κάθε συσκευή µετρήσεως τού 

χρόνου (β) ηλιακό ρολόι βλ. λ. ηλιακός (γ) ΒΙΟΛ. βιολογικό ρολόι ο 
εσωτερικός µηχανισµός (ζώου, φυτού, ανθρώπου), µε τον οποίο ρυθµίζεται η 
κανονικότητα των βιολογικών ρυθµών (λ.χ. ο ρυθµός τής άνθησης, ο 
γεννητικός κύκλος, πότε νυστάζει, κοιµάται και ξυπνά κανείς κ.λπ.) 2. 
(ειδικότ.) (α) όργανο µετρήσεως τού χρόνου, που, στην κλασική του µορφή, 
έχει στρογγυλή ή τετράγωνη επιφάνεια, πάνω στην οποία υπάρχουν 
χαραγµένοι αριθµοί από το 1 ώς το 12 ή δώδεκα σηµεία (συνήθ. γραµµές) που 
αντιστοιχούν στους αριθµούς αυτούς και δύο ή τρεις περιστρεφόµενοι δείκτες 
διαφορετικού µήκους (ένας για τις ώρες, ένας για τα λεπτά και ένας για τα 
δευτερόλεπτα), από τη θέση των οποίων προσδιορίζουµε την ώρα: το ~ τής 
πλατείας | τού τοίχου || ηλεκτρονικό (µε ψηφιακές ενδείξεις) | επιτραπέζιο ~ || το 
- πάει µπροστά | πίσω (β) το µικρό ρολόι που φορούµε στο χέρι µε λουράκι ή 
αλυσίδα ή που έχουµε στην τσέπη: ~ χειρός || το - δείχνει | λέει οκτώ (η ώρα 
είναι οκτώ) || φοράω ~ || ρυθµίζω | κουρδίζω το ~ µου || καλοκουρδισµένο ~ || 
χρυσό | ασηµένιο - || ~ µε µπρασελέ | ακριβείας || το ~ χάνει λεπτά | 
δευτερόλεπτα || κοίταξε το ~ του και κατάλαβε πως άργησε- ΦΡ. η δουλειά πάει 
ρολόι | όλα δουλεύουν ρολόι όλα προχωρούν καλά, η δουλειά γίνεται σωστά, 
άψογα: στο γραφείο ~ 3. (συνεκδ.) ψηλό κτήριο στο οποίο βρίσκεται 
τοποθετηµένο µηχανικό ρολόι: το ~ των Ιωαννίνων 4. συσκευή που δείχνει 
την κατανάλωση (ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού κ.λπ.): το ~ τήςΑ.Ε.Η. | τής 
ΕΥΑ.Α.Π. ΣΥΝ. µετρητής · 5. η πασιφλόρα (βλ.λ.). — (υποκ.) ρολογά-κι (το), 
(µεγεθ.) ρολογάρα (η) (σηµ. 1-4). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ώρολόγιον (βλ.λ.), µε σίγηση τού αρχικού άτονου ώ-και τού 
ενδοφωνηεντικού -γ- (πβ. κατώγειον - κατώι, προσφάγιον -προσφάι κ.τ.ό.)]. 

ρόλος (ο) 1. πρόσωπο θεατρικού έργου, το οποίο υποδύεται ο ηθοποιός: 
πρωταγωνιστικός | πρώτος | δεύτερος ~ || ~ κοµπάρσου || παίζω | υποδύοµαι | 
ξέρω καλά τον ~ || δίνω | διανέµω τους ~ || η µεγάλη ηθοποιός ήταν πλασµένη 
για κλασικούς ~ || ενσάρκωνε καταπληκτικά τον - τού µεγαλοαστού || διάλεγε 
πάντοτε στο θέατρο ποιοτικούς ~ || είχε µπει (µέσα) στο πετσί | στην ουσία τού ~ 
|| εξασκούνταν επίµονα, για να µάθουν άψογα τους - τους- ΦΡ. παιχνίδι 
υπόδυσης ρόλων παιχνίδι όπου οι παίκτες παίζουν τον ρόλο φανταστικών 
χαρακτήρων σε φανταστικό περιβάλλον | σκηνικό (ως τεχνική τής ψυχιατρι- 
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κής ή ως εκπαιδευτική τεχνική, λ.χ. στην εκµάθηση ξένων γλωσσών) 2. (µτφ.) 
η ιδιαίτερη συµβολή στην πραγµατοποίηση ενός έργου ή τη διαµόρφωση µιας 
κατάστασης: ο ~ του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία | τής Ελλάδας στα 
Βαλκάνια || η χώρα µας διαδραµάτισε αποφασιστικό ~ στην απελευθέρωση των 
οµήρων || αναγνωρίζεται ο εκσυγχρονιστικός ~ τού νέου κόµµατος στην πολιτική 
µας ζωή || καθοριστικός | ρυθµιστικός | συντονιστικός | εκτελεστικός | ηγετικός | 
εποπτικός | αρνητικός | ύποπτος | πρωταγωνιστικός | κυρίαρχος -· ΦΡ. (κάποιος 
| κάτι) παίζει ρόλο (κάποιος | κάτι) έχει σηµασία: δεν αρκεί µόνο να έχεις 
διαβάσει καλά στις εξετάσεις, παίζει ρόλο και η ψυχολογία τής στιγµής · 3. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η κοινωνική συµπεριφορά που αναµένεται από πρόσωπο το οποίο 
κατέχει συγκεκριµένη κοινωνική θέση σε σχέση µε τον κάτοχο άλλης θέσης 
(λ.χ. ο ρόλος τού πατέρα ή τής µητέρας στην οικογένεια, τού ηγέτη στην 
πολιτική, οι ρόλοι των δασκάλων και των µαθητών στο σχολείο κ.λπ.): το 
παιδί αρχίζει να µαθαίνει το παιχνίδι των ~ στην οικογένεια || παραδοσιακοί ~ 
(βλ. λ. παραδοσιακός) || γνωρίζω | αντιστρέφω τους ~· ΦΡ. σύγκρουση ρόλων 
για πρόσωπο που πρέπει να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους 
ρόλους µε ασυµβίβαστες µεταξύ τους απαιτήσεις (λ.χ. ενός αστυνοµικού που 
πρέπει να συλλάβει τον γυιο του ή µιας γυναίκας εργαζόµενης και ταυτόχρονα 
µητέρας, συζύγου, νοικοκυράς κ.λπ.) ή για πρόσωπο που αντιλαµβάνεται 
διαφορετικά το περιεχόµενο τού ρόλου του από αυτούς που κατέχουν 
παρεµφερείς ρόλους. — (υποκ.) ρολάκι (το) κ. ρολάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rôle, αρχική σηµ. «τυλιγµένο 
χειρόγραφο, κατάλογος» και αργότερα «κείµενο σεναρίου, το οποίο έπρεπε να 
µάθει ο ηθοποιός», < λατ. rotulus «κύλινδρος, µικρός τροχός», υποκ. τού rota 
«τροχός». Η φρ. παιχνίδι υπόδυσης ρόλων αποδίδει το αγγλ. role-playing 
game, ενώ η φρ. (δεν) παίζει ρόλο αποδίδει το γαλλ. (ne pas) jouer (auc)un 
rôle]. 

Ροµ (ο) (διεθνής όρος) {άκλ.} ο Τσιγγάνος. Επίσης Ρόµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Τσιγγάνοι. [ΕΤΥΜ. < διεθν. Rom < τσιγγαν. rom «σύζυγος, νυµφευµένος 
άνδρας» 
< σανσκρ. dombah «κατώτερος µουσικός»]. 

ROM (η) ΠΛΗΡΟΦ. η µνήµη ενός Η/Υ που περιέχει δεδοµένα ή προγράµµατα 
(συνήθως) τού κατασκευαστή, τα οποία είναι µονίµως αποθηκευµένα και 
συνήθ. δεν µπορούν να µεταβληθούν: ένα κύκλωµα ~. 
[ETYM. Ακρωνύµιο τής αγγλ. φρ. Read Only Memory «Μνήµη µόνο 
αναγνώσιµη»]. 

ροµανικός, -ή, -ό [1813] κ. (παλαιότ. ορθ. ρωµανικός) 1. αυτός που σχετίζεται 
µε λαό που η γλώσσα του προέρχεται από τη Λατινική· νεολατινικός ΣΥΝ. 
λατινογενής 2. (α) ΓΛΩΣΣ. ροµανικές γλώσσες οι γλώσσες που προέρχονται 
από τη δηµώδη Λατινική (λ.χ. η Γαλλική, η Ιταλική, η Ισπανική, η 
Πορτογαλική, η Ρουµανική, η Προβηγκιανή, η Καταλανική και η 
Ραιτοροµανική) ΣΥΝ. νεολατινικές | λατινογενείς γλώσσες (β) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
ροµανική τέχνη η τέχνη που αναπτύχθηκε στη ∆. Ευρώπη από τον 10ο ώς τον 
12ο αι. και ακολούθησε τα πρότυπα τής αρχαίας ρωµαϊκής τέχνης, 
αξιοποιώντας παράλληλα ορισµένες βυζαντινές και ανατολικές επιδράσεις. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. roman < παλ. γαλλ. romans «λαϊκή γλώσσα (σε 
αντίθεση µε την κλασική Λατινική)» και «κείµενο γραµµένο σε αυτή τη 
γλώσσα» < δηµώδ. λατ. *romanice (επίρρ.) «κατά τον τρόπο των Ρωµαίων» < 
λατ. Romanicus < Roma «Ρώµη». Η λ. µαρτυρείται και µε τη γρ. ρωµανικός 
(µε την επίδρ. τού Ρώµη)). 

ροµανιστής (ο), ροµανιστρια (η) {ροµανιστριών} επιστήµονας που ασχολείται 
µε τις ροµανικές γλώσσες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. Romanista < λατ. 
Romanus «Ρωµαίος» 
< Roma «Ρώµη»]. 

ροµάντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. ενόργανη µουσική σύνθεση µε 
συναισθηµατικό, λυρικό χαρακτήρα 2. (µτφ.) η ονειροπόληση, ο ρεµβασµός: 
πάνω στη γλυκιά ~ άρχισαν τα τραγουδάκια || πήγαν ~ στην παραλία. Επίσης 
ροµαντζάδα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. romanza (βλ. κ. ροµάντζο)]. 

ροµαντζαρω ρ. αµετβ. {ροµαντζάρισα} ρεµβάζω, απολαµβάνω τη φύση, το 
τοπίο ή αναπολώ: τα βράδια ροµαντζάρει στον κήπο τού εξοχικού του. 

ροµάντζο κ. ροµάντσο (το) (στη λογοτεχνία) 1. (α) αφήγηµα µε ερωτική 
υπόθεση: ιπποτικά ~ (β) (µειωτ.) χαµηλού επιπέδου ερωτικό αφήγηµα: βιβλία 
τσέπης µε φθηνά ~ || λαϊκό - ΣΥΝ. µυθιστόρηµα, µυθιστορία 2. ερωτική 
ιστορία: το ~ τους κράτησε λίγο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. romanzo < δηµώδ. λατ. 
*romanice (βλ. λ. ροµανικός)]. 

ροµαντικός, -ή, -ό [1829] 1. αυτός που σχετίζεται µε το καλλιτεχνικό ρεύµα τού 
ροµαντισµού: ~ συγγραφέας | σχολή | ρεύµα | τεχνοτροπία | ποίηση || (ως ουσ.) 
οι ροµαντικοί τού 19ου αι. 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
συναισθηµατισµό, τρυφερά αισθήµατα: ~ έρωτας | χειρονοµία | λόγια 3. αυτός 
που περιέχει στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν τον ροµαντισµό, λ.χ. λυρισµό, 
στοιχεία τής φύσης, έρωτα, ποιητική διάθεση κ.ά.: ~ ταινία | περιβάλλον || 
δηµιουργώ ~ ατµόσφαιρα (λ.χ. µε αναµµένα κεριά, λουλούδια, απαλή µουσική, 
χαµηλό φωτισµό κ.λπ.) ANT. πεζός 4. αυτός στον οποίο αρέσει η 
ονειροπόληση και ο ρεµβασµός, η νοσταλγία: ένας αθεράπευτα ~ νέος ΣΥΝ. 
ονειροπόλος, ονειροπαρµένος 5. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται µακριά από την 
πραγµατικότητα, που βλέπει τα πράγµατα συναισθηµατικά ή εξιδανικευµένα: 
µήπως είµαι πολύ ~, όταν µιλάω σήµερα για επιστροφή στις ηθικές αξίες; ΣΥΝ. 
ουτοπιστής, ιδεαλιστής ΑΝΤ. ρεαλιστής, προσγειωµένος. — ροµαντικ-ά | -ώς 
[1898] επίρρ., ρο-µαντικότητα (η) [1868]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. romantique < παλαιότ. γαλλ. romant «ρο-
µάντζο, µεσαιωνικό µυθιστόρηµα» < romans (για το οποίο βλ. λ. ρο- 

µανικός)]. 
ροµαντισµός (ο) [1829] 1. κίνηµα λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό που 

αναπτύχθηκε στο πρώτο µισό τού 19ου αι. ως αντίδραση στον νεοκλασικισµό 
και τον ορθολογισµό των προηγούµενων αιώνων και έδωσε έµφαση στον 
ρόλο τού συναισθήµατος, τής φαντασίας, τού αυθορµητισµού, τού 
συγκινησιακού και τού εξωτικού/ονειρικού στοιχείου, µε ιδιαίτερη προτίµηση 
σε θέµατα όπως η φύση, η περιπέτεια, η ελευθερία, ο ηρωισµός, ο έρωτας κ.ά., 
στο τοπικό και λαϊκό στοιχείο κ.α. 2. ο ροµαντικός χαρακτήρας, το ροµαντικό 
πνεύµα: ο ~ τής εφηβείας | των φοιτητικών χρόνων. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. romantisme (βλ. λ. ροµαντικός)]. 

ροµβία (η) {ροµβιών} παλαιότερο λαϊκό έγχορδο µουσικό όργανο, που 
περιείχε έναν κύλινδρο, ο οποίος περιστρεφόταν, αποδίδοντας µουσικά 
κοµµάτια και στηριζόταν σε ρόδες (πβ. λ. λατέρνα). [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. 
ανάγνωση (στην Ελλην.) τής φίρµας τού ιταλικού εργοστασίου ΡΟΜΒΙΑ 
(ορθή προφορά: Πόµπια), το οποίο κατασκεύαζε λατέρνες]. 

ροµβικός, -ή, -ό → ρόµβος 
ροµβοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ροµβοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έ^ει 

σχήµα ρόµβου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ρόµβος (ο) 1. ΓΕΩΜ. το µη ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, που έχει τις 

τέσσερεις πλευρές του ίσες · 2. ΖΩΟΛ. το ψάρι καλκάνι · 3. (λόγ.) η σβούρα · 4. 
ΝΑΥΤ. καθεµιά από τις τριάντα δύο διαιρέσεις τού ανε-µολογίου τής πυξίδας. 
— ροµβικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόµβος, το οποίο εµφανίζει την 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. ρεµβ-, όπως απαντά στο µτγν. ρέµβοµαι «περιφέροµαι 
άσκοπα, περι-πλανώµαι» (βλ. λ. ρεµβάζω). Η λ. ρόµβος αναφερόταν αρχικά 
σε ένα ξύλινο κυκλοτερές σώµα, που περιστρέφεται γύρω από µια χορδή, ενώ 
η σηµ. τού παραλληλογράµµου µε τις ίσες πλευρές και τις άνισες γωνίες είναι 
µτγν.]. 

ροµβωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει χωριστεί σε ροµβοειδή σχήµατα. 
ρόµπα (η) {δύσχρ. ροµπών} 1. πρόχειρο εξωτερικό φόρεµα, που φορούν 

συνήθ. γυναίκες στο σπίτι · 2. (αργκό-υβριστ.) για πρόσωπο που έχει γίνει 
ρεζίλι, στη ΦΡ. γίνοµαι ρόµπα. — (υποκ.) ροµπίτσα κ. ροµπούλα (η) κ. 
ροµπάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. roba < παλ. γαλλ. robe, αρχική σηµ. «πολυτελές ένδυµα, που 
ο εχθρός αρπάζει ως λάφυρο», < φρανκον. rauba «λεία, λάφυρο» (πβ. γερµ. 
rauben «αρπάζω, ληστεύω»)]. 

ροµπ-ντε-σάµπρ (η) {άκλ.} µακριά ρόµπα, συνήθ. καλής ποιότητας, που 
φοριέται µέσα στο σπίτι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. robe de chambre «ρόµπα 
δωµατίου»]. 

ροµπόλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λαϊκ.) ποικιλία σταφυλιού από την Κεφαλλονιά 2. 
(συνεκδ.) το κρασί που παράγεται από το σταφύλι αυτό. [ΕΤΥΜ. Αγν. 
ετύµου]. 

ροµπότ (το) {άκλ.} 1.ΤΕΧΝΟΛ. αυτόµατη προγραµµατιζόµενη ή/και 
τηλεχειριζόµενη συσκευή, που υποκαθιστά τον άνθρωπο σε βιοµηχανικές, 
επιστηµονικές και διάφορες άλλες εργασίες (κατασκευές, επικίνδυνες έρευνες 
τής αστυνοµίας, υπολογισµούς, κοπιαστικές δουλειές κ.ά.) και η οποία έχει 
άλλοτε τη µορφή ανθρώπου και άλλοτε το σχήµα βραχίονα (κυρ. για τις 
τυποποιηµένες εργασίες σε εργοστάσια): η συναρµολόγηση των κοµµατιών 
των αυτοκινήτων γίνεται από ~ || δουλεύει σαν ~ (χωρίς να κουράζεται, χωρίς 
να σταµατά, µε τρόπο απόλυτα πειθαρχηµένο και προγραµµατισµένο) 2. (µτφ. 
ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος που σκέπτεται και δρα µηχανικά ή χωρίς δική 
του βούληση, που υπακούει στις εντολές άλλου: στο βιβλίο του περιγράφει µια 
κοινωνία όπου οι άνθρωποι έχουν µετατραπεί σε ~. — (υποκ.) ροµποτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τσεχ. robot (< robota «εργασία, έργο»), λ. που σχηµατίστηκε από 
τον Τσέχο συγγραφέα Josef Capek και χρησιµοποιήθηκε κυρ. από τον αδελφό 
του Karel Capek (1890-1938) στο µυθιστόρηµα R.U.R. (1920): Rossum's 
Universal Robots]. 

ροµποτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ροµπότ (βλ.λ.): ~ έλεγχος | 
συσκευή 2. ροµποτική (η) κλάδος τής κυβερνητικής (βλ.λ.) που ασχολείται µε 
τη χρήση και τον έλεγχο των ροµπότ, κυρ. στη βιοµηχανία. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. robotics]. 

ροµφαία (η) {ροµφαίων} 1. µεγάλο και πλατύ δίκοπο σπαθί: γυµνή ~ 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. η πύρινη σπάθα που φέρουν οι άγγελοι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ροµφαία, 
λ. που παρουσιάζει επίθηµα -αία (πβ. αυλαία, θυρ-αία, κορυφ-αία), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. δάνειο αγν. προελεύσεως. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. 
ανάγεται σε αµάρτυρο τ. *ροµφή «καµπύλη, αγκίστρι» και, εποµένως, συνδ. 
µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ροµφεϊς- ιµάντες οϊς ράπτεται τά υποδήµατα, 
ίσως και µε το ουσ. ράµφος]. 

ροµφαιοφόρος, -ος, -ο οπλισµένος µε ροµφαία. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ροµφαία + -φόρος < φέρω]. 

ρονιά (η) 1. (συνήθ. στον πληθ.) οι στάλες τής βροχής που πέφτουν από τη 
στέγη σπιτιού 2. το δάκρυ: «τα µάτια του έτρεχαν ρονιές» (∆. Σολωµός). 
[ΕΤΥΜ Πιθ. από συµφυρµό των λ. ροή και σταλιά, µε την επίδρ. τού ρ. 
ραίνω]. 

ροντάρω ρ. µετβ. {ροντάρισ-α, -τηκα, -µένος} βάζω σε κίνηση καινούργιο 
αυτοκίνητο ή καινούργια µηχανή, µε τρόπο ώστε να λειτουργήσουν σταδιακά 
και οµαλά όλα τα τµήµατα τους. — ροντάρι-σµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rodare < γαλλ. roder < λατ. rodere «τρώγω, περιτρώγω». 
Κατά τον 19ο αι. η ιταλ. λ. χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. «λιµάρω (ένα 
κοµµάτι µετάλλου)», καθώς και «πρωτοχρησιµοποιώ µια µηχανή»]. 



ροντέο 1554 ρουλέτα 
 

ροντέο (το) {άκλ.} δηµόσια επίδειξη ικανότητας στην ίππευση άγριων αλόγων 
και ταύρων ή στη σύλληψη βοοειδών ή αλόγων µε το πέταγµα σχοινιού µε 
θηλιά (λάσο) µέσα σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, που περικλείεται από 
εξέδρες για το κοινό, ή στην τιθάσευση αγέλης. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. rodeo < p. rodear «περικυκλώνω» < λατ. rotare < rota 
«τροχός»]. 

ροντο (το) {άκλ.} (στη γαλλική ποίηση) ποίηµα µε στερεότυπη δοµή, δύο 
οµοιοκαταληξίες και επαναλαµβανόµενους στίχους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rondeau, 
αρχική σηµ. «µικρός κύκλος», < παλ. γαλλ. rondel, υποκ. τού rond «κύκλος» 
< reond < δηµώδ. λατ. *retundus < λατ. rotundus «τροχοειδής, κυκλοτερής, 
στρογγυλός» < rota «τρο-3ζός»]. 

ροντο (το) {άκλ.} φόρµα ως επί το πλείστον τής οργανικής µουσικής, στην 
οποία ένα θέµα (επωδός, ρεφρέν) επανέρχεται συνεχώς, ενώ ανάµεσα στις 
επανόδους παρεντίθεται µουσικό υλικό που ολοένα ανανεώνεται (τυπική 
φόρµα για το τελευταίο µέρος τού κλασικού κοντσέρτου, ή τής κλασικής 
σονάτας): το τελευταίο µέρος τού κοντσέρτου είναι γραµµένο σε φόρµα ~ || 
είναι ένα ~ (βλ. κ. λ. ροντο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. rondo < γαλλ. rondeau (βλ. λ. 
ροντο)]. 

ροογράφος (ο) ΗΛΕΚΤΡ. όργανο αυτόµατης καταγραφής των µεταβολών 
εντάσεως τού ρεύµατος. [ΕΤΥΜ. < ροο- (< ρέω) + -γράφος < γράφω]. 

ροόµετρο (ο) {ροοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. µετρητής τής ροής ρευστού ή αερίου 
που κινείται σε αγωγό. [ΕΤΥΜ. < ροο- (< ρέω) + µέτρο, µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. flow metre]. 

ροοστάτης (ο) → ρεοστάτης 
ρόουντ µούβι (η/το) ΚΙΝΗΜΑΤ. ελλην. ταινία δρόµου· κινηµατογραφική ταινία 

όπου ο κεντρικός χαρακτήρας περιπλανάται ή ταξιδεύει είτε διαφεύγοντας από 
κάτι είτε στο πλαίσιο προσωπικών αναζητήσεων (υπαρξιακών ανησυχιών). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. road-movie]. 

ροπαλιά (η) χτύπηµα µε ρόπαλο (βλ.λ.). 
ρόπαλο (το) {ροπάλ-ου | -ων} ξύλινο, χοντρό και συνήθ. κυλινδρικό ραβδί, 

λεπτότερο στη λαβή: τους επιτέθηκαν µε ~ και πέτρες || το ~ τού Ηρακλή- ΦΡ. 
διό ροπάλου µε χτυπήµατα, µε βίαιο τρόπο: επέβαλε την τάξη ~ || 
απαγορεύεται αυστηρώς και ~ το κάπνισµα στους χώρους εργασίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόπαλον < θ. ροπ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ρέπω, βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -αλον, πβ. πέτ-αλον, στρόφ-αλον]. 

ροπαλοφόρος, -ος, -ο [µεσν.] αυτός που φέρει ρόπαλο, οπλισµένος µε ρόπαλο: 
~ κακοποιοί. 

ροπή (η) 1. ΦΥΣ. διανυσµατικό φυσικό µέγεθος το οποίο αποτελεί το αίτιο τής 
στροφικής κίνησης των σωµάτων το µέτρο του ισούται µε το γινόµενο τού 
µέτρου τής δύναµης επί την απόσταση τού φορέα τής δύναµης από τον άξονα 
περιστροφής: ~ δυνάµεως | ζεύγους δυνάµεων || µαγνητική | ηλεκτρική ~ 2. 
(µτφ.) η τάση, η προτίµηση για ορισµένα πράγµατα ή για συγκεκριµένη 
συµπεριφορά: έχει - προς την κλεψιά | προς το ψέµα (πβ. λ. κλίση, πάθος, 
ρέπω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ροπή, αρχική σηµ. «η κλίση τής πλάστιγγας λόγω άνισων 
βαρών», < ρέπω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. είναι µτγν.]. 

ρόπτρο (το) (λόγ.) µεταλλικό αντικείµενο διαφόρων σχηµάτων, που βρίσκεται 
στην εξώπορτα σπιτιών αντί για κουδούνι και το οποίο κρούουν οι 
επισκέπτες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόπτρον < θ. ροπ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ρέπω, βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κλεϊσ-τρον, πλήκ-τρον]. 

ροσµαρί (το) {ροσµαρ-ιού | -ιών} το δενδρολίβανο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < βεν. 
rosmarin < µεσν. λατ. ros marinus «θαλασσινή δροσιά, φυτό τής µεσογειακής 
θάλασσας»]. 

ροσµπίφ (το) -> ροζµπίφ 
ροσόλι (το) {χωρ. γεν.} λικέρ αρωµατισµένο µε απόσταγµα τριαντάφυλλου. 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. rosolio, πιθ. < µεσν. λατ. ros solis «δροσιά τού ηλίου, σκιά»]. 
ρόστο (το) {άκλ.} κοκκινιστό κρέας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. arrosto < ρ. arrostire 

«ψήνω, φρυγανίζω» < ar- προθε-µατ. + -rostire < αρχ. γερµ. röstjan (> γερµ. 
rösten, αγγλ. roast)]. 

ρότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΝΑΥΤ. η πορεία, το δροµολόγιο τού πλοίου 2. 
(µτφ.) ο προσανατολισµός: αλλάζω ~ · 3. ΜΟΥΣ. µεσαιωνικό έγχορδο 
όργανο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rotta < δηµώδ. λατ. rupta (via) «διανοιγµένος δρόµος (κυρ. 
µέσα από δάσος)» < λατ. ruptus, µτχ. τού p. rumpere «διασπώ, διασχίζω, 
διαρρηγνύω». Από την ίδια λατ. φρ. προέρχεται και η συνώνυµη γαλλ. λ. 
route]. 

ροταριανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διεθνή λέσχη των Ρό-ταρι, η 
οποία αποσκοπεί στην κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά, καθώς και 
στη φιλία των λαών: ~ όµιλος. 
Ι ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Rotarian < Rotary Club, από το επίθ. rotary 
«περιστροφικός, εναλλασσόµενος» (< µεσν. λατ. rotarius < λατ. rota 
«τροχός»), επειδή στον αρχικό σχεδιασµό τής λέσχης περιλαµβάνονταν οι εκ 
περιτροπής (in rotation) συνεδριάσεις στα γραφεία καθενός µέλους]. 

ροτόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ΑΡΧίτ. τύπος ρωµαϊκού κτηρίου µε κυκλική 
κάτοψη και θόλο· (γενικότ.) κτήριο µε τέτοιο σχήµα: η ~ του Αγίου Γεωργίου 
στη Θεσσαλονίκη 2. (συνεκδ.) στρογγυλό τραπέζι ή τραπεζοµάντηλο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rotonda < λατ. rotundus «τροχοειδής, κυκλικός» < rota 
«τροχός»]. 

ρότορας (ο) {ροτόρων} ΤΕΧΝΟΛ. το περιστρεφόµενο πηνίο ηλεκτρικού 

κινητήρα, γεννήτριας ή η περιστρεφόµενη πλάκα πυκνωτή· αλλιώς δροµέας, 
οπλισµός, στροφείο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. rotor, συγκεκοµµ. τ. τού rotator «στροφέας» < 
λατ. rotator < rota «τροχός»]. 

ρουά (το) {άκλ.} (στο σκάκι) το πιόνι «βασιλιάς»· συνήθ. ως απειλή αυτού τού 
πιονιού: του έκανε ~|| ~ µατι [ΕΤΥΜ. < γαλλ. roi «βασιλιάς» < παλ. γαλλ. rei < 
λατ. rex]. 

Ρουάντα (η) (γαλλ. République Rwandaise, κινυαρουάντα Republika y'u 
Rwanda = ∆ηµοκρατία τής Ρουάντας) κράτος τής ΚΑ. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα το Κιγκάλι, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική και την Κινυαρουάντα 
και νόµισµα το φράγκο Ρουάντας. — Ρουαντέζος (ο), Ρουαντέζα (η), 
ρουαντέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ρουαντ. Rwanda, αγν. ετύµου]. 

ρουβίδιο (το) [1892] {ρουβιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Rb), που ανήκει στην οµάδα των µετάλλων των αλκαλίων 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. rubidium < λατ. rubidus «πορφυρός, κόκκινος» 
(< rubere «κοκκινίζω, ερυθριώ»). Το χηµικό στοιχείο ονοµάστηκε έτσι λόγω 
των δύο ερυθρών γραµµών στην ορατή περιοχή τού φάσµατος του]. 

Ρουβίκων (ο) {Ρουβίκων-ος, -α} ΙΣΤ. ποταµός στη ΒΑ. Ιταλία, που αποτελούσε 
το σύνορο µεταξύ τής Εντεύθεν των Αλπεων Γαλατίας και τής Ιταλίας, 
γνωστός από την απόφαση τού Ιουλίου Καίσαρα να τον διαβεί κηρύσσοντας 
τον πόλεµο στη Σύγκλητο και στον Ποµπήιο το 49 π.Χ., λέγοντας τη φράση 
«ο κύβος ερρίφθη»· ΦΡ. η διάβαση του Ρουβίκωνος | διέβη τον Ρουβίκωνα 
για αποφασιστική ενέργεια σε κρίσιµη στιγµή. Επίσης Ρουβίκωνας. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Rubico, -ônis < rubicundus «κατακόκκινος», εξαιτίας τού 
χρώµατος που έχει η λάσπη τού ποταµού]. 

ρούβλι (το) {ρουβλί-ου | -ων) η ρωσική νοµισµατική µονάδα. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. 
rubi' < παλαιότ. ρωσ. rubli, αρχική σηµ. «κούτσουρο, αποµεινάρι» < rubiti 
«κόβω, πελεκώ»]. 

ρούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) δρόµος, οδός: µες στις φαρδιές τις~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (πβ. µτγν. ρούα) < λατ. ruga «πτυχή, ρυτίδα»]. 

ρουζ (το) {άκλ.} καλλυντική πούδρα που χρησιµοποιούν οι γυναίκες, για να 
δώσουν ροδαλό χρώµα στα µάγουλα τους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rouge < λατ. 
rubeus «ερυθρός»]. 

Ρουo (η) {άκλ.} 1. Μωαβίτισσα πρόγονος τού ∆αβίδ, τής οποίας η ζωή 
εξιστορείται στο οµώνυµο βιβλίο τής Π.∆. και αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Re'ut, πιθ. σηµ. «φίλος»]. 

ρουθήνιο (το) {ρουθηνί-ου | -ων} ΧΗΜ. σπάνιο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο 
Ru), το οποίο χρησιµοποιείται σε κράµατα, για να τους προσδίδει σκληρότητα 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. ruthenium < 
µεσν. λατ. Ruthenia, περιοχή τής ∆. Ουκρανίας, όπου ανακαλύφθηκε το 
χηµικό στοιχείο]. 

ρουθούνι (το) {ρουθουν-ιού | -ιών} καθένα από τα δύο µικρά ανοίγµατα στο 
κάτω µέρος τής µύτης, από όπου εισέρχεται ο αέρας κατά την εισπνοή· ΦΡ. 
(α) µπαίνω στη µύτη | στο ρουθούνι (κάποιου) βλ. λ. µύτη (β) έχει γερό | καλό 
ρουθούνι έχει καλή όσφρηση (γ) δεν έµεινε ρουθούνι σκοτώθηκαν, χάθηκαν 
όλοι: βοµβάρδισαν το χωριό ανελέητα και ~ (δ) δεν άνοιξε ρουθούνι βλ. λ. 
ανοίγω. Επίσης (αρ-χαιοπρ.) ρώθων (ο) [µτγν.] {ρώθωνος}. — (υποκ.) 
ρουθουνάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. ρουθούνιν < *ρωθώνιον, υποκ. τού µτγν. 
ρώθων (κυρ. πληθ. ρώθωνες), λ. που παρουσιάζει επίθηµα -ων, 
χαρακτηριστικό των ουσ. που δηλώνουν µέρη τού σώµατος (πβ. πώγ-ων, σιαγ-
ών, βρα-χί-ων κ.ά.). Ως προς την ετυµολογία, δεν υπάρχει επιβεβαιωµένη άπο-
ψη· ίσως συνδ. µε το αρχ. ρόθος «θόρυβος, βουή» (πιθ. από το φύσηµα τής 
µύτης), το οποίο ανάγεται στην ετεροιωµ. βαθµ. τής p. *sr-edh-(βλ. λ. ρέω)]. 

ρουθουνίζω ρ. αµετβ. {ρουθούνισα} αναπνέω από τα ρουθούνια, κάνοντας 
θόρυβο. Επίσης (αρχαιοπρ.) ρωθωνίζω. — ρουθοϋνισµα (το). 

ρουκέτα (η) {ρουκετών} 1. µικρό βλήµα που προωθείται µε πυραυλικό 
σύστηµα 2. πυροτέχνηµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. racchetta, υποκ. τού rocca «ρόκα, αδράχτι» (βλ. λ. ρόκα) 
λόγω τού σχήµατος τού πυραύλου]. 

ρουκετοβολος, -ος, -ο 1. αυτός που ρίχνει ρουκέτες 2. ρουκετοβό-λο (το) 
οπλικό σύστηµα που εκτοξεύει ρουκέτες. [ΕΤΥΜ. < ρουκέτα + -βόλος < 
βάλλω]. 

ρουλεµάν (το) {άκλ.} ελλην. κυλισιοτριβέας- ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικό εξάρτηµα που 
αποτελείται από δύο οµόκεντρους µεταλλικούς δακτυλίους (κυλίνδρους· έναν 
εξωτερικό, έναν εσωτερικό), οι οποίοι έχουν ανάµεσα τους κυλιόµενα µέρη 
(λ.χ. ατσάλινες µπίλιες, βελόνες κ.ά.)· παρεµβάλλεται συχνά ανάµεσα σε ένα 
περιστρεφόµενο αντικείµενο και τον άξονα του (λ.χ. ανάµεσα σε µια ρόδα και 
τον άξονα της) για τη στήριξη τού άξονα και την ελάττωση των τριβών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. roulement < p. rouler «περιστρέφω, κυλώ» < rouelle < 
δηµώδ. λατ. rotella, υποκ. τού λατ. rota «τροχός»]. 

ρουλέτα (η) {ρουλετών} 1. συσκευή σε καζίνο αποτελούµενη από δίσκο µε 37 
ή 38 αριθµηµένα χωρίσµατα σε χρώµα µαύρο και κόκκινο εναλλάξ, ο οποίος 
περιστρέφεται και στον οποίο ρίχνεται και κυλά µε αντίθετη φορά µια µπίλια 
2. (συνεκδ.) το τυχερό παιχνίδι (συνήθ. σε καζίνο) στο οποίο κάθε παίκτης 
στοιχηµατίζει σε έναν ή περισσότερους αριθµούς ή και σε χρώµα τής 
παραπάνω συσκευής και κερδίζει, αν η µπίλια σταµατήσει σε αριθµό ή/και 
χρώµα, στα οποία έχει στοιχηµατίσει- ΦΡ. ρώσικη ρουλέτα (i) επικίνδυνο 
παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης έχει στραµµένη στον κρόταφο του κάννη 
εξάσφαι-ρου περιστρόφου, στις θαλάµες τού οποίου έχει τοποθετηθεί ένα µό-
νο φυσίγγιο και πιέζει τη σκανδάλη, χωρίς να ξέρει αν το περίστρο- 
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φο θα εκπυρσοκροτήσει (ii) (µτφ.) κάθε διαδικασία η οποία ενέχει το στοιχείο 
τού απρόβλεπτου και στην οποία τα µέρη καλούνται διαδοχικά να 
συµµετάσχουν, µέχρι να αναδειχθεί ο νικητής: (στο ποδόσφαιρο) αν δεν 
υπάρξει νικητής στην παράταση, η οµάδα που θα προκριθεί, θα βγει από τη ~ 
των πέναλτι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. roulette < rouler «κυλώ, περιστρέφω» < rouelle < δη-µώδ. 
λατ. rotella, υποκ. τού λατ. rota «τροχός»]. 

Ρουµ (ο) {άκλ.} (κατά τους Άραβες και Τούρκους) ο Ρωµιός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. Rum (βλ. λ. Ρωµιός)]. 

ρουµάνι (το) {ρουµαν-ιού | -ιών} αδιάβατη έκταση µε δέντρα και θάµνους ΣΥΝ. 
δάσος, λόγγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ETYM. < τουρκ. orman < or «δάσος» + -
man]. 

Ρουµανία (η) [1890] (ρουµ. Romania) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στη 
Βαλκανική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Βουκουρέστι, επίσηµη γλώσσα τη 
Ρουµανική και νόµισµα το λέι. — Ρουµάνος (ο), Ρουµάνα (η), ρουµανικός, -ή, 
-ό [1891] κ. (καθηµ.) ρουµάνικος, -η, -ο, Ρουµανικά κ. (καθηµ.) Ρουµάνικα 
(τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Roumanie < ρουµ. Romania < λατ. Romani 
«Ρωµαίοι», λόγω των ρωµαϊκών στρατευµάτων τού αυτοκράτορα Τραϊανού, ο 
οποίος κατέκτησε την περιοχή τής ∆ακίας στις αρχές τού 2ου αι. µ.Χ.]. 

ρουµανίζω ρ. αµετβ. ΙΣΤ. 1. υιοθετώ τις ρουµανικές απόψεις σε ένα θέµα- 
(ειδικότ.) ακολουθώ τη ρουµανική προπαγάνδα ως προς την εθνική 
προέλευση των Βλάχων των Βαλκανίων (βλ. κ. λ. Βλάχος, ΣΧΟΛΙΟ) 2. 
ρουµανίζοντες (οι) αυτοί που ακολουθούσαν στα τέλη τού 19ου και στις 
αρχές τού 20ού αι. τη ρουµανική προπαγάνδα για την εθνική καταγωγή των 
Βλάχων των Βαλκανίων και προσπαθούσαν να προκαλέσουν εθνικό 
µειονοτικό ζήτηµα ή/και να δηµιουργήσουν αυτόνοµο βλάχικο κράτος στις 
περιοχές όπου κατοικούσαν Βλάχοι. 

Ρούµελη (η) 1. η Στερεά Ελλάδα (βλ.λ.) 2. ΙΣΤ. (α) η χώρα των Ρουµ (δηλ. των 
Ρωµιών) κατά τους Άραβες και τους Τούρκους (πριν από την άλωση τής 
Κωνσταντινούπολης το 1453), δηλ. το Βυζάντιο- (ειδικότ.) η Μ. Ασία (β) 
(µετά το 1453) οι ευρωπαϊκές τουρκικές επαρχίες τής Ν. Βαλκανικής 
Χερσονήσου (χωρίς τα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους) (βλ. κ. λ. Ρωµυλία). 
[EJYM < τουρκ. Rumeli «χώρα των Ρωµιών», αρχικώς «η ευρωπαϊκή 
Τουρκία» (Α. Θράκη), < Rum < αραβ. Rumi < µεσν. Ρωµιός (βλ.λ.)]. 

Ρουµελιώτης (ο) {Ρουµελιωτών} αυτός που κατοικεί στη Ρούµελη ή κατάγεται 
από αυτήν ΣΥΝ. Στερεοελλαδίτης. — Ρουµελιώτισσα (η), ρουµελιώτικος, -η, 
-ο, Ρουµελιώτικα (τα). 

ρούµι (το) {χωρ. γεν.} δυνατό οινοπνευµατώδες ποτό, που παράγεται µε 
απόσταξη από προϊόντα ζαχαρακάλαµου (µελάσα). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. rum < 
αγγλ. rum, συγκεκοµµένος τ. τού παλαιότ. rumbullion | rumbustion, αγν. 
ετύµου]. 

ρούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κουβανέζικος χορός, που έγννε γνωστός στις 
αρχές τού 20ού αιώνα, στον οποίο οι χορευτές κρατούν ακίνητο τον κορµό 
τους και εκτελούν βήµατα µε ανεπαίσθητο λίκνισµα των γοφών τους. [ΕΤΥΜ. 
< αµερ.-ισπ. rumba | rhumba, αγν. ετύµου]. 

ρουµπαγιάτ (το) {άκλ.} (λογοτ.) τετράστιχο περσικό ποίηµα. [ΕΤΎΜ < περσ. 
rubaiyat < αραβ. ruba'iyah < rybâ'iy «τετραµερής σύνθεση»]. 

ρουµπινές (ο) {ρουµπινέδες} ελλην. στρόφιγγα·η κάννουλα τής βρύσης, που 
επιτρέπει το άνοιγµα, το κλείσιµο και τη ρύθµιση τής ροής τού υγρού σε µια 
βρύση. Επίσης ρουµπινέτο (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. robinet, υποκ. τού Robin, 
προσωνύµιο που χρησιµοποιούσαν για τα πρόβατα, παραλλαγή τού κυρ. ον. 
Robert. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά οι στρόφιγγες 
είχαν το σχήµα κεφαλής προβάτου]. 

Ρουµπινη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
< ρουµπίνι]. 
ρουµπινής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ρουµπινιού 2. ρουµπινί (το) 
το χρώµα τού ρουµπινιού. 

ρουµπίνι (το) {ρουµπιν-ιού | -ιών} πολύτιµος λίθος κόκκινου χρώµατος, 
ορυκτό οξίδιο τού αργιλίου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rubin, παράλλ. τ. τού rubis < µεσν. λατ. rubinus 
< λατ. rubeus < ruber «ερυθρός, κόκκινος»]. 

ρούµπος (ο) 1. ΝΑΥΤ. το ανεµολόγιο · 2. βαθµολογική µονάδα σε διάφορα 
ατοµικά ή οµαδικά παιδικά παιχνίδια: πόσους ~ έκανες; [ΕΤΥΜ. < ρουµπώνω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

ρουµπρίκα (η) {δύσχρ. ρουµπρικών} 1. (α) τίτλος που υποδηλώνει το 
περιεχόµενο δηµοσιογραφικού άρθρου σε εφηµερίδα ή περιοδικό (β) τακτικό 
άρθρο (στήλη) σε έντυπο σχετικά µε καθορισµένο θέµα: οι πολιτικές και 
κοινοτικές ρουµπρίκες · 2. έγχρωµο διακοσµητικό σχέδιο στην αρχή ή στα 
ενδιάµεσα των κεφαλαίων βιβλίων ή εντύπων • 3. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργική 
οδηγία στο περιθώριο εκκλησιαστικού βιβλίου, γραµµένη µε κόκκινο µελάνι. 
[BJYM; < γαλλ. rubrique, αρχική σηµ. «κόκκινη ώχρα, επικεφαλίδα βιβλίου 
γραµµένη µε κόκκινο µελάνι», < λατ. rubrica «κοκκινόχωµα -επιγραφή νόµου 
µε κόκκινα γράµµατα» < ruber «ερυθρός, κόκκινος»]. 

ρουµπώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ρούµπωσα} ♦ 1. (αµετβ.) παίρνω πολλούς 
ρούµπους, κερδίζω σε παιδικό παιχνίδι ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) νικώ ή αποστοµώνω 
(κάποιον): µ'αυτό που του είπε τονρούµπωσε. [ΕΤΥΜ. < µεσν. *ροµβώνω 
«µαγεύω ρίχνοντας ρόµβους» (µε διατήρηση τής αρχ. προφοράς τού -β- έπειτα 
από έρρινο σύµφωνο και τροπή ο→ ου)< µτγν. ρόµβώ (-όω) < αρχ. ρόµβος 
(βλ.λ.). Η λ. ρόµβος προσδιόριζε αρχικά ένα ξύλινο κυκλοτερές σώµα, που 
περιστρεφόταν γύρω από µια χορδή και εχρησιµοποιείτο κατά την τέλεση 
αρχαίων µυστηρίων]. ρουνικός,  -ή, -ό [1857] αυτός που σχετίζεται µε τους 
ρούνους 

(βλ.λ.): ~ γραφή. 
ρούνοι (οι) σηµεία γραφής των αρχαίων βορειογερµανικών φύλων, που 

προήλθαν από µετασχηµατισµό τού ελληνικού και τού λατινικού αλφαβήτου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Rune(n) < νορβ. rune (σουηδ. runa) < αρχ. 
νορβ. rimar «µυστική γραφή», που συνδ. µε γοτθ. runa «µυστήριο»]. 

ρουπάκι (το) {ρουπακ-ιού | -ιών} βαλανιδιά που καλλιεργείται για 
διακοσµητικούς λόγους και για το ξύλο της- αλλιώς ρουπακο-βαλανιδιά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βωπάκιον (µε κώφωση), υποκ. τού ρώπαξ, -ακος (ό), 
παράλλ. τ. τού µτγν. ρωπάς, -άδος (ή) < ρώψ, «γλώσσα» τού Ησυχίου µε 
ερµήνευµα βοτάνη απαλή, η οποία απαντά µε τον πληθ. ρώπες ήδη στον 
Όµηρο. Σχετικά µε την ετυµολογική της^ προέλευση, δεν φαίνεται πιθ. η 
σύνδεση µε τις λ. ραπίζω, ράβδος, ράµνος, αφού προϋποθέτει σπάνια 
φωνηεντική µεταβολή. Ίσως πρόκειται για προελλην. όρο]. 

ρουπακιά (η) τόπος, δάσος γεµάτο ρουπάκια. 
ρούπι (το) { χωρ. γεν.} παλαιά µονάδα µήκους, ισοδύναµη µε 0,0825 µέτρα, 

υποδιαίρεση τού εµπορικού πήχη (το Vs)· ΦΡ. δεν κάνω | δεν το κουνάω ρούπι 
δεν µετακινούµαι καθόλου από τη θέση µου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. rub]. 

ρουπία (η) {ρουπιών} νοµισµατική µονάδα τής Ινδίας, τού Πακιστάν, τής 
Ινδονησίας και άλλων χωρών τής Ασίας, που ισοδυναµεί µε το 1/15 τής 
αγγλικής στερλίνας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. rupee < χίντι rüpaiyä «ασηµένιο 
νόµισµα»]. 

ρους (ο) {τού ρου, τον ρου | χωρ. πληθ.} 1. η κίνηση τού νερού, η ροή, το 
ρεύµα: ο - του ποταµού 2. (µτφ.) η πορεία, η φορά, η κατεύθυνση: ο - τής 
Ιστορίας || αλλαγή τού ~ τής οικονοµικής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρους < θ. 
*poF-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρέω (βλ.λ.)]. 

Ρούσα (η) (συνήθ. ορθ. Ρούσσα) γυναικείο όνοµα. 
ρούσικος, -η, -ο → ρωσικός 
Ρούσος (ο) (συνήθ. ορθ. Ρούσσος) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 

< επίθ. ρούσος (βλ.λ.)]. 
ρούσος, -α, -ο (λαϊκότ.) ξανθοκόκκινος, κοκκινωπός ή γενικά ξανθός: «ρούσες 

γαλανοµάτες» || «να 'ρχονται να προσκυνάνε, ρούσες και µελαχρινές» (δηµοτ. 
τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρούς)σ)ιος < λατ. russus «πυρρόχρωµος, ξανθός»]. 

ρουστίκ (το) {άκλ.} ελλην. χωριάτικος- αγροτικό ή χωριάτικο διακοσµητικό 
στυλ: (κ. ως επίθ.) έπιπλα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rustique < λατ. rusticus «αγρότης, χωριάτης» < rüs, rüris 
«αγρός»]. 

ρουσφέτι (το) {ρουσφετ-ιού | -ιών} 1. (ειδικότ.) χαριστική παροχή εκ µέρους 
υπουργών ή βουλευτών σε κοµµατικούς οπαδούς, φίλους ή γνωστούς: τα 
κόµµατα κρατούν µε το ~ τους πολίτες σε πολιτική οµηρία 2. (κατ' επέκτ.) 
οποιαδήποτε χαριστική πράξη, εκδούλευση: κάνω σε κάποιον ~ || συνεχώς 
ζητάει διάφορα ~. — (υποκ.) ρουσφετάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. rüsvet]. 

ρουσφετολογία (η) [1892] η πρακτική τής εξυπηρέτησης εκ µέρους πολιτικών 
των κοµµατικών οπαδών, φίλων ή γνωστών µε χαριστικές πράξεις, 
εκδουλεύσεις- (περιληπτ.) τα ρουσφέτια που γίνονται από πολιτικούς. 

ρουσφετολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρουσφετολογία ή τον 
ρουσφετολόγο: ~ προσλήψεις στο ∆ηµόσιο. 

ρουσφετολόγος (ο) [1816] αυτός που κάνει ή επιδιώκει ρουσφέτια. 
ρουσφετολογώ ρ. αµετβ. [1895] (ρουσφετολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 

κάνω ή επιδιώκω ρουσφέτια. 
ρουτίνα (η) (χωρ. πληθ.) 1. συνήθης και µηχανικός τρόπος ενέργειας, η 

στερεότυπη επανάληψη των ίδιων πραγµάτων: η τηλεοπτική ψυχαγωγία έγινε 
πλέον ~ 2. (η γεν. ρουτίνας ως χαρακτηρισµός για πράξεις, δραστηριότητες) 
αυτός που τον έχει συνηθίσει κανείς, που δεν αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο: µια 
ιατρική εξέταση ~ || αυτή η δίκη θα είναι για σένα υπόθεση ~ || για έναν τόσο 
έµπειρο γιατρό σαν εσένα, αυτή η επέµβαση είναι επέµβαση ~ || δουλειά - 3. 
(συνεκδ.) η έλλειψη πρωτοτυπίας στον χώρο τής ατοµικής και κοινωνικής 
ζωής: η καθηµερινή ~ || πέφτω στη ~ ΣΥΝ. πεζότητα, πλήξη, ανία- ΦΡ. σπάω 
τη ρουτίνα ξεφεύγω από την πλήξη, δίνω ενδιαφέρον (σε κάτι) 4. ΠΛΗΡΟΦ. 
απλό τµήµα προγράµµατος Η/Υ, που µπορεί να κληθεί και να χρησιµοποιηθεί 
επανειληµµένα σε ένα πρόγραµµα: µε αυτή τη ~ µπορούµε να αποθηκεύουµε 
µία φωτογραφία σε δυο διαφορετικούς ψηφιακούς τύπους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
routine < route «δρόµος» (βλ. λ. ρότα)]. 

ρουτινιάρικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία: ~ ζωή | 
εργασία ΣΥΝ. πληκτικός, ανιαρός. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. routinier < routine (βλ. λ. 
ρουτίνα)]. 

ρούφηγµα (το) {ρουφήγµ-ατος | -ατα, -άτων} το να ρουφάει κανείς µια 
ποσότητα υγρού: µ'ένα ~ άδειασε όλο το ποτήρι! ΣΥΝ. ρόφηση. 

ρουφηξιά (η) 1. το ρούφηγµα-  ΦΡ. µε µια ρουφηξιά µονορούφι, διαµιάς 2. 
(συνεκδ.) η ποσότητα υγρού που µπορεί να ρουφήξει κανείς σε µια κατάποση 
ΣΥΝ. γουλιά 3. (συνεκδ.) η ποσότητα καπνού που ρουφά ο καπνιστής κάθε 
φορά. Επίσης ρουφηνµατιά [ΕΤΥΜ. < θ. ρουφηξ- τού αορ. ρούφηξα (ρ. 
ρουφώ) + -ιά, πβ. αλλαξ-ιά]. 

ρουφητός, -ή, -ό ρουφηχτός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ροφητός < 
αρχ. ροφώ (βλ. λ. ρουφώ)]. 

ρουφηχτός, -ή, -ό αυτός που δίνεται, πίνεται ή τρώγεται µε ρούφηγµα: ~ αβγό | 
φιλί. — ρουφηχτά επίρρ. 

ρουφήχτρα (η) {δύσχρ. ρουφηχτρών} 1.(λαϊκ.) η δίνη (βλ.λ.) και γε-νικότ. η 
περιστροφική κίνηση νερού θάλασσας, ποταµού ή λίµνης κατά τον ρου του ή 
πίσω από κινούµενο πλοίο ΣΥΝ. δίνη, ρούφουλας 2. (µτφ.-οικ.) ο πότης, αυτός 
που πίνει (κρασί και άλλα αλκοολούχα ποτά) σε µεγάλες ποσότητες: είναι 
µεγάλη ~ ο κυρ-Γιάννης- πίνει 
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τρία µπουκάλια στην καθισιά του. 
[ΕΤΎΜ. < ρουφηχτός + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. καύ-τρα, τσούχ-τρα]. 

ρουφιανεύω ρ. µετβ. {ρουφιάνεψα} συκοφαντώ (κάποιον), δολοπλο-κώ 
εναντίον (κάποιου). 

ρουφιανιά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η συµπεριφορά τού ρουφιάνου· η κατάδοση 
(προσώπου, στοιχείων, µυστικών κ.λπ.): µην κάνεις καµιά ~! || είναι πρώτος 
στη ~. 

ρουφιάνος (ο), ρουφιάνα (η) 1. προαγωγός, µαστροπός 2. (συνεκδ.) πρόσωπο 
που συκοφαντεί, που διαβάλλει (κάποιον) ΣΥΝ. δολοπλόκος, ραδιούργος 3. 
πρόσωπο που προδίδει τα µυστικά (κάποιου) ΣΥΝ. προδότης, σπιούνος, 
χαφιές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ruffiano, αβεβ. ετύµου, ίσως < roffia «βροµιά, µόλυνση» (< 
αρχ. γερµ. hruf )]. 

ρούφουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ρουφήχτρα · 2. ο ανεµοστρόβιλος ΣΥΝ. 
ανεµορούφουλας. 
[ΕΤΎΜ. < ρουφώ + µεγεθ. επίθηµα -ουλας, πβ. κ. δράκ-ουλας, ζήτ-ου-λας]. 

ρουφώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ρουφάς... | ρούφ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτηκα, -ηγµέ-νος} 1. 
τραβώ µε το στόµα µια ποσότητα υγρού µε χαρακτηριστική κίνηση των 
χειλιών και τής γλώσσας, ώστε να σχηµατίζεται στρογγυλό άνοιγµα στο 
στόµα, και εισπνέοντας: το µωρό ρουφούσε το γάλα από το µπιµπερό || ~ τον 
καφέ | τον χυµό 2. παίρνω µια γουλιά µε ηχηρό (και ενοχλητικό) τρόπο: µη 
ρουφάς τη σούπα | τον καφέ σου 3. (µτφ.) εισπνέω βαθιά: ~ καθαρό αέρα | 
αρωµατικό καπνό 4. απορροφώ: ΤΟ χώµα ρουφούσε γρήγορα το νερό 5. τραβώ 
προς τα µέσα: ~ τα µάγουλα µου || ρούφηξε την κοιλιά του, για να φαίνεται πιο 
αδύνατος 6. λαµβάνω τροφή ή υγρό µε λαιµαργία: ρούφηξε τον χυµό στο πει 
και φει! 7. (µτφ.) αφοµοιώνω ό,τι ακούω, βλέπω ή διαβάζω: ρουφούσε τα λόγια 
τού δασκάλου του || ~ τη γνώση 8. (µτφ.) προκαλώ σωµατική ή οικονοµική 
εξάντληση· η µτχ. ρουφηνµένος, -η, -ο εξαντληµένος, εξασθενηµένος: -
µάγουλα- ΦΡ. (µτφ.) ρουφώ το αίµα (κάποιου) βλ. λ. αίµα 9. (αργκό) δέχοµαι 
(γκολ): το ρούφηξε ο τερµατοφύλακας ΣΥΝ. τρώω 10. (για τον ναργιλέ) πίνω 
γουλιές µε το µαρ-κούτσι: ρουφούσε τον ναργιλέ κι έπαιζε το κοµπολόι. Επίσης 
(λόγ.) ροφώ [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ρουφώ (µε κώφωση) < αρχ. ροφώ (-έω) < *srobh-, ετε-
ροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sr-ebh- «ρουφώ», πβ. αρµ. arbi «ήπια» (< *srbh-), λιθ. 
surbiù «ρουφώ, πίνω µε µικρές γουλιές», λατ. sorbëre (> ισπ. sorber), αλβ. 
gjerp (< *serbhö) κ.ά. Παράγ. ρόφ-ηµά]. 

ρουχαλάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. το µικρό ρούχο: τα ~ τού µωρού 2. (µει-ωτ.) το 
φτωχικό ρούχο. 

ρουχισµός (ο) το σύνολο των ενδυµάτων κάποιου, ο ιµατισµός: είδη ρουχισµού. 
ρούχο (το) 1. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε είδους ένδυµα, οτιδήποτε φοράει 

κανείς: µαζεύουν τρόφιµα και ρούχα για τους φτωχούς || ~ ανδρικά | γυναικεία | 
παιδικά || βιοµηχανία | βιοτεχνία | κατάστηµα ρούχων || µια αλλαξιά ρούχα || 
φορώ | αλλάζω ρούχα || - επίσηµα | κυριακάτικα | τής δουλειάς || πού έβαλες τα 
~ µου; || τους έκλεψαν τα ~ από τα αποδυτήρια || φοράει πάντα ακριβά ~ || 
βάζω τα - στο πλυντήριο || έδωσα τα ~ στο καθαριστήριο· ΦΡ. (α) µτφ. έχω τα 
ρούχα µου (για γυναίκα) έχω περίοδο (β) σχίζω τα ρούχα µου βλ. λ. σχίζω-
πβ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου, λ. διαρρηγνύω (γ) τρώγοµαι µε τα ρούχα µου 
γκρινιάζω µε κάθε αφορµή (δ) (παροιµ.) άλλαξε ο Μανόλιας κι έβαλε τα 
ρούχα του αλλιώς βλ. λ. αλλάζω (ε) (παροιµ.) όποιος φυλάει τα ρούχα του, 
έχει τα µισά | φύλαγε τα ρούχα σου, για να 'χεις τα µισά πρόσεχε και παίρνε 
τις αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να µην χάσεις τα πάντα σε περίπτωση 
κινδύνου ή καταστροφής (στ) βγάζω (κάποιον) από τα ρούχα του βλ. λ. 
βγάζω (ζ) βγαίνω (έξω) από τα ρούχα µου βλ. λ. βγαίνω 2. (ειδικότ.) τα 
απαραίτητα ή κατάλληλα για µια περίσταση, για µια εποχή τού έτους ή 
γενικότ. για το ντύσιµο µας ενδύµατα: δεν έχω ~ να βάλω για τον γάµο! || δεν 
έχω ~, πρέπει να αγοράσω τώρα στις εκπτώσεις || πρέπει να πάρω κανένα ~ για 
τον χειµώνα | το καλοκαίρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
ροΰχον < σλαβ. ruho]. 

ρόφηµα (το) {ροφήµ-ατος | -ατα, -άτων) ζεστό υγρό (λ.χ. γάλα, σοκολάτα, 
αφέψηµα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόφηµα < ροφώ (βλ. λ. ρουφώ)]. 

ρόφηση (η) (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) το ρούφηγµα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ρόφησις < ροφώ (βλ. λ. ρουφώ)]. 

ροφός (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ψάρι) µεγαλόσωµο 
εύγευστο ψάρι, που απαντά στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στις ελληνικές 
θάλασσες. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. όρφος | όρφώς | ορφώς (µε αντιµετάθεση), εκ των οποίων 
αρχαιότεροι είναι οι τ. ορφώς | -ώς (γεν. -ώ, αττικόκλιτο), οι οποίοι 
εµφανίζουν τον κλιτικό τύπο τού ουσ. λαγώς. Ως προς την ετυµολογία, πιθ. 
θεωρείται η σύνδεση µε το ουσ. δρφνη «σκοτάδι, σκοτεινότατα» (βλ. λ. 
ορφανός) λόγω τού σκούρου χρώµατος του]. 

ροφώ ρ. → ρουφώ 
ροχάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) µείγµα σάλιου και βλέννας από τους 

βρόγχους, το οποίο φτύνει κανείς µε αγενή και ηχηρό τρόπο ΣΥΝ. (λόγ.) 
φλέγµα, απόχρεµµα, πτύελο. Επίσης ρόχαλο (το). [ΕΤΎΜ. Μεγεθ. τού ουσ. 
ρόχαλο < ροχαλίζω (βλ.λ.)]. 

ροχαλητό (το) 1. το να ροχαλίζει κανείς 2. (συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται όταν 
ροχαλίζει κανείς ΣΥΝ. ροχάλισµα. [ΕΤΎΜ. < ροχαλ(ίζω) + παραγ. επίθηµα -
ητό, πβ. κυνηγ-ητό]. 

ροχαλίζω ρ. αµετβ. {ροχάλισα} (για κοιµώµενο) αναπνέω θορυβω-δώς. — 
ροχάλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ρογχαλίζω, εκφραστ. λ., < θ. ρογχ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. ρέγχω «ροχαλίζω» (βλ. λ. ρεγχάζω)]. 

ρόχθος (ο) ο θορυβώδης ήχος των κυµάτων τής θάλασσας ή καταρ- 

ράκτη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρόχθος < αρχ. ροχθώ (-έω) «θορυβώ (για κύµατα)» 
(υποχωρητ.), εκφραστ. λ., αγν. ετύµου, η οποία εµφανίζει παρόµοιο επίθηµα 
µε το αρχ. όρεχθώ (-έω) «µουγγρίζω»]. 

ροώδης, -ης, -ες {ροώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) ρευστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ροώδης < θ. ρο- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρέω) + παραγ. επίθηµα 
-ώδης (βλ.λ.)]. 

-ρρ- συµφωνικό σύµπλεγµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που εµφανίζεται σε 
ορισµένες αρχαίες λέξεις καθώς και σε λόγια ή κληρονοµηµένα σύνθετα: 
θάρρος, άρρωστος, αντίρροπος. 

-ρρ-: λέξεις που γράφοντα! µε δύο ρ. Ελάχιστες είναι οι απλές (µη 
σύνθετες) λέξεις που γράφονται µε -ρρ-. Είναι οι λέξεις: θάρρος 
(θαρραλέος, θαρρετός, θαρρώ, ενθαρρύνω, ενθάρρυνση, ενθαρρυντικός), 
αρραβώνας (αρραβωνιάζω, αρραβωνιαστικός, -ιά), άρρεν (αρρενωπός, 
αρρενογονία), πυρρός «κοκκινωπός» (πυρρόξαν-θος, πυρρότριχος), 
πυρρίχιος «είδος αρχαίου χορού, η πυρρίχη», ορρωδώ «κάνω πίσω», καθώς 
και τα κύρια ονόµατα: Πύρρος, Σέρρες, Τυρρηνία, ∆υρράχιο. Αντιθέτως, 
ένα πλήθος συνθέτων λέξεων, που ως απλές λ. αρχίζουν από ρ-, 
διπλασιάζουν λόγω τής συνθέσεως το -ρ- και γράφονται µε δύο -ρ-: ρέω - 
αιµορραγία, παλίρροια, επιρροή, απορρέω, απόρροια, διαρροή κ.λπ., ρέπω -
αντίρροπος, ετοιµόρροπος, ισορροπία, ρητός - αντίρρηση, αναντίρρητος, 
ριπίδι/ριπίζω - αναρριπίζω, ρώννυµι/ρωννύω - αναρ-ρωννύω, ανάρρωση, 
άρρωστος, ρυθµός - ιδιόρρυθµος, οµόρρυθµος, µεταρρυθµίζω, 
απορρύθµιση κ.ά., ρίπτω - απορρίπτω, ροφώ -απορροφώ, αναρρόφηση, 
ράπτω - µηχανορράφος κ.ά. Εξαίρεση: αν το φωνήεν πριν από το -ρ- είναι 
«µακρό» (δηλ. ένα από τα φωνήεντα η, ω ή δίφθογγος ει, οι, αι, ευ κ.λπ.), 
τότε η λέξη γράφεται µε ένα -ρ-: εϊι-ρωστος (αλλά άρρωστος), αεί-ροος 
(αλλά επιρροή), εύ-ρυθµος (αλλά οµόρρυθµος). Με δύο -ρρ- γράφονται και 
τα σύνθετα λέξεων που το ά συνθετικό λήγει σε -ν (εν, συν, πάλιν): εν + -
ρινός > έρρινος, συν + ρίζα > σύρριζα, συν + ρέω > συρρέω, πάλιν + ροή 
> παλίρροια, παν + ρήσις > παρρησία. Όπως µε δύο -ρ- γράφονται και οι 
ιστορικοί χρόνοι (παρατατικός-αόρι-στος) ρηµάτων από ρ-, που ανάγονται 
στην αρχαία ή τη λόγια γλωσσική παράδοση: ρέω - έρρεε, ρίπτω - ερρίφθη 
(ο κύβος). Ωστόσο, όλα τα νεότερα σύνθετα (ξε-ριζώνω, ξανα-ρίχνω, ανα-
ρω-τιέµαι, ασπρό-ρουχα, αγριο-ρωδακινιά, καλο-ρίζικος, µονο-ρούφι, 
µισο-ραγισµένος κ.τ.ό.), τα µεταπλασµένα ρήµατα (ράπτω > ράβω - έραψα 
κ.τ.ό.) και οι ξένες λέξεις (καρό, περούκα, σαβούρα κ.τ.ό.) γράφονται µε 
ένα -ρ-. 

·ρραγία ΙΑΤΡ. λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνει παθολογική κατάσταση, η οποία εκδηλώνεται µε αιµορραγία σε 
ορισµένο όργανο ή µέρος τού σώµατος: γαστρο-ρρα-γία, µητρο-ρραγία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αίµο-ρρα-γία), 
που προέρχεται από το θ. ραγ- τού ρ. ρήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην) και 
εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. gastro-rrhagy, 
hepato-rrhagy)]. 

-ρροια IATP. λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν τη (φυσιολογική ή µη ή υπερβολική) ροή ενός υγρού: γαλακτό-
ρροια, πυό-ρροια, εµµηνό-ρροια. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. παλίρροια, διά-ρροια), που προέρχεται από το ρ. ρέω και 
απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. leuco-rrhoea, galacto-
rrhoea)]. 

-ρροώ IATP. λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν ότι 
(κάποιος/κάτι) παρουσιάζει ροή υγρού: αιµο-ρροώ, πυο-ρροώ, εµµηνο-ρροώ. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πυο-ρροώ, αίµο-
ρροώ), που προέρχεται από το ρ. ρέω (πβ. κ. ροή)]. 

ρυάδα (η) (λόγ.) 1. η τριχόπτωση 2. BOT. ασθένεια των αµπελιών που προκαλεί 
πτώση των ρωγών τους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρυάς, -άδος < θ. *pF-, µηδενισµ. βαθµ. τής p. *srew- τού ρ. 
ρέω (βλ.λ.)]. 

ρυάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ρυάστηκα} (λαϊκ. για ζώα) ουρλιάζω, ωρύοµαι, 
σκούζω. — ρυάσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < *ωρυάζοµαι < 
αρχ. ώρύοµαι (βλ.λ.), µε σίγηση τού αρχικού ατόνου ώ- και επίθηµα -άζοµαι]. 

ρυάκι (το) {ρυακ-ιού | -ιών} µικρό ρεύµα νερού, ποταµάκι: µικρά ~ ποταµού 
ΣΥΝ. ποταµάκι, ρεµατάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ρυάκιον, 
υποκ. τού αρχ. ρύαξ, -ακος < θ. *pF-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *srew- τού ρ. 
ρέω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αξ, πβ. πίν-αξ, πϊδ-αξ]. 

ρυάσιµο (το) → ρυάζοµαι 
ρυγχοειδής, -ής, -ές [1873] (ρυγχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 

ρύγχος: - στόµα | προεξοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ρύγχος (το) {ρύγχ-ους | -η, -ων} 1. το µπροστινό και προεξέχον τµήµα τού 

κεφαλιού ορισµένων ζώων, που περιλαµβάνει κυρ. τη µύτη και το στόµα: ~ 
ψαριού | χοίρου || µακρύ ~ · 2. ΑΝΑΤ. το ακραίο πρόσθιο τµήµα οργάνου τού 
σώµατος: ~ τού µεσολοβίου | τού σφηνοειδούς · 3. (α) το µυτερό άκρο 
εργαλείου ή οργάνου (β) (γενικότ.) κάθε µυτερή απόληξη αντικειµένου: το - 
ενός πλαστικού περιέκτη υγρού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρύγχος, εκφραστ. όρ., πιθ. < 
*srungh- (µε εκφραστ. ερρί-νωση), που συνδ. µε αρµ. rng-un-k' (πληθ.) 
«ρουθούνια». Σε αυτή την περίπτωση δεν απέχει πολύ η ετυµολ. συσχέτιση µε 
το ρ. ρέγχω «ροχαλίζω» (βλ.λ.)]. 

ρυγχοφόρος, -ος. -ο [1881] αυτός που φέρει ρύγχος. 



ρυγχωτός 1557 ρυπαίνω 
 

[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. rhynchophoran]. 
ρυγχωτός, -ή, -ό [1885] (έντοµο) που έχει ρύγχος. 
ρυδµ εν µπλουζ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. λαϊκή µουσική (αρχικά των µαύ-

ρων τής Αµερικής) που αποτελεί συνδυασµό τού µπλουζ (βλ.λ.) και 
τής τζαζ µε έµφαση στο στοιχείο τού ρυθµού. [ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. 
rhythm 'n' blues]. 

ρυζάλευρο (το) αλεύρι που παράγεται από αποφλοιωµένους κόκκους 
ρυζιού. 

ρύζι (το) {ρυζ-ιού | -ιών} 1. ετήσιο αγρωστώδες φυτό και ο εδώδιµος 
αµυλούχος καρπός του: λευκασµένο | αναποφλοίωτο ~ 2. (συνεκδ.) 
φαγητό από βρασµένο ρύζι: - σπυρωτό || ~ µε σάλτσα | µε κιµά ΣΥΝ. 
πιλάφι· ΦΡ. βράσε ρύζι | όρυζα η κατάσταση δεν διορθώνεται: έτσι 
όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, ~! — (υποκ.) ρυζάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. όρύζιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-), υποκ. τού µτγν. 
όρυζα (βλ.λ.)]. 

ρυζόγαλο (το) γλύκυσµα που παρασκευάζεται από βρασµένο ρύζι, 
γάλα και ζάχαρη. 

ρυζοκαλλιέργεια (η) {ρυζοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια ρυζιού. 
ρυζόνερο (το) αφέψηµα από βρασµένο ρύζι. 
ρυζότο (το) {χωρ. πληθ.} ρύζι αναµεµιγµένο µε διάφορα υλικά. 

[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. risotto < riso «ρύζι» < λατ. oryza < µτγν. όρυ-
ζα]. 

ρυζοφυτεία (η) {ρυζοφυτειών} η φυτεία ρυζιού. 
ρυζόχαρτο (το) είδος ηµιδιαφανούς χαρτιού σχεδίασης. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Reispapier]. 
ρυθµίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ρύθµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) καθορίζω µία 
ή περισσότερες παραµέτρους για τη λειτουργία (συσκευής, µηχανή-
µατος, θεσµού, υπηρεσίας κ.λπ.): -ρολόι/ τηλεσκόπιο/ φωτογραφική 
µηχανή || ~ τη θερµοκρασία τού καυστήρα | την ώρα στο βίντεο | την 
ταχύτητα τής µηχανής | το κλιµατιστικό (β) (ειδικότ. η µτχ. ρυθµιζό-
µενος, -η, -ο) αυτός τον οποίο είναι δυνατόν να ρυθµίσει κανείς όπως 
επιθυµεί: ένα κάθισµα µε ~ πλάτη | ύψος || συσκευή θέρµανσης µε ~ 
θερµοκρασία 2. κανονίζω τον τρόπο µε τον οποίο (κάτι) θα λειτουρ-
γεί, θα αποδίδει ή θα διεξάγεται καλύτερα: ~ τα χρώµατα στην τηλε-
όραση, γιατί είναι πολύ έντονα || ~ την εικόνα και τον ήχο σε τηλεο-
πτική εκποµπή || ο τροχονόµος έσπευσε να ρυθµίσει την κυκλοφορία 
στο σηµείο όπου χάλασαν οι φωτεινοί σηµατοδότες 3. τακτοποιώ, δι-
ευθετώ, διακανονίζω: µην ανησυχείς, θα το ρυθµίσω το θέµα || θέλω 
να ρυθµίζω τη ζωή µου µόνος µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 

ρυθµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΜΟΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον ρυθµό: 
~ κανόνες- ΦΡ. (α) ρυθµική αγωγή (το τέµπο) η ταχύτητα µε την 
οποία εκτελείται ένα κοµµάτι (β) ρυθµική ανάγνωση η εκτέλεση των 
µουσικών φθόγγων ως προς τη διάρκεια και όχι ως προς την οξύτη-
τα τους (που αποδίδεται µε τη µελωδική ανάγνωση) · 2. ρυθµική (η) 
η τονική στιχουργία, κατ' αντιδιαστολή προς την προσωδιακή 3. αυ-
τός που εκτελείται µε ρυθµό: ~ κινήσεις 4. ρυθµική (γυµναστική) η 
γυµναστική που γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένο µουσικό ρυθµό 
και µε τη χρήση διαφόρων αντικειµένων (κορδέλες, στεφάνια, µπά-
λες). — ρυθµικ-ά | -ώς επίρρ., ρυθµικότητα (η) [1886]. 

ρύθµιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ο καθορισµός 
µίας ή περισσοτέρων παραµέτρων λειτουργίας (µηχανήµατος, θε-
σµού, υπηρεσίας κ.λπ.) σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές: ~ τής 
ροής τού νερού | τής θερµοκρασίας | τού ήχου | τού ψυγείου | των κα-
ναλιών τής τηλεόρασης | τής οθόνης τού Η/Υ (ο καθορισµός παραµέ-
τρων όπως το χρώµα, η φωτεινότητα κ.λπ.) | τής κυκλοφορίας µε τους 
φωτεινούς σηµατοδότες | τού προγράµµατος σπουδών | τής δηµόσιας 
διοίκησης | τού πολιτεύµατος || στο στούντιο υπάρχουν δύο τεχνικοί 
που ασχολούνται µε τη ~ τού ήχου των ραδιοφωνικών εκποµπών 2. ο 
τρόπος βελτίωσης ή επίτευξης καλύτερης αποδόσεως (ενός πράγµα-
τος), µε σκοπό την εξασφάλιση τής επιθυµητής λειτουργίας ή κατά-
στασης, συνήθ. µετά από δυσλειτουργία, πρόβληµα κ.λπ.: λόγω τής 
καταιγίδας χρειάστηκε να επέµβει τροχονόµος για τη ~ τής κυκλο-
φορίας || η ~ τού νοµοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία ύστερα από το κύµα 
διαµαρτυρίας που προκάλεσε || δεν µε βολεύει η πλάτη τού καθί-
σµατος, χρειάζεται ~ || ~ τού κύκλου τής περιόδου µε αντισυλληπτικά || 
~ των ορµονών 3. η διευθέτηση, ο τρόπος αντιµετώπισης ή ο προ-
γραµµατισµός (ενέργειας, κατάστασης, υποχρεώσεων κ.λπ.): ~ των 
δόσεων τού δανείου | τής πληρωµής σε 10 δόσεις | τού ζητήµατος µε 
διάλογο || η ~ τής ζωής µου | τού µέλλοντος µου ανάλογα µε τις εκά-
στοτε επαγγελµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

ρυθµιστήρας (ο) [1893] 1. όργανο για τη ρύθµιση τής κανονικής λει-
τουργίας ενός µηχανήµατος: ο ~ τού λέβητα 2. ΣΤΡΑΤ. όργανο που χρη-
σιµοποιείται στο Πυροβολικό για τη ρύθµιση των πυροσωλήνων που 
εκτοξεύουν οβίδες. ρυθµιστής (ο) [µτγν.], ρυθµίστρια (η) [1894] 1. 
αυτός που ρυθµίζει κάτι (π.χ. την εξέλιξη µιας κατάστασης, µια 
διαδικασία ή ενέργεια): ο ~ τού πολιτεύµατος (ο ανώτατος άρχοντας) || 
αυτός είναι ο ~ των τυχών µας 2. ο ρυθµιστήρας (βλ.λ.): ~ εντάσεως | 
ταχύτητας. ρυθµιστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που ρυθµίζει (κάτι): - 
νόµος | διατάξεις | παράγοντας | αρχή- ΦΡ. (α) ρυθµιστικό σχέδιο το 
σχέδιο µε το οποίο διαρρυθµίζονται πολεοδοµικά οι κατοικηµένοι 
χώροι (πόλεις ή συνοικίες), ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις 
ανάγκες των κατοίκων (β) ΓΛΩΣΣ. ρυθµιστική γραµµατική η 
γραµµατική που ρυθµίζει τη γλωσσική χρήση, τι είναι ορθό και τι όχι 
ANT. περιγραφική γραµµατική (βλ. λ. γραµµατική) 2. καθοριστικός: το 
κόµµα αυτό διαδραµατίζει ~ ρόλο στα πολιτικά µας πράγµατα | στις 
πολιτικές εξελίξεις. — ρυθµιστικά επίρρ. ρυθµολογία (η) [1877] {χωρ. 
πληθ.} 1. η µελέτη των ρυθµών (µουσικών, ποιητικών ή ρητορικών) 2. 
ΑΡΧΙΤ. η µελέτη των αρχιτεκτονικών ρυθµών - γνωστικό αντικείµενο 
τής σπουδής τής αρχιτεκτονικής µα- 

ζί µε τη µορφολογία.   — ρυθµολόγος (ο/η), ρυθµολογικός, -ή, -ό 
[18771. ρυθµός (ο) 1. η εναλλαγή κινήσεων σε καθορισµένο χρονικό 
διάστηµα και µε ορισµένη τάξη: ~ κολύµβησης | κωπηλασίας | κούρσας 
|| κρατώ τον -1| (καταχρ.) αργός | γρήγορος ~ 2. (α) η περιοδική κίνηση 

που εµφανίζουν τα φυσικά φαινόµενα: ο - των κυµάτων (β) η φύση 
και οι λειτουργίες ενός σώµατος ή οργάνου: ~ τής καρδιάς · 3. η 
συµµετρία των µερών ενός συνόλου ΣΥΝ. ευρυθµία, ευαρµοστία, κα-
νονικότητα, τάξη ΑΝΤ. αρρυθµία, ασυµµετρία · 4. η ταχύτητα µε την 
οποία µεταβάλλεται ένα µέγεθος, ή εξελίσσεται µια διαδικασία: ο ~ 
των γάµων | των γεννήσεων | των θανάτων | τής οικονοµικής ανά-
πτυξης | τής παραγωγής | τής απορρόφησης των κοινοτικών κονδυ-
λίων || η υπόθεση προχωρεί µε ρυθµούς χελώνας (πολύ αργά) · 5. ο 
τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται (κάτι), η σειρά που ακολουθείται 
στις ενέργειες (κάποιου): ο ~ τής ζωής | τής εργασίας | τού διαβά-
σµατος || αν συνεχίσει να εργάζεται µ' αυτό τον ~, σίγουρα θα πετύχει 
|| θα γίνουν ενέργειες, ώστε να βρει σύντοµα η οµάδα τον ~ της 6. 
ΜΟΥΣ. η έµµετρη διάταξη των µουσικών αξιών (φθογγοσήµων), η 
οποία σε συνδυασµό µε την περιοδικότητα των ισχυρών και ασθενών 
µερών τού µέτρου (βλ.λ.) συνιστά το σχήµα, τη δοµή και τη δυναµική 
µιας µουσικής φράσης και γενικώς µιας µουσικής σύνθεσης 7. η 
αρµονική κίνηση τού ποιητικού λόγου σύµφωνα µε ορισµένους µε-
τρικούς ή υφολογικούς κανόνες δηλ. την επανάληψη, την εναλλαγή 
τονικών-ατόνων συλλαβών, την κατανοµή ισχυρών χρόνων και παύ-
σεων, που διακρίνουν µορφολογικά την ποίηση από τον πεζό λόγο: 
προσωδιακός ~ ΣΥΝ. µέτρο · 8. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, η τεχνοτρο-
πία ενός καλλιτεχνικού ρεύµατος: βυζαντινός/ γοτθικός | σύνθετος ~ 
ΣΥΝ. στυλ, τεχνοτροπία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυθµός < θ. *pF- (µηδενισµ. βαθµ. θ. *srew- τού ρέω, 
βλ.λ.) + επίθηµα -θµός (πβ. άρι-θµός, κλαυ-θµός). Σύµφωνα µε την 
ετυµολογική της προέλευση, η λ. θα δήλωνε αυτό που κινείται και, 
συνεπώς, είναι µεταβλητό, ρευστό (εµπεριέχει, ωστόσο, την έννοια 
τής κανονικότητας), o ρυθµός συνδυάζει τις έννοιες τής µορφής και 
τής κίνησης, άποψη που αποδίδεται από τον Αριστοτέλη στους ατο-
µικούς φιλοσόφους, ενώ, ως προς το µουσικό της σκέλος, η λ. συνδ. 
µε το ουσ. µέλος}. 

ρυθµοτονική ποίηση (η) η εκκλησιαστική | λειτουργική ποίηση τής 
βυζαντινής περιόδου, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό της ότι κάθε 
στίχος κάθε στροφής (οίκος, τροπάριο) προσαρµόζεται ως προς τον 
αριθµό και τη θέση τού τόνου των συλλαβών του (ισοσυλλαβία -
οµοτονία) προς τον αντίστοιχο στίχο τής πρώτης στροφής, η οποία 
λαµβάνεται ως πρότυπο. [ΕΤΥΜ. < ρυθµοτονία < ρυθµός + -τονία < 
τόνος]. 

ρυκάνη (η) (λόγ.) το ροκάνι ΣΥΝ. πλάνη. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., βλ. λ. ροκάνι]. 

ρύµη (η) (αρχαιοπρ.) 1. η ορµή- στις ΦΡ. εν τη ρύµη τού λόγου (εν τη 
ρύµη τού λόγου) στη γρήγορη ροή τού λόγου, καθώς µιλάει κανείς 
γρήγορα: του ξέφυγαν τα λόγια αυτά ~ του · 2. δροµάκι, σοκάκι- ΦΡ. 
ανά τας οδούς και τας ρύµας στους δρόµους και τα δροµάκια: «η 
µπάντα τού δήµου δίνει όλες τις µέρες τον τόνο και τον ρυθµό - τής 
πόλης» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρύµη < θ. *Fpb-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *Ρερυ, το οποίο 
µαρτυρείται στο αρχ. έρύω «σύρω, τραβώ». Η λ. είναι αγν. ετύµου, 
ενώ έχει συχνά συνδεθεί (παρετυµολογικά;) µε τα οµώνυµα έρυµαι 
«προστατεύω, σώζω» (βλ. λ. ρϋσαι), ρϋµα «προστασία, ασφάλεια», 
τα οποία παρουσιάζουν τον ίδιο φωνηεντισµό]. 

ρυµοτοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η χάραξη δρόµων και πλατειών 
σε µια πόλη · 2. κλάδος τής πολεοδοµίας, που έχει ως αντικείµενο τη 
διαρρύθµιση τού χώρου µέσα στον οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί 
ένας οικισµός. 

ρυµοτοµικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ρυµοτοµία 
2. ρυµοτοµικό σχέδιο το σχέδιο µε το οποίο καθορίζονται κατ' αρχήν 
οι πολεοδοµικοί κανόνες και τα επιτρεπόµενα µεγέθη (ύψος κτηρίων, 
συντελεστές καλύψεως, εκµεταλλεύσεως οικοπέδου κ.λπ.) των περιο-
χών µιας πόλης, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία και η αισθητι-
κή των πόλεων σύµφωνα µε τις ανάγκες των κατοίκων και µε τις αρ-
χές τής αρχιτεκτονικής και τής πολεοδοµίας. 

ρυµοτοµώ ρ. µετβ. {ρυµοτοµείς... | ρυµοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} χαράζω και διανοίγω δρόµους και πλατείες σε πόλη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρυµοτοµώ (-έω) < ρύµη (βλ.λ.), στη µτγν. σηµ. «δρό-
µος», + -τοµώ < τοµή]. 

ρυµούλκα (η) {ρυµουλκών} 1. το ρυµουλκούµενο όχηµα 2. (κατ' επέ-
κτ.) καθετί που ρυµουλκείται. 

ρυµούλκηση (η) [1868] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το τράβηγµα 
από όχηµα ή πλοίο άλλου οχήµατος ή πλοίου, που είναι δεµένο πίσω 
του και η µεταφορά του στο σηµείο προορισµού ή επισκευής του. 

ρυµουλκός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για ρυµούλ-
κηση: ~ σκάφος | όχηµα 2. ρυµουλκό (το) πλοίο ή όχηµα που χρησι-
µοποιείται για ρυµούλκηση. 

ρυµουλκώ ρ. µετβ. {ρυµουλκείς... | ρυµούλκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} σέρνω, τραβώ κάτι που είναι συνδεµένο πίσω µου και το 
µεταφέρω στον προορισµό του ή στον χώρο επισκευής του: ~ πλοίο | 
πυροβόλο. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ρυµουλκώ (-έω) < ^ρυµουλκός < ρϋµα «σχοινί, χορδή 
τόξου» (< θ. *Ερθ-, βλ. λ. ρύµη) + -ουλκός < έλκω]. 

ρυπαίνω ρ. µετβ. {ρύπ-ανα, -άνθηκα, -ασµένος} 1. µολύνω: ~ την 
ατµόσφαιρα | το περιβάλλον | τα νερά | το έδαφος || τα καυσαέρια των 
αυτοκινήτων ~ την ατµόσφαιρα 2. (σπάν.) βροµίζω, λερώνω: ~ τα 
ρούχα µου. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρυπαίνω < ρύπος (βλ.λ.)]. 



ρύπανση 1558 Ρωµανός 
 

ρύπανση (η) [µεσν.] (-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} η µόλυνση από την εκποµπή 
ρύπων από λύµατα, απόβλητα κ.ά.: η ~ του περιβάλλοντος | τής ατµόσφαιρας | 
των υδάτων | τού εδάφους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

ρυπαντής (ο) κάθε ρυπογόνος πηγή (όπως λ.χ. τα εργοστάσια, οι υπόνοµοι κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pollutant]. 

ρυπαντικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί ρύπανση: ~ ουσίες ΣΥΝ. µολυσµατικός, 
τοξικός. — ρυπαντικά επίρρ. 

ρυπαρογράφηµα (το) {ρυπαρογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (κακόσ.) 
1. υβριστικό και συκοφαντικό δηµοσίευµα 2. (ειδικότ.) πορνογράφη- 
µα. 

ρυπαρογραφία (η) {ρυπαρογραφιών} 1.η συγγραφή ρυπαρογραφη-µάτων 2. 
(συνεκδ.) το ρυπαρογράφηµα. 

ρυπαρογράφος (ο/η) [µτγν.] (κακόσ.) πρόσωπο που γράφει ρυπαρο-
γραφήµατα. 

ρυπαρογραφώ ρ. αµετβ. {ρυπαρογραφείς... | ρυπαρογράφησα} γράφω 
ρυπαρογραφήµατα. 

ρυπαρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που είναι γεµάτος ρύπους ΣΥΝ. ακάθαρτος, 
βρόµικος ΑΝΤ. καθαρός 2. (µτφ.) ανήθικος, φαύλος ΣΥΝ. αχρείος, αισχρός 
ΑΝΤ. άσπιλος, αδιάφθορος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ρυπαρός < ρύπος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αράς, πβ. µι-
αρός]. 

ρυπαρότητα (η) [µτγν.] {ρυπαροτήτων} (λόγ.) 1. η βροµιά, η ακαθαρσία ΑΝΤ. 
καθαριότητα, πάστρα 2. (µτφ.) η ανηθικότητα, η φαυλότητα ΣΥΝ. 
εξαχρείωση, κακοήθεια ΑΝΤ. ηθικότητα, χρηστότητα 3. (συνεκδ.) ανήθικος 
λόγος ή αισχρή πράξη ΣΥΝ. αισχρολογία, βωµολοχία, ασχηµοσύνη. 

ρυπογόνος, -ος, -ο [1888] αυτός που παράγει ρύπους, που προκαλεί ρύπανση 
τού περιβάλλοντος: - εστία | βιοµηχανία. 

ρύπος (ο) (λόγ.) 1. η ακαθαρσία, η βροµιά, ο λεκές: οι ~ των ρούχων 
2. κάθε οργανική ή ανόργανη ουσία που συντελεί στη ρύπανση τού 
φυσικού περιβάλλοντος: χηµικοί ~ 3. (µτφ.) το ηθικό στίγµα που κη 
λιδώνει την αξιοπρέπεια (κάποιου) ΣΥΝ. όνειδος, αίσχος, µουντζούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρύπος, αγν. ετύµου, όπως συµβαίνει συχνά µε λ. τέ 
τοιας σηµασίας. Ανεπιβεβαίωτη παραµένει η σύνδεση µε σλαβ. λ., οι 
οποίες σηµαίνουν «βροµιά, ακαθαρσία», λ.χ. αρχ. σλαβ. strupe, ρωσ. 
strup, πράγµα που θα οδηγούσε σε θ. *srup-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*sreup- (ίδια σηµ.)]. 

ρύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} εύχρ. στη ΦΡ. έµµηνη ρύση βλ. λ. έµµηνος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. ρύσις < θ. *pF-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *srew-, το οποίο 
απαντά στο ρ. ρέω (βλ.λ.)]. 

ρυτίδα (η) πτυχή τής επιφάνειας τού δέρµατος, κυρ. τού προσώπου, που 
εµφανίζεται ως αποτέλεσµα γήρανσης: οι βαθιές ~ στο µέτωπο του ΣΥΝ. 
ζάρα, ζαρωµατιά. — (υποκ.) ρυτιδούλα κ. ρυτιδίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυτίς 
| βρυτίς (αιολ.), -ίδος < *ρυτός, παράλλ. τ. τού επιθ. ρυσός «ζαρωµένος, 
ρυτιδωµένος» < θ. *Ερο-, που αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *Ρερυ-, το 
οποίο απαντά στο ρ. έρύω «σύρω, τραβώ» (βλ. λ. ρύµη)]. 

ρυτιδιασµένος, -η, -ο γεµάτος ρυτίδες. Επίσης ρυτιδώδης, -ης, -ες [αρχ.]ν ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ρυτιδώνω ρ. µετβ. {ρυτίδω-σα, -θηκα, -µένος) προκαλώ ζάρωµα τού δέρµατος 
από ρυτίδες ΣΥΝ. ζαρώνω, σουφρώνω. Επίσης ρυτιδιάζω. — ρυτίδωµα [µτγν] 
κ. ρυτίδιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυτιδώ (-όω) < ρυτίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

ρυτίδωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. ΙΑΤΡ. αισθητική 
δυσµορφία τού δέρµατος, που οφείλεται σε πολλαπλασιασµό των ρυτίδων στο 
πρόσωπο 2. (µτφ.) ελαφρό κυµάτισµα τής θάλασσας. 

ρυτό (το) ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο κατασκευασµένο από πηλό ή πολύτιµα µέταλλα, µε 
ποικίλη διακόσµηση και συνήθως ανεστραµµένο κωνικό σχήµα, που το 
χρησιµοποιούσαν στις σπονδές και σε διάφορες τελετουργίες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ρυτός < θ. *pF-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *srew-, το οποίο µαρτυρείται στο ρ. ρέω (βλ.λ.)]. 

Ρω (η) νησίδα των ∆ωδεκανήσων ∆. τού Καστελόριζου (γνωστή από την Κυρά 
τής Ρω, γυναίκα από το Καστελόριζο, η οποία επί δεκαετίες ύψωνε στη νησίδα 
την ελληνική σηµαία ως ένδειξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων σε 
αυτήν). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

ρω κ. ρο (το) {άκλ.} Ρ, ρ· το δέκατο έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρω < σηµιτ. rôs | reS «κεφάλι»]. 

ρώγα (η) {ρωγών} 1.ο σφαιροειδής καρπός τού σταφυλιού: τσιµπολογώ τις - 
τού σταφυλιού- ΦΡ. µάζευε κι ας ε/ν' και ρώγες βλ. λ. µαζεύω 2. η θηλή τού 
µαστού 3. (µτφ.) το εσωτερικό τµήµα τής άκρης των δαχτύλων. Επίσης ράγα. 
— (υποκ.) ρωγούλα κ. ρωγίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρώξ, ρωγός, παράλλ. τ. 
τού ράξ, ραγός, αβεβ. ετύµου, πιθ. λ. τού προελλην. γλωσσικού 
υποστρώµατος, πράγµα που δεν εκπλήσσει, όταν πρόκειται για όρους 
σχετικούς µε το κρασί (βλ. κ. οίνος). Η λ. συνδ. επίσης µε το λατ. racëmus 
«ρώγα σταφυλιού», το οποίο προφανώς αποτελεί παράλλ. δάνειο]. 

ρωγµή (η) (για στερεά σώµατα) η επιµήκης σχισµή, η διακοπή τής συνέχειας: ο 
σεισµός προκάλεσε πολλές ~ στους τοίχους των σπιτιών || ~ οστού || (µτφ.) το 
εύρος τής ~ τού κοινωνικού ιστού || (µτφ.) «ένα κόµµα µε συσπειρωµένη την 
εκλογική του βάση πολύ δύσκολα µπορεί να υποστεί ρωγµές και διαρροές» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. σπάσιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρωγµή < θ. ρωγ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
θ. που απαντά στο ρ.ρήγ-νυ-µι (βλ. λ. ρήγ-µα) + παραγ. επίθηµα -µη, πβ. τι-
µή]. 

ρωγµιόδης, -ης, -ες {ρωγµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. ραγισµέ- 

νος· κυρ. στη ΦΡ. ρωνµώδες κάταγµα ελαφρό κάταγµα µε επιµήκη διακοπή τής 
συνέχειας τού οστού. 

[ΕΤΥΜ. Η φρ. ρωγµώδες κάταγµα αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. fissured 
fracture]. ρωγοβύζι (το) {ρωγοβυζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. θηλή από λάστιχο ή 
πλαστικό, που προσαρµόζεται στο στόµιο µικρής φιάλης, η οποία περιέχει γάλα 
και χρησιµοποιείται για τον τεχνητό θηλασµό τού βρέφους ΣΥΝ. (λόγ.) 
θήλαστρο 2. (συνεκδ.-παλαιότ.) το µπιµπερό (βλ.λ.). ρωδακινιά (η) (σχολ. ορθ. 
ροδακινιά) φυλλοβόλο και οπωροφόρο δέντρο, που καλλιεργείται στις εύκρατες 
περιοχές για τον εδώδιµο καρπό του, το ρωδάκινο. ρωδάκινο (το) (σχολ. ορθ. 
ροδάκινο) {-ου κ. -ίνου | -ων κ. -ίνων} ο καρπός τής ρωδακινιάς· έχει σφαιρικό ή 
ωοειδές σχήµα, χνουδωτή φλούδα, κιτρινορόδινο ή κόκκινο χρώµα, ραφή στη 
ράχη του και χυµώδη, σακχαρούχο και αρωµατική µε υπόξινη γεύση σάρκα.   — 
(υποκ.) ρωδακινάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ρωδάκινον < µτγν. δωράκινον < λατ. duracinum. Σύµφωνα µε 
την παραδοσιακή ετυµολογία των αρχ. Ρωµαίων, η λ. αποτελούσε σύνθετο των 
durus «σκληρός, στερεός» + acinus «ρώγα», αλλά πιθανότερη πρέπει να 
θεωρηθεί η αναγωγή τής λ. duracinum στο όνοµα τής πόλης Dyrrachium 
«∆υρράχιο» (< *Duracium). H απλοποιηµένη ορθογραφία ροδάκινο δεν έχει 
ετυµολογική βάση], ρωδιός (ο) → ερωδιός ρώθων (ο) → ρουθούνι ρωθωνίζω ρ. 
→ ρουθουνίζω 
ρωµαίικος, -η/-ια, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Ρωµιούς: ~ φιλότιµο | 
παράδοση | συνείδηση | πίστη (ορθόδοξη) || (και µειωτ.) αυτά είναι ~ συνήθειες 
ΣΥΝ. νεοελληνικός 2. (περιληπτ.) ρωµαίικο (το) το σύνολο των νεοτέρων 
Ελλήνων ή το νεοελληνικό κράτος: να ζήσει το ~! || «είπα: ~, όπου φυσά κι όταν 
παλεύει η Ελλάδα» (Κ. Παλαµάς) || (συχνά µειωτ.) δεν θα βάλει γνώση ποτέ το 
~! 3. (µέχρι τις αρχές τού 20ού αι.) ρωµαίικα (τα) η απλή καθηµερινή γλώσσα 
των Νεοελλήνων (κατ' αντιδιαστολή προς τη λόγια και αρχαία γλώσσα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, Έλληνας. — ρωµαίικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ρωµαίος 
(βλ.λ.), µε τη σηµ. «πολίτης τού Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους, τού 
Βυζαντίου»]. ρωµαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία 
Ρώµη και τους αρχαίους Ρωµαίους: ~ περίοδος | εποχή | χρόνια | Αυτοκρατορία | 
κράτος | τέχνη | πολιτισµός | αρχαιότητες | ειρήνη 2. Ρωµαϊκή Εκκλησία η 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία (βλ. λ. ρωµαιοκαθολικός) 3. Ρωµαϊκό ∆ίκαιο το 
σύνολο των νοµικών διατάξεων που ίσχυαν στη Ρώµη από την ίδρυση της ώς 
την πτώση τού ∆υτικού Ρωµαϊκού Κράτους τον 5ο αι. µ.Χ. και αργότερα στο 
Βυζαντινό Κράτος· κυρ. το σύνολο των νόµων που κωδικοποιήθηκαν από τον 
Ιουστινιανό και άλλους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. — ρωµαϊκά επίρρ. 
ρωµαιοκαθολικισµός (ο) ΕΚΚΛΗΣ. τα δόγµατα, η λατρεία και οι τελετουργίες τής 
(∆υτικής) Καθολικής Εκκλησίας. ρωµαιοκαθολικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον καθολικισµό (βλ.λ.): ~ λειτουργία | ψαλµός | γάµος 2. (α) 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία η Καθολική Εκκλησία (τής ∆ύσης), µε επί 
κεφαλής τον Πάπα (β) ρωµαιοκαθολικός (ο), ρωµαιοκαθολική (η) πιστός τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. ρωµαιοκρατία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} η 
κυριαρχία τής Ρώµης στους περισσότερους λαούς τού τότε γνωστού κόσµου, η 
κοσµοκρατορία τού ρωµαϊκού κράτους. Ρωµαίος (ο), Ρωµαία (η) 1. ο πολίτης 
τής σηµερινής πόλεως Ρώµης, πρωτεύουσας τής Ιταλίας (βλ.λ.), που κατάγεται 
από ή κατοικεί στη Ρώµη: οικογένεια ~ τουριστών ΙΣΤ. 2. ο πολίτης τής αρχαίας 
Ρώµης και τού αρχαίου ρωµαϊκού κράτους: η «προς Ρωµαίους επιστολή» τού 
Αποστόλου Παύλου || καταγόταν από οικογένεια Ρωµαίων πατρικίων 3. (ειδικότ.) 
(α) ο ελληνόφωνος ορθόδοξος πολίτης τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (β) 
(κατά την Τουρκοκρατία) ο Έλληνας: «ήλθαν Τούρκοι και Ρωµαίοι (...) και 
οµίλησαν στη Ζάκυνθο» (Θ. Κολοκοτρώνης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ρωµαίος < αρχ. Ρώµη (βλ.λ.). Αφότου η Κωνσταντινούπολη 
έγινε πρωτεύουσα τού ρωµαϊκού κράτους, ο όρος Ρωµαίος αναφερόταν πλέον 
και στους ελληνικής καταγωγής πολίτες του]. ρωµαϊστής (ο) [1863], 
ρωµαΐστρια (η) {ρωµαϊστριών} 1. ιστορικός που έχει ειδικευθεί στην ιστορία, 
στους θεσµούς κ.λπ. τής αρχαίας Ρώµης 2. νοµικός που έχει ειδικευθεί στο 
Ρωµαϊκό ∆ίκαιο. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Romaniste, άσχετο από το µτγν. 
ρωµαϊ-στής «ηθοποιός λατινικών κωµωδιών»]. ρωµαϊστί επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) 
στη γλώσσα των (αρχαίων) Ρωµαίων, 
στη λατινική γλώσσα ΣΥΝ. λατινιστί, λατινικά. ρωµαλέος, -α, -ο 1. (λόγ. για 
έµψυχα) αυτός που διαθέτει ρώµη (βλ.λ.), που έχει µεγάλη σωµατική δύναµη 
ΣΥΝ. δυνατός, εύρωστος, γερός, στιβαρός, σφριγηλός ΑΝΤ. αδύναµος, 
ασθενικός, καχεκτικός 2. (µτφ.) αυτός που τον χαρακτηρίζει η εκφραστική 
δύναµη και η συνοχή. — ρωµαλέ-α | -ως [µτγν.] επίρρ., ρωµαλεότητα (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρωµαλέος < ρώµη «ισχύς, ευρωστία» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-αλέος (βλ.λ.)]. Ρωµανία (η) ΙΣΤ. ονοµασία τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (από 
τον 4ο αι. µ.Χ.) και ειδικότερα τού Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους (τού Βυ-
ζαντίου): «Η~ πέρασε, η ~ πάρθεν» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. 
Romania < επίθ. romanus «Ρωµαίος»]. ρωµανικός, -ή, -ό -+ ροµανικός 
Ρωµανός (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο µελωδός 2. όνοµα 

αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < 
λατ. Romanus (ως επίθ. είχε τη σηµ. «Ρωµαίος») 
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< Roma]. 
ρωµαντικός, -ή, -ό → ροµαντικός 
ρωµα ντισµος (ο) → ροµαντισµός 
Ρώµη (η) 1. η πρωτεύουσα τής Ιταλίας, πόλη µε µακραίωνα και σηµαντική 

ιστορία ΦΡ. όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη Ρώµη για περιπτώσεις στις οποίες 
όλες οι προσφερόµενες µέθοδοι και µέσα, όλες οι προσπάθειες οδηγούν στον 
ίδιο σκοπό, στο ίδιο αποτέλεσµα 2. (κατ' επέκτ.) το αρχαίο ρωµαϊκό κράτος 
που έφθασε στη µέγιστη ακµή του κατά τους δύο περίπου αιώνες πριν και 
µετά τη γέννηση τού Χριστού, µεταβλήθηκε σε αυτοκρατορία και περιέλαβε 
ολόκληρο τον µεσογειακό κόσµο και µεγάλο τµήµα τής ∆. Ευρώπης: η τέχνη | 
ο πολιτισµός τής ~· ΦΡ. (α) Νέα Ρώµη η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα 
τού Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους, τού Βυζαντίου (β) Πρεσβυτέρα Ρώµη η 
παλαιά (στην Ιταλία) Ρώµη, πρωτεύουσα τού ∆υτικού Ρωµαϊκού Κράτους σε 
αντιδιαστολή προς τη Νέα Ρώµη (από τα µέσα τού 4ου αι.) (γ) Τρίτη Ρώµη η 
Μόσχα, σύµφωνα µε µια θεωρία µοναστικών κυρίως κύκλων τής Ρωσίας µετά 
την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως (1453), η οποία προέβαλε τη Ρωσία ως 
κέντρο συσπειρώ-σεως όλων των ορθοδόξων υπό την ηγεµονία τού τσάρου 
και χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο τού πανσλαβισµού (βλ.λ.) ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δι5-
ναµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ρώµη (ήδη στον Αριστοτέλη) < λατ. Roma, ετρουσκικής 
αρχής, αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε τη µυθολογική παράδοση, η πόλη έλαβε το 
όνοµα της από τον Ρωµύλο (Romulus), τον µυθικό ιδρυτή της, αλλά στην 
πραγµατικότητα ισχύει το αντίστροφο. Απίθανη θεωρείται οποιαδήποτε 
συσχέτιση µε το αρχ. ρέω]. 

ρώµη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η σωµατική ισχύς, η ακµή των σωµατικών 
δυνάµεων: µαχητής γεµάτος ~ || (µτφ.) η ψυχική ~ ΣΥΝ. αλκή, δύναµη, 
ευρωστία, σφρίγος ΑΝΤ. αδυναµία, καχεξία, ασθενικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρώµη, λ. αρχαιότερη από το ρ. ρώννυµι, τού οποίου συ-
νηθέστερος είναι ο παρακ. ερρωµαι «υγιαίνω, είµαι καλά», ενώ ο ενεστ. 
φαίνεται υστερογενής αναλογικός σχηµατισµός. Οι λ. είναι αβεβ. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε το αρχ. ρώοµαι «εφορµώ, κινούµαι µε βιαιότητα», αν 
προϋποθέσουµε την παρουσία ενδοφωνηεντικού -σ-(*ρώ(σ)-νυ-µι, *ρώ(σ)-
οµαι), όπως προκύπτει από το επίθ. αρ-ρωσ-τος (βλ.λ.). Η λ. ρώµη 
αναφερόταν κυρ. στη φυσική, σωµατική δύναµη, κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. 
ισχύς, η οποία δήλωνε τη δύναµη των όπλων, τού στρατού ή τής ψυχής]. 

Ρωµιός κ. (εσφαλµ.) Ρωµηός (ο), Ρωµιά (η) ΙΣΤ. 1. ο πολίτης τής Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας, κυρ. τής βυζαντινής περιόδου και µάλιστα ο ελληνόφωνος 2. 
ο ορθόδοξος χριστιανός κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο και την 
Τουρκοκρατία- κυρ. ο Έλληνας µέχρι την ίδρυση τού νεοελληνικού κράτους: 
Τούρκος είσαι ή ~; ΣΥΝ. Γραικός 3. (κυρ. κατά τον 19ο αι.) ο Νεοέλληνας, 
αυτός που έχει διατηρήσει την ορθόδοξη παράδοση τού Βυζαντίου (κατ' 
αντιδιαστολή προς τον οπαδό τού ευρωπαϊκού διαφωτισµού ή τον πολέµιο τού 
Βυζαντίου): ο ~ έχει φιλότιµο || η πίστη των Ρωµιών 4. (ειρων.-µειωτ.) ο τύπος 
τού Νεοέλληνα που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους Έλληνες µε ειρωνική 
και υποτιµητική διάθεση ως δουλοπρεπής προς την εξουσία, τεµπέλης, 
κουτοπόνηρος ή αφελής (κατ' αντιδιαστολή προς το ιδεατό πρότυπο τού 
Έλληνα τής κλασικής αρχαιότητας): «οι ολυµπιονίκες µας δίνουν στην επίσηµη 
Ελλάδα, αυτή των Ρωµιών, την απάντηση τής άλλης Ελλάδας, αυτής που 
εργάζεται και δηµιουργεί» (εφηµ.) 5. (ειδι-κότ.) (α) ο ορθόδοξος Έλληνας (ή 
άλλης εθνότητας) των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, 
Αντιοχείας και Ιεροσολύµων (ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία) (β) ο Έλληνας 
ορθόδοξος τής (σηµερινής) Τουρκίας (Ρουµ) (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
υπήκοο τού ελληνικού κράτους· Γιουνάν) (γ) ο εξισλαµισµένος Έλληνας ή ο 
κρυπτο-χριστιανός τής Τουρκίας (λ.χ. τής Καππαδοκίας ή τού Πόντου, που 
εξαιρέθηκε τής ανταλλαγής πληθυσµών το 1923): «εξισλαµισθέντες ή 
κρυπτοχριστιανοί Ρωµιοί βρίσκονται ανάµεσα στους πολιτικούς κρατουµένους 
των τουρκικών φυλακών» (ε<ρηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, Έλληνας, δίκιο. 
[ETYM. µεσν. < µτγν. Ρωµαίος (βλ.λ.). Μετά την πτώση τού ∆υτικού 
Ρωµαϊκού κράτους στα χέρια των Γότθων (5ος αι. µ.Χ.(, το επίθ. Ρωµαίος 
αναφερόταν αποκλειστικά στους πολίτες τού Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους, 
δηλ. τού Βυζαντίου]. 

ρωµιοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (περιληπτ.) ο ελληνισµός (υπό την εθνική και 
πολιτιστική του έννοια), το ορθόδοξο ελληνικό έθνος, η ελληνική φυλή: «τη ~ 
µην την κλαις...» (Γ. Ρίτσος) || οι περιπέτειες τής ~ ΣΥΝ. ρωµαίικο 2. (κατ' 
επέκτ.) η ελληνική ψυχή, το φρόνηµα και τα ιδανικά τού ελληνισµού: οι 
µετανάστες κράτησαν µέσα στην ψυχή τους άσβεστη τη φλόγα τής ~ ΣΥΝ. 
ελληνικότητα 3. (ειδικότ.) οι ιδιότητες και το ήθος που διαµόρφωσε η 
ορθόδοξη παράδοση και η ιστορική πορεία τού νεότερου ελληνισµού (λ.χ. το 
φιλότιµο, η λεβεντιά, το µεράκι, η παλληκαριά κ.ά.): οι Έλληνες φύλαξαν καλά 
τη ~ τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. Ρωµυλία (η) [1808] ΙΣΤ. 1. η περιοχή που 
περιελάµβανε τις βαλκανικές κτήσεις τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας εκτός 
από τη Βοσνία, την Ουγγαρία και τα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους 2. 
Ανατολική Ρω- 

µυλία περιοχή τής Β. Θράκης µεταξύ τού Αίµου, τής Ροδόπης και τού 
Εύξεινου Πόντου, η οποία ανήκει στη Βουλγαρία και στο παρελθόν είχε 
έντονο ελληνικό στοιχείο 

[ΕΤΥΜ. Λόγ. µεταφορά τού τ. Ρούµελη (βλ.λ.), το οποίο τον 19ο αι. είχε και τον 
τ. Ρουµελία]. Ρωξάνη (η) 1. σύζυγος τού Μ. Αλεξάνδρου, κόρη ηγεµόνα τής Βα-
κτριανής 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν^κύρ. όν. < αβεστ. raoxSna «φωτεινή, λαµπρή - αυγή»]. 
ρωπονραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ζωγραφική που απεικονίζει σκηνές από την 
καθηµερινή ζωή ή κοινά και ανάξια λόγου αντικείµενα, χρησιµοποιώντας 
µάλιστα για τον σκοπό αυτόν φθηνές χρωστικές ύλες 2. (ειδικότ.) ζωγραφική 
που απεικονίζει θάµνους, καρπούς, νεκρά θηράµατα κ.λπ., συγγενεύει δηλ. µε 
ό,τι είναι ευρύτερα γνωστό ως «νεκρή φύση» 3. (συνεκδ.) ο ζωγραφικός 
πίνακας που ανήκει στα παραπάνω είδη ζωγραφικής: η «Χαρούµενη 
συγκέντρωση» είναι µια πολύ γνωστή ~ τού Γιαν Μέτους. — ρωπογράφος (ο/η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < ρωπογράφος < αρχ. ρώπος «µικρό και ευτελές αντικείµενο» + 
-γράφος < γράφω. Το αρχ. ρώπος είναι αγν. ετύµου· δεν θα µπορούσε ωστόσο 
να αποκλειστεί η σύνδ. µε το ουσ. ρώψ («βοτάνη απαλή», κατά τον Ησύχιο), 
για το οποίο βλ. λ. ρουπάκι]. Ρωσία (η) (ρωσ. Rossijskaja Federacija = Ρωσική 
Οµοσπονδία) 1. κράτος που εκτείνεται από τον Αρκτικό Ωκεανό µέχρι τη 
Μογγολία και την Κίνα µε πρωτεύουσα τη Μόσχα, επίσηµη γλώσσα τη Ρωσική 
και νόµισµα το ρούβλι 2. (παλαιότ.-καταχρ.) όλη η Σοβιετική Ένωση (πβ. 
Αγγλία για όλο το Ηνωµένο Βασίλειο): ο Ψυχρός Πόλεµος µεταξύ Αµερικής 
(δηλ. Η.Π.Α.) και Ρωσίας. — Ρώσος (ο), Ρωσίδα (η) [1862], ρωσικός, -ή, -ό 
(βλ.λ.), Ρωσικά κ. (καθηµ.) Ρώσικα (τα). [ΕΤΥΜ. µεσν. < Ρώσος < Ρώς (οΐ), 
ονοµασία των Βαράγκων Ρως (λαού σκανδιναβικής καταγωγής), οι οποίοι 
θεωρούνται ιδρυτές τού κράτους τού Κιέβου (8ος αι. µ.Χ.). Το όνοµα Ρώς 
ανάγεται πιθ. στο αρχ. φινλ. Rus, µε το οποίο αποκαλούσαν τους Βαράγκους 
εισβολείς, και ίσως σηµαίνει «ξένος». Ορισµένοι συνδέουν περαιτέρω τη λ. µε 
το φινλ. ruotsi «κωπηλάτες», προσωνύµιο των Σκανδιναβών κωπηλατών στα 
πλοία των Βίκινγκς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι Ruotsi ονοµάζεται η Σουηδία στη 
φινλανδική γλώσσα]. ρωσικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ρώσικος, -η, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τη Ρωσία ή τους Ρώσους, αυτός που προέρχεται από τη Ρωσία: ~ 
Επανάσταση (η Οκτωβριανή, 1917) | συνήθεια | βότκα- ΦΡ. (α) ρώσικη (σαλάτα) 
σαλάτα που αποτελείται από ψιλοκοµµένες βρασµένες πατάτες, αγγούρια, 
µπιζέλια ή αρακά και καρώτα, µαζί µε τουρσί -κάπ-παρη, αγγουράκια- που 
έχουν ανακατευτεί µε µαγιονέζα (β) ρώσικη ρουλέτα βλ. λ. ρουλέτα. Επίσης 
(λαϊκ.) ρούσικος, -η, -ο [µεσν.]. ρωσιστί επίρρ. [µεσν.] (λόγ.) στη ρωσική 
γλώσσα ή κατά τον τρόπο 

των Ρώσων: έκανε ~ τις συστάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. ρωσοελληνικός, -ή, -ό 
[1889] αυτός που σχετίζεται µε τους Ρώσους 
και τους Έλληνες: ~ πολιτικές ανταλλαγές. ρωσοµαθής, -ής, -ές [1889] 
{ρωσοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) γνώστης τής ρωσικής γλώσσας, αυτός που 
µιλά Ρωσικά. — ρωσοµάθεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΎΜ. < Ρώσος + -µαθής < θ. µαθ- (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-µαθ-ον τον ρ. 
µανθάνώ)]. 

Ρωσοπόντιος (ο), Ρωσοπόντια (η) {-ων κ. -ίων) (ως χαρακτηρισµός) Πόντιος 
που έχει έλθει στην Ελλάδα από περιοχή τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
ρωσοτουρκικός, -ή, -ό [1853] αυτός που σχετίζεται µε τους Ρώσους και τους 
Τούρκους: ~ πόλεµος. ρωσόφιλος, -η, -ο [1862] φίλος των Ρώσων, αυτός που 
συµπαθεί τους Ρώσους και τις συνήθειες, το πολιτειακό τους σύστηµα κ.λπ. ή 
υποστηρίζει την πολιτική τους: ~ παράταξη | κόµµα. ρωσόφωνος, -η, -ο → -
φωνος Ρωσσια (η)<→ Ρωσία 
ρωτακισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η διαταραχή τής οµιλίας, κατά την οποία κάποιος 

δυσκολεύεται ή αδυνατεί να προφέρει τον φθόγγο «ρ», τον οποίο και 
προφέρει συνήθ. ως «γ», λ.χ. «νεγό» αντί «νερό» · 2. ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο 
των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, κατά το οποίο το συριστικό «s» τρέπεται σε 
«r», όταν βρεθεί µεταξύ δύο φωνηέντων, λ.χ. στη Λατινική: arbor - arboris < 
*arbos - arbosis· στην (αρχαία) ελληνική γλώσσα το φαινόµενο απαντά στην 
ιωνική διάλεκτο τής Ερέτριας και τού Ωρωπού, λ.χ. εχουριν αντί εχουσιν. — 
ρωτακίζω ρ. [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρωτακίζω (< αρχ. ρω), κατά το αµάρτυρο *ΐωτακίζω, το οποίο 
προϋποτίθεται από το µτγν. ΐωτακισµός. Το ουσ. ρωτακισµός αποτελεί αντιδάν. 
από αγγλ. rhotacism]. ρώτηµα (το) [µεσν.] {ρωτήµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
ερώτηµα- συνήθ. στις ΦΡ. (α) για να 'χουµε (το) καλό ρώτηµα (για την επίταση 
ερωτήσεως) για να ξέρω, να πληροφορηθώ σωστά: δεν µου λες, ~, ποια είναι η 
δική σου γνώµη για το ζήτηµα; (β) θέλει (και) ρώτηµα; για κάτι αυτονόητο, για 
το οποίο δεν χρειάζεται να ρωτά κανείς: Αν θέλω να πάω διακοπές; ~; ΣΥΝ. 
εννοείται, εξυπακούεται. ρωτώ ρ. → ερωτώ 



Σ 

Σ, σ/ς: σίγµα, το δέκατο όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Είναι το µόνο γράµµα τής Ελληνικής που εµφανίζει δύο διαφορετικές µορφές (στη 
µικρογράµµατη γραφή): σ στην αρχή και στο µέσο τής λέξης, -ς στο τέλος τής λέξης. Η δήλωση τού ληκτικού -ς µε διαφορετική µορφή, πέρα των 
παλαιογραφικών λόγων τής ιστορίας τής γραφής, συνδέεται πιθανώς και µε τη βαρύτητα που είχε πάντοτε στη µορφολογία τού ονόµατος τής Ελληνικής, όπου η 
κατάληξη -ς δήλωνε την ονοµαστική πτώση των αρσενικών (ταµίας) έναντι τής επίσης ισχυρής γενικής πτώσης των θηλυκών (χώρα-ς). Τόσο στην Αρχαία όσο 
και στη Ν. Ελληνική το γράµµα Σ δήλωσε την προφορά τού λεγοµένου συριστικού συµφώνου [s], τού άηχου συµφώνου, µπροστά δε από ηχηρά σύµφωνα (µ, ν, 
λ, ρ κ.λπ.) και τού ηχηρού συριστικού [ζ]· πβ. αρχ. και νέο σµήνος, ψήφισµα, σβήνω (αρχ. σβέννυµι) κ.τ.ό. Σε ορισµένα τοπικά αλφάβητα τής Αρχαίας (στην 
Κρήτη, την Θήρα, την Κόρινθο), αντί τού σίγµα χρησιµοποιήθηκε (µε την ίδια φωνητική αξία) το γράµµα σαν (που έµοιαζε µορφικά µε το Μ), ενώ σε ορισµένες 
περιοχές τής Μ. Ασίας (Εφεσο, Κύζικο, Αλικαρνασσό κ.α.) τα δύο Σ (π.χ. στη λ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ) άλλοτε δηλώνονταν κανονικά µε ΣΣ και άλλοτε µε το 
γράµµα σαµπεί (ΑΛΙΚΑΡΝΑΤΟΣ), όπως ονοµάστηκε στους βυζαντινούς χρόνους το γράµµα Τ από τη µορφή του, που έτεινε να είναι η µορφή ενός κεκλιµένου 
Π (>), από όπου και η ονοµασία (ωσάν πει >) σαµπεί. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα σίγµα στο βορειοσηµιτικό γράµµα sin ή siyn, που 
σήµαινε «δόντι» και προφερόταν [sh], ενώ η ονοµασία του θα επηρεάστηκε από τον «σφυριχτό» (συριστικό) ήχο τον οποίο δηλώνει (προήλθε πιθανόν από 
αµάρτυρο τύπο *σίγµα «σφύριγµα» < ρ. σίζω «σφυρίζω»)· στη σηµιτική γραφή το γράµµα γραφόταν περίπου όπως το W (ανάποδο Σ), ενώ στην Ελληνική 
γράφτηκε όρθια (Σ). Οµοίως το γράµµα σαν το ανάγουν στο βορειοσηµιτικό çâdhê, που προφερόταν [ts]. Περί το 400 π.Χ. το γράµµα σίγµα γενικεύθηκε σε όλες 
τις µορφές τού ελληνικού αλφαβήτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Σ, σ/ς σίγµα- το δέκατο όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
σίγµα, αριθµός). 

σα σύνδ. —> σαν 
Σ.Α.Α.Ν. (η) Σχολή Αξιωµατικών Αδελφών Νοσοκόµων. 
σαβαγιάρ κ. σαβουαγιάρ (το) {άκλ.} µπισκότο που σερβίρεται µαζί µε το 

παγωτό ή χρησιµοποιείται ως βάση για την παρασκευή γλυ-κυσµάτων 
ψυγείου. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. savoyard «ο προερχόµενος από τη Σαβοΐα» < τόπων. Savoie 
«Σαβοΐα» (< λατ. Sapandia)]. 

σαβάνα (η) [1825] {σάβανων} µεγάλη έκταση στην τροπική ή υποτροπική 
ζώνη, που χαρακτηρίζεται από βλάστηση µε αραιά δέντρα ή θάµνους και στην 
οποία επικρατεί παρατεταµένη ξηρασία που διακόπτεται από θερινές βροχές. 
[ΕΤΎΜ. < ισπ. sabana < zabana, λ. τής γλώσσας Ταϊνό (Αϊτή)]. 

σάβανο (το) λευκό λινό µονοκόµµατο ύφασµα, µε το οποίο καλύπτουν 
κατάσαρκα το σώµα νεκρού, αµέσως µόλις επέλθει ο θάνατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
νεκροσέντονο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σάβανον, αβεβ. ετύµου. Η λ. αποτελεί δάνειο ανεξακρίβωτης 
προέλευσης, η δε σύνδεση του µε αραβ. sabanijjat «είδος υφάσµατος τής 
περιοχής Σαβάν (κοντά στη Βαγδάτη)» δεν συµφωνεί µε τα ιστορικά και 
χρονολογικά δεδοµένα. Μέσω τού λατ. sabanum (< µτγν. σάβανον) η λ. 
πέρασε σε άλλες γλώσσες, πβ. αρχ. γερµ. saban «λινό ύφασµα», αρχ. σλαβ. 
savan]. 

σαβανώνω ρ. µετβ. {σαβάνω-σα, -θηκα, -µένος} περιτυλίγω νεκρό µε σάβανο 
και γενικά τον ετοιµάζω για την κηδεία. — σαβάνωµα (το). 

σαβανωτής (ο), σαβανώτρια (η) {σαβανωτριών} πρόσωπο που σαβανώνει, που 
έχει ειδικευθεί στην ετοιµασία των νεκρών για κηδεία και ταφή. Επίσης 
(λαϊκ.) σαβανώτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. 

σαβαρεν (το) {άκλ.} γλύκυσµα από ψηµένη αραιή ζύµη, σε σχήµα κωνικό µε 
ραβδώσεις στο πλάι, που διαποτίζεται µε σιρόπι και συ-νήθ. γαρνίρεται µε 
άσπρη κρέµα και κερασάκι στην κορυφή ΣΥΝ. (καθηµ.) µπαµπάς. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. savarin, από το όνοµα τού Γάλλου συγγραφέα και γα-
στρονόµου Anthelme Brillât-Savarin (1755-1826)]. 

Σάββας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο ηγιασµέ-νος 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κυρ. όν. < σάββατον (βλ.λ.)]. 

σαββατιανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το Σάββατο (βλ.λ.): ~ µαγείρεµα 
| συγύρισµα ΣΥΝ. σαββατιάτικος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) σαββατιανό κατάπιασµα, 
ποµπή τής εβδοµάδας η δουλειά που αρχίζει κανείς την τελευταία στιγµή, 
δεν γίνεται σωστά (β) σαββατιανό σχολείο τα µαθήµατα Ελληνικών 
(γλώσσας, θρησκείας, ιστορίας), που διδάσκονται το Σάββατο µε 
πρωτοβουλία συνήθως τής Εκκλησίας σε Ελληνόπαιδες τού εξωτερικού (ιδίως 
στις Η.Π.Α., Αυστραλία και Καναδά)· λέγεται και κυριακάτικο σχολείο · 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το σαββατιανό, ποικιλία σταφυλιού 3. σαββατιανό 
(το) ποικιλία λευκού σταφυλιού που ευδοκιµεί στην Αττική. — σαββατιαίος, 
-α, -ο [1897]. 

σαββατιάτικα επίρρ.· το Σάββατο, κατά την ηµέρα τού Σαββάτου: τι θέλει και 
µας ενοχλεί ~; || δουλεύεις ~; 

σαββατιάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε το Σάββατο (βλ.λ.), που 
συµβαίνει ή γίνεται κατά την ηµέρα τού Σαββάτου: ~ δουλειά | µαγείρεµα | 
συγύρισµα | βόλτα ΣΥΝ. σαββατιανός. 

Σάββατο κ. (προφορ.) Σαββάτο (το) {Σαββάτ-ου | -ων} 1. η έβδοµη ηµέρα τής 
εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή), η οποία αποτελεί αργία 

για πολλές κατηγορίες εργαζοµένων (όχι για τα καταστήµατα)· ΦΡ. (α) 
Σάββατο τού Λαζάρου το τελευταίο Σάββατο πριν από τη Μεγάλη Εβδοµάδα, 
κατά το οποίο γιορτάζεται το θαύµα τής αναστάσεως τού Λαζάρου από τον 
Χριστό (β) Μέγα | Μεγάλο Σάββατο η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης 
Εβδοµάδας, η παραµονή τής Κυριακής τού Πάσχα, κατά την οποία τιµάται η 
ταφή και η κάθοδος τού Χριστού στον Αδη, που καταλήγει µε τον εορτασµό 
τής Αναστάσεως τού Χριστού στις 12 η ώρα (µεσάνυχτα) (γ) τον µήνα που 
δεν έχει Σάββατο ποτέ, σε καµία περίπτωση: αυτό που λες θα γίνει ~ (δ) 
(πάνω) στην τούρλα τού Σαββάτου για βιαστική ενέργεια ή δουλειά που γί-
νεται την τελευταία στιγµή ή µέσα σε µεγάλη αναστάτωση: µε πήρε τηλέφωνο 
~ και µου ζήτησε να του ετοιµάσω τρεις λογιστικές καταστάσεις! 2. (στους 
Εβραίους) η έβδοµη και τελευταία ηµέρα τής εβδοµάδας, η οποία είναι 
αφιερωµένη στην ανάπαυση και τη λατρεία τού Θεού· ΦΡ. (παροιµ.) κίνησε ο 
Εβραίος να πάει στο παζάρι κι ήταν)ε) ηµέρα Σάββατο (i) για πρόσωπο που 
επιλέγει να κάνει κάτι σε ακατάλληλη, απρόσφορη χρονική στιγµή (ii) για 
κάποιον που, όταν επιτέλους αποφασίζει να πάει κάπου, κάτι συµβαίνει και 
ανατρέπονται τα σχέδια του. — σαββατιάτικος, -η, -ο, σαββατιάτικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µάννα. [ΕΤΥΜ < µτγν. Σάββατον < εβρ. sabbat «ανάπαυση»]. 

σαββατόβραδο (το) το βράδυ τού Σαββάτου: το ~ πήγαµε για χορό. 
σαββατογεννηµένος, -η, -ο αυτός που γεννήθηκε ηµέρα Σάββατο και, 

σύµφωνα µε τη λαϊκή παράδοση, είναι ευνοηµένος από την τύχη, διαθέτει 
µαγική επιρροή ή έχει την ικανότητα να επικοινωνεί µε αόρατες δυνάµεις. 

σαββατοκύριακο (το) [µεσν.] 1. το Σάββατο µαζί µε την Κυριακή που 
ακολουθεί 2. (κατ' επέκτ.) το χρονικό διάστηµα από το Σάββατο το µεσηµέρι 
(ή και από την Παρασκευή το απόγευµα) µέχρι τη ∆ευτέρα το πρωί, που 
θεωρείται, και έχει επικρατήσει γενικά, ως ελεύθερος χρόνος των 
εργαζοµένων ΣΥΝ. (αγγλ.) γουικέντ. 

Σαββουλα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
Θηλ. τού ον. Σάββας (βλ.λ.)]. 

Σαβίνα (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Sabina, θηλ. τού Sabinus < εθνωνύµιο Sabini, 
ονοµασία λαού οµόρου των Ρωµαίων]. 

Σαβοΐα (η) περιοχή τής ΝΑ. Γαλλίας στα σύνορα µε την Ιταλία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Savoie < λατ. Sapandia, αγν. ετύµου]. 

σαβόρε (το) {άκλ.} η µαρινάτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. savore < λατ. sapor, -
oris «χυµός, γεύση» < ρ. sapere «γεύοµαι, αισθάνοµαι»]. 

σαβουάρ βιβρ (το) {άκλ.} οι καλοί τρόποι, οι κανόνες καλής συµπεριφοράς: 
εγχειρίδιο τού ~. 
[ΕΤΥΜ· < γαλλ. savoir-vivre «το να ξέρει (κανείς) να ζει» < savoir «ξέρω» + 
vivre «ζω»]. 

σαβούρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το έρµα (βλ.λ.)· (µτφ.) 2. (περιλη-πτ.) το 
σύνολο παλαιών ή ευτελούς αξίας πραγµάτων, που είναι τελείως άχρηστα: 
έχει µαζέψει µεγάλη ~ στο υπόγειο ΣΥΝ. σκουπίδια 3. (περιληπτ.-µειωτ.) 
άνθρωποι κατώτερης κοινωνικής ή/και οικονοµικής τάξεως: αφήνει τους 
καλούς και κάνει παρέα µε τη - 4. (κακόσ.) τροφή πολύ κακής ποιότητας: έχει 
µάθει να πηγαίνει στα διάφορα φαστ-φουντ και να τρώει ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. sabürra «έρµα (πλοίων)», τεχν. όρ., πιθ. δάνειο]. 

σαβουρογάµης (ο) {σαβουρογάµηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) άνδρας που 
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δεν είναι εκλεκτικός στην επιλογή ερωτικών συντρόφων. [ΕΤΥΜ. < σαβούρα + 
-γάµης < γαµώ]. σαβουρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σαβούρωσα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 
1. (κυ-ριολ.) βάζω σαβούρα, τοποθετώ έρµα σε πλοίο ή αερόστατο, για να 
ενισχύσω την ευστάθεια του ΣΥΝ. (λόγ.) ερµατίζω ΑΝΤ. ξεσαβουρώνω 

♦ (αµετβ.) 2. (οικ.) τρώω υπερβολικά ΣΥΝ. περιδροµιάζω, τρώω τον 
αγλέουρα. — σαβούρωµα (το). 

σαγανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό σαγάνι (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το φαγητό που 
ψήνεται σε µικρό σαγάνι, και σερβίρεται µέσα σε αυτό: φέρε µας ένα ~ τυρί || 
γαρίδες | µύδια ~. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού σαγάνι (βλ.λ.)]. 

σαγάνι κ. σαχάνι (το) {σαγαν-ιού | -ιών} τηγάνι ή ταψί µε δύο λαβές. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. sahan]. 

Σαγγάριος (ο) {Σαγγαρίου} ποταµός τής Β. Μικράς Ασίας που εκ-βάλλει στον 
Εύξεινο πόντο· γνωστός από τη µάχη µεταξύ ελληνικών και τουρκικών 
στρατευµάτων (1921), η οποία σήµανε την αποτυχία τής ελληνικής 
εκστρατείας στην Άγκυρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο (η µυθική παράδοση τον θεωρούσε γυιο τού 
Ωκεανού και τής Τηθύος), αγν. ετύµου. Η τουρκ. ονοµασία Sakarya 
προέρχεται από την Ελληνική]. 

Σ.Α.Γ.Ε. (το) Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. 
σαγή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-περιληπτ.) το σύνολο των εξαρτηµάτων που φέρει 

άλογο ή γενικώς υποζύγιο, κυρ. αυτά που χρησιµοποιούνται για να ζευχθεί 
ένα ζώο µε ένα άλλο ή για να έλξει ένα αντικείµενο (υνί, καρότσα κ.ά.), δηλ. 
ιµάντες, ηνία κ.ά.· πβ. λ. ιππο-σκευή: ~ ιππεύσεως || η ~ τού αλόγου | τού 
µουλαριού ΣΥΝ. (για άλογα) ιπποσκευή, (λαϊκότ.) χάµουρα. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < σάττω «γεµίζω εντελώς, συµπιέζω, εφοδιάζω», τεχν. όρ. αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τοχ. twäijk- «συσφίγγω». Προβλήµατα εγείρει η 
εναλλαγή των θ. σακ-1 σαγ- στα παράγωγα τού p.: σάγ-µα, σαγή, αλλά σακ-
τός, σάκ-τωρ, σακ-τήρ κ.ά. Αν θεωρηθεί αρχικό το θ. σακ-, τότε οι τ. σάγµα, 
σαγή θα πρέπει να θεωρηθούν αναλογικοί σχηµατισµοί (πβ. πράττω - πράγµα). 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενεστ. σάττω είναι αυτός που πρέπει να θεωρηθεί 
αναλογικός (πβ. τάσσω -ταγή - τάγµα, όρύσσω - όρυγµα)]. 

σαγήνευµα (το) → σαγηνεύω 
σαγήνευση (η) [1888] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} η άσκηση γοητείας: η ~ 

τού ακροατηρίου από τον ρήτορα ΣΥΝ. σαγήνευµα, θέλξη ΑΝΤ. απώθηση. 
σαγηνευτής (ο) [µτγν.], σαγηνεύτρια (η) {σαγηνευτριών} πρόσωπο που έχει τη 

δύναµη να σαγηνεύει, να θέλγει ή να παρασύρει: έρωτας ~ των ψυχών ΣΥΝ. 
µάγος, πλάνος, γόης. Επίσης (λαϊκ.) οαγηνεύ-τρα {σαγηνευτρών}. 

σαγηνευτικός, -ή, -ό [1874] αυτός που είναι ικανός να σαγηνεύει, αυτός που 
µπορεί να γοητεύει, να δελεάζει ή να παρασύρει: ~ µατιά | βλέµµα | πρόταση | 
προοπτική ΣΥΝ. γοητευτικός, δελεαστικός, θελκτικός, µαγευτικός ΑΝΤ. 
απωθητικός, αντιπαθητικός, αποκρουστικός, αηδής. — σαγηνευτικ-ά | -ώς 
[1887] επί pp. 

σαγηνεύω ρ. µετβ. {σαγήνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} ασκώ γοητεία 
σε (κάποιον), προσελκύω: µε σαγήνευσε το βλέµµα της || η οµορφιά της 
σαγήνευε τους άνδρες ΣΥΝ. γοητεύω, θέλγω, µαγεύω, παρασύρω ΑΝΤ. απωθώ. 
— σαγήνευµα [1871] κ. (καθηµ.) σαγήνεµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλιεύω µε το δίχτυ», < σαγήνη (που µαρ-τυρείται 
ως µτγν.), βλ.λ. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

σαγήνη (η) {χωρ. πληθ.} η δύναµη (κάποιου) να γοητεύει, να έλκει τους 
άλλους, να τους «κατακτά», η γοητεία ΣΥΝ. ελκυστικότητα ΑΝΤ. 
απωθητικότητα, αποκρουστικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «µεγάλο αλιευτικό δίχτυ», τεχν. όρ., δάνειο προελλην. αρχής (πβ. 
απήνη, ειρήνη). Τη λ. δανείστηκε η Λατινική: sagena (> γαλλ. seine «δίχτυ»)]. 

σαγιονάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) παντόφλα ή υπόδηµα ανοιχτό, που 
συγκρατείται στο πόδι από δύο λωρίδες σε σχήµα V, τού οποίου η γωνία 
βρίσκεται ανάµεσα στο µεγάλο και το διπλανό του δάκτυλο. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. 
sayonara «αντίο», από κινηµατογραφική ταινία µέσω τής οποίας έγινε γνωστό 
αυτό το είδος παντόφλας]. 

οάγκα (η) {άκλ.} ΦΙΛΟΛ. µεσαιωνική ισλανδική αφήγηση ή εξιστόρηση σε 
πεζό λόγο, ανεξάρτητα από το θέµα της (χρονικό, βίος αγίου, ηθικοπλαστική 
ιστορία κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. saga < αρχ. σκανδ. saga, που συνδ. µε αρχ. σκανδ. segjan 
«µιλώ» (πβ. γερµ. sagen, αγγλ. say)]. 

σαγκουινι (το) {σαγκουιν-ιού | -ιών} ποικιλία πορτοκαλιού µε χυµώδη σάρκα 
στο χρώµα τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sanguigni, πληθ. τού sanguigno < λατ. sanguineus «αιµα-
τηρός, αιµατόχρωµος» < sanguis, -inis «αίµα»]. 

σάγµα (το) {σάγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το σαµάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < σάττω «γεµίζω εντελώς, εφοδιάζω», βλ. λ. σαγή]. 

σαγµατοποιείο (το) [1897] (λόγ.) το εργαστήριο, στο οποίο κατασκευάζονται 
σάγµατα (σαµάρια) ΣΥΝ. (λαϊκ.) σαµαράδικο. — οαγ-µατοποιός (ο) [µτγν.], 
σαγµατοποιία (η) [1890]. 

σαγµατοπωλείο (το) (λόγ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται σάγµατα ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαµαράδικο. — σαγµατοπώλης (ο). 

σαγολαίφα (η) → σακολαίβα 
σαγονάς (ο) {σαγονάδες} (λαϊκ.-µειωτ.) πρόσωπο που έχει µεγάλο και 

προτεταµένο σαγόνι. 
σαγόνι (το) {σαγον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το καθένα από τα δύο οστά τού 

κρανίου, που σχηµατίζουν τη στοµατική κοιλότητα και φέρουν τα δόντια (βλ. 
κ. λ. σιαγόνα) ΣΥΝ. γνάθος 2. (ειδικότ.) το κατώτερο από τα δύο αυτά οστά, το 
πιγούνι (βλ.λ.).  — (υποκ.) σαγονάκι (το), 

(µεγεθ.) σαγονάρα (η). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σαγόνιν (µε έκκρουση τού -ι-) < αρχ. σιαγόνων, υποκ. τού 
σιαγών, -όνος (ή), βλ. κ. σιαγόνα]. σαγόνια (η) (λαϊκ.) 1. χτύπηµα που δίνεται 
στα σαγόνια: µου 'δώσε µια ~ πολύ δυνατή και µε πέταξε κάτω 2. (µτφ.) 
δυσάρεστο χτύπηµα, πλήγµα: µου 'ρθε µια ~ από την εφορία! σαγοέ επίθ. {άκλ.} 
(λαϊκ.) αυτός τού οποίου η επιφάνεια δεν είναι λεία αλλά ανώµαλη, κοκκώδης: η 
πρόσοψη τού σπιτιού είναι ~. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sahre «βράχος - ορυκτό 
µέταλλο»]. Σ.Α.∆.Α.Σ. (ο) Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων 
Σχολών. Σαδδουκαίος (ο) ΙΣΤ. καθένας από τα µέλη ιουδαϊκής αίρεσης που 
ιδρύθηκε τον 3ο αι. π.Χ., η οποία έδινε ιδιαίτερη σηµασία στον τύπο των 
ιεροτελεστιών και τού Μωσαϊκού Νόµου και υπήρξε αντίπαλος των Φαρισαίων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σαδδουκαϊοι < εβρ. saddüqim, από το όνοµα τού αρχιερέα 
Sadóq (οι Εβδοµήκοντα το αποδίδουν Σαδώκ), τού οποίου ισχυρίζονταν πως 
ήταν απόγονοι. Το όνοµα ανάγεται στην εβρ. λ. tsâdhôq «δίκαιος, ευθύς»]. 
σαδισµός (ο) [1898] {χωρ. πληθ.} 1. ΨΥΧΟΛ. η γενετήσια απόκλιση, κατά την 
οποία το άτοµο διεγείρεται και ικανοποιείται σεξουαλικά, µόνο όταν προκαλεί 
φυσικό ή ψυχικό πόνο στον ερωτικό του σύντροφο ή µε τη θέα αίµατος ΑΝΤ. 
µαζοχισµός 2. (κατ' επέκτ.) η ευχαρίστηση ή η ικανοποίηση που αισθάνεται 
κανείς βασανίζοντας ή ταλαιπωρώντας άλλο πρόσωπο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sadisme, από το όνοµα τού Γάλλου µυθι-
στοριογράφου, µαρκησίου ντε Σαντ (Marquis de Sade, 1740-1814), ο οποίος 
περιέγραφε στα έργα του τη σεξουαλική διέγερση µέσω προκλήσεως πόνου στον 
ερωτικό σύντροφο]. σαδιστής (ο), σαδίστρια (η) {σαδιστριών} 1. ΨΥΧΟΛ. 
πρόσωπο που ικανοποιείται σεξουαλικά, όταν προκαλεί φυσικό ή ψυχικό πόνο 
στον ερωτικό του σύντροφο ΑΝΤ. µαζοχιστής 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που 
ευχαριστείται να βασανίζει ή να ταλαιπωρεί τους άλλους: κοίτα τον ~ πώς 
χαίρεται που παιδευόµαστε! ΑΝΤ. µαζοχιστής.  — σαδιστικός, -ή, -ό, σαδιστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sadiste. Βλ. κ. σαδισµός]. σαδοµαζοχισµός 
(ο) (χωρ. πληθ.} 1. ΨΥΧΟΛ. η συνύπαρξη σαδισµού (βλ.λ.) και µαζοχισµού 
(βλ.λ.) στο ίδιο πρόσωπο, η γενετήσια απόκλιση κατά την οποία το άτοµο 
ικανοποιείται σεξουαλικά όταν βασανίζει τον ερωτικό του σύντροφο, αλλά και 
όταν βασανίζεται από αυτόν 2. (κατ' επέκτ.) η νοσηρή επιθυµία ατόµου να 
επιβληθεί σε άλλο πρόσωπο και ταυτόχρονα να υποταγεί σε αυτό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. sadomasochisme]. σαδοµαζοχιστής (ο), σαδοµαζοχίστρια 
(η) {σαδοµαζοχιστριών} πρόσωπο που βρίσκει ευχαρίστηση στο να βασανίζει 
άλλο πρόσωπο, αλλά και να βασανίζεται από αυτό. — σαδοµαζοχιστικός, -ή, -ό, 
σαδοµαζοχιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sadomasochiste]. σαζάνι (το) {σαζαν-ιού | -ιών} 
(λαϊκ.) ψάρι των γλυκών νερών, ο κυπρίνος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sazan < saz «ιλύς, βάλτος, βούρκος» + επίθηµα -(a)n]. σάζι 
(το) {σαζ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. έγχορδο όργανο τής Ανατολής, που θυµίζει στο 
σχήµα τρίχορδο µπουζούκι, χωρίς όµως οπή στο κέντρο τού καπακιού και µε 
µακρύ βραχίονα. — (υποκ.) σαζάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. saz, περσικής 
προελ.]. σάζω ρ. → σιάζω 
σαθρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που έχει φθαρεί από τη χρήση, που λόγω 
παλαιότητας είναι έτοιµος να καταρρεύσει: ~ πάτωµα | ταβάνι | τοίχος ΣΥΝ. 
ετοιµόρροπος, σάπιος, ξεχαρβαλωµένος, σαραβαλιασµένος ΑΝΤ. γερός, 
ανθεκτικός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει στέρεη βάση, που εύκολα µπορεί να 
ανασκευαστεί ή να απορριφθεί: ~ λόγοι | επιχείρηµα ΑΝΤ. στερεός. — 
σαθρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆εν έχουν επιβεβαιωθεί οι 
υποθέσεις συνδέσεως µε τα επίθ. σαπρός ή ψαθυρός, που είναι συνώνυµα, ούτε 
είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η αναγωγή στο ρ. σήθω «κοσκινίζω» (βλ. λ. 
σήτα)]. σαιζλόνγκ (η) → σεζλόνγκ σαιζόν (η) → σεζόν 
σαϊεντολογία (η) (χωρ. πληθ.} σύστηµα θρησκευτικής φιλοσοφίας, που 

ιδρύθηκε το 1951 από τον Αµερικανό συγγραφέα Ron Hubbard. — 
σαϊεντολόγος (ο/η). 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Scientology (νόθο συνθ.) < λατ. scientia «γνώση, 
επιστήµη» + -logy (βλ. κ. -λογία)]. σαΐνι (το) {σαϊν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. 
(κυριολ.-σπάν.) γεράκι που διακρίνεται για τη ζωηρότητα και την ευκινησία 
του 2. (µτφ.) ο πολύ έξυπνος και δραστήριος, αυτός που διακρίνεται για την 
ευστροφία ή την ικανότητα του να επωφελείται από τις περιστάσεις: στην αρχή 
δεν ήξερε τη δουλειά, αλλά σε λίγο έγινε ~ || αυτοί, παιδί µου, είναι ~· πώς θα 
τους συναγωνιστούµε εµείς; ΣΥΝ. ξύπνιος, ευφυής, εύστροφος, ξεφτέρι. Επίσης 
σαΐνης (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. §ahin «γεράκι» < περσ. sâhîn «βασιλικό λευκό πτηνό»]. 
σαιξπηρικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε τον µεγάλο Αγγλο ποιητή 
και δραµατουργό Ουίλλιαµ Σαίξπηρ (1564-1616): ~ στίχος/ έργο | κωµωδία. 
Επίσης (λόγ.) σαιξπήρειος, -α, -ο [1890]. — σαιξπηρικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού αγγλ. Shakespearean]. σαιξπηριστης (ο) [1892], 
σαιξπηρίστρια (η) {σαιξπηριστριών} επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στο έργο 
τού Σαίξπηρ. σαΐτα (η) {σαϊτών} (λαϊκ.) 1. (λογοτ.) το βέλος που εκτοξεύεται 
από 
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τόξο: «και χέρια γοργογύριστα να ρίχνουν τη ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. 
(µτφ.) κατασκευή από σελίδα χαρτιού µε µυτερή άκρη, που θυµίζει 
αιχµή βέλους ή αεροπλανάκι, την οποία κατασκευάζουν τα παιδιά 
και πετούν µακριά για παιχνίδι: µην πετάτε σαΐτες την ώρα τού µα-
θήµατος! · 3. (α) ειδικό εξάρτηµα τού αργαλειού, µε το οποίο περ-
νιέται το υφάδι µέσα από τις κλωστές τού στηµονιού: «πέρνα ~ µου 
γοργή µε το ψιλό µετάξι» (Α. Εφταλιώτης) ΣΥΝ. (λόγ.) κερκίδα (β) το 
ανάλογο εξάρτηµα τής ραπτοµηχανής · 4. µακρύ και λεπτόσωµο φί-
δι τής ηπειρωτικής Ελλάδας, χρώµατος καφέ ή γκριζοπράσινου, που 
κινείται πολύ γρήγορα και αναρριχάται στους θάµνους και τους µα-
ντρότοιχους, για να συλλάβει τη λεία του (µικρές σαύρες, ακρίδες 
κ.λπ.). — (υποκ.) σαΐτούλα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < σαγίτ(τ)α < λατ. 
sagitta «βέλος»]. 

σαΐτεµα (το) → σαϊτεύω 
σαϊτευτής (ο) (λογοτ.) αυτός που σηµαδεύει και ρίχνει µε το τόξο, 

που εκτοξεύει σαΐτες (βλ.λ.): ήταν δεινός ~ ΣΥΝ. τοξότης, τοξευτής. 
σαϊτεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {σάί'τεψα, σαϊτεύτηκα, σαϊτεµένος} (λαϊκότ.) 

1. εκτοξεύω βέλος, σηµαδεύω και χτυπώ µε σαΐτα ΣΥΝ. τοξεύω 2. 
(µτφ.-λογοτ.) εµπνέω έρωτα σε (κάποιον): του έριξε µια µατιά και τον 
σαϊτεψε || «σαϊτεµένο µ'έχεις» (δηµοτ. τραγ.). — σαΐτεµα (το). 

σαϊτιά (η) [µεσν.] 1. η εκτόξευση σαΐτας: «και ξάφνου ~ στην πλάτη 
το λαβώνει» (Κ. Κρυστάλλης) 2. (συνεκδ.) το χτύπηµα ανθρώπου ή 
ζώου µε σαΐτα, το πλήγµα που προκαλείται από βέλος: έφαγε µια ~ 
κατάστηθα και έπεσε νεκρός. 

σαϊτοθήκη (η) {σαϊτοθηκών} η φαρέτρα. 
σάκα (η) {σακών} (καθηµ.) 1. τσάντα από δέρµα, ύφασµα ή πλαστικό, 

µέσα στην οποία τοποθετούν οι µαθητές τα βιβλία, τα τετράδια και 
όλα τα άλλα απαραίτητα για το σχολείο: ετοίµασε τη ~ σου από το 
βράδυ, ώστε να είσαι έτοιµος το πρωί 2. (γενικότ.) τσάντα για την το-
ποθέτηση και τη µεταφορά αντικειµένων (εγγράφων, χαρτικών κ.λπ.) 
ΣΥΝ. χαρτοφύλακας, χαρτοθήκη. [ΕΤΥΜ. < σάκος (βλ.λ.), µε 
αλλαγή γένους], 

σακάκι (το) {σακακ-ιού | -ιών} κοντό ανδρικό και γυναικείο ένδυµα 
µε µανίκια, που καλύπτει το πάνω µέρος τού σώµατος µέχρι λίγο κά-
τω από τη µέση και κουµπώνει µπροστά: ~ καθηµερινό | επίσηµο | 
µονόπετο | σταυρωτό | µεσάτο (που διαγράφει τη µέση ανοίγοντας 
προς τη λεκάνη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. 
σάκος]. 

σακαράκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) κάθε παλιό και αχρηστευµένο 
αντικείµενο, ιδ. αυτοκίνητο ή µηχάνηµα: κυκλοφορεί µε µια ~ ΣΥΝ. 
σαράβαλο. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < ιταλ. carcassa «σκελετός, κουφάρι, σαράβαλο» (µε συλ-
λαβική αντιµετάθεση), αρχική σηµ. «κάσα οχήµατος», ίσως από συµ-
φυρµό των λ. carro (βλ. λ. κάρο) και cassa (βλ. λ. κάσα). Κατ' άλλη 
άποψη, < παλ. ιταλ. saracca «σπαθί» (< σκωτσ. sillock), αν θεωρηθεί 
ότι η λ. σήµαινε αρχικώς «παλιό σπαθί»]. 

σακάς (ο) {σακάδες} (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζει ή µεταφέρει 
σάκους (βλ.λ.). 

σακατεύω ρ. µετβ. {σακάτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 1. καθιστώ 
(κάποιον) ανάπηρο χτυπώντας, τραυµατίζοντας τον κ.λπ., του προκα-
λώ σοβαρή ή ανεπανόρθωτη σωµατική βλάβη: του 'δώσε µια στα πό-
δια και τον σακάτεψε || (ως απειλή) φύγε από 'δω, να µη σε σακατέ-
ψω! ΦΡ. σακατεύω (κάποιον) στο ξύλο δέρνω (κάποιον) αλύπητα, µέ-
χρι σηµείου να του προκαλέσω σωµατική βλάβη 2. (µτφ.) κουράζω 
(κάποιον) υπερβολικά, υποβάλλω (κάποιον) σε δοκιµασίες, βάσανα, 
ταλαιπωρίες: τον είχαν σακατέψει τα βάσανα, η φυλακή και η εξορία 
ΣΥΝ. εξαντλώ, καταπονώ. — σακάτεµα (το), σακάτικος, -η, -ο. 

σακάτης (ο) {σακάτηδες}, σακάτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}  (λαϊκ.-
µειωτ.) πρόσωπο που έχει σακατευτεί, ο ανάπηρος: µετά το δυστύχη-
µα ο άντρας της έµεινε ~ ANT. αρτιµελής, γερός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
sakat]. 

σακατιλίκι κ. σακατλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1.η αναπηρία · 2. 
(αργκό) κάθε πάθος, αδυναµία που δεν µπορούµε να της αντιστα-
θούµε και που συνήθ. προκαλεί προβλήµατα: αν δεν είχε το ~ που ξέ-
ρεις, θα 'χε γίνει µεγάλος και τρανός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sakatlik < 
sakat «σακάτης»]. 

σακ-βουαγιάζ (το) {άκλ.} η ταξιδιωτική τσάντα, σάκος όπου τοπο-
θετούνται είδη ρουχισµού και άλλα απαραίτητα για ταξίδι. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. sac (de) voyage «ταξιδιωτική τσάντα»]. 

σακέ (το) {άκλ.} το εθνικό ποτό των Ιαπώνων οινοπνευµατώδες ποτό 
από απόσταξη ρυζιού, που θυµίζει γλυκιά µπίρα. [ΕΤΥΜ < ιαπ. sake]. 

Σ.Α.Κ.Ε. (η) Συνεπής Αριστερή Κίνηση Ελλάδας. 
σακελ(λ)άριος (ο) (σακε)λ)λαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. παλαιό εκκλη-

σιαστικό αξίωµα που δινόταν σε ιερείς και διακόνους και τού οποί-
ου ο κάτοχος επόπτευε τα µοναστήρια τής επισκοπής, είχε τον έλεγχο 
τής λειτουργίας τής επισκοπικής φυλακής, δίκαζε µικρά παρα-
πτώµατα των µοναχών κ.ά.· ΦΡ. (ειδικότ.) µέγας σακελ(λ)άριος υψη-
λόβαθµος αξιωµατούχος (οφικιάλιος) τού Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου µε ευρύτατη δικαιοδοσία στις µονές, στους µοναχούς και στη µο-
ναστηριακή περιουσία τού Πατριαρχείου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. sacellarius «θησαυροφύλακας» < saccellus «βαλ-
λάντιο, µικρός σάκος», υποκ. τού saccus (< αρχ. σάκ(κ)ος)]. 

σακί (το) {σακ-ιού | -ιών} 1. (υποκ.) µικρός σε µέγεθος σάκος (βλ.λ.) 2. 
(ειδικότ.) σάκος από καννάβι ή χοντρό ύφασµα, που χρησιµοποιείται 
για την τοποθέτηση, τη φύλαξη ή/και τη µεταφορά διαφόρων αντι-
κειµένων ή προϊόντων: γέµισαν σακιά µε άµµο || το σιτάρι ήταν απο-
θηκευµένο σε µεγάλα ~ ΣΥΝ. τσουβάλι· ΦΡ. βάζω στο ίδιο σακί αντι-
µετωπίζω µε τον ίδιο τρόπο, εξισώνω: µην τα βάζει όλα στο ίδιο σα-
κί- δεν είναι ίδια πράγµατα! || δεν µπορείς να βάζεις στο ίδιο σακί 

τον θύτη και το θύµα 3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο ενός τέτοιου σάκου, 
όσο µπορεί να χωρέσει το τσουβάλι: αγόρασε ένα - ρύζι · ΦΡ. (α) βά-
ζω (κάποιον) στο σακί ξεγελώ (κάποιον) µε την ευστροφία και την 
πονηριά µου ΣΥΝ. εξαπατώ, κοροϊδεύω (β) (αγοράζω) γουρούνι στο 
σακί βλ. λ. γουρούνι (γ) πετάω (κάποιον) κάτω σαν σακί αρπάζω (κά-
ποιον) και τον ρίχνω κάτω βίαια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σακ(κ)ίον, 
υποκ. τού σάκ(κ)ος (βλ.λ.)]. 

σακιάζω ρ. µετβ. {σάκιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω (κάτι) µέσα σε 
σακί. — σάκιασµα (το). 

σακίδιο (το) {σακιδί-ου | -ων} 1. σάκος µε µικρή χωρητικότητα για τη 
µεταφορά λίγων πραγµάτων: γέµισε το ~ του, το κρέµασε στον ώµο 
και έφυγε ΣΥΝ. δισάκι 2. (ειδικότ.) ο µικρός σε µέγεθος σάκος που 
κρεµά στον ώµο ή στην πλάτη του ο στρατιώτης ή ο πεζοπόρος ΣΥΝ. 
δισάκι, γυλιός. — (υποκ.) σακιδιάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σακ(κ)ίδιον, υποκ. τού αρχ. σάκ(κ)ος\. 

σάκκα (η) → σάκα 
σακκάκι (το) → σακάκι 
σακκάς (ο) → σακάς 
σακκί (το) → σακί 
σακκίδιο (το) → σακίδιο 
σακκοβελόνα (η) → σακοβελόνα 
σακκογκόλιθος (ο) → σακογκόλιθος 
σακκοειδής, -ής, -ές → σακοειδής 
σακκοράφα (η) → σακοράφα 
σάκκος (ο) → σάκος 
σακκουλα (η) → σακούλα 
σακκουλάκι (το) → σακούλι 
σακκουλεύοµαι ρ. → σακουλεύοµαι 
σακκούλι (το) → σακούλι 
σακκουλιάζω ρ. → σακουλιάζω 
σακοβελόνα (η) {σακοβελονών} η σακοράφα (βλ.λ.). 
σακογκόλιθος (ο) {σακογκολίθ-ου | -ων, -ους} τεχνητός ογκόλιθος 

που κατασκευάζεται από σάκους γεµάτους σκυρόδεµα (µπετόν). 
σακοειδής, -ής, -ές [1890] {σακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) όµοιος 
µε σάκο (βλ.λ.), αυτός που έχει σχήµα σάκου: ~ κοιλότητα | προεξοχή 
ΣΥΝ. θυλακοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σακολαίβα κ. (εσφαλµ.) σακολέβα (η) {σακολαιβών} ΝΑΥΤ. (περι-
ληπτ.-παλαιότ.) τετράγωνο πανί, τού οποίου η ραφή είναι τέτοια, 
ώστε να γεµίζει (φουσκώνει) από τον άνεµο σχηµατίζοντας ένα είδος 
σάκου. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σαγολαίφεα < µτγν. σάγος «χοντρό µάλλινο ύφασµα 
που φορούσαν οι στρατιώτες» (< λατ. sagus | sagum, κελτ. αρχής) + 
αρχ. λαϊφος «ύφασµα (ιστίου ή πανιού)», αγν. ετύµου], 

σακοράφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µεγάλη και χοντρή βελόνα 
που χρησιµοποιείται για το ράψιµο σάκων ή χοντρών υφασµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. σακ(κ)ορράφος < σάκ(κ)ος + -ράφος < ραφή]. 

σάκος (ο) 1. µεγάλη στενόµακρη θήκη από χοντρό ύφασµα, δέρµα, 
πλαστικό ή άλλο υλικό, που είναι ανοιχτή στο πάνω µέρος ή κλείνει 
µε κορδόνι και χρησιµοποιείται για τη φύλαξη και τη µεταφορά κά-
θε είδους πραγµάτων, προϊόντων κ.λπ.: έβαλα τα πράγµατα σ' έναν 
παλιό ~ και τα πήγα στο σπίτι || άδειασε βιαστικά τον ~ του || ταχυ-
δροµικός ~ (που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επιστολών και τα-
χυδροµικών δεµάτων) || χειρουργικός ~ (η ειδική θήκη που χρησιµο-
ποιείται, κυρ. στον στρατό, για τη µεταφορά φαρµάκων, επιδέσµων, 
χειρουργικών εργαλείων και γενικά των απαραιτήτων για την παρο-
χή πρώτων βοηθειών) ΣΥΝ. σακί, σακίδιο, τσουβάλι· ΦΡ. (α) πόσα απί-
δια πιάνει /χωράει | βάζει ο σάκος βλ. λ. απίδι (β) σάκος τού µποξ ο 
σάκος που χρησιµοποιούν για προπόνηση στην πυγµαχία · 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. βαρύτιµο αρχιερατικό άµφιο, που έχει κοντά και πλατιά µα-
νίκια και φθάνει µέχρι τα γόνατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φάκελος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σάκ(κ)ος, σηµιτ. δάνειο (πιθ. µέσω τής Φοινικικής), πβ. εβρ. saq, 
ακκαδ. äaqqu, µε τη σηµ. «ύφασµα, σάκος, ένδυµα». Η λ. πέρασε 
(µέσω τού λατ. saccus) σε πολλές άλλες γλώσσες, λ.χ. γαλλ. sac, αγγλ. 
sack, γερµ. Sack κ.ά.]. 

σακούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. µικρής χωρητικότητας σάκος 
(βλ.λ.) από χαρτί, πανί ή πλαστικό, κατάλληλος για τη µεταφορά 
πραγµάτων: βάλε τα τρόφιµα στη ~, για να τα πάρουµε µαζί µας || 
χάρτινη | πλαστική ~ || ~ σκουπιδιών 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο αυ-
τού τού σάκου, όσα µπορεί να χωρέσει: µου έφερε µια ~ πράγµατα 
από το σούπερ µάρκετ 3. (ειδικότ.) σάκος από λεπτό πανί, µέσα στον 
οποίο τοποθετείται το γιαούρτι για να στραγγίσει (γιαούρτι σακού-
λας) · 4. σακούλες (οι) ελαφρά φουσκώµατα ή/και µελάνιασµα τού 
δέρµατος στην περιοχή κάτω από τα µάτια, που παρατηρείται κυρ. 
στους ενηλίκους και οφείλεται σε κούραση, αϋπνία ή άλλη αιτία 
(λ.χ. αλκοολισµό). — (υποκ.) σακουλίτσα (η). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού 
ουσ. σάκος]. 

σακουλάκι (το) -> σακούλι 
σακουλεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σακουλεύτηκα} (αργκό) αντιλαµβά-

νοµαι τις κακές προθέσεις τού άλλου ή τον επερχόµενο κίνδυνο: τη 
σακουλεύτηκα τη δουλειά και την κοπάνησα εγκαίρως ΣΥΝ. κατα-
λαβαίνω, παίρνω µυρωδιά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sakul «στάθµη - υπολογισµός» + παραγ. επίθηµα -εύ-
οµαιΥ 

σακούλι (το) {σακουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρής χωρητικότητας σά-
κος για τη µεταφορά πραγµάτων, µικρή σακούλα: (παροιµ.) «φασούλι 
το φασούλι γεµίζει το ~» (η συστηµατική αποταµίευση σχηµατίζει 
σιγά-σιγά αξιόλογο χρηµατικό κεφάλαιο) 2. (παλαιότ.) µικρή θήκη 
που χρησίµευε για τη φύλαξη των χρηµάτων ΣΥΝ. σακούλα, πουγγί, 
βαλλάντιο. — (υποκ). σακουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού 
αρχ. σάκ(κ)ος]. 
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σακουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σακούλιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) τοποθετώ πράγµα ή αντικείµενο σε σάκο ή σακούλα, συσκευ-
άζω σε σακούλα: ~ τρόφιµα ΣΥΝ. σακιάζω, τσουβαλιάζω ♦ 2. (αµετβ.) 
(για ενδύµατα ή υποδήµατα) έχω κακή εφαρµογή στο σώµα, είµαι 
υπερβολικά ευρύχωρος, σχηµατίζω ζάρες: το φόρεµα σακουλιάζει 
στην πλάτη και θέλει µάζεµα ΑΝΤ. εφαρµόζω. — σακούλιασµα (το). 

σακτισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. (στον ινδουισµό) η λατρεία τής υπέρτατης θε-
άς Σάκτι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. shaktism < Shakti, ινδουιστική θεότητα, < 
σανσκρ. sakti (< saknoti «είναι δυνατός, ικανός»)]. 

σακχαραιµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η περιεκτικότητα τού αίµατος σε 
σάκχαρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. glucosaemia]. 

σακχαρίνη (η) [1886] {σακχαρινών} ΧΗΜ. οργανική ένωση που χρη-
σιµοποιείται ευρύτατα από τους διαβητικούς και όσους βρίσκονται 
σε δίαιτα ως υποκατάστατο τής ζάχαρης, καθώς έχει πεντακόσιες πε-
ρίπου φορές µεγαλύτερη γλυκαντική ισχύ από τη ζάχαρη αλλά καθό-
λου θρεπτική αξία, ενώ παράλληλα δεν µεταβολίζεται στο σώµα και 
απεκκρίνεται αναλλοίωτη µε τα ούρα (βλ. κ. λ. ζαχαρίνη). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saccharine]. 

σακχάρινος, -η, -ο [1835] (λόγ.) ζαχαρένιος. 
σάκχαρις (η) {σακχάρεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ζάχαρη. 

[ETYM. µτγν., βλ. λ. σάκχαρο}. 
σάκχαρο (το) {σακχάρ-ου | -ων) 1. ΧΗΜ. καθεµία από τα µέλη οµάδας 

άχρωµων οργανικών χηµικών ενώσεων, που περιέχουν αποκλειστικά 
άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο και είναι πολύ διαδεδοµένες στη φύ-
ση· συντίθενται από τα φυτά κατά τη διαδικασία τής φωτοσύνθεσης 
και αποτελούν την κυριότερη πηγή ενέργειας για τους ζώντες οργα-
νισµούς, καθώς και βασικό συστατικό τους ΣΥΝ. υδατάνθρακας 2. 
ΙΑΤΡ. (α) ο σακχαρώδης διαβήτης (β) η ποσότητα σακχάρου στο αίµα· 
το ζάχαρο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σάκχαρον, παράλλ. τ. των µτγν. σάκχαρ, -αρος και 
σάκχαρι (τό) (κατ' αναλογίαν προς το µέλι). Η λ. αποτελεί δάνειο από 
το ινδικό sakharä < σανσκρ. sarkarä (θηλ.). Από τον ελλην. τ. έχει προ-
έλθει το περσ. äakar > αραβ. sukkar, στο οποίο ανάγονται οι αντί-
στοιχες λ. των ευρωπ. γλωσσών, πβ. ιταλ. zucchero, γαλλ. sucre, γερµ. 
Zucker, αγγλ. sugar, ισπ. azucar κ.ά. Βλ. κ. ζάχαρη]. 

σακχαροδιαβήτης (ο) → ζαχαροδιαβήτης 
σακχαροειδής, -ής, -ές {σακχαροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 

όµοιος µε ζάχαρη, αυτός που µοιάζει µε τη ζάχαρη ως προς την όψη 
και τη γεύση: ~ υλικό | παρασκεύασµα 2. αυτός που έχει τη χηµική 
σύνθεση και τις ιδιότητες τής ζάχαρης: ~ ουσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saccharoïde]. 

σακχαρόζη (η) {χωρ. πληθ.} (επιστηµ.) η επιτραπέζια ζάχαρη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saccharose]. 

σάκχαρο καλά µ ο (το) → ζαχαροκάλαµο 
σακχαροµετρια (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το σύνολο των µεθό-
δων, µε τις οποίες προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε ζάχαρη σακ-
χαρούχου διαλύµατος ή άλλης ουσίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. saccharométrie]. 

σακχαρόµετρο (το) [1886] {σακχαροµέτρ-ου | -ων} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. το 
ειδικό όργανο µε το οποίο προσδιορίζεται η περιεκτικότητα διαλύ-
µατος σε σάκχαρο. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
saccharomètre]. 

σακχαροµυκητας (ο) [1885] {σακχαροµυκήτων} µύκητας που χρη-
σιµοποιείται στη ζυθοποιία και την αρτοποιία, επειδή προκαλεί ζυ-
µώσεις (βλ.λ.) υδατανθράκων αλλιώς ζυµοµύκητας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. saccharomyces]. 

σακχαροµυκητίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ η παρασι-
τική νόσος που προκαλείται από σακχαροµύκητες (βλ.λ.) και εκδη-
λώνεται coç µόλυνση τού δέρµατος. 

σακχαρόπηκτος, -η, -ο [1852] (λόγ.) 1. αυτός που παρασκευάζεται µε 
πήξη ζάχαρης ή που διαθέτει επικάλυµµα από πηγµένη ζάχαρη (λ.χ. 
καραµέλες, κουφέτα, ορισµένα φαρµακευτικά χάπια κ.ά.) 2. σακχα-
ρόπηκτο (το) το ζαχαρωτό και συνεκδ. το χάπι. 

σακχαροποίηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 
ΧΗΜ. η χηµική ή βιολογική διαδικασία, κατά την οποία οι αµυλώδεις 
ουσίες µετασχηµατίζονται σε σάκχαρα υπό την επίδραση ενζύµων ή 
ανόργανων οξέων. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. saccharification (νόθο 
συνθ.)]. 

σακχαροποιήσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που µπορεί να υποστεί σακ-
χαροποίηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. saccharifiable (νόθο 
συνθ.)]. 

σακχαροποιητικός, -ή, -ό [1894] αυτός που συµβάλλει στη σακχα-
ροποίηση (βλ.λ.). 

σακχαροποιία (η) → ζαχαροποιία 
σακχαροποιός (ο) [1836] αυτός που φτειάχνει γλυκά µε βάση τη ζά-

χαρη. 
σακχαρότευτλον (το) → ζαχαρότευτλο 
σακχαρουρία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αποβολή σακχάρου, ει-

δικότ. γλυκόζης, µε τα ούρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
saccharurie]. 

σακχαρούχος, -0ς, -ο -> ζαχαρούχος 
σακχαρώδης, -ης, -ες [Π99] {σακχαρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 

(λόγ.) 1. αυτός που περιέχει ζάχαρη 2. ΙΑΤΡ. σακχαρώδης διαβήτης 
σοβαρή χρόνια νόσος, κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι η αύ-
ξηση τού ποσοστού τού σακχάρου στο αίµα (βλ. κ. λ. ζαχαροδιαβή-
της). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. ο χώρος τού σπιτιού που χρησι- 

µεύει για την υποδοχή και τη φιλοξενία των επισκεπτών, η αίθουσα 
υποδοχής: οι καλεσµένοι κάθονται στη ~ || ο καφές θα σερβιριστεί 
στη ~ ΣΥΝ. σαλόνι 2. (γενικότ.) µεγάλη αίθουσα δηµοσίου κτηρίου 
(όχι σπιτιού), που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους εκ-
δηλώσεων, όπως συναυλιών, χορών, συνεστιάσεων, διαλέξεων, συνε-
δρίων κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sala < αρχ. γερµ. sal, αρχική σηµ. «εξοχική κατοικία 
(όπου φιλοξενούνταν οι ευγενείς)», από όπου και γαλλ. salle, γερµ. 
Saal κ.ά.]. 

σαλαγητό (το) (λαϊκότ.) ο σάλαγος (βλ.λ.). 
σάλαγος (ο) [µεσν.] κ. σάλαγο (το) (λαϊκ.) 1. ο µεγάλος θόρυβος από 
οµάδα ανθρώπων ή αγέλη ζώων που βρίσκεται σε κίνηση: από 
µακριά ακουγόταν ο ~ τού πλήθους ΣΥΝ. βοή, βουητό 2. η φωνή µε 
την οποία ο βοσκός κατευθύνει το κοπάδι: «να 'χω και κόρη όµορφη... 
να µου βοηθάει στο ~» (Κ. Κρυστάλλης). 

σαλαγώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {σαλαγάς... | σαλάγησα} (λαϊκ.) κατευθύνω 
το κοπάδι στη βοσκή, στη στάνη κ.λπ. µε δυνατές φωνές: το φθινό-
πωρο οι τσοµπάνηδες σαλαγούσαν τα πρόβατα τους κατά τα χειµαδιά 
|| «... (θέλω) ν' αρµέγω τα πρόβατα, να - τα γίδια» (Κ. Κρυστάλλης)- 
ΦΡ. σαλάγα τα, µπάρµπα, σαλάγα τα! ειρωνική αποστροφή προς τον 
αρχηγό οµάδας ανθρώπων που περπατούν βαργεστηµένα ή γενικώς 
προς τον υπεύθυνο οµάδας η οποία δεν εκτελεί κανονικά το έργο 
που της ανατέθηκε. — οαλάγηµα κ. σαλάγισµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σαλαγώ (-έω) < σαλαγή < αρχ. σάλος (βλ.λ.) + επίθηµα -αγ-, πβ. κ. 
πλαταγώ]. 

σαλαµάνδρα (η) {σαλαµάνδρων} αµφίβιο µε ουρά (σαύρα), στιλπνό 
δέρµα και χαρακτηριστικό µαύρο χρώµα µε µεγάλες κίτρινες ή πορ-
τοκαλιές κηλίδες, που τρέφεται συνήθ. µε αργοκίνητα ασπόνδυλα 
(λ.χ. σαλιγκάρια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, όπως και τα οµοιοκατάληκτα µάνδρα, σκο-
λόπενδρα. ∆εν θεωρείται πιθ. η σύνδεση µε το αρχ. σαλάµβη «καπνο-
δόχος»]. 

Σαλαµάνκα (η) ιστορική πόλη τής Ισπανίας µε ονοµαστό πανεπι-
στήµιο. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Salamanca < λατ. Sal(a)mantica, αγν. ετύµου, πιθ. προρ-
ρωµαϊκής αρχής]. 

σαλαµάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. πλέγµα από σχοινιά 
που χρησιµοποιείται στα πλοία: «πλέκω - τα µαλλιά σου» (Ν. Καβ-
βαδίας) ΣΥΝ. (λόγ.) πλεκτάνη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salmastra, από συµφυρµό των ναυτ. όρων sagola «είδος 
σχοινιού» (αγν. ετύµου) + mastra | maestra «το µεγάλο πανί, η 
µαΐστρα (µεγίστη)» (< λατ. magistra)]. 

σαλάµι (το) {σαλαµ-ιού | -ιών} αλλαντικό που παρασκευάζεται από 
ψιλοκοµµένο χοιρινό ή µοσχαρήσιο κρέας, καπνιστό ή όχι, λίπος και 
διάφορα µπαχαρικά: ~ πικάντικο | βραστό | αέρος. — (υποκ.) σαλα-
µάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salami, πληθ. τού salame < µεσν. λατ. salamen(tum) < 
λατ. salsamentum «άλµη, παστό ψάρι» < salsare «αλατίζω» < salsus 
«αλατισµένος» (< sal «αλάτι»)]. 

Σαλαµίνα (η) 1. νησί τού Σαρωνικού Κόλπου πολύ κοντά στις ακτές 
τής Αττικής, γνωστή από την περίφηµη ναυµαχία µεταξύ Ελλήνων 
και Περσών (480 π.Χ.)· αλλιώς (λαϊκ.) Κούλουρη (βλ.λ.) 2. η πρωτεύ-
ουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σαλαµίνιος (ο) [αρχ.], Σαλαµίνια κ. 
(λόγ.) Σαλαµινία (η), σαλαµίνιος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σαλαµίς, -ϊνος, πιθ. < φοιν. saläm «ειρήνη», άποψη που 
συµφωνεί µε την ιστορική υπόθεση ότι το νησί υπήρξε εµπορικός 
σταθµός των Φοινίκων. Κατά τη µυθολογία, η Σαλαµίς έλαβε το όνο-
µα της από την κόρη τού ποταµού Ασωπού, σύζυγο τού Ποσειδώνα. 
Μαρτυρούνται επίσης οι ονοµασίες Πιτυοϋσα (από το δέντρο πίτυς 
«κουκουναριά»), Σκιράς (από τον ήρωα Σκίρο) και Κυχρεία (από τον 
ήρωα Κυχρέα, γυιο τής Σαλαµίνος, ο οποίος απάλλαξε το νησί από 
έναν φοβερό δράκοντα)]. 

σαλαµινοµάχος (ο) ΙΣΤ. αυτός που µετείχε στη ναυµαχία τής Σα-
λαµίνας, στην οποία ο ενωµένος ελληνικός στόλος νίκησε τον περσι-
κό (480 π.Χ.); 

σαλαµοειδής, -ής, -ές {σαλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοι-
άζει µε σαλάµι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σαλαµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαδικασία 
σταδιακής επίτευξης ενός σκοπού (στρατιωτικού-πολιτικού) µέσω 
επιµέρους στόχων 2. η σταδιακή κατάτµηση, ο κατακερµατισµός: η ~ 
ενός κόµµατος | τής Γιουγκοσλαβίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Salamitaktik (νόθο συνθ.), από τις λεπτές επάλ-
ληλες φέτες τού σαλαµιού]. 

σαλαµούρα (η) {χωρ. πληθ.) 1. νερό που περιέχει µεγάλη ποσότητα 
αλατιού και χρησιµεύει για τη διατήρηση ψαριών, ελιών και άλλων 
εδωδίµων ΣΥΝ. (λόγ.) άλµη 2. (µτφ.) φαγητό υπερβολικά αλµυρό: αυ-
τή η σούπα δεν τρώγεται, είναι σκέτη ~! 
[ΕΤΥΜ. < βεν. salamora (πβ. ιταλ. salamoia) < µτγν. λατ. salamûria < λατ. 
sal «αλάτι» + muria «άλµη»]. 

σαλάτα (η) {σαλατών} 1. φαγητό ορεκτικό ή συµπληρωµατικό τού κυ-
ρίως γεύµατος, που παρασκευάζεται από ωµά ή βρασµένα λαχανικά 
ή/και άλλα εδώδιµα (λ.χ. ζυµαρικά, δηµητριακά, κρέας, θαλασσινά, 
φρούτα κ.ά), καρυκευµένα µε λάδι, ξίδι, αλάτι, λεµόνι κ.λπ. ή συν-
δυασµένα µε ειδική σάλτσα, το οποίο σερβίρεται συνήθ. κρύο: πρά-
σινη (µε λαχανικά) | ανάµικτη | ρώσικη (βλ. λ. ρωσικός) | χωριάτικη 
(βλ. λ. χωριάτικος) ~ || ~ ζυµαρικών | φρούτων (φρουτοσαλάτα) ΣΥΝ. 
σαλατικό 2. (µτφ.) ανακάτεµα πολλών και διαφορετικών πραγµάτων: 
αντί για οργανωµένη παράσταση, παρουσίασε µια άνευρη, καλλιτε-
χνική ~ ΣΥΝ. σύµφυρµα, συνονθύλευµα, κυκεώνας· ΦΡ. (α) τα κάνω 
σαλάτα αποτυγχάνω πλήρως σε κάτι, φέρνω το αντίθετο αποτέλεσµα: 
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τον στείλαµε να βελτιώσει την κατάσταση κι αυτός τα έκανε σαλάτα! (β) γίνοµαι 
σαλάτα (µε κάποιον) (αργκό) διαπληκτίζοµαι έντονα, τσακώνοµαι (µε 
κάποιον). — (υποκ.) σαλατούλα κ. σαλατίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < βεν. salata < ρ. 
salar «αλατίζω, αλµυρίζω» < sale «αλάτι» (< λατ. sal). Η λ. γενικεύθηκε στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. γαλλ. salade, αγγλ. salad, γερµ. Salat, ισπ. en-salada, 
ιταλ. in-salata κ.ά.]. σαλατιέρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος, 
µεγάλο και βαθύ, µέσα στο οποίο σερβίρεται η σαλάτα (βλ.λ.): γυάλινη | 
πορσελάνινη ~. 
[ΕΤΥΜ. < σαλάτα + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. σαλατικό (το) (λαϊκ.) 1. κάθε 
λαχανικό ή οποιοδήποτε άλλο εδώδιµο, που χρησιµεύει για την παρασκευή 
σαλάτας: ψιλόκοβε µαρούλια, άνηθο, κρεµµύδι και άλλα ~ 2. (συνεκδ.) η ίδια η 
σαλάτα (βλ.λ.): χρειάζοµαι και δύο-τρία - για να συµπληρωθεί το µενού. σαλάχι 
(το) → σελάχι 
σαλβαρι (το) {σαλβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. φαρδύ παντελόνι, βράκα ασιατικής 

καταγωγής, που φοριόταν παλαιότ. από τους χωρικούς ορισµένων περιοχών: 
«σαν φορούσα το - 'κείνο τον καιρό, τα κορίτσια µε ζήλευαν µέσα στον χορό» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. (γενικότ.) τύπος φαρδιού παντελονιού. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. §alvar < περσ. Salwär «φαρδύ παντελόνι ναυτικών και 
ταξιδιωτών»]. σάλβία (η) {σαλβιών} ποώδες φυτό µε κόκκινα, µοβ ή µπλε 
άνθη, που είναι γνωστό στη χώρα µας ως φασκοµηλιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
salvia < λατ. salvia < salvus «ασφαλής, σώος», λόγω των θεραπευτικών 
ιδιοτήτων τού φυτού]. σαλέ (το) {άκλ.} 1. ξύλινο σπίτι στις ορεινές περιοχές τής 
Ελβετίας, έξω από τις πόλεις 2. (κατ' επέκτ.) ορεινή εξοχική κατοικία, συνήθ. 
κατασκευασµένη από ξύλο και πολυτελής: έχει ένα ~ στο βουνό, για να πηγαίνει 
για σκι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chalet, που συνδ. µε γαλλ. cale «τµήµα αποβάθρας, αµπάρι», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. λ. τού µεσογειακού προ-Ι.Ε. υποστρώµατος]. σάλε µα (το) → 
σαλεύω 
σαλέπι (το) {σαλεπιού | χωρ. πληθ.} παχύρρευστο τονωτικό και µαλακτικό 

αφέψηµα που πίνεται τον χειµώνα και παρασκευάζεται από αποξηραµµένους 
και αλεσµένους κονδύλους τής ρίζας ορισµένων ειδών ορχιδέας, που βράζουν 
σε αλευρόνερο. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. salep < διαλεκτ. αραβ. sahlab, από την αραβ. φρ. (khusy ath-) 
tha'lab, µε αρχική σηµ. «όρχεις τής αλεπούς»]. σαλεπιτζής (ο) {σαλεπιτζήδες} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που παρασκευάζει και πουλά σαλέπι (βλ.λ.), συνήθ. γυρίζοντας 
στους δρόµους. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. salepçi < salep (βλ. κ. σαλέπι)]. σαλεύω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {σάλε-ψα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. κάνω µικρή κίνηση, αλλάζω 
θέση, µετατοπίζοµαι λίγο: ο αέρας είχε πέσει εντελώς, ούτε φύλλο δεν σάλευε || το 
ψάρι σαλεύει (δηλ. είναι ακόµη ζωντανό, σπαρταρά και κατ' επέκτ. είναι 
φρέσκο) ΣΥΝ. κινούµαι, µετακινούµαι, σείοµαι 2. (κατ' επέκτ.) κινούµαι πάνω-
κάτω, πηγαίνω εδώ και εκεί µε ασταθή βήµατα ΣΥΝ. ταλαντεύοµαι, 
τραντάζοµαι, κλονίζοµαι · ΦΡ. σάλεψε (κάποιου) τρελάθηκε: του σάλεψε απ' τα 
βασανιστήρια || είναι δυνατόν να µη σου σαλέψει, όταν σου συµβαίνουν τέτοιες 
συµφορές; || του 'χει σαλέψει ο νους ΣΥΝ. το 'χασα, µου 'στρίψε ♦ 3. (µετβ.) 
κινώ (κάτι) εδώ κι εκεί, προκαλώ τη µετακίνηση του: τα κύµατα σάλευαν ελαφρά 
τη βάρκα || µόλις που σάλεψε τα χείλη του, δείχνοντας πως κάτι θέλει να πει ΣΥΝ. 
κουνώ, σείω, ταλαντεύω, µετατοπίζω ΑΝΤ. ακινητοποιώ. — σάλεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σάλος]. σάλι (το) {χωρ. γεν.} κοµµάτι πλεκτού ή υφαντού 
µάλλινου υφάσµατος, που φοριέται ως κάλυµµα των ώµων από τις γυναίκες 
ΣΥΝ. εσάρ-πα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. châle < περσ. Sal]. σάλιαγκας (ο) (λαϊκ.) το σαλιγκάρι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σάλιακας < µτγν. σιαλικός (µε την επίδρ. τού ουσ. σάλιο) < αρχ. 
σίαλος]. σαλιαγκοκαόκι (το) (λαϊκότ.) το όστρακο τού σαλιγκαριού. σαλιάζω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) εκκρίνω 
σάλιο, βγάζω σάλια από το στόµα µου: το µωρό σαλιάζει ♦ 2. (µετβ.) (σπανιότ.) 
υγραίνω (κάτι) µε σάλιο: ~ τα χείλη µου ΣΥΝ. σαλιώνω. σαλιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. κοµµάτι από ύφασµα ή πλαστικό, που δένεται γύρω από τον 
λαιµό και σκεπάζει το στήθος των νηπίων, για να µη λερώνονται καθώς τρώνε · 
2. ψάρι που ζει σε όλες τις θάλασσες και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την 
πλήρη σχεδόν απουσία λεπιών και τη στιλπνή, βλεννώδη έκκριση που καλύπτει 
το σώµα του. Επίσης σαλιαρίστρα (σηµ. 1). — (υποκ.) σαλιαρίτσα (η). [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. σαλιάρης]. σαλιάρης, -α, -ικο {σαλιάρηδες} (λαϊκ.) 
αυτός που του τρέχουν σάλια από το στόµα, που δεν µπορεί να ελέγξει το σάλιο 
του. [ΕΤΥΜ. < σάλιο + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. ζηµ-ιάρης, χαδ-ιάρης]. 
σάλιαρίζω ρ. αµετβ. {σαλιάρισα} ερωτοτροπώ µε προκλητικό ή σαχλό τρόπο, 
φλερτάρω έντονα: κοίταξε τους πώς σαλιαρίζουν! — σαλιάρι-σµα (το). 
σαλιαρίστρα (η) → σαλιάρα 
σαλιγκάρι (το) {σαλνγκαρ-ιού | -ιών} µαλάκιο µε σπειροειδές κέλυφος και 

εδώδιµη σάρκα, σώµα µακρόστενο που προεξέχει κατά ένα µέρος από το 
κέλυφος και κεφάλι µε δύο ζευγάρια όρθιων, συσταλ-τών κεραιών τρέφεται 
µε φυτική ύλη και κινείται αργά αφήνοντας ίχνη βλέννας, δραστηριοποιείται 
δε κατά τις βροχερές ηµέρες ΣΥΝ. σαλίγκαρος, (λαϊκ.) σάλιαγκας, (λόγ.) 
κοχλίας, (διαλεκτ.) κοχλιός. — (υποκ.) σαλιγκαράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. σαλίγκας (βλ. λ. σάλιαγκας) + παραγ. επίθηµα -àpi, 
πβ. λιθ-άρι, πιθ-άρι]. 

σαλίγκαρος (ο) 1. το σαλιγκάρι (βλ.λ.) ΣΥΝ. σάλιαγκας 2. (µτφ.-πα-λαιότ.) 
διάδροµος σε σχήµα οστράκου σαλιγκαριού (βλ.λ.), στον οποίο εξετάζονταν οι 
υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. σαλίγκας (βλ. λ. 
σάλιαγκας) + µεγεθ. επίθηµα -αρος]. 

σαλικυλικός, -ή, -ό ΧΗΜ. κυρ. για ορισµένες ενώσεις, λ.χ.: ~ αλδεϋδη (οργανική 
ένωση που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, τη φαρµακοποιία, ως 
αντιδραστήριο στην αναλυτική χηµεία και σε οργανικές συνθέσεις) | αλκοόλη 
(οργανική ένωση που απαντά στον φλοιό τής ιτιάς και τής λεύκας και 
χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική ως αντιπυρετικό, τοπικό αναισθητικό και 
τονωτικό) | οξύ (οργανική ένωση που χρησιµοποιείται ευρύτατα στη 
φαρµακευτική και τη βιοµηχανία χρωµάτων) | το ακετυλο— οξύ είναι η 
δραστική ουσία τής ασπιρίνης. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. salicylic (acid) «σαλικυλικό (οξύ)» < salicyl < 
salicin «είδος πικρής καταπραϋντικής ουσίας» < λατ. salix, -icis «ιτιά», στης 
οποίας τον φλοιό και το φύλλωµα απαντά η εν λόγω ουσία]. 

σαλινόµετρο (το) {σαλινοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο µε το οποίο 
µετριέται πόσο αλάτι έχει το θαλασσινό νερό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
salinometer (νόθο συνθ.) < saline «αλα-τότητα, αλµυρότητα» (< λατ. *salinus 
< sal, salis «αλάτι») + -meter (< αρχ. µέτρο ν)]. 

σάλιο (το) υγρό, διαυγές, αλκαλικό και λίγο κολλώδες, που εκκρίνεται από τους 
σιελογόνους αδένες στη στοµατική κοιλότητα, περιέχει κυρίως νερό (κατά 
95%(, οργανικές και ανόργανες ουσίες και ένζυµα· κύρια λειτουργία του είναι 
να διευκολύνει την κατάποση τής τροφής, αλλά και να αρχίζει τη διαδικασία 
τής πέψης: από τη δίψα ξεράθηκε το ~ µου || ορισµένες στοµαχικές διαταραχές 
συνοδεύονται από έντονη έκκριση σάλιου || το µωρό λερώθηκε µε τα ~ του ΣΥΝ. 
(επιστηµ.) σίελος· ΦΡ. (α) δεν υπάρχει σάλιο δεν έχω καθόλου χρήµατα, είµαι 
απένταρος (β) τρέχουν τα σάλια µου επιθυµώ σφοδρά να φάω ή να αποκτήσω 
κάτι, αλλά δεν µπορώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *σιάλιον)µε έκκρουση τού -ι-, πβ. σαγόνι - σιαγόνων), υποκ. 
τού αρχ. σίαλος (βλ.λ.)]. 

σαλιώνω ρ. µετβ. {σάλιω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) υγραίνω µια επιφάνεια µε 
σάλιο, βάζω σάλιο σε (κάτι): σάλιωσε τα χείλη του | το γραµµατόσηµο ΣΥΝ. 
σαλιάζω. — σάλιωµα (το). 

σαλµί (το) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. φαγητό από κρέας κυνηγιού (λαγό, πέρδικα κ.λπ.) 
και διάφορα καρυκεύµατα 2. (συνεκδ.) η σάλτσα που συνοδεύει το παραπάνω 
φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. salmi, συγκεκοµµ. τ. τού salmigondis «καρύκευµα από 
βρασµένα κρέατα», από συµφυρµό των λ. salemine «αλατισµένη τροφή» (βλ. 
λ. σαλάµι) και condir «καρυκεύω» (< λατ. condire, ίδια σηµ.)]. 

σαλµονέλα (η) {σαλµονελών} βακτήριο αναερόβιο που προκαλεί τις 
σαλµονελώσεις (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. salmonella, από το όνοµα τού Αµερικανού κτηνιάτρου 
Daniel Ε. Salmon (1850-1914), ο οποίος ανακάλυψε αυτό το βακτήριο]. 

σαλµονέλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. µόλυνση που 
οφείλεται στη σαλµονέλα (βλ.λ.), λ.χ. η τροφική δηλητηρίαση µε συµπτώµατα 
γαστρεντερίτιδας και ο εντερικός πυρετός, λ.χ. ο τυφοειδής πυρετός. [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. salmonellosis < salmonella (βλ. λ. σαλµονέλα)]. 

σαλόνι (το) {σαλον-ιού | -ιών} 1. ο χώρος τού σπιτιού που προορίζεται για την 
επίσηµη υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών, αίθουσα υποδοχής: περάστε, 
παρακαλώ, στο ~ || µεγάλο | πολυτελές ~· ΦΡ. (µτφ.) φιλολογικό σαλόνι τακτική 
συγκέντρωση συγγραφέων, ποιητών και γενικά εκπροσώπων τού πνεύµατος 
και τής διανόησης, που γίνεται στις αίθουσες υποδοχής µεγάρου, 
αριστοκρατικής έπαυλης κ.λπ. (στην Ελλάδα και σε απλά σπίτια λογοτεχνών) 
µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την καλλιέργεια των γραµµάτων και των 
τεχνών και τη διάδοση τους στους κόλπους τής κοινωνίας· ο θεσµός ξεκίνησε 
από τη Γαλλία (Παρίσι) τού Που αι. και απλώθηκε σε όλες τις χώρες, 
φθάνοντας µέχρι τις αρχές τού αιώνα µας περίπου ΣΥΝ. σάλα 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των επίπλων τής αίθουσας υποδοχής: το κατάστηµα µας διαθέτει ~ και 
τραπεζαρίες σε τιµή ευκαιρίας || ευρωπαϊκό | παραδοσιακό | µπαρόκ ~ || 
καρυδένιο | δρύινο ~ 3. σαλόνια (τα) (α) η υψηλή κοινωνία (β) (συνεκδ.) η 
πολυτέλεια, η πολυτελής, άνετη ζωή τής υψηλής κοινωνίας: «εγώ το 
πλουσιόπαιδο που ζούσα σε σαλόνια» (λαϊκ. τραγ.) 4. (η γεν. του σαλονιού ως 
χαρακτηρισµός) (α) αυτός που ανήκει στην υψηλή κοινωνία, που έχει καλούς 
τρόπους: εγώ είµαι και ~ και τού λιµανιού (ξέρω τους τρόπους και τής 
αριστοκρατίας και τους πολύ λαϊκούς) (β) (µτφ.) πολυτελείας, για πρόσωπα 
που ανταποκρίνονται µόνο σε εύκολες καταστάσεις ή που ενεργούν εκ τού 
ασφαλούς (χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο): επαναστάτης - (που µιλάει για 
επανάσταση, ενώ είναι ο ίδιος εύπορος ή εξασφαλισµένος) 5. (ειδικότ.) ο 
εσωτερικός χώρος τού αυτοκινήτου, που προορίζεται για να κάθεται ο οδηγός 
και οι επιβάτες: το καινούργιο µοντέλο διαθέτει πολυτελές δερµάτινο ~ 6. (α) οι 
δύο µεσαίες, αριστερά και δεξιά, (αντικριστές) σελίδες εφηµερίδας, βιβλίου, 
περιοδικού ή άλλου εντύπου: στο ~ τής εφηµερίδας φιλοξενείται σήµερα 
συνέντευξη τού νέου προέδρου (β) (κατ' επέκτ.) κάθε ζεύγος αριστερής και 
δεξιάς σελίδας τού ίδιου εντύπου, στις οποίες εκτυπώνεται κείµενο ή/και 
φωτογραφίες, σαν να αποτελούσαν ενιαία σελίδα 7. (συνήθ. στα βαγόνια 
τρένου) οι αντικριστές θέσεις επιβατών στο µέσον περίπου κάθε βαγονιού 8. 
εµπορική έκθεση που φιλοξενείται σε µεγάλη αίθουσα (ξενοδοχείου, 
αθλητικού κέντρου κ.λπ.): διεθνές ~ 
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αυτοκινήτου | ειδών κουζίνας. — (υποκ.) σαλονάκι (το), (µεγεθ.) σα-λονάρα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < νταλ. salone < sala (βλ. κ. σάλα). Η λ. πέρασε και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες· πβ. γαλλ. salon, αγγλ. salon και saloon, γερµ. Salon, ισπ. 
salón κ.ά.]. 

Σαλονίκη (η) (λαϊκ.) η Θεσσαλονίκη (βλ.λ.). — Σαλονικιός (ο), Σαλονικιό (η), 
σαλονικιώτικος, -η, -ο. 

σαλοπέτα (η) {δύσχρ. σαλοπετών) παντελόνι-φόρµα µε τιράντες. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. salopette «φόρµα εργασίας που φοριέται πάνω από τα ρούχα, για να µη 
λερωθούν» < salope «βρόµικος, ρυπαρός» (παλαιά σηµ.· η λ. χρησιµοποιείται 
υβριστικά πλέον στη Γαλλική) < sale «βροµιά» + hoppe | huppe 
«τσαλαπετεινός»]. 

σαλός, -ή, -ό (σπάν.) αυτός που του έχει σαλέψει ο νους, ανισόρροπος, τρελός 
ΣΥΝ. παλαβός ΑΝΤ. ισορροπηµένος, λογικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σάλος 
(βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου]. 

σάλος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) η ισχυρή κύµανση στην επιφάνεια τής 
θάλασσας, η θαλασσοταραχή: το πλοίο κλυδωνιζόταν επικίνδυνα από τον σάλο 
ΣΥΝ. τρικυµία, φουρτούνα, αναταραχή, αντάρα ANT. γαλήνη, µπονάτσα 2. 
(µτφ.) θορυβώδης ανακίνηση, κατάσταση ταραχής και κλονισµού: σάλο 
προκάλεσαν οι αποκαλύψεις τού πρώην υπουργού || πολιτικός ~ θα προκληθεί, 
όταν έλθουν στο φως τα σκάνδαλα ΣΥΝ. αναστάτωση, αναταραχή, 
αναβρασµός ANT. γαλήνη, ηρεµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ασταθής, παλµική, επαναλαµβανόµενη κίνηση - 
τρικυµία, σεισµός», αγν. ετύµου, ναυτικός όρ., πιθ. δάνειο. Αν η λ. είναι I.E., 
τότε σηµαντικές δυσχέρειες εγείρει το αρχικό σ-. Ανεξακρίβωτες οι υποθέσεις 
περί συνδέσεως µε τους τ. τύλη | τύλος «προεξοχή, µαξιλάρι» ή µε το γερµ. 
schwellen «φουσκώνω». Παράγ. σαλ-εύω, σάλ-αγος, σαλ-αγή κ.ά.]. 

σαλοτραπεζαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ενιαίος χώρος µιας κατοικίας που 
περιλαµβάνει το σαλόνι και την τραπεζαρία 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
επίπλων που αποτελούν το σαλόνι και την τραπεζαρία. [ΕΤΥΜ. < σάλα + 
τραπεζαρία (µε συνδ. φωνήεν -ο-)]. 

σαλπάρω ρ. αµετβ. {σάλπαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. (για πλοία) σηκώνω 
την άγκυρα και αναχωρώ από το λιµάνι ΣΥΝ. αποπλέω ΑΝΤ. αράζω 2. (η 
προστ. σάλπα!) (α) παράγγελµα για ανέλκυση τής άγκυρας και απόπλου (β) 
(ως ουσ.) η αναχώρηση τού πλοίου, ο απόπλους: στο ~ δάκρυσαν τα µάτια 
τους ΣΥΝ. σαλπάρισµα 3. (κατ' επέκτ.) ξεκινώ για ταξίδι, φεύγω: αύριο το 
πρωί σαλπάρουµε! ΣΥΝ. αναχωρώ, ξεµακραίνω. — σαλπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. salpare, αρχική σηµ. «σηκώνω την άγκυρα», < 
µεσν. λατ. serpare < µτγν. λατ. *exharpare < αρχ. έξαρπάζω]. 

σάλπιγγα (η) {σαλπίγγων} 1. ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο χωρίς βαλβίδες, 
που χρησιµοποιείται κυρ. στον στρατό για τη µετάδοση παραγγελµάτων, αλλά 
και ως όργανο ορχήστρας: στις έντεκα κάθε βράδυ οι ~ χτυπούν σιωπητήριο · 
2. ΑΝΑΤ. (α) καθένας από τους δύο µακρόστενους αγωγούς που εκτείνονται 
από τα πλάγια τής µήτρας ώς τις ωοθήκες και χρησιµεύουν για να 
µεταφέρονται τα σπερµατοζωάρια στο ωάριο, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν και 
το κατάλληλο περιβάλλον για τη γονιµοποίηση τού ωαρίου και στη συνέχεια 
για τη µεταφορά του στη µήτρα: πάθηση | φλεγµονή των - (β) ευσταχιανή 
σάλπιγγα ο σωληνοειδής πόρος που συνδέει το κοίλο τού τύµπανου τού 
αφτιού µε τον ρινοφάρυγγα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σάλπιγξ, -ιγγος, 
εκφραστ. όρ., που εµφανίζει το ίδιο πα-ραγ. επίθηµα µε άλλα ον. µουσικών 
οργάνων, πβ. σϋρ-ιγξ, φόρµ-ιγξ. Η λ. είναι αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο, 
ενώ η σύνδεση µε το ονοµα-τοπ. λιθ. svilpti δεν έχει πειστικά επιχειρήµατα, o 
ανατ. όρ. αποδίδει το νεολατ. salpinx]. 

σαλΠιγγεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής µιας ή και των δύο 
σαλπίγγων (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. salpingectomy]. 

σαλπίΎΥΐκός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τις σάλπιγγες τής 
µήτρας τής γυναίκας: ~ κύηση (εξωµήτριος κύηση, κατά την οποία το έµβρυο 
είναι εµφυτευµένο σε µία από τις σάλπιγγες) · 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ευσταχιανή σάλπιγγα (βλ. λ. σάλπιγγα, σηµ. 3). 

σαλπιγγίτιδα (η) [1895] ΙΑΤΡ. φλεγµονή των σαλπίγγων τής µήτρας, που 
αποτελεί συνήθ. τµήµα γενικότερης λοίµωξης των γεννητικών οργάνων τής 
γυναίκας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. salpingite]. 

σαλπιγγογραφία (η) {σαλπιγγογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφία των σαλπίγγων, 
που γίνεται µε την ένεση ειδικής σκιαγραφικής ουσίας σε αυτές διά µέσου τής 
µήτρας και αποβλέπει στο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον οι σάλπιγγες 
είναι ανοικτές, αποτελώντας τµήµα τής διάγνωσης για τη γυναικεία 
στειρότητα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. salpingography]. 

σαλπιγγοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {σαλπιγγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που µοιάζει µε σάλπιγγα (σηµ. 1), που έχει σχήµα και µορφή σάλπιγγας: ~ 
όργανο | σχηµατισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σαλπιγγοσκοπία (η) {σαλπιγγοσκοπιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής ευστα-χιανής 
σάλπιγγας (βλ. λ. σάλπιγγα) τού αφτιού. [ΕΤΥΜ. < σάλπιγγα + -σκοπία < 
σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
salpingoscopy]. 

σαλπιγγοσκόπιο (το) {σαλπιγγοσκοπί-ου | -ων) ΙΑΤΡ. το όργανο µε το οποίο 
γίνεται η σαλπιγγοσκοπία. 
[ΕΤΥΜ. < σάλπιγγα + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. salpingoscope]. 

σαλπιγκτής (ο) 1. πρόσωπο που σαλπίζει, που παίζει σάλπιγγα 2. (ειδικότ.) ο 
στρατιώτης που σαλπίζει τα παραγγέλµατα για έγερση, κα- 

τάκλιση, ανάπαυση, ασκήσεις κλπ., καθώς επίσης και τα παραγγέλµατα σε 
ώρα µάχης 3. (σπάν.-µτφ.) πρόσωπο που διακηρύσσει, που διαλαλεί σπουδαία 
γεγονότα: ο ~ τού πολέµου | τής ειρήνης. Επίσης σαλπιστής [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < σαλπίζω (< *σαλπίγγ-)ω), βλ.λ.]. 

σαλπίζω ρ. µετβ. {σάλπισα} 1. παράγω ήχο µε τη σάλπιγγα, παίζω τη σάλπιγγα 
2. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. σηµαίνω παράγγελµα µε τη σάλπιγγα 3. (µτφ.) αναγγέλλω 
παντού σπουδαία είδηση: σάλπισε πρώτος το µήνυµα τής ειρήνης ΣΥΝ. 
διακηρύσσω, διαλαλώ, διατυµπανίζω ΑΝΤ. αποκρύπτω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*σαλπίγγ-)ω < σάλπιγξ, -ιγγος, βλ.λ.]. 

σάλπισµα (το) [µτγν.] {σαλπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) το να σαλπίζει 
κανείς, να παράγει ήχο ή να παίζει µουσικό κοµµάτι µε τη σάλπιγγα (βλ.λ.) 2. 
(συχνότ.-συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται, που βγαίνει από τη σάλπιγγα: δυνατά 
~ διατάραξαν την ησυχία τής νύχτας 3. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. η µετάδοση διαταγής 
(παραγγέλµατος) µε τη σάλπιγγα 4. (συνεκδ.) ΣΤΡΑΤ. το ίδιο το πρόσταγµα 
που σαλπίζεται, το παράγγελµα που δίνεται µε τη σάλπιγγα: εθνικό | νυκτερινό 
~ || θα περιµέναµε να ακούσουµε το ~ τής έναρξης των ασκήσεων 5. (µτφ.) 
επίσηµη αναγγελία ή ανακοίνωση σηµαντικού γεγονότος: το ~ τού 
απελευθερωτικού αγώνα ΣΥΝ. διακήρυξη, διατυµπάνιση. 

σαλπιστης (ο) → σαλπιγκτής 
σάλσα (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. λατινοαµερικάνικη µουσική και χορός, κουβανέζικης 

προέλευσης, µε χαρακτηριστικά τη ρυθµικότητα, τη ζωντάνια και τον 
αισθησιασµό. [ΕΤΥΜ < ισπ. salsa (βλ. κ. σάλτσα)]. 

σαλταδόρος (ο) (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αυτός που κάνει σάλτους και ειδικότ. ο 
ικανός ή κατάλληλος για µεγάλα άλµατα 2. (παλαιότ., κατά την περίοδο τής 
γερµανικής κατοχής) αυτός που πηδούσε σε γερµανικό όχηµα (συνήθ. 
κινούµενο), για να κλέψει τρόφιµα, υλικά, λάστιχα αυτοκινήτου και άλλα 
χρήσιµα είδη 3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που αναρριχάται σε υψηλές θέσεις, 
αξιώµατα κ.λπ. χρησιµοποιώντας αθέµιτα ή και ανήθικα µέσα: είναι µεγάλος 
~· πολλά ακούγονται για το πώς κατόρθωσε να φτάσει εκεί όπου έφτασε... 
[ΕΤΥΜ < βεν. saltador < salta (βλ. λ. σάλτο) + επίθηµα -dor]. 

σαλτάρω ρ. αµετβ. {σάλταρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (λαϊκ.-οικ.) 1. τινάζω το σώµα 
µου ψηλά και σε απόσταση, για να περάσω ή να αποφύγω εµπόδιο: σάλταραν 
πάνω από τη µάντρα και µπήκαν στον κήπο ΣΥΝ. πηδώ 2. (κατά την περίοδο 
τής γερµανικής κατοχής) πηδώ πάνω σε (συνήθ. κινούµενο) γερµανικό 
φορτηγό, για να κλέψω πολεµοφόδια, ρόδες, τρόφιµα κ.λπ.: «θα ~, θα ~, τη 
ρεζέρβα θα τους πάρω» (λαϊκ. τραγ.) · 3. (αργκό) χάνω τα λογικά µου ή 
βρίσκοµαι σε µεγάλη ψυχική αναστάτωση, µιλώ ή ενεργώ παράλογα: µου 
έχουν συµβεί τόσα από την περασµένη εβδοµάδα, που κοντεύω να ~! || είναι 
σαλταρισµένος απ' την πολλή δουλειά ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, τα χάνω. Επίσης 
(λαϊκότ.) σαλτέρνω. — σαλτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. saltare «πηδώ» < 
λατ. saltare (βλ. κ. σάλτο)]. 

σαλτιµπάγκος (ο) 1. πλανόδιος διασκεδαστής -σχοινοβάτης, ακροβάτης, 
ταχυδακτυλουργός ή ηθοποιός- που εκτελεί διάφορα κωµικά νούµερα σε 
ανοικτούς χώρους, πλατείες κ.λπ. προς τέρψη τού κοινού: έφθασε και στην 
πόλη µας το τσίρκο µε τα θηρία και τους ~ 2. (µτφ.-κακόσ.) άνθρωπος 
επιπόλαιος και χωρίς ηθικές αρχές και υπόληψη ΣΥΝ. κατεργάρης, αγύρτης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. saltimbanco «αυτός που πηδά πάνω στο σανίδι», συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. salta in banco < saltare «πηδώ» (βλ. λ. σάλτο) + banco 
(βλ. λ. πάγκος)]. 

σάλτο (το) (λαϊκ.) η εκτίναξη τού σώµατος προς τα πάνω και σε απόσταση, το 
πήδηµα ΣΥΝ. πηδηµατιά, σαλτάρισµα, (λόγ.) άλµα· ΦΡ. σάλτο µορτάλε (ί) το 
πήδηµα τού θανάτου, επικίνδυνο ακροβατικό νούµερο που γίνεται στο τσίρκο, 
χωρίς προστατευτικό δίχτυ (ii) (µτφ.) παράτολµο εγχείρηµα, ενέργεια που 
εγκυµονεί θανάσιµο κίνδυνο. Επίσης (λαϊκότ.) σάλτος (ο) (πβ. πήδος). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salto < λατ. saltus «πήδηµα» (< salire «πηδώ»)]. 

σάλτσα (η) {σαλτσών} 1. ρευστό µαγειρικό µείγµα από ποικίλα συστατικά µε 
βάση το λάδι ή το βούτυρο, που προστίθεται στο φαγητό κατά το µαγείρεµα ή 
µετά από αυτό, για να κάνει τη γεύση του πλουσιότερη ή πιο πικάντικη: ~ 
ντοµάτα | µπεσαµέλ | καυτερή | δροσερή | λαχανικών 2. (µτφ.) σάλτσες (οι) 
κάθε περιττό ή υπερβολικό στοιχείο που προστίθεται σε αφήγηση, για να 
κάνει το περιεχόµενο της πιο εντυπωσιακό ή για να καλύψει την απουσία 
ουσιαστικού περιεχοµένου: µην παίρνεις κατά γράµµα αυτά που λέει, γιατί του 
αρέσει να βάζει ~ || άσε τις ~ και µπες στην ουσία! — (υποκ.) ααλταούλα κ. 
σαλτσίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salsa (διαλεκτ. salza) < λατ. salsa, θηλ. τού salsus «αλ-
µυρός»^ µτχ. τ. τού ρ. salire «αλατίζω» (< sal, salis «αλάτι)]. 

σαλτσιέρα (η) (λαϊκ.) βαθύ επιτραπέζιο σκεύος, στο οποίο τοποθετείται η 
σάλτσα για το σερβίρισµα. [ΕΤΥΜ. < σάλτσα + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. 
σαλατ-ιέρα, αλατ-ιέρά]. 

Σαλώµη (η) 1. όνοµα βιβλικών προσώπων, µε γνωστότερη την κόρη τής 
Ηρωδιάδας, η οποία συνετέλεσε άµεσα στον αποκεφαλισµό τού Ιωάννη τού 
Βαπτιστή µε τον περίφηµο χορό της (ο χορός τής Σαλώ-PVÇ ή χορός των επτά 
πέπλων) 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. 
salóni «ειρήνη»]. 

Σάλωνα (τα) (ορθότ. Σάλονα)  {Σαλώνων}  (παλαιότ.) η Αµφισσα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. λ. Άµφισσα]. 

σάµαλι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} γλυκό που παρασκευάζεται µε σιµι-γδάλι και 
ζάχαρη, ψήνεται στον φούρνο και διαποτίζεται µε σιρόπι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
§amali]. 

σαµάν (ο) {άκλ.} µάγος-ιερέας πολλών φυλών τής Ασίας, τής Αµερι- 



σαµανισµός 1566 σαµπάν 
 

κής, τής Αυστραλίας, τής Ινδονησίας και τής Αφρικής, ο οποίος, πέ-
φτοντας σε έκσταση, έχει την ικανότητα -σύµφωνα µε τις θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις κάθε περιοχής- να επικοινωνεί µε τα πνεύµατα, να 
θεραπεύει τους ασθενείς και να οδηγεί µε ασφάλεια τις ψυχές στον 
άλλο κόσµο. Επίσης σαµάνος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chaman < saman, λ. τής γλώσσας Τουνγκούς (από την 
περιοχή τής Ν. Σιβηρίας, Μογγολίας και Β. Κίνας), < πρακριτ. samana 
«βουδιστής µοναχός» < σανσκρ. sramana «µοναχός, ασκητής» (< 
srama «(θρησκευτική) άσκηση»)]. 

σαµανισµός (ο) [1854] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των δοξασιών και των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων πολλών ασιατικών, αµερικανικών και 
αφρικανικών φυλών, που βασίζονται στην πίστη στη µαγεία και στη 
δυνατότητα επικοινωνίας µε τον κόσµο των πνευµάτων µέσω ειδικά 
προικισµένων ατόµων, των σαµάν (βλ.λ.). — σαµανιστής (ο), σαµανί-
στρια (η), σαµανιστικός, -ή, -ό. [ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. 
chamanisme]. 

σαµαράδικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται 
ή επισκευάζονται σαµάρια ΣΥΝ. (λόγ.) σαγµατοποιείο. 

σαµαράς (ο) {σαµαράδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ή/και 
πουλά σαµάρια ΣΥΝ. (λόγ.) σαγµατοποιός. Επίσης σαµαρτζής. 

Σαµάρεια (η) αρχαία πόλη τής Παλαιστίνης, τής οποίας οι κάτοικοι 
ήταν Ισραηλίτες και Ασσύριοι ειδωλολάτρες· λόγω τής ύπαρξης ει-
δωλολατρικών στοιχείων στη θρησκεία τους αντιµετωπίζονταν µε πε-
ριφρόνηση από τους Ιουδαίους. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. τόπων. < εβρ. Somerön, λόφος που έλαβε το όνοµα του 
από τον Semér, ο οποίος τον πούλησε στον βασιλιά Αµρί τού Ισραήλ]. 

Σαµαρείτης (ο) [µτγν.] {Σαµαρειτών}, Σαµαρείτισσα (η) {Σαµα-
ρειτισσών} (στην αρχαιότητα) πρόσωπο που κατοικούσε ή καταγόταν 
από τη Σαµάρεια (βλ.λ.)· ΦΡ. καλός Σαµαρείτης (ως χαρακτηρισµός) 
άνθρωπος που βοηθεί όποιον έχει ανάγκη, όπως ο Σαµαρείτης τής 
παραβολής τού Ευαγγελίου, ακόµη και αν πρόκειται για εχθρό του. 
— σαµαρειτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

σαµάρι (το) {σαµαρ-ιού | -ιών} 1. το εξάρτηµα που τοποθετείται στη 
ράχη των υποζυγίων και χρησιµεύει ως κάθισµα για τον αναβάτη ή 
ως βάση για τη στερέωση τού φορτίου ΣΥΝ. (λόγ.) σάγµα· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) όποιος δεν µπορεί να δείρει τον γάιδαρο, δέρνει το σαµάρι 
βλ. λ. γάιδαρος 2. (µτφ.) (α) καµπύλο χαµηλό εµπόδιο που υψώνεται 
ελαφρά πάνω από το επίπεδο τής ασφάλτου από το ένα πεζοδρόµιο 
ώς το άλλο και τοποθετείται για να αποτρέπει την ανάπτυξη µεγάλης 
ταχύτητας από τα αυτοκίνητα ή για να αποτρέπει τους µοτοσυκλε-
τιστές από αγώνες ταχύτητας (κόντρες) (β) κάθε τέτοιο κυρτό εξό-
γκωµα (λ.χ. στο πάνω µέρος µαντρότοιχου). — (υποκ.) σαµαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σαγµάριον (µε προληπτ. αφοµοίωση και απλο-
ποίηση), υποκ. τού αρχ. σάγµα (βλ.λ.), ίσως µε τη µεσολάβηση τού 
λατ. sagma(rium) (< αρχ. σάγµα)]. 

Σαµάρια (η) περιοχή τής Ν∆. Κρήτης στον νοµό Χανίων, γνωστή για 
το ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς φαράγγι της (φαράγγι τής Σαµα-
ριάς). 
[ΕΤΥΜ. Η περιοχή οφείλει την ονοµασία της από το εκκλησάκι τής 
Οσιας Μαρίας, που βρίσκεται στην έξοδο τού φαραγγιού, µε συνεκ-
φορά και συνίζηση: *Σια-Μαριά > Σαµα-ριά]. 

σαµάριο (το) {σαµαρίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Sm), 
που χρησιµοποιείται σε ειδικές κατηγορίες γυαλιών και καταλυτών, 
καθώς και στην ηλεκτρονική (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
νεολατ. samarium < γαλλ. samarskite, από το όν. τού Ρώσου 
συνταγµατάρχη I.E. Samarskij (1803-70), που ήταν µηχανικός σε ορυ-
χεία]. 

σαµαροσκούτι (το) {σαµαροσκουτ-ιού | -ιών} (λαϊκότ.) 1. ύφασµα 
για την εσωτερική επένδυση των σαµαριών 2. χοντρό και φθηνό ύφα-
σµα για κατασκευή πανοφοριών 3. (µτφ.) χοντρό και άκοµψο ύφα-
σµα: τι φόρεσες αυτό το ~; 

σαµαρτζής (ο) {σαµαρτζήδες} (λαϊκ.) ο σαµαράς (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σαµάρι + παραγ. επίθηµα -τζής (βλ.λ.)]. 

σαµαρώνω ρ. µετβ. {σαµάρω-σα, -θηκα, -µένος] (λαϊκ.) τοποθπώ το 
σαµάρι (βλ.λ.) στη ράχη υποζυγίου: ~ τον γάιδαρο | το άλογο | το µου-
λάρι ANT. ξεσαµαρώνω. — σαµάρωµα (το). 

σαµαρωτος, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε σαµάρι. 
σαµατάς (ο) {σαµατάδες} (λαϊκ.) η µεγάλη φασαρία και ταραχή που 

προκαλείται συνήθ. από πολλούς ανθρώπους µαζί ή από µεµονωµένο 
πρόσωπο που φωνάζει και προκαλεί αναστάτωση: οι διπλανοί γιόρ-
ταζαν τον γάµο τής κόρης τους κι έκαναν µεγάλο - ΣΥΝ. (λαϊκ.) ντό-
ρος, νταβαντούρι ANT. ησυχία, γαλήνη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. §amata < 
αραβ. (Συρίας) Samâta]. 

σαµατατζής (ο) {σαµατατζήδες}, σαµατατζού (η) {σαµατατζού-δες} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που κάνει µεγάλο θόρυβο ή που προκαλεί καβγάδες, 
φιλονικίες κ.λπ.: οι άλλοι δεν τον ήθελαν στην παρέα, γιατί ήταν ~ 
ΣΥΝ. θορυβοποιός, ταραχοποιός, καβγατζής. — σαµατατζήδι-κος, -η, 
-ο. [ΕΤΥΜ. < σαµατάς + παραγ. επίθηµα -τζής (βλ.λ.)]. 

σάµατι επίρρ. (λαϊκ.) 1. (σε ερώτηση στην οποία εννοείται ή αναµέ-
νεται αρνητική απάντηση) µήπως: ~ το έκανε επίτηδες; || ~ εγώ έφται-
γα; || -µπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς; ΣΥΝ. σάµπως, τάχα, τάχατες, 
λες και · 2. (σε σύγκριση πραγµατικής κατάστασης µε υποθετική) 
σαν, σαν να: ~ να µη µας τα λες καλά · 3. (κατ' επέκτ.) µου φαίνεται, 
ίσως, σαν να: ~ να σε είδα χθες το βράδυ εδώ γύρω ΣΥΝ. νοµίζω, θαρ-
ρώ. Επίσης σάµατις. 
[ΕΤΥΜ. < ως (χρον. σύνδ.) + -άµατι < άµα + ότι «αµέσως όταν» µε σί-
γηση τού αρχικού ατόνου ω-]. 

σαµβύκη (η) {σαµβυκών} αρχαίο έγχορδο όργανο, τριγωνικού σχή-
µατος (σαν άρπα), που παρήγε οξύ ήχο και κρουόταν µε πλήκτρο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. ανατολικό δάνειο, τού οποίου η προέ-
λευση δεν έχει προσδιοριστεί. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πιθ. η σύνδ. µε 
αραµ.  äebäkä «κιθάρα». Από  την  Ελληνική  προέρχεται  το  λατ. 
sambuca]. σαµιακός, -ή, -ό → Σάµος 
σαµιαµίδι κ. σαµιαµιθι (το) {σαµιαµιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.ΖΩΟΛ. 
µικρή, ευκίνητη σαύρα µε καφετί χρώµα, που φωλιάζει στις ρωγµές 
των τοίχων, συνήθ. κατοικηµένων χώρων, και χάρη στα ειδικώς δια-
µορφωµένα άκρα των δακτύλων της µπορεί να τρέχει στις λείες, κά-
θετες επιφάνειες των τοίχων ή ακόµη και στις οροφές ΣΥΝ. µολυντή-ρι 
2. (µτφ.-σκωπτ.) νεαρό άτοµο µικρόσωµο και ευκίνητο: κοίτα το ~ πώς 
σκαρφαλώνει στο δέντρο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σαµαµίθιον, υποκ. τού σαµιάµινθος, λ. σηµιτ. αρχής. ∆εν φαίνεται 
πειστική η αναγωγή στο αρχ. σαυρίδιον, µε µεσν. τροπή σε *σαµνίδιον 
(πβ. χαϋνος - αχαµνός) και αναδιπλασιασµό τής πρώτης συλλ. σαµ-
(ι)αµ-ίδι | -ίθι]. σαµιώτικος, -η, -ο → Σάµος 
Σαµνίτης (ο) {Σαµνιτών},Σαµνίτισσα (η) {Σαµνιτισσών} ΙΣΤ. µέλος 
ορισµένων ιταλικών φύλων που κατοικούσαν στην ορεινή Κ. και Ν. 
Ιταλία, γνωστά και από τους πολέµους τους εναντίον των Ρωµαίων 
τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. — σαµνιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < λατ. Samnites, 
αγν. ετύµου]. Σαµόα (οι) (σαµόα Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa, 
αγγλ. Independent State of Samoa = Ανεξάρτητο Κράτος των Σαµόα) 
νησιωτικό κράτος στον Ν. Ειρηνικό Ωκεανό, που αποτελείται από 
εννέα νησιά, µε πρωτεύουσα την Άπια, επίσηµες γλώσσες τη Σαµόα 
και την Αγγλική και νόµισµα το τάλα. — Σαµοανός (ο), Σαµοανή (η), 
σα-µοϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Το τόπων. Samoa ανάγεται είτε σε τοπικό φύλαρχο είτε σε λ. 
που σηµαίνει «τόπος των moa» (το moa είναι ονοµασία ντόπιου πτη-
νού, που τώρα έχει εκλείψει και που ίσως αποτελούσε τοτέµ για τους 
ιθαγενείς)]. σαµοβάρι (το) {σαµοβαρ-ιού | -ιών} µεταλλικό οικιακό 
σκεύος ρωσικής προελεύσεως, που αποτελείται από βραστήρα σε 
σχήµα υδρίας, διαθέτει µικρή εστία στη βάση του και 
χρησιµοποιείται για το βράσιµο τού νερού για το τσάι. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. samovar «αυτό που βράζει µόνο του» < samo- «ο ίδιος, 
µόνος» + -var < varit' «βράζω, µαγειρεύω»]. Σαµογέτης (ο) 
{Σαµογετών} µέλος µογγολοειδούς φυλής που ζει στη Σιβηρία, στον 
Β. Παγωµένο Ωκεανό. — σαµονετικός. -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. Samoyed < σαµογετ. Säme-aena | -yemne «γη των Saam» (δηλ. 
των Λαπώνων). Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Nenet, που σηµαίνει 
«πρόσωπο, άνθρωπος»]. Σαµοθράκη (η) 1. νησί τού ΒΑ. Αιγαίου 
Πελάγους απέναντι από τις ακτές τής Θράκης και Β∆. τής Ίµβρου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού.  — Σαµοθρακιώτης κ. 
Σαµοθρακίτης (ο), Σαµοθρακιώ-τισσα κ. Σαµοθρακίτισσα (η), 
σαµοθρακιώτικος, -η, -ο κ. σαµοθρακί-τικος κ. (λόγ.) σαµοθράκειος, -α 
-ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων., από την περιγραφική ονοµασία Σάµος θρακία, η 
οποία µάλλον σήµαινε «υψηλή Θράκη» (βλ. λ. Σάµος, για την προελ-
λην. ρίζα «υψηλός»), άποψη που εξηγείται τόσο από τους ορεινούς 
όγκους τού νησιού όσο και από την καταγωγή των αρχ. κατοίκων του 
(Θράκες)]. σαµόλαδο (το) (λαϊκ.) λάδι από σουσάµι (βλ. κ. λ. 
σουσαµόλαδό) ΣΥΝ. (λόγ.) σησαµέλαιο. 
[ΕΤΥΜ < σουσαµόλαδό, µε απλολογική αποβολή τής ά συλλαβής (πβ. 
άµφι-φορεύς - άµφορεύς)]. Σάµος (η) 1. νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους 
Ν. τής Χίου και Β. των ∆ωδεκανήσων 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νησιού και νοµού (νοµός Σάµου), ο οποίος περιλαµβάνει τα νησιά 
Σάµο, Ικαρία και Φούρνους. — Σαµιώτης κ. (λόγ.) Σάµιος (ο) [αρχ.], 
Σαµιώτισσα κ. (λόγ.) Σάµια κ. Ζαµία (η), σαµιώτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) 
σαµιακός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων., που ανάγεται σε 
προελλην. ρίζα µε σηµ. «υψηλός» και δικαιολογείται από τα 
συγκριτικώς υψηλά βουνά τού νησιού, πράγµα που συµβαίνει και σε 
άλλα τόπων. (πβ. Σάµη, Σαµοθράκη). ∆εν θεωρείται πιθ. η σηµιτ. 
προέλευση τού τοπωνυµίου]. σαµουά (το) {άκλ.} 1. δέρµα απαλό και 
µαλακό από αγριοκάτσικο· (ως επίθ.) 2. αυτός που είναι 
κατασκευασµένος από το παραπάνω δέρµα: παπούτσια ~ · 3. (για 
χρώµα) υπόλευκος, κιτρινωπός: τυπώνω το κείµενο σε χαρτί ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chamois < µτγν. λατ. camox]. Σαµουήλ (ο) {άκλ.} 1. 
προφήτης τής Π.∆., ο τελευταίος Κριτής τού Ισραήλ και άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κυρ. όν. < εβρ. 
Sêmuël «όνοµα τού Θεού»]. σαµουράι (ο) {άκλ.} ο ευγενής τής 
φεουδαρχικής τάξης τής παλαιάς ιαπωνικής κοινωνίας, η οποία 
σταδιακά µετατράπηκε σε στρατιωτική κάστα µε ειδικά προνόµια και 
διατήρησε τον κλειστό χαρακτήρα της µέχρι την κατάργηση της το 
1871. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπουργός. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. samurai < παλαιότ. 
samurafi «υπηρετώ» < sa- προθεµ. + morafi «επαγρυπνώ, αναµένω» (< 
mor «φρουρώ»)]. σάµπα (η) {χωρ. πληθ.} βραζιλιάνικος αστικός 
χορός που χαρακτηρίζεται από µικρά βήµατα µπροστά και πίσω µε 
έντονη κίνηση των γοφών και ελαφρότερη τού κορµού, ο οποίος 
κυριαρχεί στις εκδηλώσεις των περίφηµων βραζιλιάνικων 
καρναβαλιών (πβ. λ. σαµπόδρο-µος). 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. samba, από γλώσσα των ιθαγενών τής Βραζιλίας]. 
σαµπάν (το) {άκλ.} (στη ΝΑ. Ασία και Ιαπωνία) πλοιάριο που κινεί-
ται µε πανιά ή και µε κουπιά, µε επίπεδη γάστρα χωρίς καρίνα, το 
οποίο χρησιµοποιείται και ως κατοικία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sampan < 
κινεζ. sanbän «(πλοίο) µε τρεις σανίδες» < 
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san «τρία» + ban «σανίδα, κατάστρωµα»]. σαµπάνι επίθ. (άκλ.) αυτός που έχει 
το χρώµα τής σαµπάνιας: ~ 
ύφασµα | εσώρουχο | νυφικό. σαµπάνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. καµπανίτης 
οίνος- περίφηµο γαλλικό αφρώδες κρασί σε χρώµα λευκό, που παρασκευάζεται 
στην περιοχή τής Καµπάνιας τής Γαλλίας µε τη µέθοδο τής δεύτερης ζύµωσης 
τού µούστου µέσα σε σφραγισµένο µπουκάλι- έχει λάβει παγκόσµια διάδοση 
και έχει συνδεθεί µε τις γιορτές, τις επίσηµες περιστάσεις και τα πολυτελή 
γεύµατα: για να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός, άνοιξαν ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. champagne, από την περιοχή Champagne «Καµπάνια» τής ΒΑ. 
Γαλλίας (< λατ. Campania < campus «πεδιάδα»), όπου πρωτο-παρασκευάστηκε 
τον 17ο αι. ο αφρώδης οίνος]. σα µπανιέρα (η) {σαµπανιερών} µεταλλικό 
δοχείο µέσα στο οποίο τοποθετούνται κοµµάτια πάγου, ώστε η φιάλη, κυρ. 
σαµπάνιας, που επίσης τοποθετείται σε αυτό, να διατηρείται αφότου ανοιχτεί και 
ωσότου καταναλωθεί στην κατάλληλη χαµηλή θερµοκρασία. [ΕΤΥΜ. < 
σαµπάνια + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. φρουτ-ιέρα, σαλατ-ιέ-ρα]. σαµπανιζέ επίθ. 
{άκλ.} ελλην. αφρώδης- (για κρασί) αυτό που αφρίζει σαν τη σαµπάνια (βλ.λ.), 
που µοιάζει µε σαµπάνια: γνωστό ελληνικό ~ κρασί είναι αυτό που παράγεται στη 
Ρόδο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. champanisé(e), βλ. λ. σαµπάνια]. σαµπεί κ. σαµπί (το) 
{άκλ.} γράµµα τού αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου σε µορφή πλαγίου «π» (>ι) ή, 
αρχικά, ως Τ, που απαντά σε ορισµένες αρχαϊκές επιγραφές τής Μικράς Ασίας 
στη θέση τού διπλού «σ», αλλά εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς, παραµένοντας µόνο 
στο ελληνικό σύστηµα αριθµήσεως ως σύµβολο τού αριθµού 900. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σαµπεί | σαµπί, πιθ. < φρ. *ώσάν πεί | πϊ, λόγω τού σχήµατος του, που 
έµοιαζε µε πλάγιο πεί/ πϊ]. σαµπλεβέ (το) {άκλ.} τεχνική σµάλτωσης (βλ.λ.) και 
συνεκδ. ό,τι έχει παραχθεί µε τέτοια τεχνική. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. champlevé < champlever «χαράσσω (µεταλλική) επιφάνεια» < 
champ «πεδίο» (< λατ. campus) + lever «σηκώνω» (< λατ. levare)]. σαµπό (το) 
{άκλ.} καλοκαιρινό πέδιλο µε ξύλινη σόλα στο οποίο µένει ακάλυπτη η φτέρνα 
ΣΥΝ. ξυλοπάπουτσο, τσόκαρο. [ETYM. < γαλλ. sabot < παλ. γαλλ. savate 
«παλιό, φθαρµένο υπόδηµα» (αγν. ετύµου), υπό την επίδρ. τής λ. botte (βλ. κ. 
µπότα)]. σαµπόδροµος (ο) ο δρόµος (και οι γύρω του εγκαταστάσεις) στον οποίο 
παρελαύνουν οι σχολές τής σάµπας κατά το διαγωνιστικό µέρος τού 
καρναβαλιού τού Ρίο ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία. σαµποτάζ (το) {άκλ.} ελλην. 
δολιοφθορά 1. ΣΤΡΑΤ. η πρόκληση καταστροφών σε υλικά µέσα ή εγκαταστάσεις 
τού εχθρού, που διενεργείται µε µυστική αποστολή σε καιρό πολέµου ή κατά τη 
διάρκεια επανάστασης: η ανατίναξη τής γέφυρας οφείλεται σε ~ 2. (κατ' επέκτ. σε 
περίοδο ειρήνης) η σκόπιµη και µε έκνοµα µέσα επιβράδυνση ή παρακώλυση 
εργασιών εργοστασίου, λειτουργίας επιχειρήσεως, έργου, διεργασίας, ενέργειας 
κ.ά. για λόγους διαµαρτυρίας ή µε σκοπό την πρόκληση ζηµιάς, σύγχυσης, 
αναταραχής κ.λπ.: ~ στο κυβερνητικό έργο από εσωκοµµατικούς αντιπάλους 
ΣΥΝ. υπονόµευση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sabotage < p. saboter, αρχική σηµ. «χτυπώ, 
ταρακουνώ, θορυβώ (µε µπότες)» < sabot (βλ. λ. σαµπό)]. σαµποτάρω ρ. µετβ. 
{σαµποτάρισ-α, -µένος} κάνω σαµποτάζ (βλ.λ.): έχουν πάρει εντολή να 
σαµποτάρουν τις προσπάθειες µας.  — σα-µποτάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. saboter (βλ. λ σαµποτάζ)]. σαµποτέρ (ο/η) {άκλ.} 
ελλην. δολιοφθορέας- πρόσωπο που διενεργεί σαµποτάζ (βλ.λ.): οµάδα 
έµπειρων - εισέδυσε στο στρατόπεδο τού εχθρού και ανατίναξε την 
πυριτιδαποθήκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. saboteur < p. saboter (βλ. λ. σαµποτάζ)]. 
σαµπουάν (το) {άκλ.} αρωµατισµένο ρευστό παρασκεύασµα για το λούσιµο και 
την περιποίηση τού τριχωτού τής κεφαλής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. shampooing, 
γερούνδιο τού αγγλ. shampoo, λ. που περιγράφει τόσο το προϊόν όσο και το 
λούσιµο τού τριχωτού τής κεφαλής, < παλαιότ. αγγλ. champo «µαλάσσω, κάνω 
µασάζ» < χίντι cämpnä «πιέζω, µαλάσσω»]. σα µ πού κ (το) {άκλ.} αραβικό 
πλοιάριο µε δύο κατάρτια, που χρησιµοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα. [ΕΤΥΜ 
< αραβ. sambuk]. σα µπούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποτό που παρασκευάζεται 
από αλκοόλ, ζάχαρη και αρωµατικές ουσίες και µοιάζει στο χρώµα, στη γεύση 
και στο άρωµα µε το ούζο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sambuca < sambuco (βλ. λ. σαµπούκος)]. σαµπούκος κ. 
ζαµπούκος (ο) µικρό δέντρο ή θάµνος µε µικρά, αρωµατικά, λευκά ή κίτρινα 
άνθη σε ταξιανθίες, τα οποία χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική, τη 
ζαχαροπλαστική και την οινοποιία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. sambuco < λατ. sambucus, 
αγν. ετύµου]. σαµπρέλα (η) {σαµπρελών} (λαϊκ.) 1. ελαστικός σωλήνας σε 
σχήµα δακτυλίου, που γεµίζεται µε αέρα υπό πίεση και τοποθετείται στον 
τροχό διαφόρων οχηµάτων (λ.χ. αυτοκινήτου, ποδηλάτου κ.ά.), για να διατηρεί 
τον όγκο του σταθερό: φουσκώνω τη -1| έσκασε η ~ 2. σφαιρικός θάλαµος 
γεµάτος αέρα υπό πίεση, που τοποθετείται στο εσωτερικό τής µπάλας διαφόρων 
αθληµάτων (λ.χ. τού ποδοσφαίρου), για να διατηρεί τον όγκο της σταθερό και 
να της προσθέτει ελαστικότητα ΣΥΝ. αεροθάλαµος 3. (ειδικότ.) κυκλικός 
πλαστικός σωλήνας γεµάτος αέρα, που βοηθεί τον άνθρωπο να επιπλέει στη 
θάλασσα, διασώζοντας τον σε περίπτωση ναυαγίου: φοβόταν να µπει στη 
θάλασσα χωρίς ~ ΣΥΝ. σωσίβιο. — (υποκ.) σαµπρελίτσα (η). [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη γαλλ. φρ. chambre à air «αεροθά- 

λαµος», µε την επίδρ. των λ. σε -έλα]. 
σάµπως επίρρ. (λαϊκ.) 1. σαν, σαν να: µου µίλησε µε θάρρος, ~ (να) µε γνώριζε 

από παλιά 2. (σε ερωτήσεις, στις οποίες εννοείται ή αναµένεται αρνητική 
απάντηση) σάµατις, µήπως: ~ το έκανα επίτηδες; || ~ ξέρει τι λέει; ΣΥΝ. τάχα, 
τάχατες, λες και 3. (κατ' επέκτ.) µου φαίνεται, ίσως: ~ νά 'χεις δίκιο! ΣΥΝ. 
πιθανώς, σάµατις. [ΕΤΥΜ < σαν + πως]. 

σα µ σάρα (η) ΘΡΗΣΚ. (στον ινδουισµό) η πορεία τής ψυχής που ξαναγεννιέται 
µε τη µορφή οποιουδήποτε όντος (µεταβίωση ή µετενσάρκωση), µέχρι να 
απελευθερωθεί από τα δεσµά των προηγούµενων πράξεων της. 
[ΕΤΥΜ. < σανσκρ. samsara «διαπερνώντας» < sam «µαζί - εντελώς» + -sarà 
< sarati «τρέχει, ρέει»]. 

Σαµψούς (η) {Σαµψούντ-ος, -α} πόλη και ευρύτερη περιοχή τής Β. Μικράς 
Ασίας στον Εύξεινο Πόντο, εστία τού ποντιακού ελληνισµού µέχρι το 1922· η 
αρχαία Αµισός. Επίσης Σαµψούντα. [ΕΤΥΜ. Μεταπλασµός τού ελληνογενούς 
τουρκ. Samsun < µεσν. φρ. είς Άµισόν, ονοµασία που επικράτησε (αντί τής 
αρχ. 'Αµισού, βλ.λ.) µετά την εξάπλωση των Σελτζούκων Τούρκων τον 11ο αι. 
µ.Χ.]. 

σάµψυχο (το) (σαµψύχ-ου | -ων} η µαντζουράνα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σάµψυχον | σάµψουχον, δάνειο, αγν. ετύµου]. 

Σαµψών (ο) {άκλ.} Π.∆. Κριτής τού Ισραήλ µε ασυνήθιστη σωµατική δύναµη, 
που οφειλόταν στο ότι διατηρούσε τα µαλλιά του άκοπα (βλ. κ. λ. ∆αλιδά). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. äimsön, υποκ. τού Semes «ήλιος»]. 

σαν κ. (προφορ.) σα1 µόριο 1. (α) δηλώνει παροµοίωση και ισοδυναµεί µε τα 
«όπως», «καθώς», «σάµπως», «ως», «όµοια µε», «ίδια» (+ άναρθρη 
ονοµαστική ή έναρθρη αιτ.): τρώει ~ βασιλιάς || περπατούσε ~ την αρκούδα || ~ 
λιοντάρια πολέµησαν || το παιδί το ανάθρεψε ~ δικό του || τράβηξε το χέρι της ~ 
από φωτιά || έτρεχε ~ λαγός - έτρεχε ~ τον λαγό || πονηρός ~ αλεπού || έτρεµε - το 
ψάρι || τον αγαπώ ~ αδελφό µου || τους βλέπει όλους ~ εχθρούς του (β) (ειδικότ.) 
για ιδιότητα την οποία ο οµιλητής θεωρεί ή εµφανίζει ως ψευδή ή αναληθή: 
µιλάει ~ ειδικός, ενώ δεν κατέχει το θέµα 2. (καταχρ. µε ουσ. ή επίθ., που επέχει 
στην πρόταση θέση κατηγορηµατικού προσδιορισµού και δηλώνει σχέση 
αιτιολογίας ως προς το υπόλοιπο περιεχόµενο τής πρότασης) µε την ιδιότητα 
τού..., ως: ~ πρωθυπουργός τής χώρας, οφείλω να λάβω αυστηρά µέτρα για την 
πάταξη τού οικονοµικού εγκλήµατος 3. (µε επίθετα, επιρρήµατα και ρήµατα) 
δηλώνει αβεβαιότητα τού οµιλούντος ή πιθανότητα και ισοδυναµεί µε το 
«νοµίζω», «µου φαίνεται», «σάµπως», «αν δεν απατώµαι» κ.λπ.: ~ καλά να τα 
λέει || ~ πολλά γυρεύει || ~ καλά βολευτήκατε σ' αυτό το σπίτι 4. (ερωτηµατικές 
αντωνυµίες ή επιρρήµατα) άραγε, τάχα: ~ τι να θέλει; || ~ πόσα να κερδίζει τον 
µήνα; 5. (σε συνδυασµό µε τα µόρια «να» και «που»): (α) µε το «σαν να» 
εισάγονται (i) αναφορικές παραβολικές προτάσεις, οι οποίες εκφέρονται συνήθ. 
σε χρόνο παρωχηµέ\Ό εξακολουθητικό: φορούσε τη στολή του ~ ήταν αληθινός 
στρατηγός || έκανε πρώτα τον σταυρό της, ~ έµπαινε σε εκκλησιά (ii) παραβολικές 
προτάσεις, που δηλώνουν πιθανότητα ή πιθανή αιτιολογία: ξαφνικά σταµάτησε, 
- θυµήθηκε κάτι || ~ ακούστηκε κάτι µέσα από τα ερείπια || ύστερα ο καπνοπώλης, 
- βαρέθηκε, µου είπε... (iii) ειδικές προτάσεις, συνήθ. µετά το ρήµα «φαίνοµαι» 
και τα συνώνυµα του: φαινόταν ~ ηρέµησε και να ξεθάρρεψε λίγο (ότι ηρέµησε 
και ξεθάρρεψε λίγο) || αυτό το παιδί δείχνει ~ ξέρει τον τόπο (ότι τον ξέρει) (iv) 
κύριες (ανεξάρτητες) προτάσεις, που εκφράζουν υποκειµενική γνώµη ή απλή 
υπόνοια τού οµιλητή: ~ κλαίει || (συχνά και στο εσωτερικό τής πρότασης) η 
θάλασσα ~ καλυτέρεψε και ίσως φύγει καµιά βάρκα || «όµως ~ δυσαρεστήθηκε µ' 
αυτόν µας τον αστεϊσµό» (Κ. Καβάφης) (β) µε τον συνδυασµό «σαν... που» 
εισάγονται σπανιότ. αιτιολογικές προτάσεις: σαν βρόµικα που ήταν, τα πέταξε 
πέρα (επειδή ήταν βρόµικα) · ΦΡ. σα(ν) δεν ντρέπεσαι βλ. λ. ντρέποµαι. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. ωσάν (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ώ-) < φρ. ώς άν]. σαν κ. 
(προφορ.-λογοτ.) σα2 σύνδ. (λαϊκ.) εισάγει χρονικές προτάσεις και ισοδυναµεί 
µε: 1. όταν, όταν θα, αφού: ~ έχασα τη µητέρα µου, ήµουν δώδεκα χρόνων || ~ 
έλθει, θα του το πω || θα ξυπνήσεις ~ χτυπήσουν οι καµπάνες || «~ πας στην 
Καλαµάτα και 'ρθεις µε το καλό...» (δηµοτ. τραγ.) 2. άµα, µόλις, ευθύς ως: ~ είδε 
την αδελφή της, την αγκάλιασε µε ανακούφιση 3. κάθε φορά που, οσάκις: και ~ 
τους έβλεπαν, φώναζαν γελώντας... || κοκκινίζει ~ µε βλέπει · 4. (υποθετικός) 
ισοδυναµεί µε το «εάν», «αν» και εισάγει υποθετικές προτάσεις: ~ θέλεις, 
πήγαινε κι εσύ µαζί τους · 5. (σπανιότ. αιτιολογικός µε υποθετική χροιά) εισάγει 
αιτιολογικές προτάσεις και ισοδυναµεί µε «αφού» ή «επειδή»: δεν πας µια φορά 
κι εσύ ~ νέος να διασκεδάσεις; (αφού | µια και είσαι νέος) || - φίλος, έπρεπε να µε 
βοηθήσεις || ~ ήθελες να µ'αρνηθείς, γιατί να µ'αγαπήσεις; [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. 
σαν]. σανατόριο (το) {σανατορί-ου | -ων} θεραπευτικό ίδρυµα σε εξοχική 
τοποθεσία, το οποίο προορίζεται για τη νοσηλεία και θεραπεία των διαφόρων 
µορφών φυµατίωσης, καθώς και ορισµένων µη φυµατιωδών χρονιών 
παθήσεων. — σανατορικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. sanatorium, ουδ. τού 
επιθ. sanatorius < λατ. sanatio, -önis «ίαση, θεραπεία» < sanatus, µτχ. τού ρ. 
sanare «θεραπεύω» (< sanus «υγιής, σώος»)]. Σαννκάη (η) πόλη και λιµάνι τής 
Α. Κίνας στην Κίτρινη Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < κινεζ. Shanghai «παραθαλάσσια» 
< shàng «επί, σε» + hai «θάλασσα»]. σανγκρία (η) {άκλ.} οινοπνευµατώδες 
ποτό (ισπανικής προελεύσεως) από κόκκινο κρασί µε χυµούς εσπεριδοειδών, 
µπαχαρικά, συχνά µε κοµµατάκια φρούτων, που σερβίρεται παγωµένο. 



σανδάλι 1568 Σαξονία 
 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. sangria < sangre «αίµα» (< λατ. sanguis, -inis)]. 
σανδάλι κ. σαντάλι κ. (σπανιότ.) σάνδαλο κ. σάνταλο (το) {σαν-δαλ-
ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) καλοκαιρινό υπόδηµα που αποτελείται 
από µια σόλα η οποία προσδένεται στο πόδι µε δερµάτινα λουριά: 
πήρα ένα ζευγάρι σανδάλια για την παραλία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σανδάλιον, υποκ. τού σάνδαλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολ. 
προελεύσεως, ίσως παράλλ. προς το περσ. sandal «πέδιλο»]. 

σανδαράχη κ. σανδαράκη (η) {σανδαραχών} 1. ηµιδιαφανής ρητίνη 
που διατίθεται µε τη µορφή ωχροκίτρινων κόκκων, η οποία χρησι-
µοποιείται στη βιοµηχανία χρωµάτων, στη φαρµακοποιία και για επι-
καλύψεις χαρτιού, δέρµατος ή µετάλλου · 2. ορυκτό τού θείου και 
τού αρσενικού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σανδαράκη | -άχη, δάνειο ανατολ. προελεύσεως, αγν. 
ετύµου. Ίσως υπάρχει σχέση µε το τόπων. Σανδαράκη, λιµάνι τής 
Μαύρης θάλασσας]. 

σανίδα (η) 1. µακρύ, ορθογώνιο ξύλο µικρού σχετικά πάχους, που 
προέρχεται από τον κατά µήκος τεµαχισµό κορµού δέντρου και χρη-
σιµοποιείται σε ποικίλες ξύλινες κατασκευές: το πάτωµα είναι φτει-
αγµένο από σανίδες || µε το τράνταγµα µετατοπίστηκαν δύο από τις ~ 
τού κρεβατιού ΣΥΝ. τάβλα- ΦΡ. (α) σανίδα σωτηρίας βλ. λ. σωτηρία (β) 
βρε)γ)µένη σανίδα το πολύ ξύλο (κυρ. ως µέσο σωφρονισµού): αυτός 
χρειάζεται - για να στρώσει! 2. (για πολύ αδύνατες και χωρίς 
καµπύλες γυναίκες ή για µέρος τού σώµατος) επίπεδος, χωρίς κα-
µπύλες: έγινε - από τη δίαιτα || κοιλιά ~ . — (υποκ.) σανιδούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σανίς, -ίδος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Η παραδοσιακή ανα-
γωγή στο ρ. σαίνω «κουνώ (την ουρά), χαιρετίζω» παρουσιάζει αξε-
πέραστα σηµασιολ. προβλήµατα. ∆ιάφορες ερµηνείες έχουν προταθεί 
για το αρχικό σ-, όπως η υπόθεση αρχικού τ. *tu-n-id- (που θα το συ-
νέδεε µε το τύλη | τύλος «κάλος» και «ρόζος (ξύλου)»), αλλά δεν εί-
ναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν]. 

σανιδένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από σανίδες, που 
αποτελείται από σανίδες: ~ πάτωµα | ταβάνι. 

σανίδι (το) {σανιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η σανίδα (βλ.λ.) ΣΥΝ. τάβλα • 
2. η σκηνή τού θεάτρου και κατ' επέκτ. η καριέρα τού ηθοποιού τού 
θεάτρου: βγήκε από µικρή στο ~ || έχει χρόνια στο ~. — (υποκ.) 
σανιδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σανίδιον, υποκ. τού σανίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

σανιδοειδης, -ής, -ές [1896] {σανιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
όµοιος µε σανίδα, αυτός που έχει το πάχος σανίδας: ~ ειδώλιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σανιδοσκαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. 1. πρόχειρη, κινητή σκάλα 
από χοντρές σανίδες, που χρησιµοποιείται για την επιβίβαση και 
αποβίβαση των επιβατών πλοίου, το οποίο έχει πλευρίσει στην απο-
βάθρα 2. πρόχειρος διάδροµος από σανίδα, µε τον οποίο επικοινω-
νούν µε την αποβάθρα οι επιβάτες ελαφρού σκάφους. 

σανιδόφρακτος, -η, -ο [1888] αυτός που έχει περιφραχθεί µε σανίδες: 
~ χώρος | ιδιοκτησία. [ΕΤΥΜ. < σανίδα + -φρακτος < φράσσω]. 

σανίδωµα (το) [µτγν.] {σανιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επικάλυψη, 
η επίστρωση επιφάνειας µε σανίδες: το ~ τού πατώµατος 2. (συνεκδ.-
περιληπτ.) οι σανίδες που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση επι-
φάνειας, κυρ. πατώµατος: το ~ τού δωµατίου είναι πολύ φθαρµένο 3. 
(συνεκδ.) πάτωµα κατασκευασµένο από σανίδες. Επίσης σανίδωση (η) 
(σηµ. 1). 

σανιδωνω ρ. µετβ. {σανίδω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. επικαλύ-
πτω επιφάνεια µε σανίδες, στρώνω µε σανίδια: ~ το πάτωµα 2. (αρ-
γκό) πατάω τέρµα το γκάζι τού αυτοκινήτου, για να επιταχύνω όσο 
το δυνατόν περισσότερο: σανίδωσέ το για να προλάβουµε. [ΕΤΎΜ. < 
µτγν. σανιδώ (-όω) < αρχ. σανίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

σανιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει στρωθεί ή επενδυθεί µε σα-
νίδες: ~ πάτωµα | ταβάνι ΣΥΝ. σανιδένιος. 

σάνκτους (το) {άκλ.} ελλην. άγιος· το τέταρτο τυπικό µέρος τής λα-
τινικής λειτουργίας (Κύριε, γκλόρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντί-
κτους, άγκνους ντέι) που µελοποιείται πάνω σε λατινική απόδοση 
τού αγγελικού επινίκιου ύµνου «Αγιος, άγιος, άγιος, κύριος Σαβαώθ» 
(Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Sabaoth) και συµπληρώνεται µε το 
µπενεντίκτους (βλ.λ.): το ~ από την λειτουργία τού Μέντελσον. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. sanctus «άγιος»]. 

σανός (ο) 1. (περιληπτ.) χόρτο από διάφορα αγρωστώδη και άλλα φυ-
τά (λ.χ. βρόµη, τριφύλλι κ.ά.), που θερίζεται πριν ωριµάσει πλήρως 
και αποξηραίνεται µε διάφορα µέσα, για να χρησιµοποιηθεί στη συ-
νέχεια ως ζωοτροφή- ΦΡ. τρώω σανό είµαι αφελής ή βλάκας ΣΥΝ. 
τρώω κουτόχορτο 2. (ειδικότ.) σανά (τα) το σύνολο τής συγκοµιδής 
τού παραπάνω χόρτου. Επίσης σανό (το) (σηµ. 2). — σανοπώλης (ο) 
[1897], σανοπωλείο (το). [ΕΤΥΜ. < σλαβ. seno]. 

Σανσκριτική (η) η κλασική κυρ. αρχαία ινδική γλώσσα (µερικοί χα-
ρακτηρίζουν µε τον ίδιο όρο και τα αρχαιότερα κείµενα, τις Βέδες ή 
Rigveda)· σε αυτή τη γλώσσα, η οποία αποτελεί τµήµα τού κλάδου 
τής Ινδοϊρανικής και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των ινδοευ-
ρωπαϊκών γλωσσών, έχουν γραφεί τα γνωστά ινδικά έπη Mahâbhârata 
και Rämäyana" ακολούθως υπήρξε µια αρχαΐζουσα µορφή ινδικής 
γλώσσας, στην οποία γράφτηκαν ποιητικά και θεατρικά έργα, αφη-
γήσεις, φιλολογικές και θεολογικές πραγµατείες και η οποία χρησι-
µοποιείται, σπανιότερα, µέχρι και σήµερα. Επίσης Σανσκριτικά (τα). 
— σανσκριτικός, -ή, -ό [1816]. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. sanskrit < σανσκρ. sarhskrta «συναρµο-
σµένος, τελειοποιηµένος, καλλιεργηµένος» (< sam «µαζί» + krta 
«φτειαγµένος»). Η ονοµασία αυτή οφείλεται στην κανονισµένη, αυ- 

στηρά ρυθµιστική και καθαρµένη (πβ. λ. καθαρεύουσα) µορφή τής 
αρχαίας ινδικής γλώσσας, την οποία περιέγραψε συστηµατικά ο 
Ινδός γραµµατικός Panini]. 

σανσκριτολόγος (ο/η) ειδικός επιστήµονας που ασχολείται µε τη 
µελέτη τής Σανσκριτικής και των κειµένων που έχουν γραφτεί στη 
γλώσσα αυτή. — σανσκριτιστής (ο) [1869]. 

σαντακρούτα (η) → σατακρούτα 
σαντάλι (το) → σανδάλι 
σάνταλο1 (το) → σανδάλι 
σάνταλο2 (το) {σαντάλ-ου | -ων} φυτό τής Ινδίας, τής Αυστραλίας και 

των νησιών τού Ειρηνικού Ωκεανού, που φηµίζεται για το αρω-
µατικό ξύλο του (σανταλόξυλο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σάνταλον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. 
candana «σανταλόξυλο»]. 

σανταλόξυλο (το) το αρωµατικό ξύλο τού φυτού σάνταλο. 
σαντέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) τραγουδίστρια νυχτε-

ρινού κέντρου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. chanteuse, θηλ. τού chanteur «τραγουδι-
στής» < λατ. cantor]. 

σαντζάκι (το) {σαντζακί-ου | -ων} παλαιά διοικητική περιφέρεια στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, υποδιαίρεση τού βιλαετίου (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. sancak]. 

σαντιγί (η) (παλαιότ. ορθ. σαντιγύ) {άκλ.} κρύα κρέµα που παρα-
σκευάζεται από γάλα, βούτυρο, ζάχαρη, χρησιµοποιείται ευρέως στη 
ζαχαροπλαστική για την παρασκευή γλυκυσµάτων ή ως συνοδευτικό 
φρούτων, παγωτών, γλυκών, ροφηµάτων κ.λπ.: καφές µε ~ || γλυκό µε 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. chantilly, από την οµώνυµη πόλη τής Ν. Γαλλίας, όπου 
παρασκευάστηκε για πρώτη φορά αυτή η κρέµα. Η πόλη είχε τη 
µεσν. ονοµασία Chantileium < λατ. κύρ. όν. Cantilius]. 

Σαντορίνη (η) η Θήρα (βλ.λ.).  — Σαντορινιός κ. Σαντοριναίος (ο), 
Σαντορινιά κ. Σαντοριναία (η), σαντορινιός, -ιά, -ιό κ. σαντορινιώτι-
κος, -η, -ο κ. σαντοριναίικος [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Θήρα]. 

σαντούγκ (το) {άκλ.} µεταξωτό ύφασµα µε χοντρή ύφανση: (κ. ως 
επίθ.) φορούσε ένα κόκκινο ~ φόρεµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. shantung, 
όνοµα επαρχίας τής ΒΑ. Κίνας]. 

σάντουιτς (το) {άκλ.} 1. πρόχειρο έδεσµα που αποτελείται από δύο 
φέτες ψωµιού (ή φραντζολάκι ανοιγµένο στη µέση), ανάµεσα στις 
οποίες τοποθετούνται διάφορα υλικά (φέτες τυριού, αλλαντικών κ.ά.) 
2. (µτφ.) κάθε κατασκευή από ξύλο, µέταλλο ή άλλο υλικό, που απο-
τελείται από δύο όµοια εξωτερικά στρώµατα, µεταξύ των οποίων 
υπάρχει ένα τρίτο, διαφορετικής υφής στρώµα- ΦΡ. (λαϊκ.) κάνουν 
(κάποιον) σάντουιτς για πρόσωπο ή πράγµα που το βάζουν στη µέση 
πιέζοντας το δύο άλλα πρόσωπα ή πράγµατα: καθώς έτρεχε, βρέθηκε 
ανάµεσα σε δύο νταλίκες και τον έκαναν ~ || οι δύο αµυντικοί έπεσαν 
πάνω στον επιθετικό και τον έκαναν ~. — (υποκ.) σαντουιτσάκι (το), 
(µεγεθ.) σαντουιτσάρα (η), σαντουιτσάδικο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, 
-α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. sandwich, από το όνοµα τού Αγγλου John Montague, 
κόµητα τού Sandwich (1718-92), ο οποίος, κατά τη διάρκεια τής χαρ-
τοπαιξίας, είχε τη συνήθεια να τρώει αυτού τού είδους το πρόχειρο 
γεύµα, προκειµένου να µην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το παιχνί-
δι, για να φάει ένα κανονικό γεύµα]. 

σαντούρι (το) {σαντουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όρ-
γανο τής ΝΑ. Ευρώπης, που αποτελείται από ηχείο σε σχήµα τραπε-
ζίου µε µεταλλικές χορδές, τρεις για κάθε φθόγγο, οι οποίες κρούο-
νται µε δύο λεπτά ραβδάκια (µπαγκέτες) (πβ. λ. κανονάκι). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. santur]. 

σαντουριέρης (ο) οργανοπαίχτης τού σαντουριού. 
[ΕΤΥΜ. < σαντούρι + παραγ. επίθηµα -ιέρης (βλ.λ.)]. 

σαντουροβιόλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) σαντούρι και βιολί που παί-
ζουν µαζί: «µε βιολί ~ να χορέψουν κι οι διάβολοι» (λαϊκ. τραγ.). 

σανφασόν επίρρ.- χωρίς αυστηρή τήρηση των καθιερωµένων τρόπων 
και κανόνων συµπεριφοράς, µε ανεπίσηµο τρόπο, χωρίς τύπους και 
τυπικότητες: το δείπνο είναι ανεπίσηµο, µπορείς να ντυθείς ~ ΣΥΝ. 
ανεπίσηµα, απλά ANT. τυπικώς, επίσηµα, εθιµοτυπικώς. — σανφα-
σονισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sans façon «χωρίς τρόπους, χωρίς 
επιτήδευση»]. 

σαξ (το) {άκλ.} 1. ειδική απόχρωση τού γαλάζιου, που αποκλίνει προς 
το πράσινο- το γαλαζοπράσινο χρώµα 2. (ως επίθ.) γαλαζοπράσινος: 
~ µπλουζάκι | σακάκι | φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. saxe «είδος πορσελάνης (µε το συγκεκριµένο χρώµα)», 
η οποία κατασκευάζεται στη Σαξονία (γαλλ. Saxe)]. 

σαξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η τοποθέτηση σέλας σε υποζύγιο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σάξις < σάττω «γεµίζω εντελώς, εφοδιάζω», βλ. λ. σα- 
ΎήΙ, 

σαξόκερας (το) {σαξοκέρ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-περιληπτ.) ΜΟΥΣ. 
χάλκινο πνευστό µουσικό όργανο, που διαθέτει επιστόµιο και κλει-
διά- χρησιµοποιείται κυρ. στις φιλαρµονικές ορχήστρες (µπάντες). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. saxhorn (νόθο συνθ.) < sax- (βλ. λ. 
σαξόφωνο) + horn «κόρνα, κέρας» (βλ. λ. κόρνα)]. 

Σάξονας (ο) [1800] {Σαξόνων} µέλος αρχαίου γερµανικού λαού, που 
κατοικούσε στην περιοχή τής Βαλτικής Θάλασσας και τού σηµερι-
νού Σλέσβιχ και που αργότερα επεκτάθηκε και στις ακτές τής Γαλα-
τίας και τής Βρετανίας. — σαξονικός, -ή, -ό [1874]. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. Saxon, ονοµασία των βορειογερµανικών φύλων 
που εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία τον 5ο και 6ο αι. µ.Χ., < αρχ. 
αγγλ. Seaxan (πληθ.), πιθ. < αρχ. γερµ. sahsa «πολεµικό µαχαίρι»]. 

Σαξονία (η) [1758] 1. η περιοχή τής Γερµανίας που είχε κατακτηθεί 
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και κατοικηθεί από τους Σάξονες 2. οµόσπονδο κρατίδιο τής Γερµα-
νίας µε πρωτεύουσα τη ∆ρέσδη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Saxony (πβ. γερµ. Sachsen, γαλλ. Saxe). Βλ. 
λ. Σάξονας]. 

σαξόφωνο (το) {-ου κ. -ώνου | -ων κ. -ώνων} ΜΟΥΣ. µεταλλικό πνευ-
στό µουσικό όργανο σε πολλές παραλλαγές, που αποτελείται από κω-
νικό σωλήνα µε είκοσι τέσσερεις οπές, οι οποίες ελέγχονται από 
κλειδιά µε κάλυµµα, και από επιστόµιο παρόµοιο µε εκείνο τού κλα-
ρινέτου- αποτελεί σήµερα το κυριότερο όργανο για τον µελωδικό αυ-
τοσχεδιασµό τής τζαζ. — σαξοφωνίστας (ο), σαξοφωνίστρια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. saxophone (νόθο συνθ.) < saxo- (από το 
όνοµα τού Βέλγου κατασκευαστή µουσικών οργάνων Adolphe Sax, 
1814-94) + -phone < φωνή]. 

Σαουδική Αραβία (η) (αραβ. al-Mamlakah al Arabijah as Su'ûdîjah = 
Βασίλειο τής Σαουδικής Αραβίας) κράτος τής Ν∆. Ασίας στην Αρα-
βική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Ριάντ, επίσηµη γλώσσα την Αρα-
βική και νόµισµα το ριάλ Σαουδικής Αραβίας. — Σαουδάραβας (ο), 
Σαουδαράβισσα (η), σαουδαραβικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Saudi Arabia, από το όνοµα τού εµίρη Abd 
al-Aziz ibn Sa'ûd (1880-1953), ο οποίος συνένωσε τις κτήσεις του στην 
Αραβική Χερσόνησο το 1932 και ίδρυσε το βασίλειο τής Σαουδικής 
Αραβίας. Το όνοµα Sa'üd ανάγεται µάλλον στην αραβ. λ. sa'd «καλή 
τύχη, ευτυχία»]. 

σάουνα (η) φινλανδικού τύπου ατµόλουτρο που βασίζεται στην πα-
ραγωγή ξηρής θερµότητας σε κλειστούς θαλάµους και εφαρµόζεται 
ευρύτατα σε γυµναστήρια, χώρους υγιεινής, ακόµη και σε σπίτια (πβ. 
λ. χαµάµ). [ΕΤΥΜ. < φινλ. sauna]. 

σάουντρακ (το) {άκλ.} 1. η ηχογραφηµένη µουσική κινηµατογραφι-
κής ταινίας, όπως κυκλοφορεί σε δίσκους, ψηφιακούς δίσκους και 
κασέτες 2. (ειδικότ.) το βασικό µουσικό θέµα κινηµατογραφικής ται-
νίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sound track]. 

Σ.Α.Π. (το) Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας. 
σαπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σάπισ-α, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 

σάπιο, προκαλώ την αποσύνθεση οργανικού σώµατος: µην ποτίζεις 
συνέχεια τα φυτά, γιατί θα τους σαπίσεις τις ρίζες || η υγρασία σάπισε 
τα κουφώµατα- ΦΡ. σαπίζω (κάποιον) στο ξύλο ξυλοκοπώ (κάποιον) 
ανελέητα ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σάπιος, βρίσκοµαι σε κατάσταση 
αποσύνθεσης: ο κορµός τού δέντρου | τα φύλλα | οι καρποί | οι ρίζες | 
τα λεµόνια | οι ντοµάτες | οι µπανάνες | τα κρέατα | τα δόντια 
σάπισαν || το πάτωµα σάπισε από την υγρασία 3. (µτφ.) κατα-
στρέφοµαι, φθείροµαι: ~ στα κάτεργα | στη φυλακή | στην εξορία 4. 
(µτφ.) χάνω την αγνότητα, την καλοσύνη κ.λπ., διαφθείροµαι (στην 
ψυχή και στο πνεύµα): µέσα του έχει σαπίσει. — σάπισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. σαπ-, από τον παθ. αόρ. β' ε-σάπ-ην (και αργότερα 
έσάπησά) τού αρχ. σήποµαι (βλ.λ.) και το επίθηµα -ίζω, κατά το σχή-
µα ρήγνυµι - έρράγην - ραγίζω, µαίνοµαι - έµάνην - µανίζω]. 

σαπίλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τής αποσύνθεσης (φυτικής ή 
ζωικής) οργανικής ουσίας ΣΥΝ. σήψη ΑΝΤ. ασηψία 2. (συνεκδ.-συ-
χνότ.) η οσµή σαπισµένου πράγµατος, οργανικής ουσίας που βρίσκε-
ται σε αποσύνθεση: τα απόνερα και οι βροµιές στις άκρες τού δρόµου 
µύριζαν µούχλα και ~ || η ~ από τα χαλασµένα φρούτα δεν σ' άφηνε να 
αναπνεύσεις ΣΥΝ. βρόµα, δυσωδία 3. (µτφ.) η ηθική σήψη, η 
κατάσταση τής ψυχικής και πνευµατικής αποσύνθεσης: γνώρισε όλη 
τη ~ και τη βρόµα τής κοινωνίας || µετά την αποκάλυψη τού 
σκανδάλου, οι αρµόδιοι είναι αποφασισµένοι να καθαρίσουν όλη τη ~ 
ΣΥΝ. διαφθορά, ανηθικότητα ΑΝΤ. αγνότητα, ηθικότητα. [ΕΤΥΜ. < θ. 
σαπ- (βλ. λ. σαπίζω) + παραγ. επίθηµα -ίλα]. 

σαπιοδόντης (ο) {σαπιοδόντηδες}, σαπιοδόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που έχει σάπια δόντια ΣΥΝ. κουφιοδόντης. 

σαπιοκάραβο (το) (λαϊκ.) πολύ παλιό σκάφος που βρίσκεται σε κακή 
κατάσταση και θεωρείται επικίνδυνο: µ'αυτό το ~ θα ταξιδέψουµε; 

σαπιοκοιλια (η) (υβριστ.) ως χαρακτηρισµός για άνθρωπο µε µεγάλη 
και πλαδαρή κοιλιά. 

σαπιολέµονο (το) (λαϊκ.) το σάπιο λεµόνι. 
σάπιος, -ια, -ιο 1. (για οργανικές ουσίες) αυτός που έχει χαλάσει, που 

έχει αλλοιωθεί η σύσταση του ή βρίσκεται σε κατάσταση απο-
σύνθεσης: ~ φρούτα | λαχανικά | τρόφιµα | κρέατα ΣΥΝ. χαλασµένος, 
αλλοιωµένος, (λόγ.) σαπρός· ΦΡ. σάπιο µήλο το χρώµα τού χαλασµέ-
νου µήλου, κόκκινο προς το καφετί 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει 
φθαρεί σε µεγάλο βαθµό, που έχει καταστραφεί από την πολυκαιρία 
και τη χρήση: ~ καρέκλα | τραπέζι | ντουλάπι | έπιπλο ΣΥΝ. σαθρός, 
ετοιµόρροπος ANT. γερός, άφθαρτος 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει προ-
σβληθεί από σοβαρό λοιµώδες νόσηµα, συνήθ. αφροδίσιο, το οποίο 
τον κατατρώγει σιγά-σιγά: η σύφιλη τον έκανε άχρηστο και ~ 4. (για 
δόντια) αυτός που έχει χαλάσει (από τερηδόνα) 5. (µτφ.) αυτός που 
βρίσκεται σε κατάσταση ηθικής εξαχρείωσης, διεφθαρµένος: ~ οικο-
γένεια | κοινωνία | µυαλό ΣΥΝ. ανήθικος, φαύλος, αχρείος ANT. ηθι-
κός, ενάρετος· ΦΡ. (α) (αργκό) άσε τα σάπια! άφησε τις πονηριές, µη 
λες ψέµατα, µη συµπεριφέρεσαι διπλωµατικά ή υποκριτικά: ~ και πες 
µου τι συµβαίνει! ΣΥΝ. άσε τα ψόφια (β) κάτι σάπιο υπάρχει στο βα-
σίλειο τής ∆ανιµαρκίας βλ. λ. ∆ανιµαρκία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σαπίζω (υποχωρητ.(, βλ.λ., κατά το σχήµα τρύπιος -
τρυπώ, ψόφιος - ψοφώ]. 

σάπισµα (το) → σαπίζω 
σαποκώλιασµα (το) {σαποκωλιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) ασθέ-

νεια τών φυτών, ιδ. τών αµπελιών, κατά την οποία σαπίζει η ρίζα 

τους. 
[ΕΤΥΜ. <σαπο- (< σάπιος) + κώλιασµα < κώλος]. 

σαπουνάδα (η) (λαϊκ.) 1. νερό που περιέχει σαπούνι- διάλυµα σα-
πουνιού ή άλλου απορρυπαντικού σε νερό, που χρησιµοποιείται για 
το πλύσιµο των ρούχων, των πιατικών κ.λπ. ΣΥΝ. σαπουνόνερο 2. (συ-
νεκδ.) ο αφρός που σχηµατίζεται από διαλυµένο σαπούνι ή άλλο 
απορρυπαντικό: ρίξε πάνω σου άφθονο νερό, για να φύγουν οι - . 

σαπουνάδικο (το) (λαϊκ.) 1. το εργοστάσιο ή το εργαστήριο στο οποίο 
παρασκευάζεται σαπούνι ΣΥΝ. σαπωνοποιείο 2. το κατάστηµα στο 
οποίο πωλείται σαπούνι. 

σαπουνάς (ο) {σαπουνάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παρασκευάζει 
ή/και πωλεί σαπούνι ΣΥΝ. σαπωνοποιός. 

σαπούνι (το) {σαπουν-ιού | -ιών} 1. στερεύ µείγµα από άλατα λιπα-
ρών οξέων µε ιόντα, κυρίως καλίου ή νατρίου, που αφρίζει όταν ανα-
µιχθεί µε νερό, αφαιρώντας ταυτόχρονα τη βροµιά από επιφάνειες, 
όπως λ.χ. το ανθρώπινο δέρµα, το ύφασµα, το πλαστικό κ.λπ., και γι' 
αυτό χρησιµοποιείται ευρύτατα για λούσιµο, πλύσιµο και καθαρι-
σµό: αγνό | πράσινο | αρωµατικό | βιοµηχανικό | ιατρικό ~||~ γλυκε-
ρίνης | πολυτελείας | για παιδιά' ΦΡ. τον αράπη κι αν τον πλένεις το 
σαπούνι σου χαλάς βλ. λ. αράπης 2. (γενικότ.) ηµίρρευστη ή υδαρής 
σύνθεση καθώς και κάθε είδους απορρυπαντικό που χρησιµοποιού-
νται για καθαρισµό. Επίσης (λόγ.) σάπων (ο) [µτγν.] {σάπωνος} 
(βλ.λ.). — (υποκ.) σαπουνάκι (το). 
[UXM µεσν. < µτγν. σαπώνιον (µε τροπή τού -ω- σε -ου-, πβ. πώλος -
πουλάρι), υποκ. τού σάπων, -ωνος < κελτ. *sapo, αφού αυτό το είδος 
καθαριστικού µείγµατος ήταν κελτική εφεύρεση, την οποία κληρονό-
µησαν οι Έλληνες από τους Γαλάτες τής Μικράς Ασίας. Μέσω τού 
παράλλ. δανεισµού πλάστηκε η αντίστοιχη λατ. λ. sapö, -önis και η 
αρχ. γερµ. seifa και έτσι διαδόθηκε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, πβ. 
γαλλ. savon, ιταλ. sapone, γερµ. Seife, αγγλ. soap κ.ά.]. 

σαπουνίζω ρ. µετβ. {σαπούνισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τρίβω (κά-
τι) µε σαπούνι, σχηµατίζω σαπουνάδα στην επιφάνεια του: το σα-
πουνίζουµε καλά και µετά ξεπλένουµε 2. καθαρίζω (κάτι) µε σαπούνι 
και νερό: κάθε πρωί σαπουνίζει το πρόσωπο του || ~ τα ρούχα. — 
σαπούνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. σαπωνίζω < µτγν. σάπων (βλ. λ. 
σαπούνι)]. 

σαπουνόλουτρο (το) (λαϊκ.) το λουτρό που γίνεται µε (ζεστό) νερό 
και σαπούνι. 

σαπουνόνερο (το) (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) νερό που περιέχει 
διαλυµένο σαπούνι, διάλυµα σαπουνιού σε νερό: ρίχνει τα ~ στον 
δρόµο! ΣΥΝ. σαπουνάδα. 

σαπουνόπερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) τηλεοπτική ή ραδιοφωνι-
κή σειρά (σίριαλ) µε κοινότοπο αισθηµατικό ή/και περιπετειώδες πε-
ριεχόµενο, που µεταδίδεται σε πάρα πολλά επεισόδια, συχνά για χρό-
νια. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. soap opera, όρος που εµφανίστηκε 
στα τέλη τής δεκαετίας τού '30, επειδή οι χορηγοί των σειρών που 
επικρατούσαν στην αµερικανική τηλεόραση ήταν αρχικώς παραγω-
γοί απορρυπαντικών και σαπουνιών, µε αποτέλεσµα οι διαφηµίσεις 
των προϊόντων τους να κυριαρχούν κατά την προβολή των επεισο-
δίων]. 

σαπουνόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΓΕΩΛ. ένυδρο ορυκτό τού µα-
γνησίου (πυριτικό µαγνήσιο), που στην αφή µοιάζει µε το σαπούνι 
ΣΥΝ. (λόγ.) σαπωνόλιθος. 

σαπουνόφουσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. φούσκα που σχη-
µατίζεται σε αφρό σαπουνάδας και γενικότ. σε νερό που περιέχει 
διαλυµένο σαπούνι ΣΥΝ. µπουρµπουλήθρα, (λόγ.) ποµφόλυγα 2. (µτφ.) 
σαπουνόφουσκες (οι) λόγια επιπόλαια ή χωρίς νόηµα και σηµασία, 
που δεν αντέχουν σε κριτική: µη δίνεις σηµασία, αυτά είναι ~ ΣΥΝ. 
αερολογίες, (λόγ.) ποµφόλυγες 3. απογοητευτική εκδήλωση που είχε 
διαφηµιστεί ως σπουδαία ή (γενικότ.) πρόσωπο ή πράγµα που απο-
γοητεύει, ενώ είχε προβληθεί ως σηµαντικό: η τελετή έναρξης των 
Ολυµπιακών Αγώνων ήταν τελικά µια ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

σαπουνόχορτο (το) (λαϊκ.) φυτό που περιέχει στις ρίζες και στα 
φύλλα του ειδικές ουσίες, οι οποίες αφρίζουν στο νερό και έχουν την 
ικανότητα να αφαιρούν τους ρύπους, γι' αυτό και το χρησιµοποιού-
σαν παλαιότ. για τον καθαρισµό των υφασµάτων. 

σαπουνόχωµα (το) {σαπουνοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΕΩΛ. αργι-
λώδες ορυκτό που µοιάζει στην αφή µε το σαπούνι ΣΥΝ. σαπουνόπε-
τρα, σαπωνόλιθος · 2. το πυριτικό µαγνήσιο που χρησιµοποιείται για 
τη νόθευση των σαπουνιών. 

σαπρογόνος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. (λόγ.) (για µικροοργανισµούς) αυτός που 
προκαλεί σήψη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. saprogenic]. 

σαπρός, -ά (καθηµ. -ή), -ό (αρχαιοπρ.) σάπιος (βλ.λ.). — σαπρότητα 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σαπ- (τού ρ. σήποµαι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-σάπ-ην) + πα-
ραγ. επίθηµα -ρος (πβ. σαθ-ρός, οίκτ-ρός, λεπ-ρός)]. 

σαπροφάγος, -ος, -ο [1873] (λόγ.) 1. ΒΙΟΛ. αυτός που τρέφεται µε νε-
κρή οργανική ύλη, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης: ~ 
ζώο | οργανισµός 2. (ειδικότ.) ΖΩΟΛ. καθένας από τους ζωικούς οργα-
νισµούς που τρέφονται µε αποικοδοµούµενη οργανική ύλη, συµβάλ-
λοντας στην περαιτέρω αποσύνθεση της, όπως λ.χ. οι γεωσκώληκες, 
αρκετά είδη εντόµων, ορισµένα γαστερόποδα µαλάκια κ.λπ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. saprophagous]. 

σαπρόφιλος, -η, -ο ΒΙΟΛ. αυτός που ζει και αναπτύσσεται σε απο-
συντεθειµένες οργανικές ουσίες, από τις οποίες αντλεί τα απαραίτη-
τα για την ανάπτυξη του θρεπτικά συστατικά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. saprophile]. 

σαπρόφυτο (το) [1888] {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} 1. ΒΙΟΛ. οργανι- 
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σµός (λ.χ. πολλοί µύκητες, αρκετά βακτήρια, ορισµένα είδη ορχιδέας 
κ.ά.) που τρέφεται µε νεκρή οργανική ύλη, η οποία βρίσκεται σε κα-
τάσταση αποσύνθεσης- τέτοιοι οργανισµοί συµβάλλουν σηµαντικά 
στην ανακύκλωση τής ύλης, αφού τα ανόργανα υποπροϊόντα τής 
δραστηριότητας τους ενσωµατώνονται και πάλι σε οργανικές ουσίες 
µε τη διαδικασία τής φωτοσύνθεσης (βλ.λ.) 2. µικρόβιο που δεν προ-
καλεί λοιµώδεις νόσους και τρέφεται αποκλειστικά µε νεκρές οργα-
νικές ουσίες. — σαπροφυτικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. saprophyte]. 

σαπφείρινος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 1. ζαφειρένιος 2. (κατ' επέ-
κτ.) αυτός που έχει το χρώµα τού ζαφειριού, δηλ. γαλάζιο ή µπλε: «... 
τα µάτια ήσαν, θαρρώ, µαβιά· α, ναι, µαβιά· èva σαπφείρινον µαβί» 
(Κ. Καβάφης). 

σαπφειριτης (ο) {σαπφειριτών} το ζαφείρι (βλ.λ.). 
σάπφειρος (ο) {σαπφείρΓου | -ων, -ους) (λόγ.) το ζαφείρι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. sappir, το οποίο αποτελώ επίσης δάνειο, αλλά 
άγνωστης αρχής. Μέσω τού λατ. sapphirus (< µτγν. σάπφειρος) η λ. 
διαδόθηκε σε πολλές γλώσσες, πβ. αγγλ. sapphire, γαλλ. saphir κ.ά.]. 

σαπφικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία ποιήτρια 
Σαπφώ: ~ ποιήµατα- ΦΡ. σαπφικός έρωτας ο έρωτας µεταξύ γυ-
ναικών ΣΥΝ. λεσβιασµός. 

σαπφισµός (ο) η γυναικεία οµοφυλοφιλία ΣΥΝ. λεσβιασµός, τριβα-
δισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sapphism]. 

Σαπφώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. αρχαία Ελληνίδα λυρική ποιήτρια (τέλος 
τού 7ου - αρχές τού 6ου αι. π.Χ.) από τη Λέσβο 2. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σαπφώ | Ψάπφω | Ψάπφα (αιολ.), αγν. ετύµου, πιθ. προ-
ελλην. αρχής, όπως προκύπτει από το συµφωνικό σύµπλεγµα -πφ-. Οι 
επιχειρηθείσες συνδ. µε τη λ. σάπφειρος ή µε τα επιθ. ψαφαρός, φα-
νερός «εύθραυστος, χαλαρός» θεωρούνται εντελώς απίθανες]. 

σάπων (ο) [µτγν.] {σάπων-ος, -α | -ες, -ώνων} 1. (λόγ.) το σαπούνι 
(βλ.λ.) 2. ΧΗΜ. άλας οργανικού οξέος. 

σαπωναρία (η) [1889] το σαπουνόχορτο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. saponaria], 

σαπωνίνες (οι) [1889] {σαπωνινών} ΧΗΜ. ουσίες που περιέχονται κυρ. 
στο φυτό σαπωναρία και χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία παρα-
σκευής απορρυπαντικών, σαµπουάν, κρεµών ξυρίσµατος κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saponines]. 

σαπωνοειδής, -ής, -ές [1836] {σαπωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει την ίδια υφή µε διάλυµα σαπουνιού (γλοιώδης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

σαπωνόλιθος (ο) {σαπωνολίθ-ου | -ων, -ους} η σαπουνόπετρα (βλ.λ.). 
σαπωνοποιείο (το) [1871] το εργοστάσιο κατασκευής σαπουνιού 

ΣΥΝ. σαπουνάδικο. 
σαπωνοποιία (η) [1889] {χωρ. γεν. πληθ.} η βιοµηχανική παραγωγή 

σαπουνιού. —- σαπωνοποιός (ο) [1850]. 
σαπωνοποιώ ρ. µετβ. [1856] {σαπωνοποιείς... | σαπωνοποί-ησα, -ού-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. µετατρέπω λιπαρές ουσίες σε σαπούνι 2. 
ΧΗΜ. υδρολύω εστέρες οργανικών οξέων µε παρουσία καυστικού κα-
λίου ή νατρίου, οπότε παράγεται σάπων (άλας οργανικού οξέος) και 
αλκοόλη. — σαπωνοποίηση (η). 

σάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. συρφετός- µόνο στη ΦΡ. (κακόσ.) η σάρα 
και η µάρα (και το κακό συναπάντηµα) µεγάλο πλήθος, συρφετός από 
ανθρώπους κάθε λογής (κυρ. χαµηλού επιπέδου) · 2. (α) σωρός από 
πέτρες στην κοίτη χειµάρρου (β) πλαγιά βουνού τής οποίας η επιφά-
νεια καλύπτεται από χαλίκια, µε αποτέλεσµα να γίνεται δύσκολη η 
ανάβαση. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. προήλθε από σαρώνω (υποχωρητ.) + µάρα, λεξικό επί-
θηµα που αποσπάστηκε από κακόσηµα σύνθετα, τα οποία δήλωναν 
βραδύνοια, ανοησία, λ.χ. κουτα-µάρα, χαζο-µάρα]. 

σαραβαλάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό όχηµα που έχει παλιώσει και δεν 
λειτουργεί καλά: πούλησε το ~ του κι αγόρασε µερσεντές τελευταίου 
τύπου! 

σαραβαλιάζω ρ. µετβ. {σαραβάλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) 
σαράβαλο, καταστρέφω, αχρηστεύω (κάτι): σαραβάλιασε την καρέ-
κλα | τη µηχανή του 2. (µεσοπαθ. σαραβαλιάζοµαι) (α) γίνοµαι σαρά-
βαλο, φθείροµαι: σαραβαλιάστηκε το αυτοκίνητο µου (β) (µτφ.) εξα-
σθενώ σωµατικά από γεράµατα ή αρρώστια. — οαραβάλιασµα (το). 

σαράβαλο (το) 1. αντικείµενο που βρίσκεται σε πολύ κακή κατά-
σταση, φθαρµένο ή άχρηστο: το αυτοκίνητο µας κατάντησε σκέτο ~ 
ΣΥΝ. ερείπιο 2. (µτφ.) άτοµο εξαντληµένο ψυχικά ή (κυρ.) σωµατικά: 
είχε γίνει σωστό ~ από την αρρώστια ΣΥΝ. χούφταλο, ερείπιο. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < µτγν. σαράγαρον «είδος αµαξιού», αγν. ετύµου]. 

Σαράγεβο κ. Σεράγεβο (το) η πρωτεύουσα τής Βοσνίας-Ερζεγοβί-νης. 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Sarajevo < τουρκ. saray «παλάτι» (βλ. λ. σαράι), 
αφού η πόλη αναπτύχθηκε ως εµπορικό και µουσουλµανικό κέντρο 
από τους Τούρκους τον 15ο αι.]. 

σαραγλι (το) {σαραγλ-ιού | -ιών} είδος σιροπιαστού γλυκού.    — 
(υποκ.) σαραγλάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. saragli (διαλεκτ. αντί τού 
συνήθους saray burma)]. 

Σαραγόσα (η) πόλη τής Β∆. Ισπανίας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Saragossa < ισπ. 
Zaragoza (προφέρεται Θαραγόθα), τόπων, που ανάγεται, µέσω τής 
Αραβικής, στο λατ. Caesarea Augusta, από τον  Ρωµαίο  
αυτοκράτορα  Καίσαρα Αύγουστο (λατ. Caesar Augustus), από τον 
οποίο ιδρύθηκε το 27 π.Χ.]. 

σαράι (το) {σαραγ-ιού | -ιών} τουρκικό ανάκτορο. Επίσης σεράι. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. σαράγι)ον) < τουρκ. saray < περσ. saräy «παλά-
τι»]. 

σάρακας (ο) {σαράκων} το σαράκι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σάραξ, -
ακος, βλ. λ. σαράκι]. Σαρακατσανος κ. Καρακατσάνος (ο) 
{Σαρακατσάν-οι κ. -αίοι) Έλληνας κτηνοτρόφος που ζει νοµαδικά, 
καθώς και όποιος κατάγεται από Σαρακατσάνους. — σαρακατσάνικος 
κ. καρακατσάνικος, -η, -ο κ. σαρακατσαναίικος κ. καρακατσαναίικος 
[ΕΤΥΜ. Παράλλ. τ. τού Καρακατσάνος, πιθ. < τουρκ. karakaçan «γάι-
δαρος». Κατ' άλλη άποψη, ανάγεται σε αρωµ. sarac «φτωχός» + -tsani 
(παραγ. επίθηµα οικογενειακών ονοµάτων)]. Σαρακηνός (ο) ΙΣΤ. 1. 
καθένα από τα µέλη ενός αραβικού νοµαδικού φύλου τής Β. Αφρικής, 
γνωστού για τις επιδροµές του κατά τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 2. 
(γενικότ.) ο Αραβας ή ο µουσουλµάνος. [ΕΤΥΜ µεσν. < αραβ. Sarq 
«ανατολή (ηλίου)», που αναφερόταν στην προέλευση των 
µουσουλµάνων νοµάδων κατά την περίοδο τού Βυζαντίου και των 
Σταυροφοριών]. σαράκι (το) {σαρακ-ιού | -ιών} 1. το σκουλήκι που 
τρώει και καταστρέφει τα ξύλα: η ντουλάπα έχει πιάσει ~ ΣΥΝ. σκόρος 
2. (µτφ.) µεγάλη, συνήθ. κρυφή θλίψη ή τύψη για κάτι που λειτουργεί 
υπονοµευτικά: «τα πάθη, τα ελαττώµατα είναι µυστικά ~ τής ψυχής, 
που δαγκώνουν και µετά αποσύρονται» (Κ. Παπαγιώργης) || η βία είναι 
το -των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών ΣΥΝ. µαράζι. [ΕΤΥΜ < 
*σαράκιον, υποκ. τού µτγν. σάραξ, -ακος «σκόρος», πιθ. < σήρ 
«µεταξοσκώληκας», µε επίθηµα -ακ·. Το µτγν. σήρ, -ός ανάγεται στο 
εθνωνύµιο Σήρες «Κινέζοι» (ίσως < κινεζ. se «µετάξι»), από όπου και 
λατ. Seres]. σαρακιάζω ρ. αµετβ. {σαράκιασ-α, -µένος} 1. (για ξύλινα 
αντικείµενα) τρώγοµαι, καταστρέφοµαι από σαράκι 2. (µτφ.) υποφέρω 
ψυχικά, µαραζώνω. — σαράκιασµα (το). σαρακοστεύω ρ. αµετβ. 
{µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (σπάν.) 1. νηστεύω για σαράντα µέρες (τη 
Σαρακοστή) ΑΝΤ. αρταίνοµαι 2. (κατ' επέκτ.) στερούµαι κάτι, κυρ. 
φαγώσιµο. Σαρακοστή (η) 1. η περίοδος νηστείας πριν από τα 
Χριστούγεννα, που διαρκεί σαράντα οκτώ ηµέρες· αλλιώς 
Τεσσαρακοστή-  ΦΡ. (α) Μεγάλη Σαρακοστή η περίοδος νηστείας πριν 
από το Πάσχα, που διαρκεί σαράντα οκτώ µέρες, αρχίζει την πρώτη 
Κυριακή των Νηστειών και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο (β) λείπει ο 
Μάρτης από τη Σαρακοστή; βλ. λ. Μάρτης 2, (γενικότ.) κάθε περίοδος 
νηστείας. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µεσν. επιθ. σαρακοστός < 
αρχ. τεσσαρακοστός (βλ.λ.), µε αποκοπή τής πρώτης συλλαβής κατ' 
αναλογίαν προς το µεσν. σαράκοντα (βλ. λ. σαράντα)]. 
σαρακοστιανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σαρακοστή ΣΥΝ. 
νηστήσιµος ΑΝΤ. αρτυµένος 2. σαρακοστιανά (τα) τα νηστήσιµα φαγητά 
και οι τροφές που τρώγονται κατά την περίοδο τής Σαρακοστής 
(καλαµαράκια, χταπόδι, τουρσί, χαλβάς κ.λπ.). Επίσης σαρακο-
στιάτικος, -η, -ο. σαρακοστιατικα επίρρ.- κατά την περίοδο τής 
Σαρακοστής. σαρακοφάγωµα (το) {σαρακοφαγώµ-ατος | -ατα, -άτων) 
το φάγωµα, 
η καταστροφή τού ξύλου από το σαράκι. σαρακοφαγωµένος, -η, -ο 
(για ξύλο) κατεστραµµένος από σαράκι. σαράντα (το) {άκλ.} 1. 
τριάντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 40 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (α) ο 
ελληνοϊταλικός πόλεµος τού 1940: το ~ πολέµησε στην Αλβανία (β) (κατ' 
επέκτ.) η γερµανική κατοχή (1941-44): το ~ ήταν στην αντίσταση 3. 
σαράντα (τα) το µνηµόσυνο που τελείται σαράντα µέρες µετά τον 
θάνατο κάποιου: του έκαναν τα ~ || την Κυριακή έχουν τα - τού θείου 
τους- ΦΡ. καλά σαράντα ως ευχή σε λεχώνα για να σαραντίσει 4. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 40: ~ δραχµές | 
χιλιάδες- ΦΡ. περνώ από σαράντα κύµατα περνώ µέσα από πολλές 
δυσκολίες: πέρασε από σαράντα κύµατα, για να σπουδάσει. Επίσης 
(λόγ.) τεσσαράκοντα [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < σαράκοντα < αρχ. 
τεσσαράκοντα (βλ.λ.), µε αποκοπή τής πρώτης συλλαβής, η οποία κατά 
τον Μεσαίωνα θεωρήθηκε άρθρο: τές σαράκοντα. Η αποβολή τής 
συλλαβής -κο- απαντά σε πολλά αριθµητικά, λ.χ. έξήκοντα - εξήντα, 
τριάκοντα - τριάντα κ.τ.ό.]. σαράντα- κ. σαράντα- κ. σαραντ- [µεσν.] 
ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε 
τον αριθµό σαράντα (40): σαραντά-χρονος, σαραντ-άρης 2. είναι 
σαράντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: 
σαραντα-πλάσιος. σαρανταλείτουργο (το) ΕΚΚΛΗΣ. η τέλεση σαράντα 
συνεχόµενων λειτουργιών κατά τη Σαρακοστή (Χριστουγέννων, 
Πάσχα) ή σε οποιαδήποτε περίοδο για τη µνηµόνευση νεκρού. 
σαραντάµερο κ. σαρανταήµερο (το) η νηστεία σαράντα ηµερών 
που γίνεται πριν από τα Χριστούγεννα. σαρανταοκτάωρος, -η, -ο 1. 
αυτός που διαρκεί σαράντα οκτώ ώρες· ο διήµερος: - άδεια 2. 
σαρανταοκτάωρο (το) {σαρανταοκτα-ώρου | -ώρων} το διήµερο: το 
τελευταίο ~ κορυφώθηκε η έξοδος των Αθηναίων για το Πάσχα. 
σαρανταπεντάρης (ο) {σαρανταπεντάρηδεςί,σαρανταπεντάρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.) 1. πρόσωπο ηλικίας σαράντα πέντε ετών ή περίπου 
σαράντα πέντε ΣΥΝ. σαρανταπεντάχρονος 2. (ειδικότ. το θηλ.) κασέτα 
ήχου ή βίντεο διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < σαράντα πέντε + παραγ. επίθηµα -άρης]. σαρανταπεντάρι 
(το) {δύσχρ. σαρανταπενταρ-ιού | -ιών} περίστροφο διαµετρήµατος 
σαράντα πέντε χιλιοστών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). σαραντάπηχος, -η, -ο 
[µεσν.] αυτός που έχει µήκος ή ύψος σαράντα 
πήχεις. σαρανταποδαρούσα (η) {χωρ. γεν.} σκουλήκι µε είκοσι ένα 
ζευγάρια ποδιών ΣΥΝ. σκολόπεντρα. 

[ΕΤΥΜ < σαράντα + ποδάρι + -ούσα, πβ. ξανθοµαλλ-ούσα]. 
σαραντάρης (ο) {σαραντάρηδες}, σαραντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 



σαραντάρι 1571 σαρκολάβος 
 

1. πρόσωπο ηλικίας σαράντα ετών ή περίπου σαράντα: η γενιά των 
σαραντάρηδων πολιτικών ΣΥΝ. τεσσαρακονταετής, σαραντάχρονος 
2. (ειδικότ. το θηλ.-λαϊκ.) χρηµατικό ποσό σαράντα χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΓΝ.). 

[ΕΤΎΜ. < σαράντα + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. εξηντ-άρης, τριαντάρης]. 
σαραντάρι (το) {σαρανταρ-ιού | -ιών} ποσό σαράντα χιλιάδων δραχµών: 
έδωσα ένα ~ για τα ρούχα. σαρανταριά (η) {χωρ. πληθ.} σαράντα· στη ΦΡ. 
καµιά σαρανταριά περίπου σαράντα: στο πάρτι ήταν ~ γνωστοί και φίλοι (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΓΝ.). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < σαράντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. σα ράντα ρίζω ρ. αµετβ. 
{σαραντάρισα} γίνοµαι σαράντα ετών: «βρε 
πώς καταντήσαµε, που σαρανταρίσαµε» (τραγ.). σαραντάωρο (το) (γράφεται και 
40ωρο) {σαρανταώρου} το νόµιµο συµβατικό ωράριο πενθήµερης 
εβδοµαδιαίας εργασίας, που έχει καθοριστεί ως ανώτατη πλήρης υποχρεωτική 
απασχόληση: γίνονται διαπραγµατεύσεις για την καθιέρωση τού 35ώρου αντί τού 
40ώρου. Σαράντης (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνο-
µα. Επίσης (καθηµ.) Σαράντος. 
[ΕΤΎΜ. Από την εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα (καθηµ. Αγιοι Σαράντα)]. σα 
ραντίζω ρ. αµετβ. [µεσν] {σαράντισα} 1. (για λεχώνα) συµπληρώ-νω σαράντα 
ηµέρες µετά τον τοκετό · 2. (για νεκρό) συµπληρώνονται σαράντα ηµέρες από 
τον θάνατο κάποιου. — σαράντισµα (το). σαραντισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΕΚΚΛΗΣ. η ευχή που διαβάζεται µέσα στην εκκλησία για τη λεχώνα και το 
βρέφος την τεσσαρακοστή ηµέρα µετά τον τοκετό. σαράφης (ο) {σαράφηδες} 
(παλαιότ.) πρόσωπο που εξαργυρώνει ξένα νοµίσµατα ΣΥΝ. αργυραµοιβός. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. sarraf]. σαραφιατικα (τα) (παλαιότ.) τα χρήµατα που 
αποκοµίζει ως κέρδος 
ο σαράφης από την ανταλλαγή νοµισµάτων. σαράφικος, -η, -ο (παλαιότ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον σαράφη 2. σαράφικο (το) το µαγαζί τού σαράφη 
ΣΥΝ. ανταλλακτήριο (συναλλάγµατος). σαργός (ο) ψάρι µε πεπιεσµένο στα 
πλευρά σώµα, ασηµένια-χρυσα-φιά ράχη και κοφτερά δόντια, που αλιεύεται για 
το λευκό και εύ-γευστο κρέας του. — (υποκ.) σαργουδάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο]. σαρδάµ (το) {άκλ.} το µπέρδεµα κατά την 
οµιλία: κατά το γύρισµα τής ταινίας ο ηθοποιός έκανε ένα πολύ αστείο ~ || δεν 
έχει άνεση λόγου και κάνει πολλά ~. 
[ΕΤΥΜ. Από αναγραµµατισµό τού ονόµατος τού ηθοποιού-σκηνοθέτη Μαδρά, 
ο οποίος πρώτος το χρησιµοποίησε µε τη σηµ. τού µπερδέµατος]. 
σαρδαναπαλισµός (ο) [1797] η αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά. σαρδανάπαλος 
(ο) 1. ο αλλοπρόσαλλος, ο ασταθής· πρόσωπο άστατο ή ακατάστατο · 2. 
πρόσωπο που ζει άσωτο ή έκλυτο βίο. [ΕΤΥΜ.  αρχ.,  εξελλην.  τ.  τού  ονόµατος  
τού Ασσύριου  βασιλιά Assurbanipal < ακκαδ. Aääur-ban-apli, πιθ. σηµ. «(ο 
θεός) ASäur δηµιουργεί τον ήλιο». Βλ. κ. Ασσυρία]. σαρδέλα (η) {σαρδέλων} 
1.ψάρι µε πεπιεσµένο στα πλευρά επίµηκες σώµα, µεγάλα στρογγυλά µάτια και 
γαλαζοπράσινη ράχη, που κολυµπά σε κοπάδια και έχει µεγάλη εµπορική 
κατανάλωση: ~ παστές | αντζούγιες || ήµαστε στρυµωγµένοι µέσα στο λεωφορείο 
σαν σαρδέλες 2. ΣΤΡΑΤ. (αργκό) το σιρίτι: πήρε δύο ~ κι έγινε λοχίας ΣΥΝ. 
γαλόνι. — (υποκ.) σαρδελίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< ιταλ. sardella, από το νησί Σαρδηνία (ιταλ. Sardegna), στις ακτές τού οποίου 
αλιευόταν το συγκεκριµένο είδος ψαριού]. σαρδεληδόν επίρρ. [1889] (λόγ.) 
όπως οι σαρδέλες (στην κονσέρβα)· (µτφ.) ο ένας πάνω στον άλλον: ο κόσµος 
στοιβαγµένος στα λεωφορεία ~. 
[ΕΤΎΜ. < σαρδέλα + επιρρ. επίθηµα -ηδόν (βλ.λ.), πβ. πρην-ηδόν, βαθµηδόν]. 
σαρδελοβάρελο (το) (λαϊκ.) βαρέλι στο οποίο παστώνουν σαρδέλες. 
σαρδελοκοΰτι (το) {σαρδελοκουτ-ιού | -ιών} µεταλλικό κουτί, κονσέρβα µε 
διατηρηµένες σαρδέλες. οαρδελοφάγος, -ος, -ο 1. αυτός που αρέσκεται να 
τρώει σαρδέλες 
2. σαρδελοφάγος (ο) (λαϊκ.) το πουλί αλκυόνα. Σαρδηνία (η) (ιταλ. Sardegna) 
ιταλικό νησί τής ∆. Μεσογείου Θαλάσσης Ν. τής Κορσικής, µε πρωτεύουσα το 
Κάλιαρι. — Σάρδος κ. Σαρδηνός (ο), Σαρδηνή (η), σαρδηνιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Sardinia, αβεβ. ετύµου, ίσως από ονοµασία τοπικής θεότητας, αν 
και οι Φοίνικες αποκαλούσαν (ήδη από τον 7ο αι. π.Χ.) το νησί µε το όνοµα 
Sardan, οι δε Έλληνες (στον Ηρόδοτο) µε το όνοµα Σαρδώ]. σαρδιο (το) 
{σαρδί-ου | -ων} ηµιπολύτιµος λίθος που χρησιµοποιείται στη διακόσµηση 
δαχτυλιδιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σάρδιον, αβεβ. ετύµου. Κατά τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, ο 
ηµιπολύτιµος λίθος οφείλει την ονοµασία του στις Σάρδεις, την πρωτεύουσα 
τής Λυδίας, όπου καταγράφεται η πρώτη του παρουσία. Ωστόσο, σύγχρονοι 
µελετητές ανάγουν τη λ. στο αρχ. περσ. sered «ερυθροκίτρινος», εκδοχή που 
συµφωνά µε τις αποχρώσεις τού σαρ-δίου].^ σαρδόνιος, -α, -ο (για γέλιο ή 
χαµόγελο) που φανερώνει σαρκασµό, µοχθηρότητα. — σαρδόνια επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. σαρδόνιος | σαρδόνιος (αρχαιότ.), αβεβ. ετύµου. Έχουν 

διατυπωθεί οι εξής υποθέσεις: (α) Η συνήθης παραδοσιακή εξήγηση ήταν ότι 
η λ. προέρχεται από το όνοµα ενός φυτού (πιθ. σαρδάνη < Σαρδώ 
«Σαρδηνία»), το οποίο διέστελλε το πρόσωπο εκείνου που το έτρωγε και του 
προκαλούσε σπασµωδικό γέλιο (β) < *σαρδών< σαί-ρω «δείχνω τα δόντια - 
µειδιώ µε διεσταλµένα χείλη», αγν. ετύµου (γ) Η λ. συνδ. µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου σαρδανάφαλλος- γελωτοποιός και ανάγεται στο όνοµα ενός 
Αιγαιακού λαού Sardana]. 

σαρδόνυχας (ο) (λόγ.) ηµιπολύτιµος λίθος µε χρώµα κόκκινο, λευκό ή µαύρο. 
Επίσης (λόγ.) σαρδόνυξ {σαρδόν-υχος | -ύχων}. [ΕΤΥΜ < µτγν. σαρδόνυξ, -
υχος < σαρδ(ο)- (< αρχ. σάρδιον, βλ.λ.) + ονυξ, -υχος (βλ.λ.). o ηµιπολύτιµος 
αυτός λίθος απεκαλείτο απλώς ό'νυξ, αν έφερε στην επιφάνεια του στίγµατα 
λευκού χρώµατος, ενώ σαρδόνυξ ονοµαζόταν όταν έφερε διάφορα χρώµατα σε 
παράλληλη διάταξη]. 

σαρί (το) {σαρ-ιού | -ιών} ποικιλία καπνού µε έντονο κίτρινο χρώµα. [ΕΤΎΜ. 
< τουρκ. sari «κίτρινος»]. 

σάρι κ. σαρι (το) {σαρ-ιού | -ιών} µακρύ παραδοσιακό ινδικό γυναικείο 
ένδυµα, που αποτελείται από συνήθ. πολύχρωµο ύφασµα (συχνά περίτεχνα 
κεντηµένο) και τυλίγεται γύρω από το σώµα µε τρόπο, ώστε το αριστερό άκρο 
να πέφτει από τον ώµο προς τα κάτω ή να καλύπτει το κεφάλι^ [ΕΤΥΜ. < χίντι 
sari < σανσκρ. atti]. 

σαρία κ. σάρια (η) {χωρ. πληθ.) ο ιερός νόµος των µουσουλµάνων, που ορίζει 
τον ορθό τρόπο ζωής και πίστης. [ΕΤΥΜ < αραβ. äari'ah]. 

σαρίδι (το) {σαριδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σκουπίδι ΣΥΝ. φρόκαλο. [ΕΤΥΜ < 
σαρώνω (υποχωρητ.) + υποκ. επίθηµα -ίδι, πβ. κ. σκουπ-ίδι]. 

σαρίκι (το) {σαρικ-ιού | -ιών} 1. λεπτό, λευκό ύφασµα που τυλίγουν γύρω από 
το φέσι τους οι επίσηµοι µουσουλµάνοι · 2. κάλυµµα τής κεφαλής των Ινδών. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < µεσν. καισαρίκιον «καισαρικό στέµµα» (< µτγν. 
Καίσαρ), είτε µε παρασυσχετισµό προς το συνδετικό καί είτε µε τη 
µεσολάβηση τού τουρκ. sank (< µεσν. καισαρίκιον)]. 

σάρισα (η) {σαρισών} ΙΣΤ. µακρύ δόρυ (περ. έξι µέτρα) των αρχαίων 
Μακεδόνων οπλιτών από ελαφρύ και άκαµπτο ξύλο. [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. 
ετύµου, µακεδόνικη λ.]. 

σαρισοφορος (ο) (στρατιώτης) που φέρει σάρισα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< σάρισα + -φόρος < φέρω]. 

σάρκα (η) {σαρκών} 1. το µυώδες µέρος τού σώµατος των ανθρώπων και των 
ζώων ΣΥΝ. κρέας· ΦΡ. (α) παίρνω | λαµβάνω σάρκα και οστά βλ. λ. οστό (β) 
µε σάρκα και οστά βλ. λ. οστό (γ) εις σάρκα µία βλ. λ. σαρξ 2. (µτφ.) η υλική 
υπόσταση τού ανθρώπου, η βάση των ορµών και των επιθυµιών του, κατ' 
αντιδιαστολή προς την πνευµατική του υπόσταση: µεριµνά µόνο για τη ~ και 
όχι για την ψυχή ANT. πνεύµα, ψυχή 3. BOT. το χυµώδες τµήµα των καρπών, 
κατ' αντιδιαστολή προς τον πυρήνα και το εξωτερικό περίβληµα (τη φλούδα): 
ένα φρούτο µε χυµώδη, εύγευστη ~. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. σαρξ, σαρκός < *twik-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *twerk-
«κόβω» (µε συριστικοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-
), πβ. αβεστ. Owaras- «κόβω», οπότε η λ. σαρξ θα σήµαινε πιθανόν αρχικά 
«κοµµάτι κρέας»]. 

σαρκάζω ρ. µετβ. {σάρκασα} ειρωνεύοµαι, κοροϊδεύω (κάποιον) χαιρέκακα 
ΣΥΝ. χλευάζω, περιπαίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σχίζω σάρκες», < σαρξ, σαρκός (βλ.λ.). Ήδη αρχ. 
είναι και η σηµ. «δαγκώνω τα χείλη µου (από την οργή)» και, ως εκ τούτου, 
«χλευάζω, ειρωνεύοµαι»]. 

σαρκασµός (ο) [µτγν.] η χαιρέκακη ειρωνεία, ο δηκτικός εµπαιγµός ΣΥΝ. 
χλευασµός, σκώµµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 

σαρκαστής (ο) [1859], σαρκάστρια (η) {σαρκαστριών} πρόσωπο που 
σαρκάζει: ~ των πάντων ΣΥΝ. χλευαστής. 

σαρκαστικός, -ή, -ό [1841] αυτός που λέγεται ή γίνεται µε σαρκασµό: -
χαµόγελο ΣΥΝ. χλευαστικός, ειρωνικός. — σαρκαστικά επίρρ. 

σαρκειληµα (το) [1879] {σαρκειλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. σωληνώδες 
έλυτρο που αποτελεί εξωτερικό περίβληµα καθεµιάς γραµµωτής µυϊκής ίνας. 
[ΕΤΎΜ. < σάρκα + είληµα «κάλυµµα, σκέπασµα» (< αρχ. είλώ, -έω «κυλώ, 
στρέφω», βλ. κ. ειλητό)]. 

σαρκίδιο (το) {σαρκιδί-ου | -ων} 1. τεµάχιο, κοµµάτι σάρκας 2. ΑΝΑΤ. κάθε 
µικρή σαρκώδης έκφυση ΣΥΝ. σάρκωµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σαρκίδιον, υποκ. τού 
σαρξ, σαρκός]. 

σαρκικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σάρκα 2. (µτφ.) αυτός που 
αναφέρεται στην υλική ζωή τού ανθρώπου (και ιδίως στην ερωτική): ~ 
επιθυµίες | απόλαυση | έρωτας | ηδονή | επαφή | ορµές | αδυναµίες | ορέξεις 
ΑΝΤ. πνευµατικός. — σαρκικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

σάρκινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελείται από σάρκα. 
σαρκίο (το) (κακόσ.) το σώµα τού ανθρώπου από υλικής απόψεως· (γενικότ.) η 

υλική ζωή: φροντίζει µόνο για το ~ του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σαρκίον, υποκ. τού 
σαρξ, σαρκός]. 

σαρκοβόρος, -α, -ο (για ζώα) αυτός που τρέφεται µε σάρκες ΣΥΝ. σαρκοφάγος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -βόρος < βορά (βλ.λ.), πβ. κ. 
χρονο-βόρος]. 

σαρκοκοπτης (ο) [1873] {σαρκοκοπτών} το άκαρι (βλ.λ.), που προκαλεί την 
ψώρα στον άνθρωπο. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Sarcoptes]. 

σαρκολάβος (ο) η χειρουργική λαβίδα µε την οποία συγκρατούνται τα µαλακά 
µέρη τού σώµατος κατά τις εγχειρήσεις. Επίσης σαρκο-λαβίδα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -λάβος (βλ. κ. λαβίδα)]. 



σαρκοστεωση 1572 σατινάρω 
 

σαρκοστεωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η µεταβολή 
µαλακού µορίου τού σώµατος σε κόκκαλο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. sarcostosis]. 

σαρκοφαγια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το να τρώει κανείς κρέας, να 
έχει ως τροφή του το κρέας ΑΝΤ. χορτοφαγία. — σαρκοφαγικός, -ή, 
-ό [1894]. 

σαρκοφάγος (η) [µτγν.] ΑΡΧΑΙΟΛ. ξύλινη, πήλινη ή λίθινη λάρνακα, 
στην οποία τοποθετούσαν τον νεκρό: η ~ ενός Φαραώ. 

σαρκοφάγος, -ος, -ο 1. αυτός που τρέφεται µόνο ή κυρ. µε σάρκες: ο 
λύκος, η αλεπού, το λιοντάρι είναι ~ ζώα ΣΥΝ. σαρκοβόρος ΑΝΤ. χορ-
τοφάγος, φυτοφάγος 2. BOT. σαρκοφάγα φυτά πράσινα φυτά τα 
οποία έχουν την ικανότητα να προµηθεύονται οργανικό άζωτο από 
έντοµα ή µικρά ζώα, που συλλαµβάνουν µε ειδικά διαµορφωµένα µέ-
ρη τους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -φάγος < θ. φαγ-, πβ. αόρ. β' 
ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

σαρκοφυΐα (η) ίχωρ. πληθ.} η ανάπτυξη νέου ιστού στην επιφάνεια 
τραύµατος κατά τη διάρκεια τής επουλώσεώς του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σαρκοφυώ (-έω) < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -φυώ < φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

σαρκώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σαρκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που έχει πλούσια σάρκα: ~ χείλη 2. (κατ' επέκτ.) παχύσαρκος, χοντρός 
3. (για καρπούς) χυµώδης: ~ φρούτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σάρκωµα (το) {σαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος, συ-
νήθ. στα παιδιά, ο οποίος µπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά οστού 
(οστεοσάρκωµα), χόνδρου (χονδροσάρκωµα), µυός (µυοσάρκωµα), αι-
µοφόρου αγγείου (αγγειοσάρκωµα), λίπους (λιποσάρκωµα), νευρινώ-
µατος (νευρινοσάρκωµα) κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. sarcoma < µτγν. λατ. sarcoma < µτγν. σάρκω-
µα «εξόγκωµα (στη µύτη)»]. 

σαρκωµατώδης, -ης, -ες [1853] {σαρκωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -
ών} αυτός που µοιάζει µε σάρκωµα: ~ βλάστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

σαρκωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η ανάπτυξη 
πολλών σαρκωµάτων στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. Sarcomatosis]. 

σαρκώνω ρ. µετβ. {σάρκω-σα, -θηκα, -µένος} (εύχρ. το µεσοπαθ. σαρ-
κώνοµαι) 1. ΕΚΚΛΗΣ. (για τον Ιησού Χριστό) λαµβάνω σάρκα, ανθρώ-
πινη φύση ΣΥΝ. ενσαρκώνοµαι 2. (µτφ.) αποκτώ ύπαρξη, υπόσταση: 
«κάτι ανείπωτο ακόµη, κάτι που δεν έχει άνετα σαρκωθεί στη σκέψη 
και στη διατύπωση» (Ε. Παπανούτσος). — σάρκωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σαρκώ (-όω) < σαρξ, σαρκός (βλ.λ.)]. 

σαρµάς (ο) {σαρµάδες} φαγητό από ψιλοκοµµένο κρέας και ρύζι, που 
έχουν τυλιχτεί µε αµπελόφυλλα ή λαχανόφυλλα ΣΥΝ. ντολµάς.  — 
(υποκ.) σαρµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sarma < p. sarmak 
«τυλίγω»]. 

σαρξ (η) {σαρκός} (λόγ.) η σάρκα (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) (λόγ.) σαρξ εκ τής 
σαρκός µου | (καθηµ.) σάρκα από τη σάρκα µου (σαρξ εκ τής σαρκός 
µου, Π.∆. Γένεσις 2,23) γέννηµα δικό µου, παιδί µου: είσαι ~, είναι δυ-
νατόν να σε προδώσω; (β) το µεν πνεύµα πρόθυµον, η δε σαρξ ασθε-
νής (το µεν πνεύµα πρόθυµον, ή δε σαρξ ασθενής, Κ.∆. Ματθ. 26,41) 
για άνθρωπο που έχει τη θέληση να πράξει κάτι, εµποδίζεται όµως 
από σωµατική αδυναµία, που θέλει αλλά δεν µπορεί: θέλει να νη-
στέψει όλη τη Σαρακοστή για να κοινωνήσει, αλλά - (γ) εµπόριο 
λευκής σαρκός βλ. λ. εµπόριο (δ) εις σάρκα µίαν (και έσονται οι δύο 
εις σάρκα µίαν, Π.∆. Γένεσις 2,24) (θα γίνουν) µία σάρκα, ένα σώµα· 
για την ένωση άνδρα και γυναίκας µε το µυστήριο τού γάµου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. σάρκα]. 

σάρπα (η) ~» εσάρπα 
Σάρρα (η) 1. Π.∆. η σύζυγος τού Αβραάµ, µητέρα τού Ισαάκ και αγία 

τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. 
όν. < εβρ. Sarah «πριγκίπισσα»]. 

σάρρα (η) → σάρα 
σάρωθρο(ν) (το) {σαρώθρ-ου | -ων) (λόγ.) 1. (γενικά) η σκούπα 2. (ει-

δικότ.) το όχηµα που φέρει µηχανισµό µε περιστρεφόµενο κύλινδρο 
µε φυτικές ή συνθετικές ίνες (σαν βούρτσα) στα άκρα για τον καθα-
ρισµό των δρόµων. 
[ΕΤΥΜ. < σαρώ(νω) (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θρο, λ.χ. βά-θρο, ρεί-θρο. 
Πβ. µεσν. σάρωτρον]. 

Σαρωνικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας µεταξύ 
των νοµών Αττικής και Κορινθίας. 
[ETYM. αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλει το όνοµα του στον µυθικό βασι-
λιά τής Τροιζήνας Σάρωνα. Ίσως συνδ. µε την αρχ. λ. σαρωνίς, -ίδος 
«είδος δρυός», αγν. ετύµου]. 

σαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
(σπάν.) σκουπίζω (το πάτωµα) 2. (µτφ.) παρασύρω, καταστρέφω: ο κυ-
κλώνας σάρωσε τα πάντα στο πέρασµα του 3. (µτφ.) παίρνω (κερδί-
ζω) τα πάντα: η ταινία που σάρωσε τα βραβεία στο φετινό φεστιβάλ 
των Καννών · 4. ΠΛΗΡΟΦ. µεταφέρω κείµενο ή εικόνα στον Η/Υ µε 
τον σαρωτή (βλ.λ.) ΣΥΝ. σκανάρω ♦ 5. (αµετβ.) έχω µεγάλη επιτυχία: 
το κόµµα σάρωσε στις εκλογές || η οµάδα µας σάρωσε στο πρωτά-
θληµα || σαρώσαµε στις εξετάσεις. — σάρωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. σαρώ (-όω) < αρχ. σαίρω < *twr-jö (µε συριστικοποίη-ση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-, πβ. σείω, και επέν-θεση 
τού -j-), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *twer- «ωθώ, κινώ». Οµόρρ. σύρ-
ω, σειρά (βλ.λ.)]. 

σάρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (στην τηλεό-
ραση) η τεχνική που µετατρέπει τις διακυµάνσεις τού φωτισµού τής 
εικόνας σε ηλεκτρικό σήµα · 2. ΠΛΗΡΟΦ. η διαδικασία αναγνώρισης 
και ανάλυσης µε σαρωτή (σκάνερ) τής επιφάνειας, συνήθως µιας σε- 

λίδας χαρτιού, και η µετατροπή της σε ψηφιακή εικόνα, η οποία στη 
συνέχεια µπορεί να αποθηκευτεί σε Η/Υ, να εκτυπωθεί ή να γίνει 
αντικείµενο επεξεργασίας ΣΥΝ. σκανάρισµα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σάρωσις «σκούπισµα» < σαρώ (βλ. λ. σαρώνω). Στην 
πληροφ. η λ. αποδίδει τα αγγλ. sweep, scanning]. 

σαρωτή ς (ο) ΤΕΧΝΟΛ. η συσκευή που αντανακλά δέσµες φωτός πάνω 
σε µια εικόνα ή κείµενο (γραπτό ή τυπωµένο) αναλύοντας το σε πολ-
λές στοιχειώδεις πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια µεταφέρει 
στον Η/Υ, που ανασυνθέτει µε αυτές στην οθόνη την αρχική εικόνα 
ή το κείµενο (για περαιτέρω επεξεργασία ή απλή εκτύπωση): ~ εικό-
νων | οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (γραµµάτων, ψηφίων) | χει-
ρός (για µικρές εικόνες) | γραµµωτού κώδικα (λ.χ. για τις µαύρες 
γραµµές στη συσκευασία των προϊόντων) || ~ για την ανάγνωση κω-
δικών και τον προγραµµατισµό τού βίντεο (που στέλνει µε µια κόκ-
κινη δέσµη φωτός τις πληροφορίες στο βίντεο για αυτόµατο προ-
γραµµατισµό) ΣΥΝ. σκάνερ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. scanner]. 

σαρωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που παρασύρει τα πάντα στο πέρασµα του: 
~ θύελλα | τυφώνας 2. ολοκληρωτικός, καταλυτικός: η νέα κυ-
βέρνηση προτίθεται να επιφέρει ~ αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση || η 
οµάδα µας πέτυχε ~ νίκη επί των αντιπάλων της. — σαρωτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ. sweeping]. 

σας αντων. → εσύ 
σασί (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. το πλαίσιο, το τµήµα σκελετού αυτοκινήτου, 

που στηρίζεται στους άξονες του ΣΥΝ. αµάξωµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
châssis «πλαίσιο» < châsse «θήκη» < λατ. capsa (> κάψα, βλ.λ.)]. 

σασµάν κ. σανσµάν (το) {άκλ.} το κιβώτιο ταχυτήτων στο αυτοκί-
νητο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. changement (de vitesses) «αλλαγή, µεταβολή (ταχυτή-
των)» < p. changer «αλλάζω, µεταβάλλω» < µτγν. λατ. cambiare, κελτ. 
αρχής]· 

σασπένς (το) {άκλ.} η αγωνία (που προκύπτει από την αναµονή µιας 
εξέλιξης): αυτή η ταινία έχει πολύ ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. suspense «εκκρεµότητα, αγωνία» < µεσν. λατ. 
suspensum, ουδ. τού λατ. suspensus «µετέωρος, κρεµαστός», µτχ. τ. 
τού p. suspendere «αναρτώ, κρεµώ - αφήνω κάτι µετέωρο, αµφίβολο» 
(< sub- «υπο→ + pendere «κρέµοµαι»)]. 

σαστίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σάστισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ σε 
(κάποιον) σύγχυση, αµηχανία: οι δηµοσιογράφοι τον σάστισαν µε τα 
φλας και τις φωνές τους ♦ 2. (αµετβ.) παθαίνω σύγχυση, τα χάνω: σά-
στισα µπροστά σε τόσο κόσµο || σάστισε και δεν ήξερε τι να κάνει. — 
σάστισµα (το) κ. σαστι)σ)µάρα (η). 
[ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού τουρκ. §a§tim, αόρ. τού p. §a§mak «εκπλήσσο-
µαι, θαυµάζω»]. 

σατακρούτα κ. σαντακρούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος υφάσµατος 
από ακατέργαστο µετάξι σε χρώµα κίτρινο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. seta 
cruda «µετάξι ακατέργαστο»]. 

σατανάς (ο) {σατανάδες} 1. ΘΕΟΛ. (συχνά µε κεφ.) το πνεύµα τού κα-
κού, ο ∆ιάβολος (βλ.λ.): έχει µέσα του τον ~ || λατρεύει τον ~ || όλα αυ-
τά είναι έργα τού ~ || µπήκε µέσα του ο ~ (για δαιµονισµένους) ΣΥΝ. 
πονηρό πνεύµα, εωσφόρος· ΦΡ. (α) πίσω µου d έχω σατανά! σε περι-
πτώσεις που δοκιµάζεται κανείς από πειρασµό ή προς κάποιον που 
προκαλεί, που βάζει σε πειρασµό: βλέπει µια γυναικάρα να τον κοι-
τάζει προκλητικά- γυρίζει, κοιτάζει γύρω και λέει από µέσα του «~»! 
(β) άπαγε οπίσω µου σατανά! (ϋπαγε οπίσω µου, Σατανά, Κ.∆. Ματθ. 
16, 23) προς αποτροπή τού κακού· συνήθ. λέγεται προς το πρόσωπο 
που µας βάζει σε πειρασµό 2. ο σατανιστής: συνέλαβαν τους ~ 3. 
(µτφ.) πρόσωπο πανέξυπνο, ευφυές, πανούργο: είναι ο ~ ο ίδιος, κα-
νείς δεν τον ξεγελάει 4. (χαϊδευτ. για µικρά παιδιά) άτακτο και πει-
ραχτήρι, που δεν κάθεται ούτε στιγµή ήσυχο: αυτός ο µικρός ~ µάς 
κάνει άνω-κάτω το σπίτι! ΣΥΝ. διαβολάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Σατανάς < Σατάν | Σατάν< εβρ. sätän «εναντιούµενος, 
αντίπαλος». Βλ. κ. ∆ιάβολος]. 

σατανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Σατανά: ~ 
λατρεία | ναός | τελετές | σύµβολα ΣΥΝ. διαβολικός- ΦΡ. σατανική σύ-
µπτωση βλ. λ. σύµπτωση 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από κακία, 
µοχθηρότητα και προκαλεί φόβο: - βλέµµα | όψη | µορφή || ~ γέλιο 
(χαιρέκακο) ΑΝΤ αγγελικός, αθώος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από πανουργία, ευφυΐα και δολιότητα µαζί: ~ τέχνασµα. — σα-
τανικά επίρρ. 

σατανικότητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.} µεγάλη κακία και πανουργία 
(που ταιριάζει στον σατανά). 

σατανισµός (ο) [1878] {χωρ. πληθ.} (γενικά) η λατρεία τού Σατανά 
και η δαιµονολατρία· (ειδικότ.) η λατρεία τού Σατανά µε συγκεκρι-
µένο τρόπο (τελετές µαύρης µαγείας, όργια, εικονικές ή πραγµατικές 
θυσίες κ.ά.), που αποσκοπεί, κατ' αυτούς που την ασκούν, στην από-
κτηση τής εύνοιας του, ώστε να επιτύχουν αυτά που επιθυµούν. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. satanisme]. 

σατανιστής (ο) [1895], σατανίστρίΌ (η) {σατανιστριών} οπαδός τού 
σατανισµού και γενικότ. όποιος συµµετέχει σε τελετές σατανι-σµού. 
— σατανιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sataniste]. 

σατέν (το) {άκλ.} λεπτό ύφασµα µε λεία και στιλπνή επιφάνεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. satin < παλαιότ. γαλλ. zatouin < αραβ. (atlas) zaytûni 
«ατλάζι από την πόλη Zaytün», αραβ. ονοµασία τής κινεζ. πόλης Tseu-
Tong, όπου παραγόταν αυτό το ύφασµα]. 

σατινάρω ρ. µετβ. {σατινάρισα} (για ύφασµα) το κάνω λείο και στιλ-
πνό. — σατινάρισµα (το). 



σατινέ 1573 σαχ 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. satiner < satin (βλ. κ. σατέν)]. 
σατινέ επίθ. [άκλ.} 1. (για χαρτί ή άλλη επιφάνεια) ελαφρά γυαλιστερός ANT. 

µατ 2. (για χρώµατα) µεταξύ τού γυαλιστερού και τού µατ. (ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
satiné (βλ. κ. σατέν)]. 

σάτιρα (η) {σατίρων} 1. ΦΙΛΟΛ. λογοτεχνικό είδος (έµµετρο ή πεζό), στο οποίο 
µε τρόπο σκωπτικό ασκείται κριτική σε πρόσωπα και καταστάσεις της 
κοινωνίας µε σκοπό τη διόρθωση τους: πολιτική | κοινωνική ~2. ρωµαϊκό 
σκωπτικό ποίηµα 3. (γενικότ.) η διακωµώδηση, η σκωπτική κριτική: ~ τής 
πολιτικής κατάστασης || καυστική | ανελέητη | σκληρή | εύστοχη | πνευµατώδης 
~. (Βλ. λ. κωµωδία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία, σατιρικός, κωµωδία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. satira < satura «κορεσµός, ποικιλία», ουσιαστικοπ. θηλ. τού 
επιθ. satur «κορεσµένος, πλήρης, άφθονος» (< επίρρ. satis «επαρκώς, 
αφθόνως»). Η λ. προσδιόριζε το ποικίλης υποθέσεως ποιητικό έργο, το οποίο 
χαρακτηριζόταν από το πλήθος αστεϊσµών και χλευαστικών στοιχείων που 
περιείχε. Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη εµφάνιζα και η λ. φάρσα (βλ.λ.)]. 

σατιρίζω ρ. µετβ. (σατίρισ-α, -τηκα, -µένος} διακωµωδώ πρόσωπα και 
καταστάσεις: ο Γ. Σουρής µε τα ποιήµατα του σατίριζε τους πολιτικούς τής 
εποχής του || σατιρίζει µε τα σκίτσα | τις γελοιογραφίες του τον µικροαστικό 
τρόπο ζωής. — σατιρισµός (ο), σατιριστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
satiriser]. 

σατιρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σάτιρα: ~ ποίηµα | συγγραφέας | 
χαρακτήρας || (κ. ως ουσ.) είναι ένας σπουδαίος ~ (ενν. συγγραφέας ή ηθοποιός) 
2. σκωπτικός: ~ διάθεση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. satirique]. 

σατιρικός - σατυρικός. Το σατιρικός (< σάτιρα) σηµαίνει «σκωπτικός, 
ειρωνικός, κοροϊδευτικός, επικριτικός»- το σατυρικός (< Σάτυρος) σήµαινε 
«τον αναφερόµενο στους Σατύρους (τραγο-πόδαρους κερασφόρους 
δαίµονες, ακολούθους τού ∆ιονύσου, επιρρεπείς σε ερωτικές πράξεις)». Το 
σάτιρα, από το λατ. satira (από όπου το σατιρικός), είναι άλλος τύπος τού 
λατ. satura «είδος ποιήµατος µε σκωπτικό, χλευαστικό χαρακτήρα» < λατ. 
satur «κορεσµένος, παραγεµισµένος, πλήρης» (παρόµοια σηµασιολ. 
εξέλιξη παρατηρείται στη λ. φάρσα < λατ. fardo «πληρώ, γεµίζω»), ενώ το 
Σάτυρος είναι πιθ. προελληνική λ. 

σατιρογραφία (η) [1890] {σατιρογραφιών} η συγγραφή σάτιρας. — 
σατιρογράφος (ο/η). 

σατοµπριάν (το) (συνήθ. ορθ. σατωµπριάν) {άκλ.} διπλού µεγέθους ψητό 
µοσχαρήσιο φιλέτο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. chateaubriand, από οµώνυµη πόλη τής ∆. 
Γαλλίας], 

Σατουρνάλια (τα) {Σατουρναλίων} ΙΣΤ. ετήσια ρωµαϊκή γιορτή προς τιµήν τού 
Σατούρνου (τού θεού Κρόνου). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σατορνάλια < λατ. Saturnalia < Saturnus «Κρόνος», εορτή 
που αποκορυφωνόταν στις 25 ∆εκεµβρίου και τής οποίας πολλά έθιµα 
(ανταλλαγή δώρων, χαρτοπαίγνιο, γλέντια κ.ά.) µεταβιβάστηκαν στον 
εορτασµό τής πρωτοχρονιάς (βλ. κ. βασιλόπιτα)]. 

σατραπεία (η) [αρχ.] {σατραπειών} ΙΣΤ. 1. επαρχία τού αρχαίου περσικού 
κράτους 2. (συνεκδ.) το αξίωµα τού σατράπη και ο χρόνος ασκήσεως του. 

σατράπης (ο) {-ες κ. -ηδες}, σατράπισσα (η) {σατραπισσών} 1. ο διοικητής 
τής σατραπείας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) άνθρωπος αυταρχικός, δεσποτικός: έχει έναν 
άντρα ~. — (υποκ.) σατραπίσκος (ο) [1845]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σατράπης | 
(έ)ξατράπης | έξαιθράπης < αρχ. περσ. *xsaera-pâ- «προστάτης τής χώρας» 
(πβ. αρχ. περσ. xsaOra-pävan- < xsaera- «κατέχω, αποκτώ» + pâiti 
«ποιµένας»). Στον ίδιο αρχ. περσ. τύπο ανάγεται και το σανσκρ. ksatrapa-]. 

σατραπικός, -ή, -ό [αρχ.] αυταρχικός, δεσποτικός: ~ νοοτροπία | απόφαση. 
Επίσης σατράπικος, -η, -ο. — σατραπικά κ. σατράπικα επίρρ. 

σατραΠισµός (ο) [1848] η ενέργεια ή η συµπεριφορά που ταιριάζει σε 
σατράπη: ο ~ τού νέου πρωθυπουργού ΣΥΝ. αυταρχισµός, δεσποτισµός. 

σατυρίαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. µόνιµη κατάσταση 
σεξουαλικής διεγέρσεως στον άνδρα, η ακόρεστη σεξουαλική επιθυµία (πβ. λ. 
πριαπισµός, νυµφοµανία). 

σατυρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε Σατύρους (βλ. λ. Σάτυρος) 
2. ΦΙΛΟΛ. σατυρικό δράµα είδος τού αρχαιοελληνικού δράµατος (µαζί µε την 
τραγωδία και την κωµωδία), στο οποίο τον χορό αποτελούσαν ηθοποιοί 
µεταµφιεσµένοι σε Σατύρους και το οποίο είχε σκωπτικό περιεχόµενο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, σατιρικός, κωµωδία. 

Σάτυρος (ο) {-ου κ. -ύρου | -ων κ. -ύρων, -ους κ. -ύρους} 1. ΜΥΘΟΛ. καθένας 
από τους τραγοπόδαρους και κερασφόρους ακολούθους τού ∆ιονύσου, που 
κατοικούσαν στα δάση και χαρακτηρίζονταν από έντονη σεξουαλική 
δραστηριότητα 2. (µετωνυµ.) άνθρωπος µε τα ζωώδη ένστικτα των Σατύρων, 
λάγνος, ακόλαστος: ~ γέρος ασέλγησε σε ανήλικα παιδιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σατιρικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σάτυρος | Τίτυρος (δωρ.), αβεβ. ετύµου, λ. που συνδ. µε τη 
λατρεία τού ∆ιονύσου και τής οποίας η αρχική σηµ. είναι απροσδιόριστη, πιθ. 
δάνειο. Ποικίλες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί, εκ των οποίων η κυριότερη 
είναι η λεγόµενη Ιλλυρική: µέσω µιας ιλλυρ. λ. ο τ. σάτυρος ανάγεται σε I.E. 
*s6- «σπέρνω» και συνδ. µε λατ. sator «σπορέας»]. 

Σάυλοκ (ο) {άκλ.} (µετωνυµ.) άνθρωπος φιλάργυρος, τοκογλύφος. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. Shylock, χαρακτήρας µοχθηρού τοκογλύφου, που έπλασε ο W. 
Shakespeare στο έργο του Ο έµπορος τής Βενετίας (The Merchant of Veuice(]. 

σαύρα (η) {σαυρών} πολύ µικρό τετράποδο ερπετό µε φολιδωτό δέρµα και 
µακριά ουρά. — (υποκ.) σαυρούλα κ. σαυρίτσα (η) κ. σαυρά-κι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πράγµα που επιβεβαιώνεται από την ποικιλία των 
I.E. τ. µε αυτή τη σηµ. ∆εν θεωρείται αποδεκτή η ένταξη τής λ. στην ίδια 
ετυµολ. οικογένεια µε τα σαϋλος «θηλυπρεπής, καµαρωτός (στο βάδισµα)», 
σαυνίον «ακόντιο», σαυκρόν «αβρός». Έχει προταθεί και η προελλην. αρχή 
τής λ.]. 

σαύρα - γουστέρα κ.ά. Η λεξιλογική ποικιλία και ο διαλεκτικός πλούτος 
τής Ελληνικής φαίνεται από το πλήθος των λέξεων και/ή λεξιλογικών 
τύπων που χρησιµοποιούνται για ορισµένες σηµασίες στα νεοελληνικά 
ιδιώµατα, o Μ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει (Απαντα 3,561) ότι για τη 
σαύρα χρησιµοποιούνται οι εξής τύποι: γουστέρα, γκουστέρα, κουστέρα, 
φουστέρα, αγκουστέρα, γουστερίτσα (η σταχτιά σαύρα), κοστερίτσα, 
γκούστερας (η πράσινη), πρασινο-γουστέρα, γαδαρογουστέρα, αγροστέρα - 
σκουντέρα, σκονταρέλα, σκουντερίκι, σκουντερίτσα, σκοτερίτσι (η µικρή), 
σκοταρίκλα, σκουρτσέκλα, κοντιρίτσα, κοτσερίκλα, σκορδανίτσα - σαµιαµίθι, 
σαλαµίθι, σαµιαµίδι, σαµιοµίδι - σαλαµάντρα - τσαρπεδόνι. τσαρπιδόνι, 
τσαρπιδόνα, τσουπιλιαγκέλεφας, χωροσάφρα (Σαµψούντα) - (Κεφαλλούντα) 
σκορδανίτσα (η µικρή πράσινη), σαλµι-ρίχα, σαλαβρίχα, σαλαβρίχι (η µικρή 
µαύρη σαύρα), σκορδανιτσο-λόγος (η µεγάλη πράσινη) - πρασίνα, 
ξαφνιστήρα, µολυντήρι. κω-λοσαυρέα, κωλοσταυρέα, κωλοστραβέα, 
κωλοσταυρού, κωλοσαρί-δα, κωλοσαρήθρα, κωλοσκερά, κωλοσουφράς, 
κωλοτάνα - κουρ-κάς. Ας σηµειωθεί ότι η λ. σαύρα είναι αρχαία (Αισχύλος, 
Ηρόδοτος), ενώ τα γουστέρα και γουστερίτσα έχουν σλαβική προέλευση 
(σλαβ. guäter και guSteritsa). To σαµιαµίθι | σαµιαµίδι είναι µεσαιωνικό 
(και ίσως σηµιτικής καταγωγής), η σαλαµάντρα αρχαία (σαλαµάνδρα 
απαντά στον Αριστοτέλη), συνδεδεµένη µάλιστα µε την αντίληψη ότι 
µπορούσε να σβήνει τη φωτιά, το δε τσαπερδόνα, που δηλώνει τη ζωηρή 
νεαρή γυναίκα, ίσως είναι το αρχ. σα-πέρδης, είδος ψαριού που ως 
υποκοριστικό (σαπέρδιον) χρησιµοποιήθηκε, κατά τον Αθηναίο, ως 
παρατσούκλι τής εταίρας Φρύνης. Τέλος, το ψάρι σαυρίδι δεν φαίνεται να 
σχετίζεται µε το σαύρα, αλλά µε το αρχ. σαυρίς, -ίδος, που δήλωνε είδος 
ψαριού. 

σαυρίδι κ. σαφρίδι (το) {σαυριδ-ιού | -ιών} µικρό ψάρι µε γκρίζα ράχη και 
ασηµόλευκη κοιλιά. — (υποκ.) σαυριδάκι κ. σαφριδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σαύρα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σαυρίδιον < σαυρίς, -ίδος (Λεξικό Σούδας) < αρχ. σαϋρος | 
σαύρα, πιθ. λόγω τού σχήµατος τού ψαριού]. 

σαυροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σαυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
σαύρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σαφάρι (το) {άκλ.} 1. το οµαδικό κυνήγι αγρίων ζώων στην αφρικανική 
ζούγκλα: ταξίδι για ~ στην Κένυα 2. (µτφ.) η εξόρµηση και το κυνήγι για τον 
εντοπισµό (κάποιου): «σε ένα δις υπολογίζονται τα κέρδη από το µεγάλο ~ τής 
εφορίας για τα παρανόµως εισαχθέντα πολυτελή αυτοκίνητα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. safari < σουαχίλι safari < αραβ. safar «ταξίδι»]. 

Σ.Α.Φ.Ε. (ο) Σύνδεσµος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
σαφήνεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ο απόλυτα κατανοητός τρόπος διατύπωσης 

σκέψεων, ιδεών ή συναισθηµάτων είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό 
λόγο: εξέφρασε τις απόψεις του µε - || τα κείµενα του διακρίνονται για τη ~ και 
τη µεστή τους έκφραση ΣΥΝ. καθαρότητα, διαύγεια ΑΝΤ. ασάφεια. 

σαφηνίζω ρ. µετβ. {σαφήνισ-α, -τηκα, -µένος} καθιστώ (κάτι) σαφές ΣΥΝ. 
διασαφηνίζω, διευκρινίζω, επεξηγώ, ξεκαθαρίζω.  — σαφήνιση (η), 
σαφηνιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασαφηνίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σαφηνής < επίρρ. σάφα (βλ. λ. σαφής) + παραγ. επίθηµα -ηνής (< *άνος 
«πρόσωπο, όψη», πβ. προσ-ηνής)]. 

σαφής, -ής, -ές {σαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· σαφέστ-ερος, -ατός} 1. (για λόγο ή 
νόηµα) απολύτως κατανοητός, διατυπωµένος ξεκάθαρα, χωρίς να αφήνει 
αµφιβολίες: του δόθηκαν ~ οδηγίες || είναι ~ η σχετική διάταξη τού νόµου || 
αυτή η φράση αποτελεί ~ αναφορά στο πρόσωπο τού προέδρου || υπήρξε ~ 
προειδοποίηση για αυστηρή τιµωρία σε περίπτωση επανάληψης των εκτρόπων || 
δεν έχουµε ~ εικόνα τού τι συµβαίνει στις υπό κατάληψη φυλακές ΣΥΝ. 
ξεκάθαρος ΑΝΤ. ασαφής- ΦΡ. (α) κάνω | καθιστώ (κάτι) σαφές ξεκαθαρίζω, 
διασαφηνίζω (κάτι): τους κατέστησε σαφές ότι χωρίς την υποβολή λεπτοµερών 
σχεδίων δεν πρόκειται να τους χρηµατοδοτήσει (β) γίνοµαι σαφής ξεκαθαρίζω 
αυτό που εννοώ, γίνοµαι κατανοητός: ∆εν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μπορείς να 
γίνεις πιο σαφής; || Αύριο θα γράψουµε διαγώνισµα. Έγινα σαφής; (γ) σοφό ν το 
σαφές βλ. λ. σοφός 2. (γενικότ.) φανερός, που τον διαπιστώνει κανείς εύκολα: 
η υγεία του παρουσιάζει ~ βελτίωση || είναι ~ τα δείγµατα ανάκαµψης τής 
ελληνικής οικονοµίας. — σαφώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
διασαφηνίζω, επίρρηµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. σάφα «προφανώς, ασφαλώς, βεβαίως», µέσω τού τ. 
σαφέως - σαφώς (πβ. τάχα-ταχέως) και τού συγκρ. σαφέστερον. Το επίρρ. 
σάφα είναι αβεβ. ετύµου. Αβέβαιη θεωρείται η ανάλυση τού σάφα σε α' συνθ. 
σα- (επιτατ. πρόθεµα) και β' συνθ. -φα (< φάος | φως), ενώ εξίσου αµφίβολη 
παραµένει η σύνδεση µε τον τ. σάος | σώς (βλ. λ. σώος), όπως και µε το ιων. 
σάω «κοσκινίζω»]. 

σαφράν κ. ζαφραν (το) {άκλ.} η ζαφορά (βλ.λ..). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. safran 
< µεσν. λατ. safranum < περσ. za'farân]. 

σαφρίδι (το) → σαυρίδι 
σαχ (το) {άκλ.} (στο σκάκι) η απειλή τού βασιλιά από αντίπαλο πιόνι. 
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[ΕΤΥΜ. < περσ. Sah «βασιλιάς»]. 
Σαχαλίνη (η) νησί τού Β∆. Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στις ΝΑ. ακτές 

τής Ρωσίας, τής οποίας αποτελώ επαρχία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Sakhalin < γλ. Μαντσού Sahalin-Ula 
«µαύρος ποταµός», όπως αποκαλείται τοπικά ο ρωσικός ποταµός 
Amur, που εκβάλλει απέναντι από το νησί]. 

σα χάνι (το) → σαγάνι 
Σαχάρα (η) η µεγαλύτερη έρηµος τού κόσµου- καταλαµβάνει ολό-

κληρο σχεδόν το Β. τµήµα τής Αφρικής και αποτελεί το ∆. άκρο τής 
αφροασιατικής ερηµικής ζώνης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Sahara < αραβ. sahrä' «έρηµος», θηλ. τού ashar «φαιο-
κίτρινος»]. 

σάχης (ο) {σάχηδες} ο βασιλιάς (στην Περσία και στο Αφγανιστάν). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < περσ. Sah «βασιλιάς»· πβ. λ. σαχ, σκάκι]. 

σάχλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ανόητος, ο σαχλός λόγος: λέει συνέχεια 
σάχλες ΣΥΝ. σαχλαµάρα, ανοησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

σαχλαµάρα (η) {δύσχρ. σαχλαµαρών} 1. ο σαχλός, ανόητος λόγος: 
άσε τις ~! 2. η βλακώδης, ανόητη πράξη: κάνει σαχλαµάρες.   — 
(υποκ.) σαχλαµαρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < σαχλός 
+ παραγ. επίθηµα -µάρα, πβ. χαζο-µάρα, κουτα-µά-ρα]. 

σαχλαµάρας (ο) πρόσωπο που λέει ή κάνει σαχλαµάρες ΣΥΝ. σαχλός. 
Επίσης σαχλαµαράκιας. 

σαχλαµαρίζω ρ. αµετβ. {σαχλαµάρισα} 1. λέω ή κάνω σαχλαµάρες 
2. φλυαρώ: µαζεύονται στο σπίτι της και σαχλαµαρίζουν || αντί να 
δουλεύει, σαχλαµαρίζει στα καφενεία. 

σαχλαµπούχλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η σαχλαµάρα. [ΕΤΥΜ. 
Εκφραστικός τ., συµφυρµός των σάχλα + µπούχλα < µπούρδα, µε την 
αφοµοιωτική επίδρ. τής λ. σάχλα]. 

σάχλαµπούχλας (ο) (λαϊκ.) ο σαχλαµάρας. 
σάχλας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-επιτατ.) ο σαχλαµάρας. 
σαχλοκουδουνο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} (υβριστ.) (ως χαρακτηρισµός 
για πρόσ.) ανόητος, ελαφρόµυαλος, µε σαχλή συµπεριφορά. 

σαχλός, -ή, -ό 1. αυτός που λέει ή κάνει ανοησίες: ~ νεαροί ΣΥΝ. 
ανόητος 2. (ειδικότ.) αυτός που λέει άνοστα αστεία ΣΥΝ. κρύος 3. πο-
λύ απλοϊκός, ανούσιος: ~ βιβλίο | ταινία | έργο. [ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < µτγν. σαχνός «τρυφερός, αδύναµος» (βλ. λ. ψαχνό) ή, κατ' 
άλλη άποψη, < σαφλός (Ποντ.) < παλαιότ. σα-θλός, άλλος τ. τού αρχ. 
σαθρός. Καµία από τις δύο απόψεις δεν ερµηνεύει ικανοποιητικά τη 
σηµασιολ. εξέλιξη]. 

σαχνισί (το) {σαχνισ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΑΡΧΙΤ. προεξέχον αρχιτεκτονικό 
στοιχείο τής βορειοελλαδικής παραδοσιακής κατοικίας: τα χαγιάτια 
και τα σαχνισιά τής Μακεδονίας. [ΕΤΥΜ < τουρκ. sahnisin]. 

σαψαλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σαψάλιασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι) σάψαλο (βλ.λ.) ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι σάψαλο. — σαψά-
λιασµα (το). 

σάψαλο (το) (λαϊκ.) 1. καθετί ετοιµόρροπο: αυτό το σπίτι είναι σκέτο - 
2. (µτφ.) άνθρωπος εξασθενηµένος σωµατικά ή υπερήλικος: όταν τον 
συνάντησα µετά από πολλά χρόνια, ήταν ένα ~· δεν µπορούσε να 
περπατήσει και µε δυσκολία µιλούσε ΣΥΝ. ερείπιο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
caprai «ακατάστατος, κακοντυµένος - οκνηρός»]. 

σβάρνα (η) {σβαρνών} (λαϊκ.) γεωργικό εργαλείο που σέρνεται από 
υποζύγιο και χρησιµεύει στην ισοπέδωση οργωµένου εδάφους ΣΥΝ. 
βωλοκόπος· ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) σβάρνα επισκέπτοµαι διαδοχικά, 
γυρίζω µε τη σειρά: ~ τα µαγαζιά | τους δρόµους | τις ταβέρνες (β) 
παίρνω (κάποιον/κάτι) σβάρνα (i) παρασύρω µε όχηµα, χτυπώ και 
σέρνω (κάποιον/κάτι) (ii) παίρνω µαζί µου στο πέρασµα µου, παρα-
σύρω: ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και πήρε σβάρνα 
τρία άλλα σταθµευµένα || ο χείµαρρος πήρε σβάρνα ό,τι βρήκε στο 
πέρασµα του (iii) τιµωρώ (κάποιον) µαζί µε άλλους για πράξη που 
δεν έκανε ο ίδιος: ένας έκανε το λάθος, αλλά η οργή τού διευθυντή 
τους πήρε όλους σβάρνα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σλαβ. barna, µε ανάπτυξη προθεµ. σ-, πβ. κόνις - σκό-
νη, βώλος - σβώλος]. 

σβαρνίζω ρ. µετβ. {σβάρνισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. θρυµµατίζω 
(χωµατένιους βώλους) µε σβάρνα: ~ το χωράφι ΣΥΝ. βωλοκοπώ 2. ρί-
χνω (κάποιον) στο έδαφος και τον σέρνω: του έριξε µια γροθιά και 
µετά τον σβάρνισε µερικά µέτρα. Επίσης σβαρνώ [µεσν.] {-άς...}. — 
σβάρνι)α)σµα (το). 

σβάστιΚα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ο αγκυλωτός σταυρός (βλ. λ. αγκυλω-
τός), γνωστός κυρ. ως σύµβολο τού ναζιστικού κόµµατος, τού γερµα-
νικού χιτλερικού καθεστώτος, καθώς και των νεοναζιστικών οργα-
νώσεων. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Swastika < σανσκρ. svastika < svasti «ευτυχία, ευεξία» 
(< su- «καλά, ευ→ + asti «είναι»), λόγω τού ότι αυτό το αντικείµενο 
εθεωρείτο σύµβολο καλής τύχης]. 

Σ.Β.Β.Ε. (ο) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος. 
Σ.Β∆.Ε. (οι) Σιδηρόδροµοι Βορειοδυτικής Ελλάδος. 
σβέλτα επίρρ. (λαϊκ.) γρήγορα: κάνε ~, µην καθυστερείς || τέλειωσε το 

καλούπωµα στα ~ || δουλειά τώρα, και ~! 
σβελτάδα (η) {χωρ. πληθ.} η ευελιξία και η ταχύτητα. Επίσης σβελ-
τοσύνη. 

σβέλτος, -η, -ο αυτός που είναι γρήγορος και ευκίνητος: δούλευε µε ~ 
κινήσεις ANT. αργοκίνητος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. svelto < δηµώδ. λατ. *ex-vellitus < λατ. evulsus, µτχ. τ. 
τού evellere «εκβάλλω, αφαιρώ, εξαλείφω»]. 

σβερκιά (η) το χτύπηµα µε την παλάµη στο σβέρκο: του έδωσε/ έφα-
γε µια ~, µόλις εµφανίστηκε µε καινούργιο κούρεµα. 

σβέρκος (ο) το πίσω µέρος τού λαιµού, ο αυχένας: µου πιάστηκε Ι 

πόνεσε ο ~· ΦΡ. (α) κάθοµαι στον σβέρκο (κάποιου) επιβάλλοµαι (σε 
κάποιον) µε τη βία, εξουσιάζω (κάποιον): ο τύραννος κάθισε στον 
σβέρκο τού λαού (β) ψωνίζω από σβέρκο εξαπατώµαι ή αποτυγχάνω. 
Επίσης σβέρκο (το). [ΕΤΥΜ. < αλβ. zverk]. 

σβερκώνω ρ. µετβ. {σβέρκωσα} (λαϊκ.-οικ.) αρπάζω απότοµα (κά-
ποιον) από τον σβέρκο. 

σβέση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) η κατάσβεση, το σβήσιµο: η 
~ τής φωτιάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σβέσις < σβέννυµι «σβήνω» (βλ. λ. 
σβήνω)]. 

σβεστήρας (ο) συσκευή µε την οποία σβήνουµε τη φωτιά· πυροσβε-
στήρας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σβεστήρ, -ήρος < αρχ. σβέννυµι «σβήνω» (βλ. λ. σβή-
νω)]. 

σβεστός, -ή, -όν (λόγ.) σβηστός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
σβέννυµι «σβήνω» (βλ. λ. σβήνω)]. 

σβήνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσβησα, σβήσ-τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. κά-
νω (κάτι) να πάψει να καίει ή να καίγεται: µονάδες τής Πυροσβε-
στικής και τού Στρατού έσβησαν τη µεγάλη πυρκαγιά || - το τσιγάρο 
στο τασάκι || ~ το κερί ANT. ανάβω 2. σταµατώ τη λειτουργία: ~ το 
(ηλεκτρικό) φως | την τηλεόραση | το ραδιόφωνο | τη µηχανή τού αυ-
τοκινήτου ΣΥΝ. κλείνω 3. διαγράφω (κάτι γραµµένο): ο καθηγητής 
έσβησε τις λέξεις από τον πίνακα || ο µπακάλης έσβησε τα βερεσέδια· 
ΦΡ. σβήνω την κλήση | το πρόστιµο ακυρώνω την ισχύ κλήσεως | 
προστίµου από την Τροχαία 4. (µτφ.) κάνω (κάτι) να µην υπάρχει πια, 
να ξεχαστεί, εξαλείφω: έσβησε την προσβολή | τη ντροπή µε αίµα || 
έσβησαν τα παλιά και ξεκίνησαν µια νέα ζωή || τίποτε δεν έσβησε τη 
φήµη του || το κείµενο αυτό επιχειρεί να σβήσει τη µνήµη, την ιστορία, 
τους αγώνες, τον βιωµένο χρόνο των ανθρώπων ΦΡ. (α) σβήσ' τα όλα! 
ξέχασε τα! (β) σβήνω (κάτι) από τη µνήµη κάνω (κάτι) να ξεχαστεί: 
«ο θρίαµβος στο τοπικό ντέρµπι έσβησε από τις µνήµες των φιλάθλων 
τις πρόσφατες αποτυχίες» (εφηµ.) (γ) (µτφ.) σβήνω (κάποιον | κάτι) 
από τον χάρτη βλ. λ. χάρτης 5. (µτφ.) επιτυγχάνω συντριπτική νίκη 
εναντίον (κάποιου) ή τον εξουδετερώνω πλήρως: στον αγώνα ο 
αµυντικός είχε σβήσει τον αντίπαλο επιθετικό 6. µειώνω την ένταση, 
καταπραΰνω: ~ τη δίψα µου µε νερό || δεν βρίσκει γιατρικό να σβήσει 
τον πόνο του 7. (α) (για ασβέστη ή ατσάλι) λειώνω στο νερό: έσβησε 
το πυρωµένο µέταλλο στο νερό (β) προσθέτω στο (φαγητό) υγρό (νε-
ρό, κρασί κλπ.), προτού το κατεβάσω από τη φωτιά: σβήνουµε τα 
υλικά µε λίγο κρασί ♦ (αµετβ.) 8. παύω να καίω: η φωτιά έσβησε || 
φυσάει και το κερί µου σβήνει 9. παύω να λειτουργώ: κάτι έχει η µη-
χανή (τού αυτοκινήτου) και συνεχώς σβήνει || η οθόνη τού υπολογιστή 
σβήνει από µόνη της 10. εξαφανίζοµαι, χάνοµαι: µε την επέλαση τού 
τεχνολογικού πολιτισµού σβήνουν σιγά-σιγά οι παραδόσεις µας || µε 
τα χρόνια έσβησε ο νεανικός τους έρωτας || αν και πέρασαν τόσα 
χρόνια, δεν έσβησε µέσα του ο νεανικός ενθουσιασµός τού δασκάλου 
11. λιποθυµώ: ~, δώστε µου λίγο νερό! 12. πεθαίνω: έσβησε τα 
χαράµατα ήσυχα στο κρεβάτι του· ΦΡ. σβήνει | σώνεται το καντήλι 
(κάποιου) (κάποιος) πεθαίνει: «η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το κα-
ντήλι µου» (λαϊκ. τραγ.). — σβήσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ Από τον νεότ. αόρ. έσβησα (αντί των αρχαιοτ. εσβεσα και 
έσβην) τού αρχ. σβέννυµι (πβ. κ. σαπίζω < έ-σάπ-ησαν, α' πρόσ. ε-
σάπ-ην, αόρ. β' τού αρχ. σήποµαι). Το αρχ. σβέννυµι < *σβέσ-νυ-µι 
(πβ. αόρ. ε-σβες)σ)-α, αρχαιότ.) < I.E. *(z)gwes- «εξαλείφω, σβήνω», 
πβ. σανσκρ. jäsayati «εξολοθρεύω» κ.ά. Οµόρρ. ä-σβεσ-τος, σβέσ-ις 
(-η). ∆υσερµήνευτο παραµένει το αρχικό σ- τού τ. σβέννυµι]. 

σβήνω ή σβύνω; o τύπος τού ενεστώτα σβήνω, επειδή προήλθε 
από τον αόριστο έσβησα (στον οποίο µεταπλάστηκε ο αρχικός αό-
ριστος εσβεσα από αναλογική επίδραση τού γ' πληθ. έσβησαν, 
εσβ-ην, -ης, -η, -ηµεν, -ητε, εσβ-ησαν), γράφεται κανονικά µε -η-: 
σβήνω. Η παλαιότερη γραφή τού ρήµατος µε -υ- προϋποθέτει εντε-
λώς εσφαλµένως ότι ο ενεστώτας παράγεται απευθείας από το 
σβεννϋω, τον µόνο τύπο που έχει -υ-! Η γραφή αυτή τής λέξης ξε-
κίνησε πιθανότατα από το Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής δια-
λέκτου (1835) τού Σκαρλάτου Βυζαντίου, σε µία περίοδο όπου η 
γλωσσική επιστήµη ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. 

σβησιµατιά (η) το σηµάδι που µένει στο χαρτί µετά το σβήσιµο. 
σβήσιµο (το) → σβήνω 
σβηστήρι (το) {σβηστηρ-ιού | -ιών) η γοµµολάστιχα. Επίσης σβήστρα 

κ. σβηστήρα (η) κ. σβηστήρας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < θ. σβησ- (τού ρ. σβήνω, πβ. αόρ. έ-σβησ-α) + παραγ. επίθηµα 

-τήρας, πβ. καθε-τήρας, καυσ-τήρας, σω-τήρας]. σβηστός, -ή, -ό 1. 
σβησµένος: οδηγεί µε ~ τα φώτα || έχει ~ τη µηχανή ΑΝΤ. αναµµένος 
2. (µτφ.) εξασθενηµένος: ~ φωνή | µιλιά. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. σβεστός (κατά τον νεότ. αόρ. έσβησα) < αρχ. σβέννυµι 
< *αβέσ-νυ-µι (βλ. λ. σβήνω)]. σβίγκος (ο) γλύκυσµα µε µορφή 

σφαιριδίων από αλεύρι και αβγά, 
που έχουν τηγανιστεί σε λάδι ή βούτυρο. 
[ΕΤΥΜ. < µέσ. γερµ. swinge]. Σ.Β.Ι.Ε. (οι) Σχολές Βοηθών 

Ιατρικών Επαγγελµάτων. σβολιάζω ρ. → σβωλιάζω σβόλιασµα (το) 
→ σβωλιάζω σβόλος (ο) → σβώλος σβουνιά (η) (λαϊκ.) η κοπριά τού 
βοδιού και άλλων µεγάλων ζώων. 

[ΕΤΥΜ. < βουνιά < *βοωνία < µτγν. βοών, -ώνος «βουστάσιο» < αρχ. 
βοϋς «βόδι». Το σ- (σβουνιά) από τον πληθυντικό: τις βουνιές > οι 
σβουνιές > η σβουνιά]. σβούρα (η) {δύσχρ. σβουρών} 1. κωνικό 

αντικείµενο από ξύλο, µέ- 
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ταλλο ή πλαστικό, µε το οποίο παίζουν τα παιδιά στηρίζοντας το όρθιο στο 
έδαφος και κάνοντας το να περιστρέφεται ή (παλαιότ.) εκσφενδονίζοντας το από 
ψηλά προς το έδαφος, αφού προηγουµένως είχε τυλιχθεί µε κορδόνι (το 
«κορδονέτο»), το οποίο εκτυλισσόµενο του παρείχε τη δυνατότητα να 
περιστρέφεται- ΦΡ. (για πρόσ.) γυρίζω σαν (τη) σβούρα βλ. λ. γυρίζω 2. (µτφ.) 
άτοµο σβέλτο, ευκίνητο: αυτός ο άνθρωπος είναι ~, στιγµή δεν σταµατά. — 
(υποκ.) σβουρίτσα (η). [ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητική λ. από τον θόρυβο που παράγει η 
σβούρα όταν γυρίζει]. σβουράκι (το) {χωρ. γεν.) 1. η µικρή σβούρα: παίζουµε ~; 
2. (ειδικότ.) ηλεκτροκίνητος περιστρεφόµενος δίσκος, που χρησιµοποιείται για 
τη λείανση µωσαϊκών ή άλλων επιφανειών. σβουρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] 
{σβούρ-ισα κ. -ιξα, -ισµένος} ♦ 1. (αµετβ.) περιστρέφοµαι σαν τη σβούρα ♦ 2. 
(µετβ.) (µτφ.-λαϊκ.) χα-στουκίζω: του σβούριξε µια και είδε τον ουρανό σφοντύλι. 
— σβού-ρισµα (το). σβουριχτός, -ή, -ό 1. αυτός που περιστρέφεται 2. σβουριχτή 
(η) το 

χαστούκι ή η σφαλιάρα: έφαγε µια ~. 
σβύνω ρ. → σβήνω 
σβωλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σβώλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
µεταβάλλω (κάτι) σε σβώλους ♦ 2. (αµετβ.) σχηµατίζω σβώλους: σβώλιασε η 
φάβα | ο πουρές. — σβώλιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < σβώλος (βλ.λ.)]. σβώλος (ο) 
µικρή (συνήθ. στρογγυλή) µάζα από χώµα ή από άλλη ύλη: ΤΟ µείγµα έκανε 
σβώλους ΣΥΝ. βώλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βώλος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < βώλος το σ- από συνεκφορές στον πληθυντικό: τους βώλους > οι 
σβώλοι > ο σβώλος (πβ. σβουνιά - βουνιά), ή και από ενικό: ένας βώλος. Η 
γραφή βόλος (µε -ο-) δεν δικαιολογείται, αφού η λ. από το αρχ. βώλος]. 
σγουραινω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σγούρυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) σγουρό: ~ τα 
µαλλιά ΣΥΝ. κατσαρώνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι σγουρός: πώς σγούρυναν έτσι τα 
µαλλιά του; Επίσης σγουρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. σγουροµάλλης, -α, -ικο 1. 
αυτός που έχει σγουρά µαλλιά ΣΥΝ. κα- 
τσαροµάλλης 2. (ειρων.) φαλακρός. Επίσης σγουρόµαλλος, -η, -ο. σγουρός, -ή, 
-ό 1. κατσαρός, βοστρυχωτός: ~ µαλλιά | γένια 2. (συνεκδ.) σγουροµάλλης 3. 
(για φύλλωµα) φουντωτός: ~ βασιλικός. [ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, ίσως < σ- 
προθεµ. (πβ. κ. βώλος - σβώλος) + αρχ. γυρός (βλ. λ. γύρος). Κατ' άλλη άποψη, 
σγουρός < *σβουρός (< σβούρα), που αποσπάστηκε από συνθ. τού τ. 
σβουρόµαλλος]. σγουρώνω ρ. → σγουραινω Σ.∆.Α. (η) Στρατιωτική ∆ιοίκηση 
Αθηνών. Σ.∆.Ο. (το) Συντονιστικό ∆ιυπουργικό Όργανο. Σ.∆.Ο.Ε. (το) Σώµα 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. Σ.∆.Υ.Λ.Σ. (η) Σχολή ∆οκίµων 
Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος. σε1 κ. σ' (πριν από φωνήεν) πρόθ.· µε το 
οριστικό άρθρο σχηµατίζει µία λέξη: ατού, ατής, στον, στην, στο, στα, στων, 
στους, σης· δηλώνει: 1. τόπο: προορισµό | τέρµα κίνησης (+αιτ.) ή θέση στον 
χώρο ή τη θέση όπου συµβαίνει κάτι (+αιτ.)· ειδικότ. δηλώνει: (α) κίνηση µέσα, 
προς το εσωτερικό χώρου ή θέση µέσα σε εσωτερικό χώρο: µπαίνω στο δωµάτιο 
|| έµεινε στο σπίτι για να διαβάσει (β) ανάµεσα: έψαξε µέσα ~ χίλια άλλα για να το 
βρει || είµαι µέσα - τόσο κόσµο κι όµως συνεχίζω να νιώθω µοναξιά (γ) γύρω 
από: κάθισε όλη η οικογένεια στο τραπέζι και άρχισε να τρώει || είχε µια αλυσίδα 
στον λαιµό της (δ) απέναντι | µπροστά: δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο || το 
ρολόι του γυάλιζε στον ήλιο (ε) κοντά (σε κάποιον/κάτι): θα γυρίσει πάλι ~ µένα || 
έχει ένα δέντρο στην πόρτα του (στ) επάνω: έπεσε στο κρεβάτι κατάκοπος || στο 
νερό επιπλέει ένα κούτσουρο (ζ) (+γεν.) για δήλωση τόπου (σπίτι, µαγαζί, 
γραφείο κ.λπ.): πάω στού Κώστα || είµαστε στων Πετροπουλαίων, θες να 'ρθεις 
κι εσύ από 'δώ; 2. προσδιορισµό χρονικού σηµείου ή διαστήµατος (κατά το 
οποίο γίνεται κάτι ή µετά το οποίο γίνεται κάτι) (+αιτ., +επίρρ.): θα βρεθούµε 
στις έξι || στα νιάτα του ήταν όµορφος άντρας || στο άκουσµα τής δυσάρεστης 
είδησης, έπεσε λιπόθυµη || ~ πέντε λεπτά φτάνουµε στο χωριό || ~ λίγο θα είµαστε 
εκεί || ο παππούς του σκοτώθηκε στον ελληνοαλβανικό πόλεµο 3. κατάσταση 
(+αιτ.): ζει - µεγάλη δυστυχία || πέρασε τη ζωή του ~ µεγάλη φτώχια- ΦΡ. (α) στα 
όπα-όπα (έχω κάποιον) µεταχειρίζοµαι κάποιον πολύ καλά, του φέροµαι 
άψογα: την είχε ~, δεν της έλειπε τίποτα (β) πέφτω στα µαλακά καταφέρνω 
ώστε να µην τιµωρηθώ βαριά για παράπτωµα το οποίο έχω κάνει: έπεσε στα µα-
λακά- του έκαναν έγγραφη επίπληξη, ενώ µπορούσαν να τον απολύσουν! 4. τρόπο 
(+αιτ., +τα +επίρρ.): στοιχηθείτε ~ πεντάδες || πήρε το αστείο τους στα σοβαρά 
και παρεξηγήθηκε || είπε κάτι στ'αστεία κι εσύ αµέσως το 'χαψες; || ήπιε τον καφέ 
του στα όρθια και έφυγε βιαστικά || έλα να φάµε κάτι στα γρήγορα και µετά 
φεύγεις || της έδωσε ένα φιλί στα πεταχτά- ΦΡ. (α) στο πόδι πρόχειρα: είναι ένα 
κείµενο γραµµένο ~ (β) στα ίσια χωρίς περιστροφές, ευθέως: µίλα µου ~ και µην 
πας να µου κρύψεις την αλήθεια! 5. αναφορά (+αιτ.): είναι πρώτος στα γράµµατα 
|| είναι πολύ δυνατός ~ αριθµητική 6. αποτέλεσµα (+αιτ.): προήχθη - εφέτη || µε 
το ραβδάκι της τον µεταµόρφωσε ~ βάτραχο- ΦΡ. σε καλό µου.' | σε καλό να µου 
βγει! ευχή για να υπάρξει ευχάριστη εξέλιξη, συνήθ. ύστερα από µία ενέργεια 
υπερβολική: τόσο που έφαγες σήµερα ~ καλό να σου βγει! || ~ καλό µου τόσο 
γέλιο που έκανα απόψε! 7. αιτία (+αιτ.): ψόφησα στην κούραση! 8. σκοπό (+αιτ.): 
τον έχω καλέσει ~ τραπέζι || πρόσκληση ~ γεύµα 9. µέσο ή όργανο (+αιτ.): 
πλήρωσε - δολάρια || τον έσπασαν στο ξύλο- ΦΡ. έρχοµαι | πιάνοµαι στα χέρια 
µε κάποιον παίζω ξύλο µε κάποιον ύστερα από λογοµαχία: κουβέντα στην 
κουβέντα, στο τέλος πιάστηκαν στα χέρια και είδαµε και πάθαµε να τους 
χωρίσουµε! 10. αναλογία | πο- 

σοστό (+αριθµητ.): ένας στους τρεις υποψηφίους περνάει στο πανεπιστήµιο 11. 
συµφωνία (+αιτ.): ο στίχος είναι γραµµένος - δακτυλικό εξάµετρο 12. ποιητικό 
αίτιο (+αιτ.) µε τα σε -τος ρηµατικά επίθετα: ο Γιάννης είναι αγαπητός ~ όλους 
13. ποσό | υπολογισµό κατά προσέγγιση (+αριθµητ.): υπολογίζω τους θεατές ~ 
20.000 14. επίκληση, όρκο (+αιτ.): στην π-ίστη σου, πες µου την αλήθεια! || 
στον θεό που πιστεύεις, σταµάτα να µε βασανίζεις! || σου ορκίζοµαι στα παιδιά 
µου, δεν το έκανα εγώ! 15. τη στάση που κρατά κάποιος απέναντι σε 
κάποιον/κάτι (+αιτ.): ο λαός αντιστάθηκε στη ναζιστική βία. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. είς (βλ.λ.), µε αποβολή τού αρχικού άτονου ει- [ι] και 
ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου -ε, από συνεκφορές όπως: είς έµέ(να) > σ' έµενα 
> σε µένα]. 

σε2 αντων. → εσύ 
Σ.Ε. (η) Συντονιστική Επιτροπή. 
θέα (τα) (λαϊκ.) τα πράγµατα, όλα όσα ανήκουν (σε κάποιον): µάζεψα τα ~ µου 

κι έφυγα || «τα σέα µου, τα µέα µου και βουρ για το τσαρ-δί µου» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. πληθ. τού σέ(γ)ι < τουρκ. sey «πράγµα» ή απευθείας από τουρκ. 
esya «τα έπιπλα, τα πράγµατα, οι αποσκευές» (µε ευφωνική αντιµετάθεση). 
Αναλογικά προς τον τ. σέα πλάστηκε ο τ. µέα µε τον χαρακτηριστικό φθόγγο 
τού α' προσώπου τής αντωνυµίας (µου) από φρ. τα σέα µου → τα µέα µου. 
Απίθανη η παραγωγή από µτγν. λατ. mea «τα δικά µου»]. 

Σ.Ε.Α. (ο) 1. Σύνδεσµος Εφέδρων Αξιωµατικών 2. Σύλλογος Ελλήνων 
Αρχιτεκτόνων 3. Σταθµός Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. 

Σ.Ε.Α.Π. (η) Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού. 
Σ.Ε.Β. (ο) Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών. 
Σ.Ε.Β.Α. (ο) Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών. 
σέβας (το) {χωρ. γεν. εν. κ. πληθ., πληθ. σέβη (τα)} (λόγ.) ο σεβασµός· ΦΡ. τα 

σέβη µου (i) χαίρετε (µορφή χαιρετισµού µε τον οποίο δηλώνεται σεβασµός 
προς ανώτερο συνήθ. αξιωµατούχο, πρόσωπο µε υψηλή θέση και γενικώς 
σεβάσµια πρόσωπα): ~, κύριε Πρόεδρε | Στρατηγέ (ii) χαιρετίσµατα (µε 
παράλληλη συνδήλωση σεβασµού): ~ στην κυρία | στη σύζυγο σας | στον 
καθηγητή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σέβοµαι (βλ.λ.)]. 

σεβασµατα (τα) τα σέβη· εύχρ. στη ΦΡ. τα σεβάσµατά µου χαιρετισµός προς 
πρόσωπο που περιβάλλουµε µε σεβασµό: ~ στον πατέρα σου ΣΥΝ. τα σέβη 
µου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σεβάζοµαι < σέβας (βλ.λ.)]. 

σεβάσµιος, -α, -ο [µτγν.] άξιος σεβασµού: ~ γέροντας ΣΥΝ. αξιοσέ-
βαστος, σεβαστός, σεπτός. 

Σεβασµιότατος (ο) [µτγν.] {Σεβασµιοτάτ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. ως 
προσφώνηση επισκόπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

σεβασµιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. ως προσφώνηση επισκόπου: 
απευθυνόµενοι προς την Υµετέρα ~... 2. η ιδιότητα τού σεβάσµιου. 

σεβασµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1.η εκτίµηση που αισθάνεται κάποιος για άλλον, η 
τιµή που του αποδίδει: τρέφει | δείχνει - προς τους γονείς | τους καθηγητές του 
|| συγκρατήθηκε και δεν είπε τίποτα από ~ προς το πρόσωπο τού θείου του || ο ~ 
µου προς το πρόσωπο του είναι µεγάλος || βαθύς | ψεύτικος | υποκριτικός | 
απόλυτος ~ ANT. ασέβεια-ΦΡ. µε σεβασµό φράση µε την οποία κλείνουµε 
επιστολή που απευθύνουµε προς σεβάσµιο πρόσωπο (ανώτερο ή γεροντότερο) 
2. η φροντίδα για κάτι, ώστε αυτό να διατηρεί το κύρος του, να µη θίγεται, να 
µην προσβάλλεται: ο ~ στους θεσµούς | στους νόµους | στη δηµοκρατία | στις 
παραδόσεις | στην αλήθεια | προς τη φύση || ~ στα ανθρώπινα δικαιώµατα || ~ 
στις µειονότητες 3. (ειδικότ.) ο τρόπος συµπεριφοράς που φανερώνει 
αναγνώριση τής αξίας, τής προσωπικότητας, τής ιδιαιτερότητας κ.λπ. τού 
άλλου: άκουσε τα αιτήµατα τους µε ~ || η πολιτική µας σχεδιάζεται µε - προς τον 
πολίτη || τα προϊόντα µας παράγονται µε ~ στον καταναλωτή || ο ~ προς τον 
πελάτη είναι αρχή τής εταιρείας µας ANT. ασέβεια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
σεβάζοµαι < σέβας (βλ.λ.)]. 

Σεβάστεια (η) πόλη τής Α. Μικράς Ασίας στις όχθες τού Αλυος ποταµού. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο. Η αρχ. Κάβειρα τον 3ο αι. µ.Χ. µετονοµάστηκε σε 
Σεβάστεια προς τιµήν τού Ρωµαίου αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού (λατ. 
Augustus «σεβαστός»). Η σηµερινή τουρκ. ονοµασία Sivas προήλθε από την 
Ελληνική]. 

Σεβαστή (η) γυναικείο όνοµα. 
σεβάστηκα ρ → σέβοµαι 
Σεβαστιανή (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 

γυναικείο όνοµα. 
Σεβαστιανός (ο) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 

όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν., απόδ. τού λατ. August(i)anus, προσωνυµία των κατοίκων 
ρωµαϊκών πόλεων, που έφεραν το όνοµα Augusta «σεβαστή» (> Αύγουστο)]. 
σεβαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συµπεριφέρεται µε σεβασµό. 

— σεβαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
Σεβαστός (ο) ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. Σεβαστιανός]. σεβαστός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) 
σεβάσµιος: ο ~ δάσκαλος | ιερέας || (ειδικότ. σε προσφωνήσεις) Σεβαστοί µου 
γονείς... 2. (για πράγµ.) άξιος σεβασµού: είναι σεβαστά και τα επιχειρήµατα τής 
άλλης πλευράς || οι απόψεις τού καθενός είναι σεβαστές 3. σηµαντικός (ποσοτικά 
ή ποιοτικά): κατέβαλε ένα ~ ποσό || έχει ένα ~ εισόδηµα ΣΥΝ. υπολογίσιµος, 
αξιόλογος ANT. αµελητέος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σεβάζοµαι < σέβας (βλ.λ.)]. 
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Σεβαστούπολη (η) πόλη τής Ν. Ουκρανίας στο Ν∆. άκρο τής Χερσονήσου τής 
Κριµαίας. 

[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Sevastopol < ελλην. σεβαστός + πόλη. Η πόλη ιδρύθηκε από 
τους Ρώσους το 1784 µετά την προσάρτηση τής Κριµαίας, για να δεσπόζει στην 
περιοχή]. Σ.Ε.Β.Ε. (ο) Σύνδεσµος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Σεβίλλη (η) πόλη 
τής Ν∆. Ισπανίας. — Σεβιλλιανός (ο), Σεβιλλιάνα (η), σεβιλλιάνικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού αγγλ. Seville < ισπ. Sevilla < φοιν. sefela «κοιλάδα»]. 
σεβιότ (το) {άκλ.} 1. µαλλί αγγλικής προελεύσεως, που αποτελείται από 

µακριές, λείες και απαλές τρίχες προβάτου 2. νήµα ή ύφασµα 
κατασκευασµένο από το µαλλί αυτό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cheviotte < αγγλ. cheviot, από τους λόφους Cheviot, που 
βρίσκονται µεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας]. 

σεβνταλής  (ο)  {σεβνταλήδες}, σεβνταλού   (η) {σεβνταλούδες} (λαϊκ.) ο 
σφοδρά ερωτευµένος, πρόσωπο που έχει σεβντά, ερωτικό καηµό. — 
σεβνταλήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sevdah < sevda]. 

σεβντάς (ο) {σεβντάδες} (λαϊκ.) η ερωτική λαχτάρα, ο ερωτικός καηµός: έχει 
µέσα του - για µια µελαχρινή || «έχω ~, έχω καηµό, έχω µεγάλο πόνο» (λαϊκ. 
τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ.· < τουρκ. sevda]. 

σέβοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σεβάστηκα} 1. (για πρόσ.) τρέφω εκτίµηση για 
(κάποιον) τιµή: τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς τους | τους 
µεγαλύτερους || εγώ ~ τον εαυτό µου και δεν κάνω πράγµατα που τον µειώνουν 
2. φροντίζω για (κάτι), ώστε αυτό να διατηρεί το κύρος του, να µη θίγεται: ~ 
τους κανόνες τού παιχνιδιού | τα έθιµα τού τόπου µου | τους νόµους | τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα ΣΥΝ. τηρώ, εφαρµόζω 3. (ειδικότ.) συµπεριφέροµαι µε 
τρόπο που φανερώνει αναγνώριση τής αξίας τού άλλου: οι γονείς πρέπει να 
σέβονται την ανάγκη τού παιδιού για παιχνίδι || σεβάσου την κούραση τού άλλου 
και µη φωνάζεις µεσηµεριάτικα! || - τις πεποιθήσεις σου και γι'αυτό δεν θα σε 
πιέσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *tjegw- «φεύγω τροµαγµένος µακριά από κάτι, απο-
σύροµαι, στρέφω τα νώτα έντροµος» (µε συριστικοποίηση τού συµπλέγµατος 
*tj- > *ss- > s- και αντιπροσώπευση τού χειλοϋπερωικού *-gw- ως -β- προ τού 
-ο-), πβ. σανσκρ. tyâjati «εγκαταλείπω», tyaktar-«θεοσεβής» κ.ά. Οµόρρ. σέβ-
ας, σεπ-τός, σεµ-νός (< *σεβ-νός < σέβας), σοβ-αρός κ.ά. Παράγ. σεβ-άζοµαι, 
σεβασ-µός, σεβασ-τός, εύ-σε-βής κ.ά. Το ρ. σέβοµαι θα είχε προφανώς αρχική 
σηµ. «στρέφω το πρόσωπο µου από δέος, από ιερό τρόµο» και στη συνέχεια, 
µε συµπλήρωµα σε αιτ. πτώση, δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου (ως 
θρησκ. όρ.) και τιµής]. 

σεβρό (το) {άκλ.} λεπτό και µαλακό δέρµα κατσικιού, το οποίο υφίσταται 
κατεργασία για την κατασκευή δερµάτινων ειδών (παπουτσιών, γαντιών 
κλπ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chevreau, υποκ. τού chèvre «κατσίκι, γίδα» < λατ. capra 
«γίδα» (θηλ. τού caper, -pri «τράγος»)]. 

οέγα (η) {δύσχρ. σεγών} πριόνι χειρός µε πολύ µικρού πλάτους λάµα, η οποία 
αντικαθίσταται µε άλλες διαφορετικού πάχους ανάλογα µε την ξυλοκοπτική 
εργασία: ηλεκτρική ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sega < ρ. segare «πριονίζω» < λατ. secare «τέµνω, δια-
νοίγω»]. 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (ο) Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών Αθλητικών Σωµατείων. 
οεγάτσα κ. σιγάτσα (η) {δύσχρ. σεγατσών} χειροκίνητο ξυλουργικό πριόνι µε 

λάµα σε τραπεζοειδές σχήµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. segaccio, υποκ. τού sega 
«πριόνι», βλ. λ. σέγά\. 

σενκόντο (το) → σεκόντο 
σεγκούνα (η) → σιγκούνα 
σεγόντο (το) → σεκόντο 
Σ.Ε.∆.Ο. (η) Συνδικαλιστική Ένωση ∆ηµοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων. 
Σ.Ε.∆.Π.Φ.Σ. (ο) Σύλλογος Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού 

Φιλοσοφικής Σχολής. 
Σ.Ε.Ε. (το) 1. Συµβούλιο Εξωτερικού Εµπορίου 2. Συµβούλιο Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών. 
σεζλόνγκ (η) {άκλ.} καλοκαιρινή πολυθρόνα που η ράχη της έχει ρυθµιζόµενη 

κλίση και επιτρέπει να ξαπλώνουµε- συνήθ. τοποθετείται σε ανοιχτό χώρο 
(βεράντες, κήπους, καταστρώµατα πλοίων, παραλίες): στο κατάστρωµα τού 
πλοίου υπήρχαν αρκετές ~ για τους τουρίστες ΣΥΝ. ξαπλώστρα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chaise longue < chaise «καρέκλα» + longue, θηλ. τού επιθ. 
long «µακρύς»]. 

σεζόν (η) {άκλ.} η χρονική περίοδος κατά την οποία αναπτύσσεται µια 
δραστηριότητα: θερινή | τουριστική | θεατρική ~ || ~ των διακοπών || στη µέση 
τής ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. saison < λατ. satio, -önis «σπορά, εποχή σποράς» < ρ. serere 
«σπέρνω, φυτεύω» (µτχ. satus)]. 

Σ.Ε.Η. (το) Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών. 
Σ.ΕΘ.Α. (η) Σχολή Εθνικής Αµυνας. 
σειέµαι ρ. → σείω 
σέικ (το) {άκλ.} µοντέρνος χορός µε ελεύθερες χορευτικές κινήσεις τού κορµού 

και των άκρων στον ρυθµό τής µουσικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. shake «κουνώ, 
σείω»]. 

σέικερ (το) {άκλ.} ελλην. αναµικτήρας- σκεύος στο οποίο αναµειγνύουµε ποτά 
κουνώντας το για λίγη ώρα: ο µπάρµαν έφτειαξε ένα κοκτέιλ ποτών στο ~ || 
φτειάχνω φραπέ στο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. shaker < shake «κουνώ, σείω»]. 

σειληνικός, -ή, -ό → σιληνικός 
Σειληνός (ο) → Σιληνός 
σειναµενος, -η, -ο αυτός που σείεται, κουνιέται- µόνο στη ΦΡ. σει-νάµενος-

κουνάµενος βλ. λ. κουνάµενος. 
[ΕΤΥΜ. < σείω | (λαϊκ.) σειέµαι + -νάµενος κατά το συνώνυµο κουνάµενος (< 
κουνώ + παραγ. επίθηµα -άµενος, βλ.λ.)]. 

σειρά (η) 1. η ακολουθία, η αλληλοδιαδοχή οµοειδών προσώπων ή πραγµάτων 
στην ίδια γραµµή: στην πρώτη ~ καθισµάτων κάθισαν οι επίσηµοι || ο στρατηγός 
επιθεώρησε τις ~ των στρατιωτών || ~ από δέντρα- ΦΡ. (α) µπαίνω στη σειρά (i) 
στέκοµαι πίσω από άλλους περιµένοντας (κάτι): ~, για να πληρώσω τους 
λογαριασµούς (ii) κατατάσσοµαι κατά στοίχους, σε ζυγούς: οι στρατιώτες 
µπήκαν στη σειρά για την παρέλαση ΣΥΝ. στοιχίζοµαι (β) στη σειρά ο ένας πίσω 
από τον άλλον: είχαν τοποθετηθεί δέκα καρέκλες ~ (γ) τής σειράς (i) χαµηλής 
ποιότητας: βιβλία | ρούχα ~ (ii) για κάτι κοινότοπο, συνηθισµένο: σίριαλ ~ 2. 
(συνεκδ.) (α) στίχος λέξεων χειρογράφου ή τυπωµένου κειµένου: το θέµα 
διατυπώνεται στην τρίτη ~ τού ποιήµατος (β) η γραµµή σε σελίδα: η σελίδα έχει 
29 ~ 3. σύνολο πραγµάτων ή εκδηλώσεων που εµφανίζονται ή παρουσιάζονται 
διαδοχικά και σχετίζονται µεταξύ τους, αναφέρονται στο ίδιο θέµα κ.λπ.: µόλις 
κυκλοφόρησε η νέα ~ γραµµατοσήµων || παρακολουθεί ~ µαθηµάτων 
λογοτεχνικής µετάφρασης || ο υπουργός απάντησε σε ~ ερωτήσεων των 
δηµοσιογράφων || δηµοσιεύτηκε ~ άρθρων στις εφηµερίδες για το πρόβληµα των 
ναρκωτικών || ~ απεργιακών κινητοποιήσεων παρέλυσε τους κεντρικούς δρόµους 
τής Αθήνας || κυκλοφορούν σειρές ιστορίας, βιογραφιών, θρησκειών, 
ανθρωπιστικών επιστηµών || µια νέα - µέτρων έρχεται να προστεθεί στα ήδη 
υπάρχοντα για την επίλυση τού κυκλοφοριακού προβλήµατος τής Αθήνας- ΦΡ. 
τηλεοπτική σειρά | σειρά συνεχείας | συνεχιζόµενη σειρά το σύνολο 
επεισοδίων τηλεοπτικού έργου, που χαρακτηρίζονται από αφηγηµατική ενότητα 
και προβάλλονται σε συνέχειες: ετοιµάζονται οι ~ που θα προβληθούν τον 
χειµώνα || µια φιλόδοξη ~ βασισµένη στο έργο γνωστού συγγραφέα ΣΥΝ. σίριαλ 
· 4. η κατάταξη, η ταξινόµηση: έγραψε τα ονόµατα κατ' αλφαβητική - || η έκθεση 
των γεγονότων γίνεται µε χρονολογική ~ || προάγονται κατά ~ αρχαιότητας || οι 
αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά ~ προτεραιότητας-ΦΡ. (α) παίρνω σειρά βλ. λ. 
παίρνω (β) κατά σειρά(ν) (κατά σειράν, λατ. in stirpes, Ιουστιν. Κώδ. 6, 4, 4) 
σύµφωνα µε ορισµένη κατάταξη, µε ιεραρχηµένη ακολουθία: ήταν ο πρώτος ~ 
αγώνας τής οµάδας 5. η θέση που καταλαµβάνει κανείς σε µια ακολουθία: ήρθε 
| είναι η ~ του, για να µιλήσει | να τραγουδήσει || ~ έχει τώρα ο κ. Γεωργίου || ό-
λοι µε τη ~ τους- ΦΡ. (α) µε τη σειρά σύµφωνα µε τη θέση που έχει κανείς σε 
µια ακολουθία: Μη βιάζεστε! Όλοι θα πάρετε ~ (β) εκτός σειράς ανεξάρτητα 
από τη θέση κάποιου σε µια διάταξη: δεν µπορείς να µιλήσεις ~ (γ) σειρά σου 
και σειρά µου για πράξη που γίνεται µε αφορµή κάποια άλλη η οποία 
προηγήθηκε και στην οποία πρέπει να αντιδράσει ή να την ανταποδώσει 
κάποιος: εσύ µίλησες και σε άκουσα- τώρα θα µε ακούσεις κι εσύ- ~ 6. η 
κοινωνική θέση (καταγωγή, τάξη): παντρεύτηκε µια κοπέλα τής ~ του || κάνει 
παρέα και µε άτοµα που δεν είναι τής ~ του' ΦΡ. έχει τη σειρά του έχει 
τακτοποιηθεί οικονοµικά, έχει καλή κοινωνική θέση 7. η τάξη, το να ξέρει 
κανείς τι προηγείται και τι ακολουθεί: έβαλε τη ζωή του σε µια ~· ΦΡ. (α) βάζω 
(κάτι) στη σειρά τακτοποιώ (κάτι), διευθετώ: έβαλε στη σειρά τα βιβλία του (β) 
βγαίνω από τη σειρά µου βγαίνω από τον κανονικό ρυθµό τής ζωής µου (γ) 
παίρνω τα πράγµατα µε τη σειρά εξιστορώ τα συµβάντα µε χρονολογική 
σειρά, λέω τι έγινε πρώτα και τι µετά: λοιπόν, για να καταλάβουµε τι συνέβη, ας 
πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά (δ) βάζω τα πράγµατα σε (µία) σειρά 
οργανώνω, βάζω σε τάξη τα στοιχεία µιας µπερδεµένης κατάστασης: είναι 
ανάγκη να συζητήσουµε και να βάλουµε τα πράγµατα επιτέλους σε µία σειρά! 8. η 
λογική αλληλουχία, η συνοχή, ο ειρµός: αυτά που λέει δεν έχουν ~ · 9. ΣΤΡΑΤ. το 
σύνολο των νεοσύλλεκτων στρατιωτών, που παρουσιάζονται στα Κέντρα 
Εκπαιδεύσεως κατά την ίδια ηµεροµηνία: µπήκε η νέα ~ || οι «παλιοί» 
περιµένουν να έρθει η καινούργια ~, για ν' «αράξουν» • 10. ΝΑΥΤ. σύστηµα 
σχοινιών µε το οποίο διπλώνεται τµήµα τής επιφάνειας τού ιστίου σε 
περίπτωση κακοκαιρίας (βλ. κ. λ. σειράδιό) 11. ΜΟΥΣ. διάταξη των τονικών 
υψών τού συγκερασµένου συστήµατος (βλ.λ.), η οποία τίθεται από τον συνθέτη 
ως συµβατική αρχή τής σύνθεσης ενός µουσικού κοµµατιού- όταν 
χρησιµοποιούνται και οι δώδεκα φθόγγοι τού συγκερασµένου συστήµατος, η 
σειρά είναι δωδε-καφθογγική (βλ. κ. λ. σειραϊκός). — (υποκ.) σειρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σχοινί, χορδή» (η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.), πιθ. < 
*twer-ja ή *twer-sa (µε συριστικοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- 
> *ss- > s-), που συνδ. µε λιθ. tveriù, tvérti «σφίγγω, πιέζω». Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µε τη σειρά (< γαλλ. par ordre(, στην πρώτη 
σειρά (< γαλλ. au premier rang), βάζω στη σειρά (< γαλλ. mettre en ligne), 
σειρά προτεραιότητας (< γαλλ. ordre de priorité), σειρά (τηλεοπτική) (< αγγλ. 
serial) κ.ά.]. σειράδα (η) σχοινί ή ιµάντας µε το οποίο δένεται και σύρεται ένα 
όχηµα από υποζύγιο. 
[ΕΤΥΜ < σειρά (βλ.λ.), στη σηµ. «σχοινί», + παραγ. επίθηµα -άδα]. σειράδιό 
(το) {σειραδί-ου | -ίων κ. -ιών} ΝΑΥΤ. (λόγ.) (συνήθ. στον πληθ.) µικρό σχοινί 
που χρησιµοποιείται για να δένονται τα πανιά κατά σειρές στα ιστιοφόρα πλοία 
για να ελαττωθεί η επιφάνεια τους κατά την κακοκαιρία ΣΥΝ. µούδα. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σειράδιον, υποκ. τού αρχ. σειρά]. σειρά.κός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται µε 
µια σειρά 2. ΤΕΧΝΟΛ.-ΠΛΗΡΟΦ. για ενέργειες που γίνονται µε µια σειρά, που 
ολοκληρώνεται η µία προτού ξεκινήσει η άλλη- (εσφαλµ. σειριακός): ~ σύνδεση 
| θύρα | επεξεργασία | αποθήκευση δεδοµένων ANT. παράλληλος · 3. ΜΟΥΣ. 
σειραϊκή µουσική | σειραϊκό σύστηµα µουσικής σύνθεσης σύ- 
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στηµα που προτάθηκε από τον συνθέτη Αρνολντ Σαίµπεργκ (Α. Schönberg) 
κατά τη δεκαετία τού 1920 ως «µέθοδος σύνθεσης µε δώδεκα φθόγγους» και 
επηρέασε αποφασιστικά την πρωτοποριακή µουσική τού 20ού αι.· στη 
συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν σειρές επίσης ηχοχρωµάτων, εντάσεων, ρυθµών 
κ.λπ. (ολοκληρωτικός σειραϊσµός) (βλ. λ. σειρά). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. serial (music)]. σειραϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΜΟΥΣ. η σειραϊκή µουσική.  — σειράί-στής (ο). 

[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. serialismi. 
σείρακας (ο) → σείρικας 
Σειρήνα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. καθένας από τους θαλάσσιους δαίµονες µε σώµα 
πουλιού, κεφάλι γυναίκας και γοητευτική φωνή, γνωστές από την Οδύσσεια 2. 
(µετωνυµ.) (α) γυναίκα µαγευτικής οµορφιάς, γοητευτική ΣΥΝ. γόησσα (β) 
καθετί που γοητεύει, που επηρεάζει καθοριστικά µε τη γοητεία του: πολλοί νέοι 
κλείνουν τ' αφτιά τους στις ~ τού καταναλωτισµού και παραµένουν ολιγαρκείς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σειρήν (κυρ. πληθ. Σειρήνες), λ. που µαρτυρείται ήδη στο µυκ. 
se-re-mo ka-va-o-re «στο κεφάλι τής σειρήνας», αβεβ. ετύ-µου. Αν θεωρηθεί 
παραδεκτή η σύνδεση µε τη λ. σειρά, τότε οι Σειρήνες θα ήταν αρχικώς εκείνες 
που περικυκλώνουν και δένουν, ενώ η συσχέτιση µε τον αστέρα Σείριο (βλ.λ.), 
ο οποίος συµβόλιζε τη λαµπρότητα και τη θερµότητα, θα θεωρούσε τις Σειρήνες 
ως θεότητες τού µεσηµεριού και τής ήρεµης θάλασσας. Έχει προταθεί ακόµη η 
αναγωγή τής λ. σε άγνωστο θρακο-φρυγικό όρο ή και στο προελ-λην. 
µεσογειακό υπόστρωµα]. σειρήνα (η) 1. συσκευή, όργανο που παράγει ήχο 
µεγάλης εντάσεως, ώστε να προειδοποιεί για έκτακτο γεγονός (ατύχηµα, 
πόλεµο κ.λπ.): όταν ήχησαν οι ~ για αεροπορική επιδροµή, όλοι έτρεξαν στα 
καταφύγια 2. (ειδικότ.) η αντίστοιχη συσκευή µικρού µεγέθους, που χρη-
σιµοποιούν τα περιπολικά τής αστυνοµίας, τα πυροσβεστικά σχήµατα, τα 
ασθενοφόρα καθώς κινούνται. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. sirène (αρχικώς «συσκευή µεταδόσεως ήχων µέσα 
στο νερό») < δηµώδ. λατ. sirena < λατ. siren < αρχ. Σειρήν, -ήνος (βλ.λ.)]. 
σειρήτι (το) → σιρίτι σειριά (η) (λαϊκ.) η γενιά ΣΥΝ. σόι, φύτρα. σειριακός, -ή, 
-ό → σειραϊκός 
σειρίδα (η) 1. το σιρίτι (βλ.λ.) · 2. ΤΕΧΝΟΛ. το σύνολο µονωµένων αγωγών 
(καλωδίων), που είναι τυλιγµένοι µεταξύ τους κατά µήκος, περιβάλλονται από 
πλαστικό συνήθ. κάλυµµα και χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία φορητών 
συσκευών µε ρεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σειρίς, -ίδος, υποκ. τού ουσ. σειρά]. 
σείρικας κ. σείρακας (ο) ασθένεια των φυτών από µύκητες, που τα ξεραίνει 
πρώιµα. — σειρικιάζω ρ. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. Σείριος (ο) {-ου κ. -ίου} ο 
µεγαλύτερος αστέρας τού αστερισµού τού Μεγάλου Κυνός, ο φωτεννότερος 
απλανής αστέρας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Το γεγονός ότι ο Σείριος 
χρησιµοποιήθηκε ως προσωποποίηση τής µεσηµβρινής ζέστης και λαµπρότητας, 
έχει οδηγήσει στο να συνδεθεί µε το ρ. σείω (µε ενδιάµεση σηµ. «ταράζοµαι, 
εξεγείροµαι - σπινθηροβολώ, λάµπω») και µε σανσκρ. tvis- «διεγείροµαι, 
λάµπω», tvesâ «σπινθηροβόλος, λαµπρός», αβεστ. èwis-ra (ίδια σηµ. και όµοιο 
επίθηµα µε τη λ. Σείριος). Σε αυτή την περίπτωση, η λ. Σείριος θα προερχόταν 
από τ. *tweis-ro-]. σειροδέτηση (η) [1884] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
ΝΑΥΤ. το δέσιµο των σειραδίων (βλ.λ.), ιδ. σε περίπτωση κακοκαιρίας ΣΥΝ. 
µου-δάρισµα. —σειροδετώ ρ. [1858] {-είς...}. σειρόδετος, -ος, -ο [1858] ΝΑΥΤ. 
δεµένος σε σειρά (σηµ. 1): ~ ιστία. σεις αντων. → εσύ 
σεισάχθεια (η) {χωρ. πληθ.} (στην αρχαιότητα) νοµοθετικό µέτρο τού 

Σόλωνος, που προέβλεπε την κατάργηση των δηµοσίων και των ιδιωτικών 
χρεών. 

[ETYM. αρχ. < *σεισ-αχθής < σεισ- (< ρ. σείω, πβ. αόρ. σεϊσ-αί) + -αχθής < 
άχθος «βάρος, φορτίο»]. σεισιµο (το) → σείω 
σείσµα (το) {σείσµ-ατος | -ατα, -άτων} το λίκνισµα τού σώµατος (κυρ. κατά το 
βάδισµα). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σείσµα < αρχ. σείω]. σεισµικός, -ή, -ό [1844] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε σεισµό: ~ δονήσεις | φαινόµενα | έξαρση | δράση | 
ένταση | διάρκεια | βάθος | ρήγµα 2. (α) σεισµικό κύµα η ταλάντωση που 
προκαλεί το φυσικό φαινόµενο τού σεισµού και που διαδίδεται στο εσωτερικό ή 
στην επιφάνεια τής Γης (β) σεισµική ζώνη περιοχή που θεωρείται ότι βρίσκεται 
στο σηµείο επαφής και συµπίεσης των πλακών τής λιθόσφαιρας και στην οποία 
εκδηλώνονται οι περισσότεροι σεισµοί (γ) σεισµική ακολουθία το σύνολο των 
προσεισµών, τού κύριου σεισµού και των µετασεισµών που γεννιούνται σε έναν 
τόπο κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος µε αυξηµένη σεισµική 
δράση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismique]. σεΐσµικότητα (η) 
{χωρ. πληθ.} το µέγεθος και η συχνότητα γένεσης των σεισµών σε µια 
ευρύτερη περιοχή: η ~ τής Πελοποννήσου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. séismicité]. σεισµογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} το σύνολο 
των παραγόντων που προκαλούν σεισµούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. séismogenèse]. σεισµογενής, -ής, -ές {σεισµογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που προέρχεται από σεισµό: ~ ρηγµατώσεις.   — σεισµογενώς επίρρ.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < σεισµός + -γενήςκ γένος]. 

σεισµογενής - σεισµογόνος. Οι λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά, 
αν και συχνά συγχέονται στη χρήση τους: σεισµογενής είναι αυ 
τός που προέρχεται ή γίνεται από σεισµούς (σεισµογενής ρηγµά- 
τωση τού εδάφους, σεισµογενείς µετατοπίσεις | αλλοιώσεις, σει 
σµογενή φαινόµενα)- σεισµογόνος είναι αυτός που προκαλεί σει 
σµούς (σεισµογόνο ρήγµα, σεισµογόνοι παράγοντες). Εποµένως, 
όταν θέλουµε να πούµε για µια περιοχή ότι προκαλεί συχνά σει 
σµούς, θα πούµε ότι είναι σεισµογόνος περιοχή-αν θέλουµε, αντι 
θέτως, να πούµε ότι πάσχει από σεισµούς, ότι υφίσταται σει 
σµούς, θα την χαρακτηρίσουµε ως σεισµόπληκτη | σεισµοπαθή πε 
ριοχή (τα σεισµόπληκτος | σεισµοπαθής σηµαίνουν και τον άν 
θρωπο που έχει υποστεί ζηµιές από σεισµούς). Από αυτά προκύ 
πτει ότι πρέπει να αποφύγουµε να πούµε σεισµογενής περιοχή εί 
τε µε τη σηµασία «περιοχή που προκαλεί σεισµούς» είτε µε τη ση 
µασία «περιοχή που υφίσταται σεισµούς». →-γενής 

σεισµογόνος, -ος, -ο [1886] αυτός που προκαλεί σεισµούς: ~ ρήγµα 
Ι ζώνη | περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σεισµογενής. 

σεισµόγραµµα (το) {σεισµογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} το σεισµο-γράφηµα 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismogramme]. 

σεΐσµογράφηµα (το) {σεισµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η γραφική παράσταση 
σεισµικής δόνησης. 

σεισµογραφία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής σεισµολογίας που ασχολείται µε τη 
µελέτη των σεισµικών δονήσεων.  — σεισµογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismographie]. 

σεισµογράφος (ο) [1877] συσκευή που καταγράφει τις σεισµικές δονήσεις (το 
επίκεντρο, την ένταση τους κ.λπ.): ο ~ τού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε 
σεισµό εντάσεως 4,2 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βορείως των Κυθήρων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
séismographe]. 

σεισµολογία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής γεωφυσικής που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των σεισµικών δονήσεων. — σεισµολογικός, -ή, -ό 
[1893]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismologie]. 

σεισµολόγος (ο/η) [1897] ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη σεισµολογία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismologue]. 

σεισµοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής σεισµολογίας που ασχολείται µε τη 
µέτρηση των σεισµικών δονήσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
seismometry]. 

σεισµοµετρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη σεισµοµετρία ή µε το 
σεισµόµετρο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. seismometric]. 

σεισµόµετρο (το) {σεισµοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τής εντάσεως των 
σεισµών, ανάλογο µε τον σεισµογράφο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. seismometer], 

σεισµοπαθής, -ής, -ές [1886] {σεισµοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} σεισµόπληκτος 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σεισµογενής. [ΕΤΥΜ. < σεισµός + -παθής 
< θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 

σεισµόπληκτος, -η, -ο [1893] (για τόπους κ. πρόσ.) αυτός που έχει υποστεί 
ζηµιές ή καταστροφές από σεισµό: ~ περιοχή || η κυβέρνηση ενέκρινε ειδικό 
κονδύλι για τους ~ κατοίκους των Γρεβενών || (κ. ως ουσ.) ανθρωπιστική 
βοήθεια για τους ~ ΣΥΝ. σεισµοπαθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σεισµογενής. [ΕΤΥΜ < 
σεισµός + -πληκτος < πλήττω]. 

σεισµός (ο) 1. δόνηση τού εδάφους που οφείλεται στα κύµατα που παράγονται, 
όταν τα πετρώµατα τής Γης σπάζουν από τη δράση δυνάµεων που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της: η διάρκεια | η πρόγνωση τού ~ || µεγάλος | µικρός | 
καταστρεπτικός | ισχυρός | δυνατός | τεκτονικός (βλ.λ.) | ηφαιστειογενής (που 
προέρχεται από ηφαιστειακή έκρηξη) | επιφανειακός | υποθαλάσσιος - || γίνεται 
~ || έκανε σεισµό ΣΥΝ. εγκέλαδος- ΦΡ. (α) εστία σεισµού το σηµείο στο 
εσωτερικό τής Γης όπου γίνεται η θραύση των πετρωµάτων κατά µήκος ενός 
ρήγµατος (β) επίκεντρο σεισµού το σηµείο στην επιφάνεια τής Γης που 
βρίσκεται ακριβώς πάνω από την εστία τού σεισµού (γ) µέγεθος σεισµού το 
ποσό τής ενέργειας που εκλύεται κατά τον σεισµό' µετριέται στην κλίµακα 
Ρίχτερ (δ) ένταση σεισµού οι συνέπειες τού σεισµού, τα καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα τού σεισµού σε κατοικηµένη περιοχή· µετρνέται στη 
δωδεκάβαθµη κλίµακα Μερκάλι (ε) σεισµοί, λοιµοί, λιµοί και καταποντισµοί 
(πβ. Ακολουθία τής Αρτοκλασίας: έτι δε-όµεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την 
άγίαν Έκκλησίαν και την πόλιν ταύτην [...] άπα λοιµού, λιµού, σεισµού, 
καταποντισµοϋ) για περιπτώσεις πολύ µεγάλων φυσικών καταστροφών που 
συµβαίνουν στο ίδιο ή σε πολύ κοντινό διάστηµα (στ) δίνω σεισµούς 
προκαλώ, παράγω σεισµούς: η περιοχή γύρω από αυτό το ρήγµα έχει δώσει δύο 
µεγάλους σεισµούς 2. (µτφ.) πολύ µεγάλη αναταραχή ή αντίδραση: έγινε ~, 
όταν µαθεύτηκε το µυστικό || ~ στο στάδιο από τον ενθουσιασµό των οπαδών || 
κοινωνικό ~ φοβάται η κυβέρνηση λόγω των σκληρών οικονοµικών µέτρων 
ΣΥΝ. χαµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σείω (βλ.λ.)]. 

σεισµοσκόπιο (το) [1893] {σεισµοσκοπί-ου | -ων} η συσκευή καταγραφής τού 
χρόνου ή τής εκδηλώσεως σεισµικής δόνησης. [ΕΤΥΜ. < σεισµός + -σκόπιο 
< σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
séismoscope]. 

σεισοπυγίς (η) {σεισοπυγίδος} (λόγ.) η σουσουράδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σεισοπυγίς, -ίδος < σεισο- (< αρχ. σείω, πβ. αόρ. σεΐσ- 
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ai) + - πυγίς < αρχ. πυγή «οπίσθια» (βλ.λ.)]. 
σειστός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που κουνιέται, που λικνίζεται όταν περπατά: ~ και 

λυγιστός. [ETYM. αρχ < σείω]. 
σείστρο (το) (λόγ.) ΜΟΥΣ. 1. (γενικά) όργανο µε µεταλλικό, πήλινο ή ξύλινο 

σκελετό σε σχήµα πετάλου, τον οποίο τέµνουν κάθετα ράβδοι µε αντικείµενα 
που παράγουν θόρυβο, όταν κουνά κανείς ρυθµικά το όργανο 2. (ειδικότ.) το 
ντέφι (βλ.λ.) 3. το γλωσσίδι των κουδουνιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σεΐστρον < αρχ. 
σείω (θ. σεισ-, πβ. αόρ. σεϊσ-αι) + πα-ραγ. επίθηµα -τρον, πβ. πλήκ-τρον, 
στέγασ-τρον]. 

σεΐχης (ο) {σεΐχηδες} µουσουλµάνος φύλαρχος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. §eyh < αραβ. Sayh]. 

σείω ρ. µετβ. {έσεισα, σείοµαι κ. (λαϊκ.) σειέµαι (λαϊκ. µτχ. σεινάµε-νος, -η, -
ο), σείστηκα} 1. κάνω (κάτι) να κουνιέται πέρα δώθε, το δονώ: δυνατός αέρας 
έσειε τα κλαδιά και τους κορµούς των δέντρων || σείστηκε το έδαφος από τον 
σεισµό ΣΥΝ. ταλαντεύω, ταρακουνώ 2. (µεσοπαθ. σειέµαι) βαδίζω καµαρωτά: 
σειέται και λυγιέται 3. (η µτχ. σεινάµενος, -η, -ο) βλ.λ. — σείσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *tweis- «ταράζω, ταρακουνώ» (µε συριστικοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-), πβ. σανσκρ. tvésati 
«ταρακουνώ», αβεστ. Owyä «τρόµος, κίνδυνος» κ.ά. Παράγ. σεισ-µός, σεισ-
τός, σεϊσ-τρο(ν), ίσως κ. Σείριος (βλ.λ.)]. 

Σ.Ε.Κ. (οι) (παλαιότ.) Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους. 
ΣΕΚΑΜ | SECAM (το) {άκλ.} το σύστηµα µεταδόσεως έγχρωµου τη-

λεοπτικού σήµατος γαλλικής προελεύσεως, που χρησιµοποιείται στη Γαλλία 
και σε διάφορες χώρες τής Α. Ευρώπης, στην Ασία κ.α. (πβ. ΠΑΛ | PAL, 
NTSC). 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής γαλλ. φρ. Séquentiel Couleur à Mémoire «διαδοχικό 
χρώµα στη µνήµη»]. 

σεκάνς (η) {άκλ.} (στον κινηµατογράφο) η σειρά πλάνων που αποτελούν µια 
ενότητα (στην όλη δοµή τού έργου) µε αρχή, µέση και τέλος: σε µια ~ τού 
έργου οι ληστές επιτίθενται σε ένα καραβάνι, αρπάζουν ό,τι βρίσκουν και 
φεύγουν βάζοντας φωτιά στις άµαξες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. séquence < µεσν. λατ. 
sequentia «ακολουθία» < λατ. sequor «ακολουθώ» (µτχ. sequens, -ntis)]. 

Σ. Ε Κ. Β. (ο) Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου. 
Σ.Ε.Κ.Ε. (η) Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος. 
σεκιουριτάς (ο) {σεκιουριτάδες} (λαϊκ.) άνδρας ιδιωτικής υπηρεσίας παροχής 

ασφάλειας (σεκιούριτι). 
σεκιοόριτι (η) {άκλ.} ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο 

προσωπικό, φύλακες και συστήµατα ασφαλείας, ώστε να παρέχει επαρκή 
προστασία σε πρόσωπα, κατοικίες, καταστήµατα κ.λπ. ή να φροντίζει για την 
τήρηση τής τάξης σε έναν χώρο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. security < µέσ. αγγλ. 
securitee < λατ. securitas < securus «ασφαλής, ανέµελος» < se «χωρίς» (< sed) 
+ curus < cura «φροντίδα»]^ 

σεκλέτι κ. σικλέτι (το) {σεκλετ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) η στενοχώρια, η βαρυθυµία: 
ερωτικά - ΣΥΝ. νταλκάς, καηµός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. siklet «βάρος, θλίψη, 
καηµός»]. 

σεκλετίζω κ. σεκλεντίζω κ. σικλεντίζω ρ. µετβ. (σεκλε(ν)τίσ-τη-κα, -µένος) 
(λαϊκ.) στενοχωρώ: ήταν άκεφος και σεκλετισµένος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sikildim, 
αόρ. τού sikilmak]. 

Σ. Ε. Κ Ο. Β. Ε. (τα) Συνεταιριστικά Εργοστάσια Κονσερβοποιίας Βόρειας 
Ελλάδας. 

σεκόγια (η) κωνοφόρο δέντρο τής Β. Αµερικής, το ψηλότερο στον κόσµο, τού 
οποίου το ξύλο χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ξυλουργική, την επιπλοποιία 
κ.α. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sequoia, από το όνοµα τού Αµερικανοϊνδιάνου µελετητή 
George G. Sequoya]. 

σεκονταρω κ. σεγκοντάρω → σιγοντάρω 
σεκόντο κ. σεγκόντο κ. σεγόντο κ. σιγόντο (το) 1. ΜΟΥΣ. η δεύτερη φωνή στην 

εκτέλεση τραγουδιού: κάνω - σε κάποιον || τραγουδώ πρίµο ~ 2. (µτφ.) η 
υποστήριξη των απόψεων ή των προσπαθειών κάποιου· ΦΡ. κρατάω σεκόντο 
(σε κάποιον) υποστηρίζω (κάποιον) σε αυτό που κάνει, τον ενισχύω: µιλούσε 
εναντίον µου ο Μιχάλης, κρατούσε σεκόντο κι ο Αντώνης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. secondo < λατ. secundus «δεύτερος, ακόλουθος, επόµενος» 
(< ρ. sequor «ακολουθώ»)]. 

σέκος επίθ.· {µόνο στο αρσ.} (λαϊκ.) ξερός· κυρ. στη ΦΡ. µένω σέκος | αφήνω 
(κάποιον) σέκο (i) µένω άναυδος: µόλις έµαθε τι συνέβη, έµεινε σέκος (Η) 
πεθαίνω ακαριαία, µένω στον τόπο: τον χτύπησε και τον άφησε σέκο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. secco «ξερός» < λατ. siccus]. 

σεκρετέρ (το) {άκλ.} έπιπλο που χρησιµοποιείται ως γραφείο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
secrétaire «γραφείο - γραµµατέας» < µεσν. λατ. secretariusj. 

σέκτα κ. σέχτα (η) {σεκτών} 1. η οργανωµένη οµάδα προσώπων στους 
κόλπους µιας θρησκείας, που χαρακτηρίζεται από συνοχή 2. οµάδα στους 
κόλπους πολιτικού κόµµατος µε δογµατικές αντιλήψεις. [ΕΤΥΜ. < λατ. secta 
«οδός, πορεία» < p. sequor «ακολουθώ» (από µτχ. τ. *sectus αντί τού 
νεότερου αναλογικού secutus)]. 

σεκταρισµός κ. σεχταρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των πεποιθήσεων 
των µελών µιας σέκτας 2. η στάση, η συµπεριφορά ενός προσώπου (στον 
χώρο τής θρησκείας, τής πολιτικής κ.λπ.), που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανεκτικότητας, φανατισµό και από στενότητα πνεύµατος. — σεκταριστής (ο), 
σεκταρίστρια (η), σεκταριστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
sectarisme. Βλ. κ. σέκτα]. 

σέλα (η) {σελών} 1. κάθισµα προσαρµοσµένο στη ράχη αλόγου, στο οποίο 
κάθεται ο αναβάτης ΣΥΝ. (λόγ.) εφίππιο 2. (γενικότ.) κάθισµα 

ποδηλάτου ή µοτοσυκλέτας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σέλ(λ)α < λατ. sella < *sed-la < ρ. sedere «κάθοµαι»]. 

σελαγίζω ρ. αµετβ. {σελάγισα} ακτινοβολώ, φεγγοβολώ. — σελάΥ!-σµα 
(το) [µτγν.] κ. σελαγισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σελαγίζω | αρχ. σελαγώ (-έω) < αρχ. σέλας (βλ.λ.), µε 
παρέκταση -αγ-]. 

σελάδικο (το) το σελοποιείο (βλ.λ.). 
σελάς (ο) {σελάδες} ο σελοποιός (βλ.λ.). 
σέλας (το) {σέλαος | χωρ. πληθ.} 1. η έντονη λάµψη, η φεγγοβολή 2. ΑΣΤΡΟΝ. 

φωτεινό φαινόµενο, ορατό κυρ. στις βόρειες ή στις νότιες πολικές περιοχές 
τής Γης, που εµφανίζεται µε διαφορετικά χρώµατα και οφείλεται στην είσοδο 
φορτισµένων σωµατιδίων, που προέρχονται από τον Ήλιο, στα ανώτερα 
στρώµατα τής ατµόσφαιρας: βόρειο | νότιο πολικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., αρχαϊκού σχηµατισµού σε -ας, αγν. ετύµου, κυρ. λόγω τού 
αρχικού σ-. Αµφίβολη από φωνολογικής πλευράς παραµένει η σύνδεση µε 
αβεστ. xvaranah- «η λάµψη τής δόξας», σανσκρ. svàrnara, πιθ. «η λάµψη τού 
φωτός», ενώ αδύνατη φαίνεται η συσχέτιση µε το αρχ. είλη «η θερµότητα τού 
ηλίου», καθώς δεν ερµηνεύει επαρκώς τη διατήρηση τού σ- στον τ. σέλας και 
τη µη µετατροπή του σε δασύ φθόγγο]. 

σελασφόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που εκπέµπει φως ΣΥΝ. φεγγοβόλος, λαµπρός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σέλας + -φόρος < φέρω]. 

σελάχι1 κ. σαλάχι (το) {σελαχ-ιού | -ιών} ψάρι µε πεπιεσµένο στη ράχη και την 
κοιλιά σώµα, πλακοειδή λέπια, µεγάλη ουρά σαν µαστίγιο (που έχει µερικές 
φορές δηλητηριώδες αγκάθι), το οποίο κολυµπά γρήγορα και συνήθ. κινείται 
σε αµµώδεις και λασπώδεις βυθούς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σελάχιον, υποκ. τού 
σέλαχος, εκφραστ. σχηµατισµός σε -χος (πβ. τέµα-χος, τάρι-χος), που 
προέρχεται από τη λ. σέλας (βλ.λ.), άποψη την οποία υποστήριζαν και οι 
αρχαίοι συγγραφείς, µε την έννοια ότι ορισµένα από τα ψάρια τής κατηγορίας 
αυτής εκπέµπουν φωσφορίζουσα ακτινοβολία]. 

σελάχι2 κ. σιλάχι (το) {σελαχ-ιού | -ιών} η δερµάτινη ζώνη στην οποία 
τοποθετούσαν τα όπλα τους οι φουστανελοφόροι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. silah 
«όπλο»]. 

σελαχοειδης, -ής, -ές {σελαχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µοιάζει 
µε το σελάχι1. Επίσης σελαχώδης, -ης, -ες [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Σ.Ε.Λ.Ε. (ο) Σύλλογος Εγκεκριµένων Λογιστών Ελλάδος. 
σελέµης (ο) {σελέµηδες}, σελέµισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο 

που ζει σε βάρος των άλλων, κοινωνικό παράσιτο ΣΥΝ. τζα-µπατζής, 
χαραµοφάης.  — σελέµικος, -η, -ο, σελεµιάζω p., σελέµικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. selem]. 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (η) Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Σελεύκεια (η) {-ας κ. -είας} ονοµασία δώδεκα αρχαίων πόλεων που έκτισε ο 
Σέλευκος Α' (ο Νικάτωρ, βασιλιάς τής Συρίας, 4ος-3ος αι. π.Χ.), µε 
γνωστότερη την πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία 
τη βυζαντινή εποχή υπήρξε πρωτεύουσα οµώνυµου θέµατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τόπων., από το όν. τού (εκ των διαδόχων τού Μ. Αλεξάνδρου) 
Σέλευκου Α' τού Νικάτορος («νικητή»)]. 

Σέλευκος (ο) {-ου κ. -εύκου} 1. όνοµα αρχαίων βασιλέων τής Συρίας: ~∆'ο 
Φιλοπάτωρ 2. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν., < σε- (< διε-, θεσσαλ. τ. τού δια < *δ/α) + λευκός, µε τη σηµ. «ολόλευκος» 
(πβ. επίθ. ζά-λευκος)]. 

σεληναίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) ο σεληνιακός (βλ.λ.). 
σεληνάκατος (η) {σεληνακάτ-ου | -ων, -ους} το τµήµα διαστηµοπλοίου το οποίο 

είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για προσσελήνωση. [ΕΤΥΜ. < σελήνη + άκατος 
(βλ.λ.), απόδ. τού αγγλ. lunar module]. 

Σελήνη (η) {χωρ. πληθ.) ο φυσικός δορυφόρος τής Γης, που περιστρέφεται από 
τα δυτικά προς τα ανατολικά: ο δίσκος τής - || «Από τη Γη στη ~» (τίτλος 
βιβλίου τού Ιουλίου Βερν) || η κατάκτηση τής ~ || έκλειψη Σελήνης || η σκοτεινή 
πλευρά τής ~ (η πλευρά που δεν είναι ορατή από τη Γη)· ΦΡ. (α) φάσεις τής 
Σελήνης οι µεταβολές τής όψεως τού φωτιζόµενου τµήµατος τής Σελήνης (β) 
ΑΣΤΡΟΝ. νέα Σελήνη φάση κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται ανάµεσα στον 
Ήλιο και τη Γη και στρέφει προς αυτήν τη σκοτεινή της όψη (γ) ΑΣΤΡΟΝ. 
Σελήνη Αµητού βλ. λ. αµητός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σελήνη | σελάνα (δωρ.) < *σελάσ-ά < σέλας (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα *-nâ (πβ. λατ. luna «σελήνη» < lux «φως»). Η λ. σελήνη 
αντικατέστησε το αρχαϊκό ουσ. µήνη (< µήν, µηνός « µήνας «), πράγµα που 
οφείλεται στη σύνδεση τής σελήνης µε υπερφυσικά φαινόµενα θρησκευτικού 
χαρακτήρα (πβ. νεοελλ. φεγγάρι < φέγγω). Στις λατινογενείς γλώσσες η λ. που 
χρησιµοποιείται για τη σελήνη είναι συνήθ. θηλυκού γένους, αντιτιθέµενη 
έτσι προς την αντίστοιχη λ. για τον ήλιο (λ.χ. ισπ. el sol - la luna)]. 

σεληνιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {σεληνιάσ-τηκα, -µένος} παθαίνω κρίση 
επιληψίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σεληνιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη Σελήνη: ~ φως· ΦΡ. (α) 
σεληνιακός µήνας το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για µια πλήρη 
περιστροφή τής Σελήνης γύρω από τη Γη (β) σεληνιακό τοπίο (µτφ.) τόπος 
ερηµωµένος χωρίς ίχνος ζωής: η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί και θυµίζει ~. 

σεληνιασµένος, -η, -ο αυτός που πάσχει από επιληψία. 
σεληνιασµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ασθένεια τής επιληψίας (που, σύµφωνα 

µε παλαιότερες αντιλήψεις, οφειλόταν στην επίδραση 
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τής Σελήνης). σελήνιο (το) [1847] {σεληνίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 
αµέταλλο συµπαγές στοιχείο (σύµβολο Se), που µοιάζει µε το θείο 
στις αντιδράσεις του, λαµβάνεται κυρ. ως υποπροϊόν εξευγενισµού 
τού χαλκού και απαντά σε ποικίλες µορφές (µία από αυτές 
χρησιµοποιείται ως φωτοα-γωγός σε ηλεκτρονικές συσκευές) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). — σε-ληνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. selenium]. σεληνίτης (ο) 
{σεληνιτών} ποικιλία γύψου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σελήνη. Η ποικιλία 
γύψου ονοµαστής έτσι, επει-δή εθεωρείτο ότι αυξανόταν ή έφθινε 
ανάλογα µε τις φάσεις τής Σελήνης]. σεληνογραφία (η) [1799] 
{σεληνογραφιών} η περιγραφή τής επιφάνειας τής Σελήνης µε τη 
µέθοδο τής γεωγραφίας. — σεληνογραφι-κός, -ή,-ό [1882]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sélénographie]. σεληνογράφος 
(ο) [1861] ο επιστήµονας που ειδικεύεται στη σκηνογραφία. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sélénographe]. σεληνοειδής, -ής, -
ές [µτγν.] {σεληνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα τής Σελήνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
σεληνοηλιακος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Σελήνη και τον 
Ήλιο ταυτόχρονα: ~ ηµερολόγιο | παρατηρήσεις. σεληνοκεντρικός, -ή, 
-ό [1892] αυτός που αναφέρεται στο κέντρο τής Σελήνης- ΦΡ. 
σεληνοκεντρικές συντεταγµένες σύστηµα συντεταγµένων στο οποίο 
λαµβάνεται ως αρχή το κέντρο τής Σελήνης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. selenocentric]. σεληνολογια (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής 
αστρονοµίας που µελετά τη Σελήνη. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenology]. 
σεληνολόγος (ο/η) αστρονόµος που µελετά τη Σελήνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenologist]. σεληνοσκόπιο 
(το) {σεληνοσκοπί-ου | -ων} (παλαιότ.) ειδικό τηλεσκόπιο για την 
παρακολούθηση τής κίνησης τής Σελήνης στον ουράνιο θόλο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenoscope]. 
σεληνοτοπογραφία (η) {σεληνοτοπογραφιών} η τοπογραφική πε-
ριγραφή τής επιφάνειας τής Σελήνης.  — σεληνοτοπογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenotopography]. 
σεληνοτροπισµός (ο) σπάνιο φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένα φυτά 
επηρεάζονται από το σεληνιακό φως. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. selenotropism]. σεληνόφως [µτγν.] {σεληνόφωτος | χωρ. πληθ.} 
κ. σεληνόφωτο (το) το φως τής Σελήνης: βαρκάδα υπό το ~ || «Η 
σονάτα τού σεληνόφωτος» (Γ. Ρίτσος). σεληνοφώτιστος, -η, -ο [1866] 
αυτός που φωτίζεται από τη Σελήνη 
ΣΥΝ. φεγγαρόφωτος, φεγγαρόλουστος. σεληνόφωτος, -η, -ο (λογοτ.) 
σεληνοφώτιστος. σελίδα (η) 1. καθεµιά από τις δύο όψεις ενός 
φύλλου χαρτιού, πάνω στην οποία γράφει ή τυπώνει κανείς κάτι 
(κείµενο, σχέδιο, εικόνα): η ~ ενός βιβλίου | εφηµερίδας | περιοδικού || 
το συµβάν ήταν στην πρώτη ~ όλων των εφηµερίδων || το διάβασα 
αναλυτικά στις µέσα ~ || στην τελευταία ~ τής εφηµερίδας υπάρχει ένα 
χιουµοριστικό κείµενο- ΦΡ. (µτφ.) (α) αλλάζω | γυρίζω σελίδα 
µεταβάλλω τη συµπεριφορά µου, τη στάση µου ή µια κατάσταση: 
είναι καιρός να γυρίσουµε σελίδα και να ανοιχτούµε στον σύγχρονο 
κόσµο (β) ανοίγω νέα σελίδα ανοίγω νέους δρόµους: η άρση τού 
εµπάργκο ανοίγει νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών || µια 
ανακάλυψη που ανοίγει νέα σελίδα στη γενετική 2. ΠΛΗΡΟΦ. 
αποµίµηση πραγµατικής σελίδας (σηµ. 1) στην οθόνη Η/Υ· ιδεατή 
επιφάνεια µε καθορισµένα µέτρα (ύψος, πλάτος), στο εσωτερικό τής 
οποίας γράφει κανείς πληκτρολογώντας κείµενο, σχεδιάζει, περνά 
εικόνες κ.λπ.: ρύθµιση σελίδας || προδιαγραφές σελίδας- ΦΡ. (α) 
πρότυπη σελίδα η καθορισµένων διαστάσεων και προδιαγραφών 
σελίδα, που λειτουργεί ως υπόδειγµα για το σύνολο των σελίδων που 
θα γραφούν (β) αντικριστές σελίδες δύο σελίδες, η µία απέναντι στην 
άλλη στην οθόνη Η/Υ, που φαίνονται σαν τις απέναντι σελίδες 
ανοιχτού βιβλίου 3. (ειδικότ.) (α) κάθε ενότητα χαρακτήρων (ο 
αριθµός τους είναι δύναµη τού 2), που φυλάσσεται στην περιφερειακή 
µνήµη ενός Η/Υ και µεταφέρεται από και προς την κεντρική µνήµη 
ως ενιαίο σύνολο (β) (στο τηλεκείµενο | τελε-τέξτ) το σύνολο των 
στοιχείων µε συγκεκριµένο περιεχόµενο που εµφανίζονται στην 
οθόνη: στις ~ για την τέχνη θα βρείτε τα πάντα για το θέατρο, τις 
εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά. (γ) (στο ∆ιαδίκτυο) αρχείο που µπορεί να 
αναπτυχθεί µέσω τού ∆ιαδικτύου από αποµακρυσµένο Η/Υ και να 
εµφανιστεί στην οθόνη τού τοπικού Η/Υ- περιέχει κείµενο, σταθερές ή 
κινούµενες εικόνες, γραφικά κ.ά. και αποσκοπεί στη συστηµατική 
ενηµέρωση των χρηστών για συγκεκριµένο θέµα: η -τού Υπουργείου 
Παιδείας | µιας ποδοσφαιρικής οµάδας | ενός διάσηµου καλλιτέχνη 4. 
ως µέτρο για τον προσδιορισµό τής ταχύτητας µε την οποία τυπώνει 
ένας εκτυπωτής: ο εκτυπωτής τυπώνει δέκα ~ το λεπτό 5. (συνεκδ.) το 
κείµενο ή το περιεχόµενο τού κειµένου που υπάρχει σε µία όψη 
(τυπωµένου ή χειρόγραφου) φύλλου χαρτιού ή οθόνης Η/Υ 6. (α) 
γεγονός ή χρονική περίοδος µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, κυρ. σε 
φρ. όπως µια µελανή | µαύρη σελίδα τής ιστορίας µας || δεν είναι η 
µόνη γκρίζα σελίδα στο κεφάλαιο πώλησης έργων τέχνης || άνοιξε 
λαµπρή σελίδα στο βιβλίο τού αθλητισµού κ.ά. (β) σελίδες (οι) πράξεις 
και γεγονότα από την ιστορία ή τη ζωή προσώπου, λαού κ.λπ.: οι 
αγωνιστές τού '21 έγραψαν σελίδες δόξας || σελίδες από την 
καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα (γ) αποσπάσµατα 

από το έργο κάποιου: διάβασε µερικές ~ από τον Ηρόδοτο. — (υποκ.) 
σελιδούλα κ. σελιδίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σελίς, -ίδος, αρχική σηµ. «λίθινη δοκός, σειρά λίθινων καθισµάτων» 
(και µτγν. «στήλη παπύρου, σελίδα»), τεχνικός όρ., που παρουσιάζει 
επίθηµα -ίς (πβ. κ. σαν-ίς, δοκ-ίς), αβεβ. ετύµου. Η λ. εµφανίζει το 
ίδιο ριζικό θ. µε το αρχ. σέλµα «κάθισµα τού κωπηλάτη, θέση», αλλά 
η σύνδεση µε αρχ. γερµ. swelli (> γερµ. Schwelle «κατώφλι, δοκάρι, 
ύψωµα»), δεν φαίνεται πειστική. Η συσχέτιση αυτών των όρων, που 
προϋποθέτει τη συνολική υπαγωγή τους σε αρχική, βασική σηµ. 
«δοκάρι τής βάσης, στήριγµα», είναι δυσχερής]. 

σελιδαρίθµηση (η) [1812] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αρίθµη-
ση των σελίδων γραπτού κειµένου· (ειδικότ.) η χειρόγραφη ή αυτό-
µατη τοποθέτηση αριθµού (ή αριθµητικού συµβόλου, λ.χ. σε συνεχή 
αρίθµηση) σε ευδιάκριτο σηµείο σελίδας εντύπου ή ηλεκτρονικής σε-
λίδας (σε Η/Υ, κατά τη σελιδοποίηση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

σελιδοδείκτης (ο) [1890] {σελιδοδεικτών} 1. µακρόστενη ταινία 
(χάρτινη, υφασµάτινη, πλαστική ή µεταλλική) που τοποθετείται σε 
σελίδα εντύπου, ώστε να την εντοπίζουµε αµέσως 2. µικρή αυτοκόλ-
λητη ταινία που επικολλάται στη σελίδα βιβλίου την οποία επιθυµεί 
να βρει κανείς (και πάνω στην οποία µπορεί να γράψει). 

σελιδοθέτης (ο) [1886] {σελιδοθετών} ΤΥΠΟΓΡ. ορθογώνια µεταλλική 
πλάκα, η οποία χρησιµεύει για την τοποθέτηση και µεταφορά τής 
στοιχειοθετηµένης από µεταλλικά στοιχεία σελίδας ενός εντύπου. 
[ΕΤΥΜ. < σελίδα + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω)]. 

σελιδοποίηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΥΠΟΓΡ. η 
διαδικασία κατά την οποία µοιράζεται η στοιχειοθετηµένη τυπογρα-
φική ύλη σε σελίδες µε τον καθορισµό ενός σχήµατος σελίδας (πρό-
τυπη σελίδα) στον Η/Υ ή µε κοπή και κόλληση τυπωµένων κοµµα-
τιών στοιχειοθετηµένης ύλης πάνω σε ειδική επιφάνεια (χρωµοφάν). 
— σελιδοποιητικός, -ή, -ό, σελιδοποιητικά επίρρ. 

σελιδοποιώ ρ. µετβ. [1875] {σελιδοποιείς... | σελιδοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος) ΤΥΠΟΓΡ. κάνω τη σελιδοποίηση (στοιχειοθετηµένου 
κειµένου). — σελιδοποιητής (ο) κ. σελιδοποιός (ο/η) [1888]. 

-σέλιδος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν τον αριθµό των σελίδων από τις οποίες αποτελείται κάτι: πολυ-
σέλιδος, εκατοντα-σέλιδος, δι-σέλιδος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. σελίδα]. 

σελιδώνω ρ. µετβ. [1856] {σελίδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σελιδοποιώ 
2. αριθµώ κατ' αύξοντα αριθµό τις σελίδες χειρογράφου ή εντύπου. 
— σελίδωση (η) [1782]. 

σελιλόιντ (το) → σελουλόιντ 
σελίνι (το) {σελιν-ιού | -ιών} 1. νοµισµατική µονάδα διαφόρων κρα-

τών, λ.χ. τής Αυστρίας ή τής Τανζανίας 2. παλαιότερη υποδιαίρεση 
τής αγγλικής λίρας. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. scellini, πληθ. τού scellino (αγγλ. shilling) 
< αρχ. γερµ. scilling < *skildu-lings «µικρή ασπίδα», υποκ. τού seilt 
«ασπίδα» (> γερµ. Schild)]. 

σέλινο (το) κηπευτικό φυτό, έντονα αρωµατικό και γευστικό, που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική για να νοστιµίζει τα φαγητά (σε σα-
λάτες, σάλτσες, σούπες, ζωµούς κ.α.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σέλινον (ήδη µυκ. se-ri-no), αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. 
δάνειο, όπως συµβαίνει συχνά µε φυτά που εµφανίζουν επίθηµα -
ινον, λ.χ. κύµ-ινον, ρητ-ίνη]. 

σελινόρριζα (η) {σελινορριζών} η µεγάλη στρογγυλή ρίζα τού σέλι-
νου: χοιρινό µε ~. 

σέλλα (η) → σέλα 
σέλµα (το) {σέλµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) κάθισµα κωπηλάτη ΣΥΝ. 
πάγκος. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, βλ. λ. σελίδα]. 

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (η) Σχολή Επιµορφώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαι-
δεύσεως. 

σελοποιείο (το) το εργαστήρι τού σελοποιού ΣΥΝ. σελάδικο. 
σελοποιός (ο) αυτός που κατασκευάζει σέλες αλόγων. 
σελοτέιπ (το) {άκλ.} λεπτή πλαστική ταινία µε κολλητική ουσία στη 

µία όψη της, τυλιγµένη σε κύλινδρο, που χρησιµοποιείται για την 
κόλληση συνήθ. κοµµατιών χαρτιού µεταξύ τους ή πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cellotape, εµπορική ονοµασία, < cello-, (βλ. λ. σελοφάν) 
+ tape «ταινία»]. 

σελουλόιντ κ. σελιλόιντ (το) {άκλ.} ο κελουλοΐτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. celluloid < cellulose (βλ. λ. σελοφάν)]. 

σελοφάν (το) {άκλ.} η κελοφάνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cellophane 
(νόθο σύνθ.) < cello- (που αποσπάστηκε από το ουσ. cellulose < λατ. 
cellula, υποκ. τού cella «θάλαµος, κελλί -κύτταρο») + -phane < -φανής 
< θ. φαν- τού ρ. φαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

Σ.Ε.Α.Π.Ε. (η) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Λειανικής Πωλήσεως Ελλά-
δος. 

Σελτζούκος (ο) ΙΣΤ. µέλος τουρκικού φύλου που κυριάρχησε σε 

εκτεταµένες περιοχές τής Κ. Ασίας, τής Μέσης Ανατολής και τής Μ. 
Ασίας από τον 11ο ώς τον 13ο αι. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Τούρκου ηγεµόνα Selçuk, ο οποίος ίδρυσε τη 
φερώνυµη δυναστεία]. 

σελφ-σέρβις (το) {άκλ.} ελλην. αυτοεξυπηρέτηση- σε κατάστηµα) 
σύστηµα κατά το οποίο ο πελάτης εξυπηρετείται µόνος του, χωρίς τη 
µεσολάβηση υπαλλήλου (επιλέγει τα είδη που προτιµά, τα παίρνει ο 
ίδιος από τη θέση όπου είναι τοποθετηµένα και πληρώνει στο τέλος 
στο ταµείο): το µαγαζί λειτουργεί µε ~ || (κ. ως επίθ.) το εστιατόριο εί-
ναι ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. self-service]. 
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σελώνω ρ. µετβ. {σέλω-σα, -θηκα, -µένος} τοποθετώ σέλα στη ράχη αλόγου: ~ 
το άλογο ΑΝΤ. ξεσελώνω. — σέλωµα (το). 

σελωτός, -ή, -ό (για άλογο) στού οποίου τη ράχη έχει προσδεθεί σέλα. 
Σ.Ε.Μ. (το) Σώµα Εφοδιασµού και Μεταφορών. 
Σ.Ε.Μ.Γ. (ο) Σύνδεσµος Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων. 
Σεµέλη (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Θήβας Κάδµου και τής Αρµονίας, 

την οποία ερωτεύτηκε ο ∆ίας και απέκτησε µαζί της τον ∆ιόνυσο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεωνύµιο, θρακο-φρυγικής προελ., που συνδ. µε τη νεο-φρυγική 
φρ. δεως ζεµελως κε «στους θεούς τού ουρανού και τής γης» (δηλ. στον ∆ία 
και στη Σεµέλη). Προφανώς πρόκειται για χθόνια θεότητα]. 

σεµέν (το) (παλαιότ. ορθ. σεµαίν) {άκλ.} το διακοσµητικό ύφασµα (κεντητό, 
πλεκτό) που στρώνεται κατά µήκος µακρόστενου συνήθ. τραπεζιού: «το 
εµπριµέ σαλόνι θύµιζε Ελλάδα τής δεκαετίας τού '70: ~, µπιµπλό και ψεύτικες 
τουλίπες» (εφηµ.). — (υποκ.) σεµε)νε)δάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chemin (de table) < chemin «δρόµος» (επειδή το ύφασµα 
αυτό διετίθετο στην αγορά των δρόµων) < δηµώδ. λατ. caminus, κελτ. λ.]. 

σεµέν-ντε-φερ (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται µέχρι και µε δώδεκα 
παίκτες, σκοπός τού οποίου είναι να σχηµατιστεί µε δύο ή τρία χαρτιά 
αριθµός που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο εννέα. 
[ETYM. < γαλλ. chemin de fer «σιδηρόδροµος», λόγω τού γρήγορου ρυθµού 
που έχει το συγκεκριµένο είδος χαρτοπαιγνίου]. 

σεµιδαλις (η) {σεµιδάλεως | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το σιµιγδάλι (βλ,λ.). 
[ΕΤΥΜ. <_αρχ. σεµίδαλις, -εως, ανατολ. δάνειο, που συνδ. πιθ. µε ακ-καδ. 
samidu «αλεύρι λεπτό». Παράλληλο δάνειο αποτελεί και το λατ. simila]. 

σεµινάριο (το) {σεµιναρί-ου | -ων} 1. (α) κύκλος µαθηµάτων µε συγκεκριµένο 
αντικείµενο: επιµορφωτικά | εκπαιδευτικά ~ || παρακολούθησε πολλά ~ για τον 
Σεφέρη || ~ θεατρικής δηµιουργίας (β) ειδικό πανεπιστηµιακό σπουδαστήριο, 
όπου γίνονται εισηγήσεις, ανακοινώσεις και συζητήσεις σχετικά µε 
πανεπιστηµιακά θέµατα: µεταπτυχιακό ~ φωνολογίας · 2. ΘΡΗΣΚ. ιερατική 
σχολή τής ∆ύσεως για τη µόρφωση τού ενοριακού κλήρου. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Seminar < λατ. seminarium «φυτώριο» < semen, -inis 
«σπέρµα, γόνος». Η αρχική σηµ. τής λ. σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι ότι 
το σεµινάριο, προοριζόµενο για λίγους σπουδαστές και έχοντας ως επίκεντρο 
την επιστηµονική έρευνα, αποτελεί φυτώριο µελλοντικών ερευνητών]. 

σεµίνωµα (το) {σεµινώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος τού όρχεως, 
ευαίσθητος στην ακτινοβολία και τη χηµειοθεραπεία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. seminoma < λατ. semen, -inis «σπέρµα, γόνος»]. 

Σεµίραµις (η) {Σεµιράµιδος} 1. αρχαία βασίλισσα τής Ασσυρίας 2. γυναικείο 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σεµίραµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ασσυρ. 
Sammuramat «αυτή που αγαπά τα περιστέρια»]. 

σεµνοπρεπής, -ής, -ές [µτγν.] {σεµνοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· σεµνο-πρεπέστ-
ερος, -ατός} σεµνός στην εξωτερική εµφάνιση και τη συµπεριφορά ΣΥΝ. 
ευπρεπής, κόσµιος ΑΝΤ. άσεµνος, απρεπής. — σε-µνοπρεπώς επίρρ. [µτγν.], 
σεµνοπρέπεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 

σεµνός, -ή, -ό 1. αυτός που τον χαρακτηρίζει η απουσία υπερβολής, εκζήτησης 
ή επιτήδευσης, που διακρίνεται για την ευπρέπεια και τη σοβαρότητα του: ~ 
όψη | ντύσιµο ΣΥΝ. κόσµιος, ευπρεπής ANT. άσεµνος, απρεπής 2. αυτός που 
σέβεται τους ηθικούς κανόνες και τον διακρίνει η συστολή· ντροπαλός: ~ 
κοπέλα ΣΥΝ. συνεσταλµένος, αι-δήµων ANT. αναιδής, θρασύς, ξεδιάντροπος 
3. µετριόφρων: ~ άνθρωπος | επιστήµονας ANT. επηρµένος, αλαζόνας. — 
σεµν-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σεβαστός, ιερός» (για θεούς και 
ανθρώπους), < *σεβ-νός< θ. σεβ- τού ουσ. σέβας (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. εί-
ναι µτγν. Ήδη στον Ευριπίδη το παράγ. σεµνότης έχει τη σηµ. «συστολή, 
ντροπαλότητα», όταν αφορά σε κορίτσια]. 

σεµνότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η συνεσταλµένη συµπεριφορά που 
πηγάζει από τον σεβασµό των ηθικών κανόνων: την διακρίνει ~ και ήθος 2. η 
µετριοφροσύνη, η απουσία υπεροψίας: παρ'όλη την περιουσία και τη δύναµη 
του, συµπεριφέρεται µε ~ 3. η απουσία υπερβολής, η σοβαρότητα και η 
ευπρέπεια: το γούστο και η ~ τού ντυσίµατος της είναι ενδεικτικά τού 
χαρακτήρα της. 

σεµνοτυφία (η) {σεµνοτυφιών} 1. η επιφανειακή σεµνότητα, το να δείχνει 
κανείς ότι έχει ηθικές αναστολές, ότι ντρέπεται για κάτι, χωρίς αυτό να 
συµβαίνει πραγµατικά (συνήθ. για λόγους κοινωνικής αποδοχής ή 
συµβατικότητας, επειδή φοβάται µήπως δεν θεωρηθεί σεµνός ή ηθικός από 
τους άλλους) (πβ. λ. σεµνός) 2. (συνεκδ.) λόγος ή πράξη που χαρακτηρίζεται 
από κατ' επίφαση σεµνότητα: ας αφήσουµε τις ~· δεν µας βλέπει κανείς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σεµνός + -τυφία < τύφος (βλ.λ.), µε τη σηµ. «προσποίηση, 
ψευδαίσθηση»]. 

σεµνότυφος, -η, -ο [1864] αυτός που τον διακρίνει η σεµνοτυφία. — 
σεµνότυφα επίρρ. 

σεµνύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (+για) {µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) υπερηφανεύοµαι, 
καυχώµαι, καµαρώνω: ~ για τους πολιτικούς αγώνες µου | για τις αξίες µου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εξυψώνω, µεγαλύνω», < σεµνός (βλ.λ.)]. 

σέµνωµα (το) {σεµνώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αυτό για το οποίο 

σεµνύνεται κανείς, το καύχηµα: αποτελεί το - τής ιδιαίτερης πατρίδας του. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σεµνώ (-όω) < σεµνός]. 

σέµπλιτσε επίρρ. ελλην. απλά- ΜΟΥΣ. ως εκφραστική ένδειξη: απλά, χωρίς 
ιδιαίτερη εκφραστική ένταση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. semplice < λατ. simplex, -icis 
«απλός»]. 

σέµπρε επίρρ. ελλην. πάντα, διαρκώς· ΜΟΥΣ. ένδειξη που συνοδεύει άλλη 
ένδειξη, υποδεικνύοντας ότι (η δεύτερη) εξακολουθεί να ισχύει για µεγάλο 
τµήµα τής παρτιτούρας, λ.χ. σέµπρε φόρτε: διαρκώς δυνατά, σέµπρε 
ατσελεράντο: εξακολουθεί να επιταχύνεται το τέµπο κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
sempre < λατ. semper]. 

σεµπρικός, -ή, -ό (λαϊκ.) (για κτήµατα) αυτός που έχει παραχωρηθεί σε σέµπρο 
για αγροτική εκµετάλλευση ΣΥΝ. επίµορτος. 

σέµπρος (ο) (λαϊκ.) αυτός που καλλιεργεί ξένα κτήµατα και µοιράζεται τα 
προϊόντα µε τον ιδιοκτήτη, ο επίµορτος καλλιεργητής: πολλοί αγρότες έχουν 
εγκατασταθεί στα µεγάλα αστικά κέντρα και έχουν σέµπρους για τα κτήµατα τους 
στο χωριό ΣΥΝ. κολλήγας. [ΕΤΥΜ < σερβοκρ. sebrü]. 

Σ.Ε.Μ .Σ. (η) Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Σ.Ε.Ν. (το) Σώµα Ελλήνων Ναυτοπροσκόπων. 
σενάζι (το) {σεναζ-ιού | -ιών} κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα µε µορφή 

δοκού σε φέροντες συνήθ. τοίχους οικοδοµικών κατασκευών, µε σκοπό την 
αντισεισµική τους θωράκιση και την αποφυγή διαγώνιων ρηγµατώσεων. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. chaînage < chaîne «αλυσίδα, ακολουθία» (< λατ. catena)]. 

σενάριο (το) {σεναρί-ου | -ων} 1. η γραπτή και λεπτοµερής περιγραφή τής 
δράσης κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου: πετυχηµένο | καλογραµµένο | 
χιλιοπαιγµένο | ανόητο ~ || οι ηθοποιοί ξέφευγαν κάπως από το ~|| το - 
βασίζεται σε ένα πολύ γνωστό µυθιστόρηµα-ΦΡ. ραδιοφωνικό σενάριο η 
ραδιοφωνική προσαρµογή υποθέσεως κινηµατογραφικού, τηλεοπτικού κ.λπ. 
έργου 2. η ενδεχόµενη τροπή µιας κατάστασης, η προβλεπόµενη (από κάποιον) 
εξέλιξη των πραγµάτων: «σύµφωνα µε αποκαλυπτικά ~ τού καθηγητή 
Χάντιγκτον, ο 21ος αι. θα χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις πολιτισµών» (εφηµ.) 
|| τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά ~ περί ανασχηµατισµού τής κυβέρνησης 
|| «τα ~ που γράφονται αυτές τις µέρες στις γερµανικές εφηµερίδες...» (εφηµ.). 
— (υποκ.) σεναριάκι (το), σεναριακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. 
scenario < λατ. scênârium, υποκ. τού scèna < αρχ. σκηνή]. 

σεναριογράφος (ο/η) πρόσωπο που γράφει σενάρια. — σεναριο-Υραφία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

σε να ρ ιολογία (η) {σεναριολογιών} η κυκλοφορία διαφόρων σεναρίων, 
υποθετικών ή πιθανών εξελίξεων γύρω από ένα θέµα (συνήθ. πολιτικό): ο 
πρωθυπουργός µε τις σαφείς δηλώσεις του έθεσε τέρµα στη ~ περί πρόωρων 
εκλογών. 

Σενεγάλη (η) (γαλλ. République du Sénégal = ∆ηµοκρατία τής Σενεγάλης) 
κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Ντακάρ, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. — 
Σενεγαλέζος (ο), Σενεγολέζα (η), σενεγαλέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Sénégal, από τον οµώνυµο ποταµό που 
διαρρέει τη χώρα και τού οποίου η ονοµασία στην τοπική γλώσσα σηµαίνει 
«πλωτός»]. 

Σενεγάλης (ο) ποταµός τής ∆. Αφρικής που εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό 
και αποτελεί το φυσικό όριο µεταξύ τής Μαυριτανίας και τής Σενεγάλης. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Σενεγάλη]. 

σενιάρω ρ. µετβ. {σένιαρα κ. σενιάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. πε-
ριποιούµαι, κάνω (κάποιον/κάτι) ευπαρουσίαστο, ωραίο και κοµψό: έπλυνε το 
αυτοκίνητο, το γυάλισε, το σενιάρισε κι έγινε πρώτο'. 2. (µεσοπαθ. σενιάροµαι 
κ. σενιαρίζοµαι) καλλωπίζοµαι, περιποιούµαι τον εαυτό µου, στολίζοµαι: 
πήγαινε να σενιαριστείς λιγάκι για τον χορό 3. (η µτχ. σενιαρισµένος, -η, -ο) 
στολισµένος, περιποιηµένος. [ΕΤΥΜ. < σινιάρω < ιταλ. signare (βλ. λ. σινιέ)]. 

σενιόρ (ο) {άκλ.}, σενιόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κύριος | κυρία (πβ. λ. σινιόρ). 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. senior (βλ. λ. σινιόρ)]. 

σένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) 1. περιποιηµένος, φροντισµένος, καλλωπισµένος: 
ντύθηκε, στολίστηκε και µας ήρθε - 2. πολύ ωραίος στην εµφάνιση: -Πώς σου 
φαίνεται το καινούργιο µου αµάξι; -Σένιο! — σένια επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < σενιάρω, υποχωρητ.]. σενσουαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, η 
αισθησιαρχία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sensualisme < sensuel < 
λατ. sênsuâlis < sensus, -us «αίσθηση, νόηµα»]. σεντ (το) {άκλ.} το ένα 
εκατοστό τού δολαρίου των Η.Π.Α., τού Καναδά και τής Αυστραλίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cent, συγκεκοµµ. τ. τού λατ. centesimus «εκατοστός» < 
centum «εκατό»]. σεντάν (το) {άκλ.} τύπος µεγάλου κλειστού επιβατικού 
αυτοκινήτου για τέσσερα ώς επτά άτοµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. sedan, αγν. ετύµου]. 
σέντερ (ο) ΑΘΛ. Ο παίκτης που παίζει στο κέντρο (τού γηπέδου ή τής επιθετικής 
διάταξης τής οµάδας). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. centre < λατ. centrum < αρχ. κέντρον]. σέντερ-µπακ 
(ο) {άκλ.} ελλην. κεντρικός αµυντικός ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) ο παίκτης που 
παίζει στο κέντρο τής άµυνας µιας οµάδας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. centre back]. 
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σέντερ-φορ (ο) {άκλ.} ελλην. κεντρικός επιθετικός ΑΘΛ. (στο ποδό-
σφαιρο) παίκτης που έχει στο παιχνίδι τη θέση τού κεντρικού επιθε-
τικού, που συνήθ. κινείται στον χώρο τού κέντρου τής αντίπαλης 
άµυνας. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. centre for(ward)]. σεντέφι κ. σιντέφι (το) {σεντεφ-ιού 
| -ιών} (λαϊκ.-λογοτ.) ο µάργα-ρος (βλ.λ.) ΣΥΝ. φίλντισι. — 
σεντεφένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sedefj. σεντόνι (το) {σεντον-
ιού | -ιών} 1. τετράπλευρο ύφασµα µεγάλων διαστάσεων, λευκό ή 
χρωµατιστό, που χρησιµοποιείται ως σκέπασµα στο κρεβάτι, συνήθ. 
κάτω από την κουβέρτα: ~ σατέν | µονό | διπλό | υπέρδιπλο | 
βαµβακερό | υφαντό | κεντητό | εµπριµέ | µε λάστιχο στις άκρες || σετ 
σεντονιών (πανωσέντονο | κατωσέντονο, µε δύο µαξιλαροθήκες µε 
ενιαίο σχέδιο και συνδυασµένους χρωµατισµούς) || στρώνω το ~ || 
αλλάζω | βάζω καθαρά ~ || µου φεύγουν | γλιστρούν τα σεντόνια 
(ξεσκεπάζοµαι στον ύπνο) 2. (συνεκδ.) το στρωµένο µε σεντόνια 
κρεβάτι: ξάπλωσε στα ~ της || στριφογύριζε στα ~ 3. (µτφ.) (α) 
εκτεταµένο και ανιαρό δηµοσιογραφικό άρθρο ή σχόλιο (β) πολύ µα-
κρύ χαρτί µε τυπωµένο κείµενο, που τυλίγεται και συνήθ. προορίζεται 
για τυπογραφική διόρθωση (γ) µεγάλη πρόταση χωρίς σηµεία στίξεως. 
— (υποκ.) σεντονάκι (το), (µεγεθ.) σεντονάρα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σινδόνιον, υποκ. τού αρχ. σινδών, -όνος (ή), σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. sädin, 
ακκαδ. saddinu | sattinu. Το λατ. sindon (> µεσν. λατ. sentalum > ιταλ. 
zendale) είναι δάνειο από την Ελληνική]. σεντονιάζω ρ. µετβ. 
{σεντόνιασ-α, -µένος} ντύνω (κάτι) µε σεντόνι: 
~ το πάπλωµα ΣΥΝ. καπλαντίζω. — οεντόνιασµα (το). σεντονόπανο 
(το) ύφασµα κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως σεντόνι. σεντούκι (το) 
{σεντουκ-ιού | -ιών} ξύλινο κιβώτιο, µέσα στο οποίο φυλάσσονται 
κυρ. ρούχα ΣΥΝ. κασέλα, µπαούλο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. sanduk], 
σέντρα (η) {δύσχρ. σεντρών} 1. (στο ποδόσφαιρο) το χτύπηµα τής 
µπάλας µε τέτοιον τρόπο, ώστε να πάρει ύψος και να κατευθυνθεί 
προς το κέντρο τής αντίπαλης άµυνας (µπροστά από το τέρµα): κάνω | 
βγάζω ~ || ~ ακριβείας (που κατευθύνεται ακριβώς εκεί όπου βρί-
σκεται ο συµπαίκτης) || ~ ψηλοκρεµαστή (που παίρνει πολύ ύψος και 
πέφτει προς το κέντρο) | χαµηλή || σέντρα σουτ (δυνατή µπαλιά από τα 
πλάγια συνήθ. τού γηπέδου, που παίρνει ύψος και κατευθύνεται προς 
το τέρµα) || οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές συνηθίζουν να παίζουν µε 
σέντρες 2. (α) το κέντρο τού γηπέδου: το παιχνίδι παίζεται στη ~ (β) 
λευκό σηµάδι στο κέντρο τού γηπέδου, όπου στήνεται η µπάλα στην 
αρχή κάθε ηµιχρόνου ή µετά από κάθε γκολ: η µπάλα τοποθετείται στη 
~  (γ) (συνεκδ.) η πάσα που δίνει παίκτης προς συµπαίκτη του στο 
παραπάνω σηµείο τού γηπέδου, ώστε να αρχίσει ή να ξαναξεκι-νήσει 
ο αγώνας: αµέσως µετά τη ~ ο παίκτης τραυµατίστηκε || γίνεται η ~ από 
τους δύο ποδοσφαιριστές ΣΥΝ. εναρκτήριο λάκτισµα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. centre «κέντρο» (βλ. κ. σέντερ)]. σεντράρω ρ. 
αµετβ. (σέντραρα κ. σεντράρισα} (στο ποδόσφαιρο) κάνω σέντρα 
(σηµ.1). — σεντράρισµα (το). σέντσ! (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) 
το σεντ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cents, πληθ. τού cent (βλ. κ. σεντ(]. σεξ (το) {άκλ.} η 
ερωτική πράξη: κάνω ~ || ασφαλές ~ (µε προφυλάξεις) || τα πάντα 
γύρω από το ~ || φυσικό | πληρωµένο | τηλεφωνικό (συνοµιλία µε 
σεξουαλικό περιεχόµενο) | στοµατικό | πρωκτικό ~ ΣΥΝ. συνουσία, 
γενετήσια πράξη· ΦΡ. σύµβολο τού σεξ πρόσωπο που θεωρείται 
(ανάλογα µε την εποχή) πρότυπο τού φύλου του στην οµορφιά, τη 
γοητεία και την έλξη που ασκεί στο άλλο φύλο: η Μπριζίτ Μπαρντό 
υπήρξε για τρεις δεκαετίες ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sexe | αγγλ. sex < λατ. 
sexus «φύλο»]. σεξαπίλ κ. σεξ-απίλ (το) {άκλ.} η ερωτική γοητεία που 
ασκεί κανείς στο άλλο φύλο: µια ηθοποιός που οφείλει την επιτυχία 
της στο - της. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sex appeal «έλξη τού φύλου»]. σέξι 
επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που προκαλεί ερωτική έλξη: ~ εµφάνιση | 
γυναίκα | χείλια 2. (ειδικότ. για ρούχα) αυτός που αποκαλύπτει αρκετά 
σηµεία τού σώµατος ή τονίζει τη γραµµή του, που εξάπτει ή που 
θεωρείται ότι διεγείρει την ερωτική επιθυµία: ~ εσώρουχα | φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sexy < sex (βλ. κ. σεξ)]. σεξισµός (ο) η 
συµπεριφορά που βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα από τα δύο φύλα 
είναι κατώτερο από το άλλο· (ειδικότ.) η υποτιµητική µεταχείριση 
γυναικών από άνδρες (πβ. ανδρικός σοβινισµός, λ. σοβινισµός). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sexism]. σεξιστής (ο), σεξίστρια (η) 
{σεξιστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που η συµπεριφορά του 
χαρακτηρίζεται από σεξισµό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. sexist]. 
σεξιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σεξισµό ή τον σεξι-
στή: ~ συµπεριφορά | διαφήµιση | αστείο | αντιλήψεις || η αντίληψη 
που θέλει τις γυναίκες στην κουζίνα, θεωρείται σεξιστική || - γλώσσα 
(που περιέχει εκφράσεις ή λέξεις µε µειωτικό περιεχόµενο για τις 
γυναίκες ή αναπαράγει τα κοινωνικά στερεότυπα γι' αυτές). — σε-
ξιστικά επίρρ. σεξο- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται µε 
το σεξ: σεξο-ταινία, σεξο-περιοδικό, σεξο-κωµωδία. σεξοβοµβα (η) 
{σπάν. σεξοβοµβών} γυναίκα (συνήθ. σταρ τού κινηµατογράφου ή 
τού θεάµατος γενικά) που θεωρείται σύµβολο τού σεξ και έχει 
πραγµατοποιήσει τολµηρές εµφανίσεις σε ταινίες, περιοδικά κ.λπ. 
σεξοδιαστροφικός, -ή, -ό (εκφραστ.-σκωπτ.) αυτός που σχετίζεται µε 
σεξουαλικές διαστροφές: ~ σενάριο | ταινία ΣΥΝ. πορνικός, πορνό. 

σεξοθεραπεία (η) {σεξοθεραπειών} η θεραπεία σεξουαλικών προ-
βληµάτων που έχουν συνήθ. ψυχολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. sex therapy]. 

σεξοκωµωδια (η) {σεξοκωµωδιών} κινηµατογραφική κωµωδία που 
αναφέρεται στις ερωτικές σχέσεις και που συνήθ. περιέχει αρκετές 
τολµηρές σκηνές (κυρ. γυµνού). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sex 
comedy]. 

σεξθλογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη 
τής σεξουαλικής ζωής και των προβληµάτων της. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. sexology (νόθο συνθ.)]. 

σεξολόγος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στη σεξολογία. — σε-
ξολογικός, -ή, -ό, σεξολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. sexologist (νόθο συνθ.)]. 

σεξοµανής, -ής, -ές {σεξοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µα-
νία µε το σεξ, που η σκέψη του είναι συνεχώς στραµµένη στο σεξ 
ΣΥΝ. ερωτοµανής, (για άνδρες) ερωτύλος, γυναικοµανής, (για γυναί-
κες) µητροµανής, νυµφοµανής.  — οεξοµανία (η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < σεξ + -µανής < θ. µαν- τού ρ. µαίνοµαι (πβ. 
αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

σεξουάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) πρόσωπο που προκαλεί έντο-
νη σεξουαλική έλξη ΣΥΝ. αισθησιακός. 

σεξουαλικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το σεξ (βλ.λ.), µε τα 
γεννητικά όργανα ή µε την ερωτική συµπεριφορά γενικότερα: ~ πρά-
ξη | υγεία | ανικανότητα | διαπαιδαγώγηση | επιθυµία | συµπεριφορά | 
διαστροφή | σχέσεις | ήθη | ζωή | επαφή | υπονοούµενο | διαταραχή | 
δυσλειτουργία | δραστηριότητα | σκάνδαλο | προβλήµατα | αποκλίσεις 
|| ~ ορµόνες ΣΥΝ. γενετήσιος, αφροδίσιος· ΦΡ. (α) σεξουαλική αγωγή 
σχολικό µάθηµα που αποσκοπεί στην εξοικείωση των µαθητών µε 
τα χαρακτηριστικά τού φύλου τους και τη σταδιακή εισαγωγή τους 
στα θέµατα τής ερωτικής ζωής και τής αναπαραγωγής (β) 
σεξουαλική παρενόχληση η συνήθ. πιεστική και ενοχλητική συµπε-
ριφορά σεξουαλικού περιεχοµένου (µε σχόλια, προτάσεις ή χειρονο-
µίες) προς κάποιον, κυρ. όταν το πρόσωπο αυτό δεν είναι διατεθειµένο 
να ανταποκριθεί, π.χ. ενός διευθυντή που πιέζει τη γραµµατέα του να 
ενδώσει στις ερωτικές του επιθυµίες (γ) σεξουαλική επανάσταση 
(όρος τής δεκαετίας τού '70) η απελευθέρωση τής σεξουαλικής συ-
µπεριφοράς και τής ηθικής κατά τη δεκαετία τού '60 2. (για πρόσ.) 
λάγνος, ερωτιάρης: είναι πολύ ~ γυναίκα ΣΥΝ. αισθησιακός. — σε-
ξουαλικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. sexual < µτγν. λατ. sexuälis < λατ. sexus 
«φύλο». Οι φρ. σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επανάσταση 
αποδίδουν τις αντίστοιχες αγγλ. φρ. sexual harassment και sexual 
revolution]. 

σεξουαλικότητα (η) {χωρ. πληθ.} το γενετήσιο ένστικτο, η ερωτική 
διάθεση και η εκδήλωση της µέσα από συγκεκριµένη συµπεριφορά: 
άτοµο µε έντονη ~|| η ιστορία τής ανθρώπινης ~. Επίσης σεξουαλι-
σµός (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sexuality]. 

σεξουλιάρης (ο) {σεξουλιάρηδες}, σεξουλιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που ασχολείται συνεχώς µε το σεξ. — σε-
ξουλιάρικος, -η, -ο. 

σεξπιρικός, -ή, -ό → σαιξπηρικός 
σεξπιριστής (ο) → σαιξπηριστής 
σεξ-σόπ (το) {άκλ.} κατάστηµα που πουλά είδη τα οποία σχετίζονται 

µε το σεξ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. sex shop]. 
σεξτέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από έξι εκτε-

λεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ εγχόρδων οργάνων 2. (συ-
νεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για έξι όργανα ή έξι φωνές (ενδεχοµέ-
νως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ από την όπερα Λουτσία ντι Λαµερ-
µούρ, τού Ντονιτσέτι. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Sextett < ιταλ. sestetto < sesto «έκτος» < λατ. sextus 
(< sex «έξι»)]. 

Σ.Ε.Ο. (το) 1. Συµβούλιο Επιλογής Οπλιτών 2. Σώµα Ελληνίδων Οδη-
γών. 

Σ.Ε.Π. 1. (το) Σώµα Ελλήνων Προσκόπων 2. (ο) Σχολικός Επαγγελµα-
τικός Προσανατολισµός. 

σέπαλο (το) {σεπάλ-ου | -ων} BOT. καθένα από τα φύλλα που σχηµα-
τίζουν τον κάλυκα τού άνθους (πβ. λ. πέταλο). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sépale, από συµφυρµό των λ. σκέπη και 
(πέτ)αλο]. 

σεπαλοειδής, -ής, -ές {σεπαλοειδ-ούς | -είς (ουδ.-ή)} αυτός που 
µοιάζει µε σέπαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σεπαρέ (το) {άκλ.} ελλην. ιδιαίτερο· ξεχωριστός χώρος σε εστιατό-
ριο, κέντρο κ.λπ., διαµορφωµένος έτσι, ώστε να επιτρέπει την αποµό-
νωση των πελατών που τον χρησιµοποιούν από το υπόλοιπο µαγαζί 
κυρ. για προσωπικές ή επαγγελµατικές συναντήσεις. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
séparé, µτχ. τ. τού p. séparer «χωρίζω» < λατ. separare]. 

σέπια (η) {χωρ. πληθ.) 1. µελανωπή χρωστική ουσία που προέρχεται 
από σουπιά ή καλαµάρι και χρησιµοποιείται ως µελάνι σχεδιάσεως 
και νεροµπογιά 2. (συνεκδ.) ο ζωγραφικός πίνακας που έγινε µε το 
υδρόχρωµα αυτό. [ΕΤΥΜ. < λατ. sepia < αρχ. σηπία «σουπιά» (βλ. λ. 
σουπιά)]. 

σέποµαι ρ. → σήποµαι 
σεπτεµβριανός, -ή, -ό [1868] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µήνα 

Σεπτέµβριο 2. αυτός που συµβαίνει κατά τον µήνα Σεπτέµβριο. Επί-
σης σεπτεµβριάτικος, -η, -ο. 

Σεπτέµβριος (ο) {Σεπτεµβρίου} ο ένατος µήνας τού έτους και ο πρώ-
τος τού φθινοπώρου (µαζί µε τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο), ο ο- 



σεπτέτο 1582 σερίφης 
 

ποίος έχει 30 ηµέρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας, Οκτώβριος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λατ. September, -bris < Septem «επτά», επειδή ήταν ο έβδοµος µήνας 
τού ρωµαϊκού ηµερολογίου, το οποίο ξεκινούσε µε τον Μάρτιο]. 

σεπτέτο κ. σετετο (το) ΜΟΥΣ. 1. σύνολο, που αποτελείται από επτά 
εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ εγχόρδων οργάνων 2. 
(συνεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για επτά όργανα ή επτά φωνές (εν-
δεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για τέσσερα έγχορδα και 
τρία πνευστά τού Μπετόβεν. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Septett < ιταλ. settetto < 
sette «επτά» (< λατ. septem)]. 

σεπτός, -ή, -ό (λόγ.) άξιος σεβασµού: τα ~ πάθη τού Χριστού || ~ σκή-
νωµα | ιεράρχης ΣΥΝ. σεβαστός, ιερός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *σεβ-τός < 
σέβοµαι (βλ.λ.)]. 

σερ (ο) {άκλ.} 1. (στην Αγγλία) (α) τίτλος που τίθεται πριν από το όνο-
µα βαρόνου ή ιππότη (β) (συνεκδ.) διακεκριµένο πρόσωπο που φέρει 
τον παραπάνω τιµητικό τίτλο: στον περίφηµο ηθοποιό Τζων Γκίλ-
γκουντ απονεµήθηκε ο τίτλος τού ~ 2. (ως απλή προσφώνηση) κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sir < µέσ. αγγλ. sire «πατέρας, κύριος» < δηµώδ. λατ. 
*seior < λατ. senior, συγκρ. βαθµός τού senex «ηλικιωµένος» (πβ. κ. 
γαλλ. monsieur «κύριος», αρχικώς προσφώνηση «κύριε µου», < mon 
+ sieur < *seiörem, αιτ. τού δηµώδ. λατ. *seior)]. 

σέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θερµοκήπιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
serra «θερµοκήπιο - οροσειρά, ζώνη», αρχική σηµ. «πριόνι» (από το 
οδοντωτό σχήµα τής κορυφογραµµής), < λατ. serra «πριόνι», τεχν. 
όρ., αγν. ετύµου]. 

Σεράγεβο (το) → Σαράγεβο 
σεράι (το) -> σαράι 
Σεραφείµ (το) (σηµ. 1) | (ο) (σηµ. 2, 3) {άκλ.} 1. ΘΡΗΣΚ. καθένα από τα 

ουράνια πνευµατικά όντα (αγγέλους), που εικονίζονται µε τρία ζευ-
γάρια πτερύγων (έξι φτερούγες), τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία 
τού Θεού και ακτινοβολούν τη δόξα Του- κατά την Π.∆. στέκονται 
από τη µια και την άλλη πλευρά τού θρόνου Του: τα ~ και τα Χερου-
βείµ 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. seraphim, πληθ. τού säräph < ρ. saräph «καίω, φλέ-
γω»]^ 

σερβάν (το) {άκλ.} (παλαιότ.) ο µπουφές τής τραπεζαρίας. Επίσης 
σερβάντα (η). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. servante «υπηρέτρια» (επειδή αυτό το έπιπλο εξυπη-
ρετεί στο σερβίρισµα) < servir «υπηρετώ» (βλ. κ. σερβίρω)]. 

σερβί (το) {άκλ.} χαρτοπαικτικός όρος που σηµαίνει ότι ο παίκτης 
δεν επιθυµεί να αλλάξει φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. servi «υπηρετηθείς», µτχ. τ. τού ρ. servir «υπηρετώ» 
(βλ. κ. σερβίρω)]. 

Σερβία (η) (σερβ. Srbija) µία από τις δύο ∆ηµοκρατίες τής Οµοσπον-
διακής ∆ηµοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας (µαζί µε το Μαυροβούνιο), 
µε πρωτεύουσα το Βελιγράδι, επίσηµη γλώσσα τη Σερβική και νόµι-
σµα το δηνάριο. — Σέρβος (ο), Σέρβα (η), σερβικός, -ή, -ό [1889] κ. 
(καθηµ.) σέρβικος, -η, -ο, Σερβικά κ. (καθηµ.) Σέρβικα (τα). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. Σέρβος < σερβοκρ. Srb, αβεβ. ετύµου, ίσως από καυκα-σιανή λ. 
ser «άνδρας, άνθρωπος»]. 

σερβιέτα (η) {σερβιετών} λεπτή ταινία από βαµβάκι µε ειδική απορ-
ροφητική επικάλυψη (συνήθ. και µε αυτοκόλλητη ταινία στο κάτω 
µέρος για να µένει σταθερή στο εσώρουχο), την οποία χρησιµοποιούν 
οι γυναίκες κατά τις ηµέρες τής έµµηνης ρύσης και η οποία διατίθεται 
στο εµπόριο ως βιοµηχανικό προϊόν σε ειδική αεροστεγή και απο-
στειρωµένη συσκευασία: ~ λεπτή | µακριά | απορροφητική | τσέπης 
(σε ατοµική θήκη) || ~ µε φτερά (µε ειδικές αυτοκόλλητες εξοχές, οι 
οποίες εφαρµόζουν στο εσώρουχο από κάτω) (πβ. λ. ταµπόν). — 
(υποκ.) σερβιετούλα (η) κ. σερβιετάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
serviette < servir «υπηρετώ» (βλ. κ. σερβίρω)]. 

σερβιετάκι (το) {χωρ. γεν.} η µικρή και λεπτή σερβιέτα που φοριέται 
καθηµερινά από γυναίκες για λόγους ατοµικής υγιεινής: αρωµατι-
σµένα ~. 

σερβίρω ρ. µετβ. {σερβίρισ-α (κ. σέρβιρα), -τηκα, -µένος} 1. βάζω (φα-
γητό) στα πιάτα: καθίστε στο τραπέζι, να σας ~ || σερβιριστείτε µόνοι 
σας 2. προσφέρω (φαγητά ή ποτά): το γκαρσόνι σέρβιρε σε δίσκο πα-
γωµένα αναψυκτικά || το πρωινό σερβίρεται στην τραπεζαρία τού ξε-
νοδοχείου 3. (µτφ.) παρουσιάζω ή προσφέρω (κάτι), προσπαθώντας 
να το κάνω αποδεκτό: µας σέρβιραν τις ίδιες θεωρίες µε διαφορετικό 
ιδεολογικό µανδύα · 4. ΑΘΛ. (στο βόλεϊ, το τένις και το πινγκ-
πόνγκ) ρίχνω την πρώτη µπαλιά, κάνω σερβίς (βλ.λ.). — σερβίρισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. servire < λατ. servire «υπηρετώ (ως δούλος)» < 
servus «δούλος, υπηρέτης»]. 

σερβίς (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο τένις, το βόλεϊ, το πινγκ-πόνγκ) το πρώτο 
χτύπηµα τής µπάλας προς την περιοχή τού αντιπάλου. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. service < λατ. servitium «υπηρεσία, δουλεία» < servire «υπηρετώ 
(ως δούλος)» < servus «δούλος, υπηρέτης»]. σέρβις (το) {άκλ.} 1. ο 
έλεγχος τής καλής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα και η 
συντήρηση µηχανής ή µηχανισµού: ~ αυτοκινήτου | ανελκυστήρα || 
κάνω ~ || πάω | δίνω το αυτοκίνητο µου για ~ 2. η εξυπηρέτηση 
πελάτη: «οι τουρίστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την ποιότητα 
τού - των εστιατορίων και των µπαρ των πλοίων» (εφηµ.) || το άψογο 
~ αεροπορικής εταιρείας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. service < γαλλ. service (βλ. κ. 
σερβίς)]. σερβιτόρος (ο), σερβιτόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
υπάλληλος εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, καφενείου ή µπαρ, ο 
οποίος σερβίρει τους πελάτες ΣΥΝ. γκαρσόνι 2. υπηρέτης οικίας που 
σερβίρει φαγητά και ποτά κατά τη διάρκεια γεύµατος ΣΥΝ. 
τραπεζοκόµος. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. servitore < µτγν. λατ. servitor < λατ. servitus, µτχ. τ. τού 
ρ. servire «υπηρετώ (ως δούλος)»]. 

σερβιτσάλι (το) {σερβιτσαλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το όργανο µε το οποίο 
γίνεται το κλύσµα, καθώς και το ίδιο το κλύσµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. serviziale < servizio «υπηρεσία, εξυπηρέτηση» (ευφηµ. 
σχηµατισµός), βλ. λ. σερβίτσιο]. 

σερβίτσιο (το) 1. το σύνολο των επιτραπέζιων σκευών που χρησιµο-
ποιούν οι συνδαιτυµόνες κατά τη διάρκεια γεύµατος 2. (συνεκδ.) σύ-
νολο επιτραπέζιων σκευών για συγκεκριµένη χρήση: ~ τού καφέ | τού 
τσαγιού | τού φρούτου | τού γλυκού | τού φαγητού || πορσελάνινο | 
καθηµερινό ~. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. servizio < λατ. servitium «υπηρεσία, δουλεία» (βλ. κ. 
σερβίς)]. 

Σερβοβόσνιος (ο), Σερβοβοσνια (η) Σέρβος τής Βοσνίας (βλ.λ.). 
— σερβοβοσνιακός, -ή, -ό. 

σερβοβουλγαρικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε τους 
Σέρβους και τους Βουλγάρους και τις µεταξύ τους σχέσεις: ~ µάχη. 

σερβοκινητήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας που χρησιµοποιείται σε 
συστήµατα αυτόµατου ελέγχου (σερβοµηχανισµούς) για τη διόρθωση 
σφαλµάτων κατά τη λειτουργία τους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. servomoteur, βλ. κ. σερβόφρενο]. 

σερβοκροατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους Σέρβους και 
τους Κροάτες: ~ γλώσσα. 

σερβοµηχανισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. αυτόµατη συσκευή που περιλαµβάνει 
σύστηµα για την ανίχνευση σφαλµάτων κατά τη λειτουργία µη-
χανισµού (ανιχνευτής σφαλµάτων) και τη διόρθωση τους. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. servomécanisme (νόθο συνθ.), βλ. κ. 
σερβόφρενο]. 

σερβοµοτέρ (το) {άκλ.} ο σερβοκινητήρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
servomoteur < servo- (< servir «υπηρετώ, βοηθώ») + moteur 
«κινητήρας»]. 

σερβοσύστηµα (το) {σερβοσυστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. σύ-
στηµα που υποστηρίζεται από σερβοµηχανισµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. servosystème (νόθο συνθ.), βλ. κ. 
σερβόφρενο]. 

σερβόφρενο (το) µηχανισµός που υποβοηθεί το σύστηµα φρένων στα 
µεγάλα κυρ. αυτοκίνητα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. servofrein < servo- (< servir «υπηρετώ, 
βοηθώ», βλ. λ. σερβίρω) + frein «φρένο» (< λατ. frerium)]. 

σεργιάνι κ. σιργιάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η βόλτα, ο περίπατος: το 
απόγευµα έβγαιναν στο ~ ΣΥΝ. σουλάτσο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. seyran 
«εκδροµή»]. 

σεργιανίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σεργιάνισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) πη-
γαίνω (κάποιον) βόλτα: µε σεργιάνισε στα αξιοθέατα τού νησιού του 
♦ 2. (αµετβ.) κάνω βόλτα, περίπατο: σεργιανίζαµε στα σοκάκια τού 
χωριού. Επίσης σεργιανάω. — σεργιάνισµα (το). 

Σέργιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. όνοµα παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 
3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Sergius, αγν. ετύµου, 
πιθ. ετρουσκ. αρχής]. 

σερενάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ερωτικό τραγούδι που τραγουδιέται 
τη νύχτα κάτω από το παράθυρο µιας γυναίκας από µικρή οµάδα 
µουσικών ΣΥΝ. καντάδα 2. ενόργανο κοµµάτι σε πολλά µέρη ή φωνη-
τικό κοµµάτι που συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. serenata < sereno «αίθριος, γαλήνιος (καιρός)» < λατ. 
serenus «αίθριος - ξηρός»]. 

σερέτης (ο) {σερέτηδες} (λαϊκ.) ο δύστροπος, ο ευέξαπτος και ερι-
στικός, ο βαρύς: «ο Αντώνης ο βαρκάρης ο σερέτης...» (λαϊκ. τραγ.). 

— σερέτισµα (το), σερέτικος, -η, -ο, σερέτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. girret]. 

σερζ (το) {άκλ.} πυκνοϋφασµένο, συνήθ. µάλλινο ύφασµα, που χρη-
σιµοποιείται κυρ. για κοστούµια. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. serge < παλ. γαλλ. sarge < δηµώδ. λατ. *sarica < λατ. 
serica (lana) «κινεζικό µαλλί», θηλ. τού sëricus «κινεζικός - µεταξω-
τός» (< µτγν. σηρικός, βλ.λ.)]. 

σερί επίρρ. 1. στη σειρά, κατά σειρά, συνέχεια χωρίς διακοπή: πέτυχε 
δέκα νίκες ~ || παίρνει ~ τη µια δουλειά µετά την άλλη 2. σερί (το) η 
συνέχεια, η διαδοχή: το ~ των επιτυχιών µιας οµάδας στο πρωτάθλη-
µα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. série «σειρά» < λατ. series (< p. serëre «συνάπτω, πλέ-
κω, συνδέω»)]. 

σέρι (το) {άκλ.} περίφηµο λευκό ισπανικό κρασί µε ενίσχυση κονιάκ 
που οινοποιείται µε ειδικό τρόπο, ώστε να έχει ξεχωριστή γεύση. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. sherry < παλαιότ. sherris < ισπ. (vino de) Xeres «κρασί 
τού Xeres», ονοµασία τής πόλης Xeres (τώρα Jerez) τής Ν∆. Ισπανίας, 
η οποία φηµίζεται για την παραγωγή κρασιού]. 

σεριο κ. σεριόζο επίρρ. ελλην. σοβαρά- ΜΟΥΣ. ως εκφραστική ένδει-
ξη: παιγµένο µε σοβαρότητα, χωρίς υπερβολική εκφραστική εκδηλω-
τικότητα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. serio < λατ. serius]. 

σερίφης (ο) {σερίφηδες} 1. (στις Η.Π.Α.) (α) διοικητικός αξιωµατού-
χος σε µια περιοχή, που ασκεί αστυνοµική εξουσία και εκτελεί τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων (β) (παλαιότ.) ο εκλεγµένος αξιωµατού-
χος που φρόντιζε για την τήρηση τής τάξης και ο οποίος έφερε µε-
ταλλικό αστέρι στο στήθος · 2. (στη Μ. Βρετανία) ανώτερος αξιω-
µατούχος αγγλικής κοµητείας ή µικρότερης περιοχής, που έχει διοι-
κητικές και δικαστικές αρµοδιότητες. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sheriff < µέσ. αγγλ. shirreve < αρχ. αγγλ. 
scirgerëfa < scir (> αγγλ. shire «κοµητεία») + gerSfa «αξιωµατούχος 
µε τοπικές αρµοδιότητες, διοικητής στρατιάς» (< röf «παράταξη (µά- 
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Σέριφος (η) {Σερίφου} 1. νησί των ∆. Κυκλάδων µεταξύ τής Κύθνου 

και τής Σίφνου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σερίφιος 
(ο), Σερίφια (η). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. σερ µαγιά κ. σι ρ 
µαγιά (η) (λαϊκ.) 1. το αρχικό κεφάλαιο που χρησιµοποιείται για την 
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 2. (κατ' επέκτ.) το χρηµατικό 
κεφάλαιο και γενικότ. τα χρήµατα, η περιουσία. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sermaye]. σερµπετι (το) {σερµπετ-ιού | -ιών} 1. 
γλυκό και αρωµατικό ποτό ΣΥΝ. ηδύποτο 2. (γενικότ.) οτιδήποτε έχει 
πολύ γλυκιά γεύση: τον έκανες ~ τον καφέ! ΣΥΝ. πετιµέζι 3. (µτφ.) 
σερµπέτια (τα) τα γλυκόλογα και οι αβρότητες. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. §erbet]. σερνόµενος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που 
σέρνεται, που δεν µπορεί να σταθεί στα πόδια του ή που βαδίζει µε 
µεγάλη δυσκολία: έφτασε µέχρι εδώ ~· δεν µπορεί να πάρει πια τα 
πόδια του. [ΕΤΥΜ Μτχ. τ. τού σέρνω σε -άµενος κατ' αναλογίαν προς 
τις οµοιοκατάληκτες ενεστωτικές µτχ., λ.χ. ιπτάµενος, ιστάµενος (πβ. 
κ. λεγόµενος, σειν-άµενος, τρεχ-άµενος)]. σερνικοβότανο (το) (λαϊκ.) 
βότανο τού οποίου το αφέψηµα θεωρείται, κατά τη λαϊκή αντίληψη, 
ότι ευνοεί τη γέννηση αρσενικών παιδιών. σερνικοθήλυκος, -η, -ο 
(λαϊκ.) ο αρσενικοθήλυκος (βλ.λ.). σερνικός, -ιά, -ό (λαϊκ.) αρσενικός 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < *ασερνικός (µε σίγηση τού αρχικού άτονου α-) < 
αρσενικός (µε αντιµετάθεση)]. σέρνω κ. σύρω κ. (λαϊκ.) σούρνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {έσυρα, σύρ-θη-κα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) να 
κινείται τραβώντας το: τα βόδια έσερναν τις άµαξες || έσερνε µια 
βαλίτσα πίσω του µ'ένα λουρί-ΦΡ. (α) σέρνω (κάποιον) από τη µύτη 
κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω (β) σέρνω (κάποιον) µαζί µου παίρνω 
(κάποιον) µαζί µου, έχω πάντα µαζί µου (κάποιον, συχνά χωρίς να το 
θέλει ο ίδιος): δεν της φέρνει ποτέ αντιρρήσεις και όπου πάει τον σέρνει 
µαζί της (γ) σέρνω τον χορό (ί) (για κυκλικούς, παραδοσιακούς 
χορούς) είµαι πρώτος σε σειρά ανθρώπων που χορεύουν πιασµένοι 
από το χέρι (ii) (µτφ.) πρωτοστατώ σε κάτι: οι Γάλλοι αγρότες σέρνουν 
τον χορό των κινητοποιήσεων στην Ευρώπη 2. µετακινώ (κάτι) 
τραβώντας το: σέρνω το µπαούλο || έσυραν το καρότσι 3. (ειδικότ.) 
κάνω (κάτι) να κινείται έχοντας συνεχή επαφή µε το έδαφος: περπατά 
καλά- µη ~ τα πόδια σου στο πάτωµα || ~ ένα έπιπλο στον διάδροµο || 
µη σέρνεις την κασέλα, γιατί θα χαλάσεις το παρκέ- ΦΡ. δεν µπορώ να 
σύρω τα πόδια µου (λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αδυναµίας) δεν µπορώ 
να περπατήσω, είµαι εξαντληµένος 4. (µτφ.) οδηγώ (κάποιον) βίαια, 
παρά τη θέληση του (κάπου): τον έσυραν στην Ασφάλεια µε τις 
χειροπέδες || τον έσυραν στα δικαστήρια για απάτες 5. εξαναγκάζω 
(κάποιον) να κάνει κάτι (το οποίο προσπαθούσε να αποφύγει): τα 
συνδικάτα µε δυναµικές κινητοποιήσεις έσυραν την κυβέρνηση σε 
πρόωρες εκλογές 6. (συνήθ. ο τ. σούρνω) βρίζω, κακολογώ (κάποιον) 
(+ γεν. προσ.(: και τι δεν του 'σούρε πάνω στον θυµό του- ΦΡ. τα 
σούρνω (σε κάποιον) βρίζω ή επι-πλήττω (κάποιον) έντονα: θα του τα 
σούρω µια και καλή και θα φύγω ♦ 7. (αµετβ.) (λαϊκ.-συνήθ. στην 
προστ.) πηγαίνω: σύρε να φέρεις νερό || σύρε κι έλα || σύρε στο καλό 
και µην ξαναγυρίσεις- (µεσοπαθ. σέρνοµαι) 8. κινούµαι έχοντας 
συνεχή επαφή τού κορµού µε το έδαφος, έρπω: οι στρατιώτες 
σύρθηκαν ως τις θέσεις των εχθρών ΦΡ. σέρνοµαι στα πόδια (κάποιου) 
ικετεύω κάποιον, πέφτω στα γόνατα 9. (συνήθ. για υφάσµατα ή 
ρούχα) ακουµπώ στο έδαφος µε κάποια πλευρά µου: τα σεντόνια 
σέρνονταν στο πάτωµα || η ζώνη τής κα-µπαρντίνας σερνόταν κάτω 10. 
κυλιέµαι: σέρνεται µες στις λάσπες-(µτφ.) 11. βαδίζω µε δυσκολία (από 
εξάντληση ή αδυναµία): ο γέρος σερνόταν, δεν µπορούσε να πάρει τα 
πόδια του 12. ΑΘΛ. έχω κακή απόδοση: οι παίκτες σέρνονταν στο 
γήπεδο και οι οπαδοί τους γιου-χάιζαν 13. (για µεταδοτικές αρρώστιες) 
έχω µεγάλη εξάπλωση: εδώ και µέρες σέρνεται µια επικίνδυνη γρίπη. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σύρνω < αρχ. σύρω (βλ.λ.), από τον αόρ. έσυρα κατά το 
σχήµα πήρα - παίρνω, έγειρα - γέρνω, έσπειρα - σπέρνω]. σεροτονινη 
(η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ουσία (νευροδιαβιβαστής, βλ.λ.) που 
βρίσκεται σε διάφορα σηµεία τού οργανισµού (λ.χ. στον εγκέφαλο, 
στα αιµοπετάλια), επιδρά στην αρτηριακή υπέρταση, στη νευρική 
διέγερση και σχετίζεται µε την κατάθλιψη. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. serotonin (νόθο συνθ.) < sero- (< serum «ορός») + -tonin (< 
τόνος)]. σερπαντίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} στενή και χρωµατιστή 
χάρτινη κορδέλα, τυλιγµένη σε κύλινδρο, η οποία ρίχνεται στον αέρα 
την περίοδο των Αποκριών και τού καρναβαλιού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. serpentine < λατ. serpentinus «ερπετόµορφος, οφιοει-
δής» < serpere «έρπω» (µτχ. τ. serpens, -ntis)]. Σέρρες (οι) {Σερρών} 
πόλη τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός 
Σερρών). — Σερραίος (ο), Σερραίο (η), σερραίι-κος, -η, -ο κ. 
σερραϊκός, -ή, -ό [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ < µεσν. Σέρραι, 
που χτίστηκε στην τοποθεσία όπου υπήρχε και η αρχ. πόλη Σίρις ή 
Σίρρα, αγν. ετύµου]. σερσε λα φαµ ελλην. αναζητήστε τη γυναίκα- η 
γυναίκα είναι η συνήθης αιτία αυτού που συµβαίνει: έχει αλλάξει 
πολύ η συµπεριφορά του τώρα τελευταία...-! (δηλ. ερωτεύτηκε). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cherchez la femme «αναζητήστε τη γυναίκα»]. 
σερσεµης (ο) {σερσέµηδες}, σερσέµισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1.ο ανόητος, ο βλάκας ΣΥΝ. µάπας, χαζός · 2. ο σαστισµένος, 
ο αµήχανος. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sersem]. σέρτης (ο) {σέρτηδων}, σέρτισσα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) άνθρωπος ευέξαπτος και εκδικητικός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sert «σκληρός» < περσ. sard «ψυχρός, δυσάρεστος»]. 
σέρτικος, -η, -ο 1. (για καπνό) βαρύς: κάπνιζε ~ τσιγάρα 2. (για κα-
ταστάσεις ή συµπεριφορά) αυτός που ταιριάζει σε σέρτη (βλ.λ.): ~ 
κουβέντες. σερφ (το) {άκλ.} 1. η ιστιοσανίδα 2. επίπεδη σανίδα µε 
την οποία προσπαθεί κανείς να ισορροπήσει πάνω στα κύµατα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. surf «κυµατοθραύστης, αντιµάµαλο»]. 
σερφάρω ρ. αµετβ. {σέρφαρα κ. σερφάρισα} 1. κάνω σέρφινγκ (βλ.λ.) 2. 
(αργκό τής ΠΛΗΡΟΦ.) κινούµαι γρήγορα στο ∆ιαδίκτυο (Internet), 
στον κυβερνοχώρο, αναζητώντας πληροφορίες, µηνύµατα, εικόνες 
κ.λπ. που µε ενδιαφέρουν: ~ στο Internet. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. σέρφινγκ]. 

σέρφερ (ο/η) {άκλ.} 1. πρόσωπο που κάνει σέρφινγκ (βλ.λ.) 2. (αργκό 
τής ΠΛΗΡΟΦ.) ο χρήστης τού ∆ιαδικτύου. Επίσης σερφίστας (ο). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. surfer < surf, βλ. λ. σέρφινγκ]. 

σέρφινγκ (το) (άκλ.} ελλ. ιστιοσανίδα, κυµατοδροµία- ψυχαγωγικό ή 
διαγωνιστικό άθληµα στο οποίο ο αθλητής κινείται πάνω στην επι-
φάνεια (την «πλάτη») των κυµάτων, πατώντας σε ειδική σανίδα, χω-
ρίς ή µε ιστίο (ιστιοσανίδα): κάνω ~ || διαγωνισµός ~. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. surfing < surf «κυµατοθραύστης, αντιµάµαλο» < πα-λαιότ. suff, 
αγν. ετύµου]. 

σέσελι (το) {σεσέλεως | χωρ. γεν. πληθ.) αυτοφυές ποώδες φυτό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, δάνειο (πβ. κ. πέπερι, σίναπι), πιθ. αιγυπτ. 
αρχής (όπως συµβαίνει και µε το ίδιο το φυτό)]. 

σεσηµασµένος, -η, -ο (για κακοποιούς) αυτός που έχει εντοπιστεί 
από τις αστυνοµικές αρχές και τους είναι γνωστός για την παράνοµη 
δραστηριότητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. σηµαίνω (βλ.λ.) ως απόδ. τού γαλλ. 
marqué, το οποίο αρχικώς αναφερόταν στους κατάδικους που στιγ-
µατίζονταν µε πυρωµένο σίδερο, ώστε να φέρουν στον ώµο ένα κρι-
νολούλουδο]. 

Σ.Ε.Σ.Κ. (το) Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών Κινηµατογράφου. 
σέσκουλο κ. σέσκλο (το) τεύτλο µε διογκωµένα ριζίδια και µίσχους, 

τού οποίου τρώγονται τα υπερτροφικά φύλλα. [ΕΤΥΜ < *σεύσκουλο 
(µε σίγηση τού -σ-), από συµφυρµό των τ. σεύ-κουλο και σεύκλο, εκ 
των οποίων ο πρώτος εµφανίζει ανάπτυξη ευ-φωνικού -ου-. Ο 
διαλεκτ. τ. σεύκλο ανάγεται στο αρχ. σεϋτλον, ιων. τ. τού τεϋτλον 
(βλ.λ.)]. 

Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. (ο) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. 
σεσουάρ (το) {άκλ.} ηλεκτρική συσκευή που έχει σχήµα πιστολιού 

και βγάζει θερµό ή κρύο αέρα για το στέγνωµα των µαλλιών ΣΥΝ. πι-
στολάκι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. séchoir < secher «στεγνώνω, ξηραίνω» < λατ. siccäre < 
siccus «ξηρός, στεγνός»]. 

σέσουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το φτυαράκι που χρησιµοποιούν οι πα-
ντοπώλες, για να παίρνουν µικρές ποσότητες χύµα εµπορευµάτων 
από µεγάλα σακιά (ρυζιού, ξηρών καρπών κ.λπ.) και να βάζουν σε 
σακούλες για τους πελάτες· ΦΡ. µε τη σέσουλα σε αφθονία: ξοδεύω | 
έχω λεφτά ~ ΣΥΝ. αβέρτα ANT. µε το σταγονόµετρο. — (υποκ.) σε-
σουλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sessola < µεσν. λατ. sesula | sessa, ίσως < περσ. Carnea 
«κουτάλι»]. 

σεστέτο (το) → σεξτέτο 
σετ (το) {άκλ.} 1. το σύνολο οµοειδών πραγµάτων: ένα ~ τραπεζοµά-

ντηλα | τραπεζάκια | µαχαιροπίρουνα || ~ περιποίησης προσώπου | 
σώµατος 2. ΑΘΛ. καθένα από τα µέρη στα οποία χωρίζεται ένας αθλη-
τικός αγώνας τένις, βόλεϊ ή πινγκ-πόνγκ: η Στέφι Γκραφ κέρδισε εύ-
κολα τα δύο πρώτα ~. — (υποκ.) σετάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. set. Με τη σηµ. «σύνολο οµοειδών πραγµάτων» η λ. δεν έχει 
ετυµολ. σχέση µε το p. set «ρυθµίζω, θέτω, κάνω κ.τ.ό.», αλλά 
ανάγεται σε µεσν. αγγλ. sette < αρχ. γαλλ. sette < λατ. secta «οδός» (< 
p. secere «τέµνω, κόβω»)]. 

σέτερ (το) {άκλ.} κυνηγετικό σκυλί µε χαρακτηριστικά του το µακρύ 
κεφάλι και τα κρεµαστά αφτιά, που είναι εκπαιδευµένο να υποδει-
κνύει τη θέση τού θηράµατος. [ΕΤΥΜ < αγγλ. setter < set (για σκυλί) 
«φερµάρω»]. 

σετέτο (το) → σεπτέτο 
Σεϋχέλλες (οι) {Σεϋχέλλων} 1. νησιωτικό σύµπλεγµα από δύο κύριες 

συστάδες νησιών (συνολικά 115 νησιά) τού Ινδικού Ωκεανού Β. τής 
Μαδαγασκάρης 2. (αγγλ. Republic of Seychelles, γαλλ. République des 
Seychelles ■ ∆ηµοκρατία των Σεϋχέλλων) κράτος που περιλαµβάνει 
το παραπάνω νησιωτικό σύµπλεγµα µε πρωτεύουσα τη Βικτόρια, 
επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Γαλλική και νόµισµα τη 
ρουπία Σεϋχέλλων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Seychelles (οπτικό δάνειο), από το όνοµα τού Γάλλου 
Jean Moreau de Séchelles, o οποίος ήταν υπουργός Οικονοµικών το 
1756, όταν το αρχιπέλαγος των Σεϋχέλλων προσαρτήθηκε στη Γαλ-
λία. Η Μ. Βρετανία, που κυρίευσε τα νησιά το 1814, έδωσε στη χώρα 
τη σηµερινή της ονοµασία]. 

σεφ (ο) {άκλ.} ο αρχιµάγειρας. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. chef «προϊστάµενος, 
αρχηγός, επί κεφαλής» < δηµώδ. λατ. *capus «κεφάλι» < λατ. caput, -
ïtis]. 

Σ.Ε.Φ. (το) Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
Σεωαρ(α)δίτης (ο) (Σεφαρ(α)διτών}, Σεφαρ(α)δίτισσα (η) {Σε-

φαρ(α)διτισσών) καθένας από τους Εβραίους που ζούσαν στην Ιβη-
ρική Χερσόνησο µέχρι τα τέλη τού 15ου αι., όταν απελάθηκαν µαζι-
κά και εγκαταστάθηκαν κυρ. στη Β. Αφρική, σε πόλεις τής ευρύτερης 



σεφέρι 1584 σηµάδι 
 

µεσογειακής λεκάνης, αλλά και στη Β. Ευρώπη: οι ~ τής Θεσσαλονί-
κης. Επίσης Σεφάρδος κ. Σεφαρντίµ. — σεφαρ(α)δίτικος, -η, -ο, Σε-
φαρ(α)δίτικα (τα), σεφαρ(α)δίτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ.-εβρ. sephardi | sephäraddi < εβρ. sëphârâdh 
«Ισπανία»]. 

σεφέρι (το) {σεφερ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) στρατιωτικό εκστρατευτικό 
σώµα: «να 'ρθει ο Μόσκοβος, να φέρει το ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συ-
νεκδ.) (α) η εκστρατεία (β) το ταξίδι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sefer]. 

σεφλέρα (η) γένος φυτών που περιλαµβάνει πολλά είδη αειθαλών 
δένδρων και θάµνων, τα οποία καλλιεργούνται συνήθ. ως καλλωπι-
στικά. 
|~ΕΤΥΜ. < νεολατ. schefflera, από το όν. τού Γερµανού βοτανολόγου J.C. 
Scheffler(18oç αι.)]. 

σεφταλιά (η) έδεσµα από µπόλια αρνιού γεµισµένη µε κοµµάτια κρέ-
ατος και µυρωδικά. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σεφτές (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η πρώτη πώληση τής ηµέρας· ΦΡ. (α) κάνω 
σεφτέ (σε κάποιον) κάνω την πρώτη πώληση τής ηµέρας ή είµαι ο 
πρώτος πελάτης (κάποιου): ήρθα να σου κάνω σεφτέ (β) έχω καλό 
σεφτέ (για πελάτη) έχω καλό ποδαρικό, φέρνω γούρι 2. (συνεκδ.) τα 
χρήµατα που εισπράττονται κατά την πώληση αυτή. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. siftah]. 

σέχτα (η) → σέκτα 
σεχταρισµός (ο) → σεκταρισµός 
Σ.Ε.Ψ. (ο) Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. 
-ση (λόγ. -σις) [αρχ.] παραγωγική κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών 

που δηλώνει: 1. ενέργεια | πράξη ή κατάσταση 2. αποτέλεσµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακοινωθέν, αναλογία. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. -σις | -τις (αρχαιότ.) (πβ. αρχ. µάν-τις, αλλά και δό-σις, 
κτή-σις, γένε-σις κ.ά.), που προέρχεται από I.E. επίθηµα *-ti- (λ.χ. 
σανσκρ. òhit-ti- «σχίσιµο»)]. 

σηκός (ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο κτιστός πυρήνας τού αρχαίου ναού, στον 
οποίο στηνόταν άγαλµα θεού 2. (συνεκδ.) εσοχή τοίχου, στην οποία 
τοποθετούσαν άγαλµα ή αγγείο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως < δωρ. σάκος < *twà-kós, που 
συνδ. µε το ρ. σάττω «εφοδιάζω, γεµίζω» (βλ. λ. σαγή). Βλ. κ. σηκώνω]. 

Σηκουάνας (ο) ποταµός τής Β. Γαλλίας που διασχίζει το Παρίσι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. Sequana (> γαλλ. Seine), ίσως < κελτ. soghan «γα-
λήνιος, ήρεµος»]. 

σήκωµα (το) → σηκώνω 
σηκωµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-συνήθ. στον πληθ.) η στύση τού πέ-

ους: έχω σηκωµάρες ΣΥΝ. (!) καύλα. [ΕΤΥΜ < σηκώνω + παραγ. 
επίθηµα -µάρα (βλ.λ.)]. 

σηκωµός (ο) 1. (λογοτ.) ο ξεσηκωµός, η εξέγερση: ο µεγάλος ~ τού Γέ-
νους το 1821 · 2. το ξύπνηµα, η έγερση: δεν έχει ~ (δεν ξυπνάει µε τί-
ποτα). 

σηκώνω ρ. µετβ. (σήκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κινώ (κάτι) προς τα πά-
νω, υψώνω: ~ το κεφάλι | τα µάτια προς τον ουρανό | το βλέµµα | 
σκόνη | τα µανίκια || ~ (το) χέρι (λ.χ. ως µαθητής για να πάρω µέρος 
στο µάθηµα)· ΦΡ. (α) σηκώνω | υψώνω τη σηµαία (i) κάνω έπαρση 
σηµαίας ANT. υποστέλλω τη σηµαία (ii) (για οδηγό ταξί) ανεβάζω τη 
σηµαία (βλ.λ., σηµ. 6), για να φαίνεται ότι είναι ελεύθερο για µίσθω-
ση το ταξί (β) σηκώνω χέρι (πάνω σε κάποιον) χτυπώ (κάποιον), χει-
ροδικώ (εις βάρος κάποιου): µην τολµήσεις να σηκώσεις χέρι πάνω 
µου, γιατί θα το µετανιώσεις (γ) σηκώνω | αίρω τον σταυρό του µαρ-
τυρίου υποφέρω, βασανίζοµαι (δ) σηκώνω στα χέρια | στους ώµους 
(κάποιον) αποθεώνω (κάποιον): µετά τη λήξη τού αγώνα, οι οπαδοί 
τής οµάδας σήκωσαν τον προπονητή στα χέρια (ε) σηκώνω ψηλά τα 
χέρια δεν ξέρω τι να κάνω, αισθάνοµαι αµήχανος, παραιτούµαι από 
προσπάθεια: στην πρώτη δυσκολία σηκώνει ψηλά τα χέρια {στ) δεν 
σηκώνω κεφάλι βλ. λ. κεφάλι (ζ) σηκώνω τους ώµους δείχνω µε αυτή 
την κίνηση ότι δεν ξέρω κάτι ή ότι αδιαφορώ για κάτι: «Γι να κά-
νουµε;» τον ρώτησα· εκείνος σήκωσε τους ώµους (η) σηκώνω (κά-
ποιους) στο πόδι αναστατώνω (κάποιους): σταµάτα, θα σηκώσεις όλη 
τη γειτονιά στο πόδι µε τις φωνές σου! (θ) έχω (κάποιον) στο σήκω-
σήκω, κάτσε-κάτσε κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, κάνει ό,τι του λέω (ι) 
σηκώνω τη φωνή (σε κάποιον) µιλάω άγρια και αγενώς (σε κάποιον) 
ΣΥΝ. υψώνω τη φωνή | τον τόνο τής φωνής µου (ια) µε πήρε και µε 
σήκωσε βλ. λ. παίρνω (ιβ) σηκώνω το τραπέζι µαζεύω τα πιάτα και 
τα µαχαιροπίρουνα, τα σερβίτσια κ.λπ., καθαρίζω το τραπέζι µετά 
από φαγητό (ιγ) σηκώνω µύτη δείχνω υπεροπτική ή αλαζονική συ-
µπεριφορά: έχει σηκώσει µύτη τον τελευταίο καιρό και δεν ακούει 
κανέναν 2. κάνω (κάποιον) να αφήσει τη θέση στην οποία καθόταν: 
ένας ηλικιωµένος σήκωσε έναν νεαρό, για να καθίσει 3. εγείρω από 
τον ύπνο, ξυπνώ: να µε σηκώσεις στις έξι το πρωί 4. (για χρήµατα) 
παίρνω από την τράπεζα, κάνω ανάληψη: σήκωσα όλα τα λεφτά µου 
από την τράπεζα 5. κρατώ και µεταφέρω: δεν µπορώ να σηκώσω τό-
σες τσάντες 6. αντέχω το βάρος (κάποιου): η βιβλιοθήκη αυτή σηκώ-
νει πολλά βιβλία || οι κολόνες δεν σηκώνουν άλλον όροφο 7. (µτφ.) 
αντέχω: τέτοια έξοδα δεν τα σηκώνει η τσέπη µου 8. (µτφ.) δέχοµαι ή 
ανέχοµαι: δεν ~ αστεία || δεν τα - εγώ αυτά || δεν ~ πλάκα | χωρατά | 
κουβέντα | αντιρρήσεις- ΦΡ. (α) δεν σηκώνω µύγα στο σπαθί µου δεν 
ανέχοµαι το παραµικρό, είµαι πολύ εύθικτος (β) δεν µε σηκώνει το 
κλίµα βλ. λ. κλίµα 9. (µτφ. τριτοπρόσ.) επιδέχοµαι: αυτό δεν σηκώνει 
αντίρρηση | κουβέντα || αυτό που ισχυρίζεται σηκώνει πολλή συζήτηση 
ΣΥΝ. χωρά 10. κατακλέβω: λείπαµε διακοπές και µας σήκωσαν τα 
πάντα στο σπίτι 11. (για δάσκαλο, καθηγητή κ.λπ.) εξετάζω (µαθητή, 
εκπαιδευόµενο) στο µάθηµα (παλαιότ. καλώντας τον να εγερθεί από 
τη θέση του): ο δάσκαλος σήκωσε δύο παιδιά, για να πουν το 

µάθηµα' (µεσοπαθ. σηκώνοµαι) 12. παύω να κάθοµαι και στέκοµαι 
όρθιος, εγείροµαι από τη θέση µου· ΦΡ. σηκώνοµαι και φεύγω (εµ-
φατ.) αποχωρώ ή εγκαταλείπω έναν χώρο: θα κάνεις ό,τι σου λέω, αλ-
λιώς σήκω και φύγε! || τους βαρέθηκε όλους και σηκώθηκε κι έφυγε 
13. (µτφ.) αποθεραπεύοµαι, συνέρχοµαι: µετά από τρεις ηµέρες γρί-
πης, σηκώθηκε 14. αποκτώ ίσιο σχήµα, γίνοµαι στητός, ορθώνοµαι: 
µου σηκώθηκε η τρίχα | η πέτσα (έφριξα, φοβήθηκα ή αηδίασα)· ΦΡ. 
(οικ.) (για άντρα) µου σηκώνεται έχω στύση 15. (για άνεµο) αρχίζω 
να πνέω δυνατά: σηκώθηκε βοριάς 16. (µτφ.) εξεγείροµαι, επαναστα-
τώ: σηκώθηκαν οι ραγιάδες και πολεµούν τον Τούρκο- ΦΡ. σηκώθη-
καν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι βλ. λ. κεφάλι. — σήκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σηκώ (-όω) «ζυγίζω, ισορροπώ» (συνήθ. στα 
συνθ. άνα-σηκώ, µε τη σηµερινή σηµ., άντι-σηκώ «αντισταθµίζω») < 
αρχ. στ^κός (βλ.λ.)]. 

σηκωτός, -ή, -ό αυτός που µεταφέρεται υποβασταζόµενος από άλ-
λους· συνήθ. στη ΦΡ. πάω (κάποιον) σηκωτό πηγαίνω (κάποιον) µε το 
ζόρι, διά τής βίας κάπου. 

σήµα (το) {σήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. διακριτικό σηµείο που προσδιο-
ρίζει την προέλευση των προϊόντων επιχειρήσεως: επίσηµο | εµπορικό 
~ || ο τίτλος εφηµερίδας και περιοδικού θεωρείται ~ || αποµίµηση | 
παραποίηση σήµατος- ΦΡ. σήµα κατατεθέν εµπορικό διακριτικό ση-
µείο (λέξη, ονοµατεπώνυµο, σύµβολο κ.λπ.), που έχει κατατεθεί στο 
Υπουργείο Εµπορίου, έχει κατοχυρωθεί ως αποκλειστικό διακριτικό 
γνώρισµα µιας επιχείρησης και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν 2. (γε-
νικότ.) το διακριτικό γνώρισµα (ηχητικό, οπτικό, οπτικοακουστικό) 
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού: το ηχητικό - ενός καναλιού 3. 
το έµβληµα, το σύµβολο που χρησιµοποιεί ως αναγνωριστικό σηµείο 
σωµατείο, σύλλογος, οργάνωση κ.λπ.: το - τού Συλλόγου µας είναι 
ένα δένδρο || είχε το - τής οργάνωσης ραµµένο στο σακάκι 4. το σύ-
νολο των διακριτικών σηµαδιών που έχουν στις επωµίδες, στα πέτα ή 
στα µανίκια όσοι φέρουν στολή (στρατιωτικοί ένστολοι, φρουροί, µέ-
λη οργανώσεων µε ιεραρχία κ.λπ.), τα οποία δηλώνουν τον χώρο στον 
οποίο εντάσσεται κανείς και τη θέση του στην ιεραρχία 5. ΝΑΥΤ. διε-
θνές γνώρισµα που δηλώνει την ταυτότητα κάθε πλοίου χωρητικότη-
τας 30 κόρων και άνω · 6. κάθε εικόνα, ήχος ή µήνυµα που µεταδί-
δεται µε ηλεκτροκύµατα (λ.χ. από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθ-
µό): η λήψη τού ~ σ' αυτή την περιοχή δεν είναι ικανοποιητική || γί-
νονται εργασίες στον ποµπό για την ενίσχυση τού σήµατος εκποµπής || 
ΤΟ πλοίο έστειλε ~ κινδύνου (πβ. λ. S.O.S.)· ΦΡ. σήµατα µορς βλ. λ. 
µορς 7. (συνεκδ.) το µήνυµα, η ειδοποίηση που στέλνει κανείς (συνήθ. 
µε ηλεκτρονικό µέσο): η Ιντερπόλ έστειλε ~ στην Ελληνική Αστυνοµία 
για τη σύλληψη τού υπόπτου || λάβαµε επείγον ~ από το αρχηγείο 
Στρατού || ακούστηκε το ~ του συναγερµού · 8. καθετί το οποίο προ-
ορίζεται να προειδοποιεί, να καθοδηγεί, να παρέχει πληροφορίες, 
κυρ. σε δηµόσιο χώρο, µε τη µορφή επιγραφής, πινακίδας, µε την εκ-
ποµπή ήχου, φωτός κ.λπ.: ένα ~ στον τοίχο έδειχνε ότι απαγορεύεται 
το κάπνισµα || υπήρχε - κινδύνου κοντά στο µέρος όπου γίνονται κα-
τολισθήσεις 9. (ειδικότ.) σήµατα (τα) τα σύµβολα τής Τροχαίας για 
την οδήγηση και οι πινακίδες που φέρουν αυτά: µαθαίνω τα ~ || δίνω 
τα ~ (εξετάζοµαι για δίπλωµα οδηγήσεως στη γνώση των σηµάτων 
τής Τροχαίας) || πέρασα τα ~ και θα εξεταστώ στην πορεία 10. (ειδι-
κότ.) συσκευή δίπλα στις σιδηροδροµικές γραµµές, µε πράσινο, κί-
τρινο ή κόκκινο φως, που ειδοποιεί τους οδηγούς αυτοκινήτου πότε 
επιτρέπεται η διάβαση (συχνά συνοδεύεται και από ήχο) 11. κάθε κί-
νηση, ενέργεια που αποσκοπεί στη µετάδοση µηνύµατος· ΦΡ. (α) κά-
νω σήµα (σε κάποιον) δείχνω (σε κάποιον) τι να κάνει, πως να ενερ-
γήσει (µε κίνηση των χεριών, τού κεφαλιού, νεύµα ή συγκεκριµένο 
συνθηµατικό τρόπο): οι αστυνοµικοί τους έκαναν σήµα να σταµατή-
σουν || του έκανε σήµα να κατέβει || µόλις σας κάνω σήµα, θα αρχί-
σουµε να φωνάζουµε (β) σήµα τής νίκης βλ. λ. βε (σηµ. 4) · 12. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. στήλη ή αγγείο ή σωρός λίθων που τοποθετούσαν οι αρχαίοι 
πάνω στον τάφο. — (υποκ.) σηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµα-
τόσηµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σήµα | σάµα (δωρ.), αβεβ. ετύµου, όπως συµβαίνει µε 
αρκετά αρχ. ουσ. σε -µα (λ.χ. σώµα). Έχει προταθεί η σύνδεση µε 
σανσκρ. dhyâ-man «σκέψη» (< p. dhyârnati «σκέφτοµαι»), άποψη πε-
ρισσότερο ικανοποιητική µορφολογικώς παρά σηµασιολογικώς. Λι-
γότερο πιθ. η αντιστοιχία µε βορειοαρµ. sâma «σηµάδι, σήµα». Πα-
ράγ. σηµ-εϊο(ν), σηµ-αίνω, σηµ-αία κ.ά. Ολόκληρη η σηµασιολ. εξέλι-
ξη των λ. περιστρέφεται γύρω από την εκτεταµένη χρήση των λ. σήµα 
και σηµεΐον µε τις σηµ. «σηµάδι, µνηµείο, έµβληµα, σηµαία, σηµα-
σία, όριο» κ.ά. o όρ. σήµα κατατεθέν αποδίδει το γαλλ. marque 
déposée], 

σηµάδεµα (το) → σηµαδεύω 
σηµαδεµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει διακριτικό σηµάδι· ΦΡ. ση-
µαδεµένη τράπουλα βλ. λ. τράπουλα 2. αυτός που έχει σηµάδι από 
ασθένεια, χτύπηµα ή άλλη αιτία. 

σηµαδευτής (ο) αυτός που σκοπεύει, που σηµαδεύει καλά. 
σηµαδεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {σηµάδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. βάζω ση-

µάδι ως διακριτικό γνώρισµα σε (κάποιον/κάτι): σηµάδεψαν τα σπί-
τια που είχαν υποστεί ζηµιές || τους κακοποιούς που συνελάµβαναν, 
τους σηµάδευαν στο µέτωπο || σηµάδευαν µε πυρωµένο σίδερο τα γε-
λάδια τού κοπαδιού ΣΥΝ. µαρκάρω, σταµπάρω 2. (συνεκδ.) σκοπεύω 
µε όπλο: σηµάδεψε έναν λαγό 3. (µτφ.) επηρεάζω καθοριστικά, αφή-
νω ανεξίτηλα σηµάδια, στιγµατίζω: η γνωριµία αυτή σηµάδεψε τη 
ζωή της || η συνέλευση σηµαδεύτηκε από απαράδεκτα επεισόδια || «το 
τέλος αυτού τού αιώνα σηµαδεύτηκε από µεγάλες ανακαλύψεις στην 
επιστήµη και την τεχνολογία» (εφηµ.) 4. (η µτχ. σηµαδεµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. — σηµάδεµα (το). 

σηµάδι (το) {σηµαδ-ιού | -ιων} 1. ένδειξη, αναγνωρίσιµο σηµείο: έβα- 
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λα σηµάδια στο τµήµα τού οικοπέδου που µας ανήκει 2. ο στόχος κατά τη βολή 
µε όπλο· κυρ. στη ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον | κάτι) (στο) σηµάδι στοχεύω 
(κάποιον/κάτι): µε το όπλο έβαλαν σηµάδι τους κορµούς των δέντρων (β) ξέρω 
σηµάδι είµαι ικανός στη σκοποβολή 3. η ουλή, το τραύµα: του έµειναν 
σηµάδια από τα βασανιστήρια || η αρρώστια τού άφησε - 4. (γενικότ.) κάθε 
ιδιαίτερο, αναγνωριστικό σηµείο κάποιου (λ.χ. µια ελιά στο σώµα, µια ουλή 
κλπ.): η αναγνώριση στα δηµοτικά τραγούδια γίνεται συχνά µε την αναφορά σε 
κάποιο ~ στο σώµα τής γυναίκας που γνωρίζει µόνον ο σύζυγος 5. (για ζώα) το 
ίχνος, το αποτύπωµα που αφήνουν στο έδαφος 6. (µτφ.) το προµήνυµα, ο 
οιωνός: παρήγορο | κακό | ανησυχητικό ~. — (υποκ.) σηµαδάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. σηµάδιον, υποκ. τού αρχ. σήµα]. σηµαδιακός, -ή, -ό 1. αυτός 
που προµηνύει, που προοιωνίζεται (κάτι}: ~ µέρα | όνειρο | γεγονός | χρονιά · 2. 
πολύ σηµαντικός, αυτός που επηρεάζει καθοριστικά: µια ~ εµπειρία. σηµαδούρα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. Ο σηµαντήρας (βλ.λ.) ΣΥΝ. τσαµαδούρα. 
[ΕΤΥΜ. < σηµάδι + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. χασ-ούρα]. σηµαία (η) {σηµαιών} 
1. κοµµάτι υφάσµατος µε τα διακριτικά χρώµατα και τα συµβολικά εµβλήµατα 
ενός κράτους (εθνική σηµαία ή σηµαία τού Έθνους), στρατιωτικού σώµατος, 
κόµµατος, συλλόγου και γενικότ. µιας οµάδας)αθλητική σηµαία): γαλανόλευκη 
~ (η ελληνική) || έπαρση | υποστολή σηµαίας || στις εθνικές εορτές ο κόσµος 
κρεµά σηµαίες στα µπαλκόνια || οι οπαδοί έκαιγαν σηµαίες τής αντίπαλης οµάδας 
|| τον έθαψαν µε την ελληνική ~ πάνω στο φέρετρο || χαιρετώ στρατιωτικά τη - || 
υψώνω τη σηµαία τής επανάστασης (επαναστατώ) || η ~ κυµατίζει µεσίστια (στη 
µέση τού ιστού, συνήθ. ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο σηµαντικού 
προσώπου)· ΦΡ. (λόγ.) (α) καλούµαι υπό τας σηµαίας επιστρατεύοµαι (β) 
τάσσοµαι υπό τη σηµαία (κάποιου) προσχωρώ στην πλευρά (κάποιου) (γ) υπό 
τη σηµαία υπό την εξουσία, την κυριαρχία: η Ινδία βρισκόταν για πολλά χρόνια 
- τής Βρετανίας (δ) κρατώ ψηλά τη σηµαία συνεχίζω τον αγώνα, δεν 
εγκαταλείπω την προσπάθεια: οι αντάρτες κρατούσαν ψηλά τη σηµαία τής 
επανάστασης ANT. υποστέλλω τη σηµαία (ε) (ειρων.) παίρνω άδεια από τη 
σηµαία φεύγω από το στρατόπεδο και κατ' επέ-κτ. από χώρο εργασίας, χωρίς να 
ζητήσω άδεια από τον αξιωµατικό ή τον προϊστάµενο αντίστοιχα ΣΥΝ. την 
κοπανάω (στ) σηµαία ευκαιρίας | ευκολίας η σηµαία ορισµένων χωρών που 
παρέχουν σε πλοία ξένης πλοιοκτησίας φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις, 
όταν νηολογούνται σε αυτές (ζ) αλλαγή σηµαίας η αλλαγή σηµαίας εθνικότητας 
σε πλοίο µε τη χρησιµοποίηση σηµαίας ευκαιρίας (βλ. προηγούµενη ΦΡ.) (η) 
λευκή σηµαία κοµµάτι λευκού πανιού που συµβολίζει την ανακωχή, το αίτηµα 
για έναρξη διαπραγµατεύσεων ή την παράδοση στρατιωτικής δύναµης: οι 
πολιορκηµένοι ύψωσαν ~ 2. (µτφ.-συχνά και µε κεφ.) το εθνικό σύµβολο, η 
πατρίδα, το έθνος που συµβολίζει η σηµαία: αγωνίστηκαν | πολέµησαν | 
θυσιάστηκαν για τη ~ 3. (µτφ.) το σύµβολο µιας προσπάθειας, µιας ιδεολογίας, 
ενός αγώνα: η δικαιοσύνη και η ελευθερία ήταν οι ~ τού αγώνα τους 4. (µτφ.) 
πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως το σύµβολο ενός χώρου (πολιτικού, κοι-
νωνικού), µιας αθλητικής οµάδας κλπ.: ο πρόεδρος ήταν η ~ τής παράταξης || 
αυτός ο παίκτης είναι ~ για την οµάδα και δεν πωλείται 5. µικρό κοµµάτι 
υφάσµατος ή από άλλο υλικό, που χρησιµεύει για την επικοινωνία από 
απόσταση (λ.χ. µεταξύ πλοίων ή κατά την προσγείωση αεροπλάνων) ή ως 
δείκτης: έκανε σήµατα στον πιλότο µε τις ειδικές ~ για την προσγείωση || κίτρινη 
~ (ως σήµα για την ύπαρξη µολυσµατικής νόσου) || µόλις κατέβασε ο αφέτης τη 
~, οι αθλητές ξεκίνησαν || ο επόπτης σήκωσε τη ~, υποδεικνύοντας οφσάιντ || η 
µπάλα χτύπησε στη ~ τού κόρνερ · 6. εξάρτηµα οχήµατος ταξί, µε φωτάκι και την 
επιγραφή «ελεύθερο», το οποίο, όταν είναι υψωµένο, σηµαίνει ότι το ταξί είναι 
ελεύθερο για µίσθωση ενώ, όταν είναι κατεβασµένο, ότι είναι µισθωµένο· ΦΡ. 
πτώση σηµαίας το κατέβασµα τού παραπάνω εξαρτήµατος από τον οδηγό τού 
ταξί κατά την επιβίβαση πελάτη, που ισοδυναµεί µε έναρξη υπολογισµού τής 
αξίας τής διαδροµής από συγκεκριµένο ποσό. — (υποκ.) σηµαιάκι (το) κ. 
σηµαι-ούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελληνικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σηµαία | σηµεία (αρχαιότ. τ.) < αρχ. σήµα. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. υπό τας σηµαίας (< γαλλ. sous les drapeaux), λευκή σηµαία 
(< γαλλ. drapeau blanc), σηµαία ευκαιρίας (< αγγλ. flag of convenience) κ.ά.]. 
σηµαινόµενο (το) {σηµαινοµέν-ου | -ων} 1. ΓΛΩΣΣ. η σηµασία, δηλ. η 
πληροφορία ή η γνώση που έχει ο οµιλητής µιας γλώσσας για το τι δηλώνει 
(«σηµαίνει») κάθε λέξη («γλωσσικό σηµείο»)· το σηµασιολογικό περιεχόµενο 
µιας λέξης το οποίο δηλώνεται µορφικά από το σηµαίνον (βλ.λ.) 2. ΣΗΜΕΙΟΛ. 
η πληροφορία που δηλώνει κάθε µορφή σηµείου- π.χ. ό,τι σηµαίνει µια 
συγκεκριµένη χειρονοµία, ένα ακουστικό ή οπτικό σήµα κ.ο.κ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού ρ. σηµαίνω, µετάφρ. δάνειο (στη γλωσρ. 
σηµ.) από γαλλ. signifié]. σηµαίνον (το) {σηµαίν-οντος | -οντά, -όντων} 1. 
ΓΛΩΣΣ. η φωνολογική µορφή («ακουστική εικόνα») µε την οποία δηλώνεται σε 
κάθε γλώσσα η σηµασία µιας λέξης («γλωσσικού σηµείου»), η γνώση δηλ. που 
έχει ο οµιλητής µιας γλώσσας για το πώς δηλώνεται κάθε λέξη· η φωνολογική 
µορφή (π.χ. /γινέκα/) πραγµατώνεται είτε ως συγκεκριµένη διαδοχή φθόγγων 
στον προφορικό λόγο (π.χ. [γινέκα]) είτε ως συµβατική (ορθογραφική) διαδοχή 
γραµµάτων στον γραπτό λόγο (π.χ. γυναίκα;») 2. ΣΗΜΕΙΟΛ. η µορφή 
(ηχητική, εικαστική, κινητική κ.λπ.) µε την οποία δηλώνεται µια πληροφορία 
(«σηµαινόµενο») στο αντίστοιχο σηµειακό σύστηµα (σήµατα Τροχαίας, 
σήµατα Μορς, εικαστικό έργο κ.λπ.)· π.χ. το θαυµαστικό (!) αποτελεί το 
σηµαίνον, τη µορφή µε 

την οποία δηλώνεται η πληροφορία (σηµαινόµενο) «κίνδυνος» στο σύστηµα 
των σηµάτων τής Τροχαίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. ενεστ. τού ρ. σηµαίνω, µετάφρ. δάνειο (στη γλώσσ. σηµ.) 
από γαλλ. signifiant]. 

σηµαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σήµαν-α, -θηκα, σεσηµασµένος} ♦ (µετβ.) 1. έχω 
συγκεκριµένο περιεχόµενο, συγκεκριµένη σηµασία: η λέξη «σήψη» σηµαίνει 
την αποσύνθεση οργανικής ουσίας || τι σηµαίνουν αυτοί οι όροι; 2. έχω 
βαθύτερο νόηµα, φανερώνω (κάτι): τι σηµαίνουν όλα αυτά; || αυτή η 
συµπεριφορά κάτι σηµαίνει || πρέπει να βρούµε τι σηµαίνουν οι δηλώσεις του || 
τι να σηµαίνει αυτή η ησυχία; 3. (ειδι-κότ.) ισοδυναµώ µε, έχω ως αποτέλεσµα: 
άρνηση αποδοχής των θέσεων τού προέδρου σηµαίνει διαγραφή από το κόµµα || 
παραβίαση των χωρικών υδάτων σηµαίνει πόλεµος || µια αποτυχία δεν σηµαίνει 
τίποτα· υπάρχουν πάντα ευκαιρίες || η ήττα αυτή σήµανε την αρχή τού τέλους 
του · 4. κάνω (κάτι) να ηχήσει (δηλώνοντας κάτι, µεταδίδοντας ένα µήνυµα): η 
καµπάνα τής εκκλησίας σήµανε πέντε (ενν. η ώρα) || ο σαλπιγκτής σήµανε το 
εγερτήριο | την επίθεση || η σειρήνα σήµανε συναγερµό ΣΥΝ. χτυπώ ♦ (αµετβ.) 
5. βγάζω ήχο (συνήθ. για σήµαντρο, καµπάνα): «σώπα, όπου να 'ναι θα 
σηµάνουν οι καµπάνες» (Γ. Ρίτσος) || «σηµαίνει ο Θιος, σηµαίνει η γης, 
σηµαίνουν τα επουράνια, σηµαίνει κι η Αγια-Σοφιά, το µέγα µοναστήρι» (δηµοτ. 
τραγ.)· ΦΡ. (µτφ.) σήµανε η ώρα | η στιγµή έφτασε η ώρα, ο κατάλληλος 
χρόνος για κάτι σπουδαίο (που αναµενόταν): ~ τού σηκωµού τού Γένους 6. 
ΝΑΥΤ. δίνω σήµατα µε τη σφυρίχτρα τού πλοίου ή µε σηµαίες ή µε ειδικό 
φανό ή µε τους βραχίονες κ.λπ. 7. (η µτχ. ενεστ. σηµαίνων, -ούσα, -ον) βλ.λ. 8. 
(η µτχ. µεσοπαθ. παρακ. σεσηµασµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ενδεικνύω, κάνω σήµα», < σήµα (βλ.λ.)]. 

σηµαίνων, -ούσα, -ον {σηµαίν-οντος (θηλ. -ούσας), -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), 
-όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) σηµαντικός, σπουδαίος: ένα σηµαίνον στέλεχος 
τής κυβέρνησης || µια σηµαίνουσα προσωπικότητα τού πνευµατικού µας βίου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. ενεστ. τού αρχ. σηµαίνω, απόδ. τού αγγλ. significant]. 

σηµαιοστολίζω ρ. µετβ. [1884] {σηµαιοστόλισ-α, -τηκα, -µένος} στολίζω µε 
σηµαίες (χώρο, κτήριο κ.ά.), π.χ. λόγω εθνικής επετείου: είχαν σηµαιοστολίσει 
όλα τα δηµόσια κτήρια τής πόλης || (µτφ.-ειρων.) ήρθε πρωί-πρωί 
σηµαιοστολισµένη (πολύ στολισµένη). 

σηµαιοστολισµός (ο) [1886] ο στολισµός µε σηµαίες (κτηρίων, δρόµων) κατά 
τις εθνικές επετείους, εορτές κ.λπ. 

σηµαΐΌστόλΐΌΤος, -η, -ο [1854] 1. αυτός που είναι στολισµένος µε σηµαίες 2. 
(ειρων.) αυτός που είναι ντυµένος µε ρούχα εντυπωσιακά και φανταχτερά, 
επιδεικτικά ντυµένος. 

σηµαιοφόρος (ο/η) 1. πρόσωπο που κρατάει την εθνική σηµαία σε επίσηµη 
εορτή 2. (ειδικότ. για µαθητή) πρόσωπο που κρατάει τη σηµαία κατά τον 
εορτασµό εθνικής επετείου (ως τιµητική διάκριση, επειδή συγκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των συµµαθητών του): στη Γ Λυκείου ήταν ~ 
στην παρέλαση 3. (µτφ.) ο πρωτεργάτης και κήρυκας πολιτικής ή κοινωνικής 
ιδεολογίας ή κίνησης, αυτός που µπαίνει µπροστά: ~ των νέων ιδεών || µπήκε 
~ στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων ΣΥΝ. µπροστάρης · 4. ΝΑΥΤ. 
αξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
σηµαία + -φόρος < φέρω]. 

σήµανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η τοποθέτηση διακριτικών 
σηµείων ΣΥΝ. σηµάδεµα 2. ΤΟΠΟΓΡ. ο καθορισµός τής θέσης ενός σηµείου 
στο έδαφος 3. η λήψη και η εξέταση από την αστυνοµία στοιχείων 
(δακτυλικών αποτυπωµάτων, σωµατοµετρικών στοιχείων και φωτογραφιών) 
υπόπτων 4. (συνεκδ.) η αστυνοµική υπηρεσία που συλλέγει και καταγράφει τα 
στοιχεία αυτά (υπηρεσία σηµάνσεως κ. Σήµανση): τον πήγαν στη ~ και του 
πήραν αποτυπώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σήµανσις < αρχ. 
σηµαίνω]. 

σηµαντήρας (ο) ΝΑΥΤ. αντικείµενο σε ποικίλα σχήµατα (κωνικό, σφαιρικό, 
ροµβοειδές κ.ά.) µε κόκκινο, κεραµιδί, µαύρο ή άλλο χρώµα, που επιπλέει 
στην επιφάνεια τής θάλασσας σε συγκεκριµένο σηµείο, δηλώνοντας ανάλογα 
µε το σχήµα και το χρώµα ότι στο σηµείο αυτό υπάρχει κίνδυνος (ύφαλος, 
αβαθή νερά κ.λπ.(, ναυάγιο, πλόιµο πέρασµα, πώς πρέπει να πλεύσει το πλοίο 
(από τα δεξιά τού σηµα-ντήρα, από αριστερά, κυκλικά κ.λπ.), ότι υπάρχουν 
αλιευτικά δίχτυα ή ποντισµένη άγκυρα πλοίου κ.ά.· χρησιµεύει ακόµη για να 
δένεται σε αυτόν η άγκυρα πλοίου για ασφαλέστερο αγκυροβόλιο (βλ. κ. λ. 
ναύδετο): ~ µε φως | µε κουδούνι | µε σφυρίχτρα | φωτοβόλος | ηχητικός | 
προσδέσεως || ~ οµίχλης (που εκπέµπει ηχητικό σήµα στην οµίχλη) ΣΥΝ. 
σηµαδούρα, τσαµαδούρα, ναύδετο. Επίσης (λόγ.) σηµαντήρ {σηµαντήρος}. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σηµαντήρ, -ήρος < αρχ. σηµαίνω]. 

σηµαντήρι (το) {σηµαντηρ-ιού | -ιών} το σήµαντρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σηµαντήριον < σηµαίνω + παραγ. επίθηµα -τήριον (πβ. κ. παρατηρη-τήριον, 
σκοπευ-τήριον)]. 

σηµαντηρόδεσµος (ο) [1887] {-ου κ. -έσµου | -ων κ. -έσµων, -ους κ. -έσµους} 
ΝΑΥΤ. ο κόµπος µε τον οποίο δένεται στην άγκυρα πλοίου το σχοινί 
(σηµάντηρόσχοινο) που τη συνδέει µε το ναύδετο (βλ.λ.). 

σηµαντηρόσχοινο (το) ΝΑΥΤ. το σχοινί µε το οποίο προσδένεται η άγκυρα 
πλοίου σε ναύδετο (βλ.λ.). 

σηµαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ορισµένη σηµασία, αυτός που δηλώνει 
(κάτι): ρήµατα κινήσεως σηµαντικά ΣΥΝ. δηλωτικός · 2. αυτός που έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, βαρύτητα και µέγεθος: αναµένονται ~ εξελίξεις || ~ 
αποφάσεις | συνέπειες | πρόσωπα | αυξήσεις ΣΥΝ. σπουδαίος, αξιόλογος ANT. 
ασήµαντος 3. σηµαντική (η) η σηµασιολογία (βλ.λ.).   — σηµαντικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., σηµαντικότητα (η) 
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[1833]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σηµασιολογία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σηµαίνω]. 

-σήµαντος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν συγκεκριµένο αριθµό: 1. σηµασιών: δισήµαντη λέξη 2. µου-
σικών ή µαθηµατικών σηµείων: µονοσήµαντη παράσταση. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. µονοσήµαντος), 
που προέρχεται από το αοριστικό θ. τού αρχ. σηµαίνω]. 

σήµαντρο (το) {σηµάντρ-ου | -ων} 1. (στα µοναστήρια) µακρόστενο 
κοµµάτι από ξύλο ή πλάκα από µέταλλο (συνήθ. σίδερο), που κρούε-
ται ρυθµικά µε σφυρί ή ξύλινο πλήκτρο από µοναχό σε ορισµένες ώ-
ρες, ειδοποιώντας για την ώρα τού όρθρου, την έναρξη τής λειτουρ-
γίας κ.λπ. 2. κρουστό µουσικό όργανο τριγωνικού σχήµατος · 3. 
σφραγίδα ή άλλο όργανο σφραγίσµατος: ταχυδροµικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σήµαντρον < σηµαίνω + παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. στόχασ-
τρον, στέγασ-rpov]. 

σηµασία (η) {σηµασιών} 1. (γενικά) η πληροφορία που δίνει µια λέ-
ξη, µια φράση, µια πρόταση, ένα γραµµατικό ή παραγωγικό στοιχείο 
ή και ένα ολόκληρο κείµενο: κυριολεκτική | µεταφορική | αλληγορική 
| λανθάνουσα | πρώτη | κύρια | δευτερεύουσα ~· ΦΡ. (α) λεξική ση-
µασία το τι σηµαίνει ή δηλώνει η λέξη, το σηµαινόµενο (βλ.λ.)· το σύ-
νολο των χρήσεων µιας λέξης που µπορούν να διακρίνουν οι οµιλητές 
µιας γλώσσας (β) γραµµατική σηµασία η σηµασία ενός γραµµατικού ή 
παραγωγικού στοιχείου τής γλώσσας- π.χ. η κατάληξη -ες στο γυ-
ναίκ-ες δηλώνω τη γραµµατική σηµασία «πληθυντικός»· η κατάληξη 
-ούλα στο τσαντ-ούλα δηλώνει σµίκρυνση (µικρή τσάντα) ή υποκορι-
σµό (αγαπηµένη τσάντα) (γ) προτασιακή σηµασία η συνολική σηµα-
σία, το νόηµα µιας ολόκληρης πρότασης (δ) κειµενική σηµασία (i) η 
σηµασία µιας πρότασης (ορθότ. εκφωνήµατος) µέσα σε συγκεκριµένο 
περιβάλλον ενός κειµένου (ii) η σηµασία, το νόηµα ενός κειµένου 
που ισοδυναµεί µε ό,τι συνήθως ονοµάζουµε «µήνυµα» ή «κεντρική 
ιδέα» τού κειµένου 2. η σπουδαιότητα, η βαρύτητα: θέµα υψίστης | 
κεφαλαιώδους | ήσσονος ~ || αποδίδω µεγάλη ~ στην άποψη αυτή || 
κατά τη γνώµη µου, αυτό δεν έχει και τόση ~|| ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος προσπάθησε να µειώσει τη ~ τής αντιπολιτευτικής πρωτο-
βουλίας- ΦΡ. (α) δίνω σηµασία (σε κάτι) στρέφω την προσοχή, το εν-
διαφέρον µου (προς κάτι), ασχολούµαι (µε κάτι): στην εταιρεία µας 
δίνουµε σηµασία στη λεπτοµέρεια || δεν ~ σε ανυπόστατες διαδόσεις || 
µην του δίνεις σηµασία- δεν ξέρει τι λέει! (β) άνευ σηµασίας για κάτι 
µε το οποίο δεν αξίζει να ασχολείται κανείς, για κάτι ασήµαντο: οι 
προφορικές δεσµεύσεις των πολιτικών είναι άνευ σηµασίας- σηµασία 
έχει τι κάνουν στην πράξη (γ) (εµφατ.) έχει σηµασία (i) έχει αξία, 
σπουδαιότητα: αυτό που - είναι αν σε εκφράζει αυτό που κάνεις || 
τώρα πια ό,τι και να κάνουµε δεν ~· το κακό έγινε! ΣΥΝ. µετράει (ii) 
(ερωτηµατικά) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (για κάποιον): Γιατί ρωτάς τι 
θα κάνω; ~; (δ) τι σηµασία έχει; (σε ρητορικές ερωτήσεις) δεν έχει 
καµία σηµασία, σπουδαιότητα: Αυτό που λες ~; ∆εν επηρεάζει 
καθόλου τα πράγµατα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγικά. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «ένδειξη», < σηµαίνω, από το θ. σηµασ- (πβ. παρακ. σε-σήµασ-
µαί). Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στους Στωικούς φιλοσόφους. 
Ορισµένοι σύγχρονοι όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. λεξική | 
γραµµατική | προτασιακή | κειµενική σηµασία (< αγγλ. word | 
grammatical | sentence | textual meaning)]. 

σηµασία - έννοια - νόηµα. Οι τρεις λέξεις διαφέρουν µεταξύ τους 
σηµασιολογικά. Έννοια είναι ό,τι συλλαµβάνει κάθε άνθρωπος µε 
τη νόηση του σε σχέση µε τα αντικείµενα τού κόσµου τής πραγ-
µατικότητας. Κάθε ον υπάρχει στον νου, στο µυαλό κάθε ανθρώ-
που µε τη µορφή µιας αντίστοιχης έννοιας, που µπορεί να διαφέ-
ρει ανάλογα µε τις γνώσεις, τις έµπειρες, την καλλιέργεια, τον 
τρόπο και τον τόπο ζωής κ.λπ. τού κάθε ανθρώπου. Κάθε έννοια 
κωδικοποιείται συµβατικά σε κάθε γλώσσα έτσι, ώστε να δηλώνει 
το ίδιο για όλους. Κωδικοποιείται γλωσσικά ως σηµασία και δε-
σµεύει όλους τους οµιλητές µιας γλώσσας. Γλωσσολογικά, η έν-
νοια θεωρείται υποκειµενική οντότητα, µη συµβατική, ενώ η ση-
µασία είναι αντικειµενική οντότητα, πλήρως συµβατική. Ακόµη η 
έννοια είναι καθαρώς νοητική οντότητα, ενώ η σηµασία είναι επί-
σης νοητική οντότητα (υπάρχει ως «πληροφορία» στο µυαλό µας), 
αλλά συνάµα και γλωσσική, δηλ. έχει κοινωνική και επικοινωνια-
κή αξία και λειτουργία. Το νόηµα είναι η σηµασία µιας ολόκληρης 
πρότασης και όχι µιας µεµονωµένης λέξης ή φράσης. ∆ιαφέρει 
έτσι και από την έννοια (αφού είναι σηµασία) και από την απλή 
λεξική σηµασία (αφού είναι προτασιακή σηµασία). Σύµφωνα µε 
τις διακρίσεις αυτές, γλωσσολογικά πρέπει να αποφεύγει κανείς 
να µιλάει για την έννοια ή για το νόηµα µιας λέξης! Μιλούµε για 
τη σηµασία µιας λέξης και για το νόηµα µιας πρότασης, όπως 
µπορούµε να µιλούµε γενικά για την έννοια τής φιλίας ή την έν-
νοια τού καλού πέρα και έξω από την απλή ή πολλαπλή σηµασιο-
λογική κατανοµή (δήλωση) κάθε έννοιας µε σηµασίες | λέξεις σε 
αυτήν ή εκείνη τη γλώσσα. 

σηµασιακός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη σηµασία (λέ-
ξης, φράσης, πρότασης κ.λπ.). — σηµασιακ-ά | -ώς επίρρ. 

σηµασιθλόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απόδοση ορι-
σµένης σηµασίας σε κάτι. 

σηµασιολογία (η) [1860] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. Ο κλάδος που εξετάζει 
ό,τι έχει σχέση µε τη σηµασία: τα διάφορα είδη τής σηµασίας (βλ. λ. 
σηµασία), τις ποικίλες σηµασιολογικές σχέσεις (συνωνυµίας, αντω-
νυµίας κ.λπ.), την ανάλυση τής σηµασίας, τη µεταβολή τής σηµα-
σίας, τη σχέση τής σηµασίας µε τα άλλα επίπεδα τής γλώσσας 
(γραµµατική, σύνταξη, φωνολογία) και µε τις πραγµατικές συνθήκες 

επικοινωνίας (πραγµατολογία), το λεξιλόγιο µιας γλώσσας κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < παλαιότ. γερµ. Semasiologie (σύγχρ. 
Bedeutungslehre)]. 

σηµασιολογία ή σηµαντική; Μολονότι και οι δύο όροι προέρχονται 
από την Ελληνική, είναι ετυµολογικά διαφανέστερος -και γι' αυτό 
προτιµότερος- ο όρος σηµασιολογία (σηµασία - σηµασιολογία), o 
όρος πλάστηκε αρχικά (το 1825) στη Γερµανική (Semasiologie), 
για να δηλώσει κυρίως τη µελέτη τής µεταβολής των σηµασιών, 
και από τα τέλη τού 19ου αι. πέρασε και στις άλλες γλώσσες 
(γαλλ. semasiologie 1884, αγγλ. semasiology, 1875-80). Στην 
Ελληνική πρωτοχρησιµοποιήθηκε (το 1860) από τον γλωσσολόγο 
∆ηµ. Μαυροφρύδη (γνωστό από το ∆οκίµιον Ιστορίας τής ελληνικής 
γλώσσης) και καθιερώθηκε από τον Γ. Χατζιδάκι. Οι ξένοι έπλασαν 
(από το ελλην. σηµαίνω) το επίθ. σηµαντικός (αγγλ. semantic 
1655-65, γαλλ. sémantique 1561), όπου σχηµάτισαν αργότερα τον 
όρο σηµαντική (γαλλ. sémantique 1883, αγγλ. semantics 1895-
1900). o όρος αυτός στα Ελληνικά, ως µη συνδεόµενος αµέσως µε 
τη λ. σηµασία, υστερεί τού όρου σηµασιολογία, θυµίζει δε 
περισσότερο τον όρο παρασηµαντική τής αρχαίας ελληνικής και 
βυζαντινής µουσικής, τον οποίο αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή 
µουσική ο όρος σηµειογραφία. 

σηµασιολογικός, -ή, -ό [1863] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
σηµασία (λέξεως, φράσεως, προτάσεως) ή µε τη σηµασιολογία: ~ 
σχέσεις | περιεχόµενο | αποχρώσεις | επίπεδο | πεδίο | θεωρία. — ση-
µασιολογικά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < παλαιότ. 
γερµ. semasiologisch]. 

σηµασιοσυντακτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που αναφέρεται ταυτο-
χρόνως στις σηµασίες και στη σύνταξη των λέξεων: - σχέσεις. — 
σηµασιοσυντακτικά επίρρ. 

σηµατο- κ. σηµατό- κ. σηµατ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που σχετίζονται: 1. µε διακριτικό σηµείο: σηµατο-λόγηση 2. 
µε µέσο επικοινωνίας: σηµατο-φόρος (σταθµός), σηµατ-ωρός 3. µε κά-
τι το οποίο προειδοποιεί, καθοδηγεί, παρέχει πληροφορίες κ.λπ.: ση-
µατο-δότης. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. σηµατ-ουργός), 
που προέρχεται από το ουσ. σήµα, -ατός]. 

σηµατόγραφο (το) [1858] {σηµατογράφ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το βιβλίο στο 
οποίο καταχωρίζονται τα σήµατα που στέλνει και λαµβάνει ένα πο-
λεµικό πλοίο. 

σηµατογράφος (ο) [1897] ΝΑΥΤ. ψηλός κατακόρυφος στύλος σε 
πλοίο ή σηµατοφόρο (βλ.λ.), που έχει µεταλλικούς βραχίονες, τους 
οποίους µετακινούν χειριστές σύµφωνα µε ορισµένο κώδικα (κώδι-
κας σηµατοδοσίας), στέλνοντας µηνύµατα στα πλοία. 

σηµατοδοσία (η) {χωρ. πληθ.} η µετάδοση σηµάτων µε ορισµένο κώ-
δικα: η ~ µετά βραχιόνων µε σηµατογράφο (βλ.λ.). 

σηµατοδότης (ο) {σηµατοδοτών} 1. συσκευή που βρίσκεται στις 
διασταυρώσεις δρόµων και στις διαβάσεις σιδηροδροµικών γραµµών 
και ρυθµίζει την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών µε τη µετάδοση 
φωτεινών σηµάτων αλλιώς φανάρι (το) 2. συσκευή που εκπέµπει σή-
µατα για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < σήµα, -ατός + δότης (βλ.λ.)]. 

σηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η µετάδοση 
σηµάτων µε ορισµένο κώδικα σε απόσταση 2. η τοποθέτηση σηµατο-
δοτών (σε δρόµους, ναυτικά περάσµατα, σιδηροδροµικό δίκτυο, αε-
ροδρόµιο) ΣΥΝ. σήµανση 3. (µτφ.) η δήλωση ενός σηµαντικού πράγ-
µατος που θα συµβεί ή αρχίζει να συµβαίνει: ~ αλλαγών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. signalisation]. 

σηµατοδοτώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σηµατοδοτείς... | σηµατοδότ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. µεταδίδω σήµατα µε ορισµένο 
κώδικα 2. τοποθετώ σηµατοδότη ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) δείχνω (κάτι ση-
µαντικό που θα συµβεί ή αρχίζει να συµβαίνει): η εκλογή του σηµα-
τοδότησε µια νέα εποχή στην πολιτική ιστορία τού τόπου || η δεκαετία 
τού '50 σηµατοδοτούσε ένα νέο ξεκίνηµα για την ανθρωπότητα µετά 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. signaliser]. 

σηµατοθέσιο (το) [1858] {σηµατοθεσί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. έπιπλο µε θυ-
ρίδες σε πλοίο, όπου τοποθετούνται τα σήµατα και οι σηµαίες. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. poste des signaux]. 

σηµατολόγηση (η) [1893] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΑΥΤ. Ο 
καθορισµός τού διεθνούς διακριτικού σήµατος ενός πλοίου και η εγ-
γραφή του στα καθορισµένα επίσηµα βιβλία. 

σηµατολογία (η) [1858] {χωρ. πληθ.) η επικοινωνία και συνεννόηση 
µε σήµατα. 

σηµατολόγιο (το) [1858] {σηµατολογί-ου | -ων} 1. το βιβλίο που κα-
ταγράφει την ερµηνεία των ναυτικών σηµάτων αλλιώς κώδικας ση-
µάτων (ο) 2. το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα εµπορικά ή βιο-
µηχανικά σήµατα δηµόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης. 

οηµατολογω ρ. αµετβ. {σηµατολογείς... | σηµατολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προσδιορίζω το διακριτικό σήµα πλοίου 2. εγ-
γράφω πλοίο στο νηολόγιο. 

σηµατονόµος (ο) ΝΑΥΤ. (στο Πολεµικό Ναυτικό) υπαξιωµατικός επί 
κε<ραλής των σηµατωρων πλοίου ή υπηρεσίας. 

σηµατοσχοινο (το) [1858] ΝΑΥΤ. το σχοινί στο οποίο δένονται και 
κρεµιούνται ψηλά οι σηµαίες και τα σήµατα. 

σηµατοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [1897] ΝΑΥΤ. 1. αυτός που έχει επάνω 
του σήµατα: ~ ιστός πλοίου 2. σηµατοφόρος κ. σηµαφόρος (ο) στα-
θµός στην ακτή, κυρ. σε λιµάνι, από τον οποίο στέλνονται µηνύµατα 



σηµατωρός 1587 σηµείωση 
 

στα πλοία. 
[ΕΤΥΜ. < σήµα, -ατός + -φόρος < φέρω]. 

σηµατωρός (ο) [1858] ΝΑΥΤ. υπαξιωµατικός ή ναύτης που έχει ως 
έργο του την επικοινωνία µε σήµατα: ο ~ έκανε σινιάλο µε τις ση-
µαιούλες. 
[ΕΤΥΜ. < σήµα, -ατός + -ωρός (βλ.λ.) < αρχ. ορώ (-άω) «βλέπω, κοιτά-
ζω, προσέχω», πβ. ακται-ωρός, σκευ-ωρός]. 

σηµαφόρος (ο) → σηµατοφόρος 
σηµειακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα σηµεία (στην επικοι-

νωνία) ή που αποτελείται από σηµεία: η γλώσσα θεωρείται ~ σύστη-
µα || η ~ λειτουργία τής γλώσσας. 

σηµείο (το) 1. (α) καθορισµένο µέρος, τοποθεσία που ορίζεται µε 
ακρίβεια: ~ εκκινήσεως | αφίξεως || στρατηγικό ~ (µε µεγάλη σπου-
δαιότητα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις} || σ' αυτό το ~ τού δρόµου 
θα συναντηθούµε || καθορίστηκαν τρία ~ πωλήσεων || το - στηρίξεως 
ενός στύλου || το ~ ελέγχου των εισιτηρίων στο αεροδρόµιο- ΦΡ. τα 
τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα βορράς, νότος, ανατολή, δύση (β) (στο 
σώµα) τµήµα, περιοχή: σε ποιο ~ τού ποδιού πονάς; || είχε µελανιές σε 
διάφορα ~ τού σώµατος- ΦΡ. το ευαίσθητο | αδύνατο σηµείο (κάποιου) 
βλ. λ. αδύνατος 2. ΓΕΩΜ. πρωταρχική (θεµελιώδης) έννοια τής 
γεωµετρίας· περιγραφικά είναι το ελάχιστο στοιχείο τού χώρου που 
δεν έχει διαστάσεις: τα ~ Α και Β ορίζουν το ευθύγραµµο τµήµα AB || το 
~ Ο είναι το περίκεντρο τού τριγώνου ΑΒΓ || το Γ είναι το ~ τοµής τού 
κύκλου και τής ευθείας 3. συγκεκριµένο µέρος, τµήµα (έργου, 
κειµένου, υπόθεσης, άποψης, πράγµατος): σ' αυτό το ~ τής οµιλίας του 
αποδοκιµάστηκε έντονα || αυτό το ~ τού κειµένου είναι δυσανάγνωστο || 
µερικά ~ τής παράστασης είναι βαρετά || το µελανό ~ αυτής τής 
υπόθεσης είναι οι υποψίες χρηµατισµού του- ΦΡ. (α) επί τού σηµείου 
αυτού ως προς το σηµείο αυτό, ως προς το θέµα αυτό: «η σύνεση 
υπαγορεύει την αποφυγή κάθε προκλητικής ενέργειας και ~ η κυβέρνηση 
έχει αυξηµένη ευθύνη» (εφηµ.) (β) σηµείο αναφοράς βλ. λ. αναφορά (γ) 
σηµείο τριβής βλ. λ. τριβή (δ) σηµείο επαφής βλ. λ. επαφή 4. (µτφ.) (α) 
όριο, βαθµός κατάστασης ή ενέργειας: έφτασε σε τέτοιο ~ ανδρείας, 
που θυσίασε και την ίδια τη ζωή του για την πατρίδα || η υγεία του 
βρίσκεται σε κρίσιµο ~· ΦΡ. µέχρι ενός σηµείου ώς έναν βαθµό, ώς 
εκεί που συµβαίνει ή επιτρέπεται, αντέχει ή ανέχεται κάποιος κάτι: 
καλή είναι η κουβεντούλα, αλλά ~· να µην αποβαίνει εις βάρος τής 
δουλειάς! || ~ αυτά που λέει είναι κατανοητά (β) χρονικό όριο, 
συγκεκριµένη στιγµή κατά τη διάρκεια µιας ενέργειας ή κατάστασης: 
στο ~ αυτό θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση || από το ~ αυτό και 
µετά, δεν έχουµε µάθει νέα του 5. (α) ΦΥΣ.-XHM. οριακή τιµή µιας 
µεταβλητής που καθορίζει τις συνθήκες µέσα στις οποίες προκαλείται 
ένα φαινόµενο: ~ βρασµού | ζέσεως | πήξεως | τήξεως (β) ΜΗΧ. νεκρό 
σηµείο η θέση των κινητών µερών κατά την οποία µηδενίζεται η 
κινητική ενέργεια 6. σηµάδι: το πρόσωπο της δεν είχε κανένα ~ 
γήρανσης || τα ~ αναγνώρισης τού πτώµατος ήταν πολλά 7. (α) ένδειξη, 
σήµα που ειδοποιεί- ΦΡ. δίνω σηµεία ζωής δείχνω µε κάποιον τρόπο 
σε κάποιον (χωρίς να εµφανίζοµαι προσωπικά) ότι υπάρχω, ότι ζω: 
από τότε που έφυγε για διακοπές, δεν έχει δώσει σηµεία ζωής (β) ΝΑΥΤ. 
το σήµα, το σινιάλο 8. προµήνυµα, οιωνός: τα ~ στον ουρανό 
προµηνύουν καταστροφές- ΦΡ. (α) σηµεία των καιρών (σηµεία των 
καιρών, Κ.∆. Ματθ. 16, 3) στοιχεία που χαρακτηρίζουν µια εποχή και 
προαναγγέλλουν κάτι (συνήθ. κακό): τα ~, λένε πολλοί, δείχνουν ότι ο 
κόσµος οδεύει προς την καταστροφή (β) σηµεία και τέρατα {σηµεία και 
τέρατα, Κ.∆. Πράξ. 4, 30 κ.α.) (i) γεγονότα πολύ παράξενα που 
µοιάζουν µε θαύµατα (ii) τροµερά, απίστευτα ή απαράδεκτα γεγονότα: 
~ έγιναν στις εκλογές: κατηγορίες για νοθεία, εκβιασµούς, παρατυπίες 
και πολλά άλλα 9. ΕΚΚΛΗΣ. σηµείο τού σταυρού (ση-µεϊον, Ευσέβιος, 
4ος αι. µ.Χ.) το σύµβολο τής ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, το σχήµα 
τού σταυρού που κάνουµε µε τα τρία δάχτυλα τού δεξιού χεριού 10. 
ΜΑθ. καθένα από τα σύµβολα µε τα οποία δηλώνονται µαθηµατικές 
πράξεις: το ~ τής πρόσθεσης 11. ΜΟΥΣ. (α) σύµβολο µουσικού 
φθόγγου ΣΥΝ. νότα (β) σηµεία (τα) οι αλλοιώσεις · 12. (α) ΓΛΩΣΣ. 
(γλωσσικό) σηµείο η κύρια γλωσσική µονάδα, η οποία αποτελεί 
συνδυασµό ορισµένης σηµασίας και ορισµένης φωνολογικής δήλωσης 
(πβ. λ. σηµαίνον, σηµαινόµενο), η λέξη (β) σύµβολο, καθετί που 
σηµειώνεται σε στοιχείο τού γραπτού λόγου, για να δηλώσει κάτι: ~ 
στίξεως | τονισµού · 13. νίκη στα σηµεία βλ. λ. νίκη. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σηµεϊον, αρχική σηµ. «σηµάδι, σήµα», < σήµα (βλ.λ.). Πολλές φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. σηµείο εκκινήσεως | αφίξεως | τοµής | επαφής | 
στηρίξεως (< γαλλ. point de départ | d'arrivée | d'intersection | de 
contact | d'appui), νεκρό | µελανό σηµείο (< γαλλ. point mort | noir), 
γλωσσικό σηµείο (< γαλλ. signe linguistique), ευαίσθητο l αδύνατο 
σηµείο (< γαλλ. point sensitif | faible), νικώ στα σηµεία (< γαλλ. 
vaincre aux points), δίνω σηµεία ζωής (< γαλλ. donner signes de vie), 
σηµείο ελέγχου (< αγγλ. checkpoint), σε τέτοιο σηµείο,... (< γαλλ. à tel 
point), µέχρις ενός σηµείου (< αγγλ. up to a point(, τα τέσσερα σηµεία τού 
ορίζοντα (< γαλλ. les quatre points cardinaux)]. σηµειογραφία (η) 
[1883] {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. η απεικόνιση των µουσικών ήχων µε 
γραπτά σύµβολα, καθώς και µια σειρά οπτικών οδηγιών για την 
εκτέλεση µουσικής σύνθεσης ΣΥΝ. παρασηµαντική. — 
σηµειογραφικός, -ή, -ό. σηµειοθέτης (ο) {σηµειοθετών} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
ειδικό όργανο για µετρήσεις, µε το οποίο ο γλύπτης µεταφέρει στο 
ακατέργαστο µάρµαρο τα σηµεία τού προπλάσµατος ΣΥΝ. πονταδόρος. 
[ΕΤΥΜ. < σηµείο + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω)]. σηµειολογία (η) 
[1809] {χωρ. πληθ.} 1. (α) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τους 
τρόπους παραγωγής, λειτουργίας και προσλήψεως των διαφόρων 
σηµειακών συστηµάτων, που επιτρέπουν την επικοινωνία ανάµεσα σε 
άτοµα ή/και σε οµάδες ΣΥΝ. σηµειωτική (β) (ειδι- 

κότ.) το σύνολο των σηµείων που περιλαµβάνει ένας κώδικας επικοι-
νωνίας: η ~ του κινηµατογράφου | των χειρονοµιών 2. ΙΑΤΡ. η συ-
µπτωµατολογία. — σηµειολογικός, -ή, -ό, σηµειολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sémiologie]. 

σηµειολογία ή σηµειωτική; o όρος σηµειολογία σε σχέση µε τη 
γλώσσα πλάστηκε (το 1913) από τον ιδρυτή τής νεότερης (συγχρο-
νικής) γλωσσολογίας Ferdinard de Saussure (1857-1913) ως 
sémiologie από την ελλην. λ. σηµείο, για να δηλώσει τη γενική 
θεωρία περί σηµείων, κλάδος τής οποίας είναι η γλωσσολογία που 
εξετάζει τα γλωσσικά σηµεία, το σηµειακό σύστηµα τής γλώσσας. 
Αργότερα ο Charles Peirce (1839-1914), ακολουθώντας τον φιλόσοφο 
John Locke (1632-1704) ο οποίος έπλασε τη λέξη semiotics, απέδωσε 
τον όρο σηµειωτική από το σηµειωτικός (ρηµ. επίθ. τού σηµειώνω) 
στο έργο του A System of Logic, considered as Semiotic, όπου 
εξετάζει την έννοια των σηµείων σε σχέση µε την ανθρώπινη 
νόηση και την επιστήµη. Το γεγονός ότι η σηµειολογία έχει να 
κάνει µε σηµεία και µε τα είδη των συστηµάτων που συγκροτούν 
τα σηµεία συνηγορεί -ιδίως στην Ελληνική- υπέρ τής χρήσεως τού 
όρου σηµειολογία ως περισσότερο δηλωτικού τής ενασχόλησης µε 
σηµεία µάλλον παρά µε τη διαδικασία τής σηµείωσης. Ας 
σηµειωθεί ότι ο όρος σηµειολογία, προτού χρησιµοποιηθεί στη 
γλωσσολογία, απαντά ήδη από το 1752 στη Γαλλική ως όρος τής 
ιατρικής (semiologie), δηλώνοντας τη µελέτη των συµπτωµάτων 
των ασθενειών (το 1765 πλάστηκε στη Γαλλική και ο όρος 
Symptomatologie, συµπτωµατολογία µε την ίδια σηµασία). Στην 
Ελληνική ο όρος σηµειολογία (για την ιατρική) πρωτοαπαντά στο 
Λεξικό τής γαλλικής γλώσσης (1809) τού Γρ. Ζαλίκογλου, απ' όπου 
τον καταγράφει και ο λεξικογράφος Στ. Κουµανούδης (Συναγωγή 
νέων λέξεων..., 1900). Και ο όρος σηµειωτική (παλιότερος αυτός, 
τού 1555!) χρησιµοποιήθηκε στην ιατρική και περιλαµβάνεται και 
αυτός στο Λεξικό τού Ζαλίκογλου. 

σηµειολόγος (ο/η) [1889] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη ση-
µειολογία (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sémiologue]. 

σηµεΐθλογώ ρ. αµετβ. {σηµειολογείς...} ασχολούµαι µε τη σηµειολο-
γία (βλ.λ., σηµ. 1) ή αναλύω διάφορα στοιχεία τής καθηµερινής ζωής 
(συµπεριφορά, ύφος, πράξεις, ντύσιµο κ.λπ.), συσχετίζοντας τη µορφή 
µε το περιεχόµενο της. 

σηµειοσειρά (η) ΜΑΘ. το σύνολο των σηµείων που ανήκουν σε µια 
ευθεία. 

σηµειοσύνολο (το) {σηµειοσυνόλ-ου | -ων) ΜΑΘ. το σύνολο που απο-
τελείται από (διάφορα) σηµεία τού χώρου. 

σηµειοφωνία (η) [1888] {σηµειοφωνιών} ΨΥΧΟΛ. η θεραπεία των δια-
ταραχών τού λόγου µε τη χρήση σηµειοφώνου. 

σηµειόφωνο (το) [1888] {σηµειοφών-ου | -ων} ΨΥΧΟΛ. όργανο για τη 
θεραπεία των διαταραχών τού λόγου, µε το οποίο ο ασθενής ακούει 
παραλλαγµένη τη φωνή του ή διάφορους ήχους. 

σηµείωµα (το) {σηµειώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύντοµη αναφορά πλη-
ροφορίας ή αναγραφή λογαριασµού: πληροφοριακό | ενηµερωτικό ~ || 
~ τής εφορίας | τής ∆.Ε.Η. || βιογραφικό ~ (βλ. λ. βιογραφικός) 2. σύ-
ντοµη επιστολή: του έστειλε ένα ~ µε τα νέα του 3. πρόχειρη γραφή, 
σχόλιο, σηµείωση: ~ στα περιθώρια βιβλίου 4. το χαρτί µε το οποίο 
πολιτικό ή κοµµατικό στέλεχος ζητεί από τον υπεύθυνο δηµόσιας 
υπηρεσίας ή από βουλευτή, υπουργό κ.λπ. την εξυπηρέτηση φιλικού 
του προσώπου 5. γραπτή περίληψη προφορικών δηλώσεων ξένου 
διπλωµάτη προς την κυβέρνηση στην οποία είναι διαπιστευµένος. — 
(υποκ.) σηµειωµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αρχείο», < σηµειώ (-όω) < αρχ. σηµεϊον. 
Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. note]. 

σηµειωµατάριο (το) [1896] {σηµειωµαταρί-ου | -ων} µικρό τετράδιο, 
στο οποίο κρατάει κανείς σηµειώσεις. 

σηµειώνω ρ. µετβ. {σηµείω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) σηµαδεύω µε 
διακριτικό σηµάδι: ~ τα λάθη µε κόκκινο στυλό (β) γράφω συγκεκρι-
µένο σηµείο: σηµειώσατε έναν σταυρό σε ένα από τα δύο τετραγω-
νάκια || (στο ΠΡΟ-ΠΟ) Π.Α.Ο.-Α.Ε.Κ. 1-1, σηµειώσατε Χ 2. (α) κρατώ 
σηµείωση, γράφω πρόχειρα: σηµείωσα τη διεύθυνση σου στο µπλο-
κάκι µου (β) καταγράφω πρόχειρα ό,τι ακούω: οι µαθητές σηµείωναν 
αυτά που έλεγε ο καθηγητής 3. (συνεκδ.) προσέχω ιδιαιτέρως (κάτι), 
το λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν µου: να σηµειωθεί ότι η ενέργεια αυτή 
µπορεί να αποβεί εις βάρος των εθνικών µας συµφερόντων ΦΡ. ΤΟ 
σηµειώνω αυτό! το κρατώ στο µυαλό µου, θα το θυµάµαι (συνήθ. µε 
απειλητικό τόνο): Αυτό που µου έκανες το σηµειώνω! Μια µέρα θα 
µου το πληρώσεις! || το ~ που λες- φρόντισε να το πραγµατοποιήσεις! 
ΣΥΝ. το κρατάω 4. (συνεκδ.) τονίζω, υπογραµµίζω, επισηµαίνω: θα 
ήθελα επίσης να σηµειώσω πόσο διαφέρουν µεταξύ τους οι δύο αυτές 
κοινωνίες 5. (µτφ.) (α) επιτυγχάνω, πραγµατοποιώ: ~ πρόοδο | επιτυχία 
| θρίαµβο || ένας παίκτης που σηµείωσε πολλούς πόντους || ~ ρεκόρ 
πωλήσεων (β) εµφανίζω κάτι, µου συµβαίνει κάτι: οι πωλήσεις 
σηµείωσαν κάµψη || «η θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει αξιόλογη µε-
ταβολή» (δελτίο καιρού) 6. (ειδικότ. µεσοπαθ. τριτοπρόσ. σηµειώνε-
ται, σηµειώνονται) γίνεται, καταγράφεται (κάτι): σηµειώθηκαν επει-
σόδια µεταξύ οπαδών ποδοσφαίρου || σηµειώθηκε έκρηξη στα γρα-
φεία ξένης εταιρείας || σηµειώνονται συχνά κρούσµατα ρατσισµού || 
αύριο θα σηµειωθούν καταιγίδες στα δυτικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σηµειώ (-όω), κυρ. µεσοπαθ. σηµειουµαι «κρατώ ση-
µειώσεις», < αρχ. σηµεϊον}. 

σηµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η σύντοµη 
ή/και πρόχειρη καταγραφή (ενδιαφέροντος στοιχείου, πληροφορίας): 
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κρατώ - 2. σηµειώσεις (οι) (α) τα στοιχεία των πανεπιστηµιακών παραδόσεων 
που καταγράφει φοιτητής κατά τη διάρκεια τής παρακολούθησης των 
µαθηµάτων: καλές | λεπτοµερείς -1| θα µου δώσεις τις ~ σου; (β) το 
περιεχόµενο πανεπιστηµιακών παραδόσεων υπό µορφή δακτυλογραφηµένων 
και συνήθ. φωτοτυπηµένων φυλλαδίων: κυκλοφόρησαν οι ~ του µαθήµατος 3. 
συµπληρωµατική πληροφορία σχετικά µε το περιεχόµενο λέξης, φράσης, 
τµήµατος κειµένου ή επεξήγηση, η οποία τίθεται συνήθ. στο κάτω µέρος τής 
σελίδας βιβλίου, περιοδικού, εφηµερίδας ή στο τέλος τού κειµένου µε 
αρίθµηση: υποσελίδιες — || οι — βρίσκονται στο τέλος τού κεφαλαίου || 
Σηµείωση τού Επιµελητή (ενν. τού κειµένου- συντοµ. Σ.τ.Ε.) || Σηµείωση τού 
Μεταφραστή (συντοµ. Σ.τ.Μ.) (πβ. λ. υποσηµείωση) · 4. το σηµάδεµα, το 
µαρκάρισµα. 

σηµειωτέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να σηµειωθεί, να ληφθεί υπ'όψιν: 
σηµειωτέα η άποψη τού υπουργού, ότι.,.εύχρ. κυρ. στο ουδ. σηµειωτέον πρέπει 
να σηµειωθεί, να ληφθεί υπ' όψιν: ~ ότι τα αποθέµατα νερού µειώνονται 
σταθερά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < σηµειώ (-όω) + επίθηµα -τέος των ρηµατ. επιθ.]. 

σηµειωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στα σηµεία 2. σηµειωτική (η) η 
σηµειολογία 3. ΙΑΤΡ. σηµειωτικό σύµπτωµα το σύµπτωµα που επιτρέπει να 
εντοπιστεί η πάθηση ενός νευρικού κέντρου. — σηµειωτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σηµειωτός < σηµειωτός < σηµειώ (-όω). o επιστηµ. όρ. 
αποτελεί αντιδάν., < γαλλ. sémiotique]. 

σηµειωτόν (το) {χωρ. πληθ.} ΓΥΜΝΑΣΤ. Ο επιτόπιος βηµατισµός, η ρυθµική 
κίνηση των ποδιών στο ίδιο σηµείο· ΦΡ. (α) πηγαίνω σηµειωτόν κινούµαι 
πολύ αργά: από την πολλή κίνηση στους δρόµους, πηγαίναµε σηµειωτόν (β) 
(µτφ.) µε βήµα σηµειωτόν πολύ αργά, χωρίς ταχύτητα: τα έργα τού µετρό 
προχωρούν ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. σηµειωτός «ενδεικνυόµενος από σηµάδι» < 
σηµειώ (-όω). Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. marquer le pas]. 

σήµερα επίρρ. 1. την ηµέρα στην οποία βρισκόµαστε χρονικά, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη χθεσινή ή την αυριανή: - έχω πολλά να κάνω || ~ είναι 
∆ευτέρα- ΦΡ. (α) σήµερα-αύριο βλ. λ. αύριο (β) σήµερα είµαι, αύριο δεν είµαι 
βλ. λ. αύριο (γ) σαν σήµερα την αντίστοιχη ηµεροµηνία µιας άλλης χρονιάς: 
γεννήθηκε ~ πριν από είκοσι χρόνια 2. στην εποχή µας: ~ η ανθρωπότητα 
αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα 
3. σήµερα (το) το παρόν, η σύγχρονη εποχή: οι νέοι τού ~ || οι προο 
πτικές | οι δυνατότητες τού ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σήµερον | τήµερον < προθεµ. *κι- (< LE *ke- | *ki-, τοπικό 
µόριο, βλ. λ. εκεί) + ηµέρα + επιρρ. επίθηµα -ον)πβ. αϋρι-ον). Το νεοελλ. 
σήµερα κατά τα επιρρ. σε -α]. 

σηµερινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται ή υπάρχει σήµερα: η ~ 
καλοκαιρία || τα αβγά είναι ~ 2. σύγχρονος: η ~ κρίση | αµφισβήτηση αξιών || 
τα ~ δεδοµένα τής διεθνούς οικονοµίας || τα ~ προβλήµατα τής ελληνικής 
κοινωνίας. 

σήµερον (η) (ενν. ηµέρα) {άκλ.} (λόγ.) η σηµερινή (ηµέρα): από τής πέµπτης 
πρωινής τής ~ η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης- ΦΡ. την 
σήµερον ηµέρα(ν) (ή τήµερον ηµέρα, ∆ηµοσθ. 
4, 40) τη σηµερινή ηµέρα, σήµερα, στην εποχή µας: δεν υπάρχει τι 
µιότητα ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. σήµερα]. 

σήµηµα (το) {σηµήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. 1. το σύνολο των ση-
µασιολογικών χαρακτηριστικών που αποτελούν το σηµασιολογικό 
περιεχόµενο τού λεξήµατος 2. η ελάχιστη σηµασιολογική µονάδα (στον 
αµερικανικό δοµισµό)· το µόρφηµα (βλ. κ. λ. -ηµα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. sememe, συντετµ. τ. τού όρου semanteme «φορέας ελάχιστης 
σηµασίας» (πβ. µόρφηµα)]. 

-σηµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. την 
ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού σηµασιών: δι-σηµία, πολυ-σηµία 2. αριθµό 
µουσικών σηµείων (φθόγγων): επτα-σηµία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. 
Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το αντίστοιχο -σηµος (βλ.λ.), ενισχυµένο 
και από ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. πολυ-σηµία < γαλλ. poly-sémie)]. 

Σηµίτης (ο) [1861] {Σηµιτών} 1. µέλος µιας από την οµάδα φυλών τής Β∆. 
Ασίας, που περιλαµβάνει τους Αραβες και τους Εβραίους (και στα αρχαία 
χρόνια τους Φοίνικες, τους Ασσυρίους κ.ά.) 2. (ειδικότ.) ο Εβραίος. 
[ΕΤΥΜ. Από τον Σηµ (< εβρ. Sem «όνοµα»), γυιο τού Νώε και γενάρχη των 
σηµιτικών φύλων]. 

σηµιτικός, -ή, -ό [1848] αυτός που σχετίζεται µε τους Σηµίτες: ~ γλώσσες | 
γραφή | λαοί. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sémitique]. 

σηµιτισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των χαρακτηριστικών των 
Σηµιτών (ειδικότ.) η προώθηση των συµφερόντων των Σηµιτών ΑΝΤ. 
αντισηµιτισµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sémitisme], 

-σηµο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν είδος 
χαρτοσήµου κατάλληλου για ορισµένο σκοπό: δικηγορό-σηµο, δωρό-σηµο, 
γραµµατό-σηµο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πληθ. διάσηµα, 
παρά-σηµον), που προέρχεται από το ουσ. σήµα, -ατός]. 

-σηµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
αριθµό σηµασιών: πολύσηµη λέξη || αυτό που λες είναι δίση-µο 2. αριθµό 
µουσικών σηµείων (σηµαδιών, φθόγγων): επτά-σηµος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολύ-ση-µος, µτγν. δί-σηµος), 
που προέρχεται από το ουσ. σήµα και απετέλεσε την αφετηρία για ελληνογενή 
σύνθετα (λ.χ. αρχ. πολύσηµος > γαλλ. poly-sémique(]. 

σηµύδα (η) {σηµύδων} ψηλό δέντρο ή θάµνος µε λεπτά κλαδιά, ωοειδή ή 
τριγωνικά φύλλα, λείο και ρητινούχο φλοιό, ελαστικό και εύκολο στην 
επεξεργασία ξύλο (χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, τη 
ναυπηγική, την οργανοποιία κ.α.), το οποίο απαντά κυρ. στις ψυχρές 

περιοχές τού Β. Ηµισφαιρίου. [ΕΤΥΜ. ιιτγν., αγν. ετύµου]. Σηµωνίδης (ο) {-η κ. 
-ου} ο Αµοργίνος- αρχαίος Έλληνας ιαµβογράφος (7ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Σήµων (< σήµα) + παραγ. επίθηµα -ίδης]. σηπεδών (η) 
{σηπεδόνος} (αρχαιοπρ.) η σήψη, η σαπίλα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σήποµαι (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -e-δών, πβ. τερη-δών, κοτυλη-δών]. σηπία (η) {σηπιων} (λόγ.) η 
σουπιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, µε κατάλ. -ία (πβ. ταιν-ία) αντί τής 
καταλ. -ίας, που εµφανίζεται συνήθ. σε ον. ψαριών (πβ. κ. καρχαρ-ίας, ξιφίας). Η 
σύνδεση µε το ρ. σήποµαι δεν ερµηνεύεται ικανοποιητικά από σηµασιολ. 
πλευράς (ίσως οφείλεται στη µελάνη που εκκρίνει η σουπιά) και αποτελεί 
µάλλον προϊόν παρετυµολογίας. Το λατ. sépia είναι δάνειο από την Ελληνική. 
Βλ. κ. σουπιά]. 
σήποµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εσάπην, -ης, -η..., σεσηπώς, -υία, -ός} (λόγ.) σαπίζω, 

αποσυντίθεµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν 
είναι ικανοποιητική η πρόταση περί συνδέσεως µε σανσκρ. kyâku «µανιτάρι» 
(σηµασιολ. δυσχέρειες) ή µε λιθ. siùpti «σαπίζω» (µορφολ. δυσχέρειες)]. 

σηπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί σήψη 2. ΙΑΤΡ. αυτός που 
οφείλεται σε σηψαιµία: ~ πυρετός | σοκ 3. µολυσµένος µε µικρόβια. — 
σηπτικότητα (η) [1847]. 

σηπτίνη κ. σηψίνη (η) {σηπτινών} ΧΗΜ. τοξική ουσία που σχηµατίζεται κατά 
την αποσύνθεση τού κρέατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σηπτός (< σήποµαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sepsine]. 

σήραγγα (η) {σηράγγων} τεχνητό όρυγµα ή φυσική δίοδος µε τη µορφή 
µεγάλης στοάς κάτω από την επιφάνεια τής γης ή κάτω από θάλασσα, λίµνη, 
ποταµό' δίοδος που έχει ανοιχτεί µε διάτρηση ορεινού όγκου, για τη 
διοχέτευση υδάτων, τη διέλευση οχηµάτων ή σιδηροδροµικής γραµµής, την 
εξόρυξη µεταλλεύµατος κ.ά.: η ~ κάτω από τη θάλασσα τής Μάγχης, που 
συνδέει τη Βρετανία µε την υπόλοιπη Ευρώπη ΣΥΝ. στοά, τούνελ, (λαϊκ.) 
λαγούµι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σήραγξ, -αγγος, λ. µε έρρινο 
εκφραστ. ένθηµα (πβ. κ. φάραγξ), η οποία ανάγεται στο θ. τού ρ. σέ-σηρ-α 
«δείχνω τα δόντια µου, τρίζω τα δόντια» (παρακ. µε ενεστωτική χρήση), αγν. 
ετύµου]. 

σηραγγώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σηραγγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΑΝΑΤ. αυτός 
που έχει κατασκευή η οποία θυµίζει σήραγγα: ~ αιµαγγείωµα || ~ σώµατα τού 
πέους (το στυτικό µέρος τού οργάνου). 

σήριαλ (το) → σίριαλ 
σηρικός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί από µετάξι. [ΕΤΥΜ µτγν. < Σήρ, -

ρός (κυρ. πληθ. Σήρες), λαός τής Απω Ανατολής, πιθ. ονοµασία των 
µεταξοπαραγωγών Κινέζων. Το ανθρωπωνύµιο είναι αβεβ. ετύµου, ίσως < 
κινεζ. se «µετάξι». Το λατ. séricum (> γαλλ. serge) είναι δάνειο από την 
Ελληνική]. 

σηροτροφείο (το) [1893] το µέρος στο οποίο εκτρέφονται και αναπτύσσονται 
µεταξοσκώληκες. 

σηροτροφία (η) [1846] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µεταξοσκωλήκων και συνεκδ. 
η παραγωγή µεταξιού. — σηροτροφικός, -ή, -ό [1897]. 

σηροτρόφος (ο/η) [1890] πρόσωπο που ασχολείται µε τη σηροτροφία. 
[ΕΤΥΜ, < σηρο- (< µτγν. σήρ, -ρός «µετάξι» < Σήρ, βλ. κ. σηρικός) + -τρόφος 
< τρέφω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. sériciculteur]. 

σης (ο) {σητός} (λόγ.) ο σκόρος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σής, γεν. σεός | σητός, αβεβ. 
ετύµου, ίσως σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. sâs «σκόρος», ακκαδ. sâsu, αν και δεν 
αποκλείεται να πρόκειται για συµπτωµατική οµοιότητα. Κατ' άλλη υπόθεση, 
σής < *τ/ής ή *τΕή{/'ΐΑ, που συνδ. µε το αρχ. σίνοµαι «βλάπτω, ερηµώνω» 
και µε λατ. tinea «σκόρος», ενώ έχει προταθεί η συσχέτιση µε το απρφ. 
ψήν«ξύνω» (βλ. λ. ψήγµα)]. 

σησαµέλαιο (το) [1885] {σησαµελαί-ου | -ων} φυτικό έλαιο που παράγεται από 
τη συµπίεση σπόρων σουσαµιού και χρησιµοποιείται αυτούσιο ως µέσο 
διατροφής ή ως συστατικό τής µαργαρίνης και άλλων µαγειρικών λιπών. 

σησάµη (η) [αρχ.] {σησαµών} (λόγ.) η σουσαµιά. 
σησάµι (το) {σησαµ-ιού | -ιών} το σουσάµι. [ΕΤΥΜ < 

µτγν. σησάµιον, βλ. λ. σουσάµι]. 
σησαµιά (η) (λόγ.) η σουσαµιά. 
σησαµο (το) [αρχ.] {σησάµ-ου | -ων} (λόγ.) το σουσάµι (βλ.λ.). 
σησαµόπαστος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πασπαλιστεί µε σουσάµι 

ΣΥΝ. σουσαµωτός. 
σησαµόπιτα (η) η µάζα των σπόρων τού σουσαµιού, που µένει µετά την 

αφαίρεση τού σησαµελαίου. 
σησαµόπολτος (ο) [1833] παχύρρευστος πολτός από σπόρους ση-σαµιού που 

έχουν συνθλίβει, το ταχίνι. 
σήτα (η) {σητών} 1. λεπτό κόσκινο ΣΥΝ. κρησάρα 2. πλέγµα από λεπτές ίνες 

πλεγµένες έτσι, ώστε να αφήνουν πολύ µικρές οπές, που τοποθετείται σε 
πόρτες και παράθυρα, για να εµποδίζει την είσοδο των εντόµων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σήθω «κοσκινίζω», µε παραγ. επίθηµα -θω, που είναι αρκετά 
συχνό στα συνώνυµα, πβ. άλη-θω, νή-θω, κνή-θω. o τ. σήθω είναι ιωνικός, 
ενώ στην αττική διάλ. απαντά το συνθ. δια-ττάω. Και οι δύο τ. ανάγονται σε 
*τΕά/ω (από όπου το ιων. σήθω µε συριστικο-ποίηση *ss- και απλοποίηση, 
ενώ ο αττ. τ. *-ττάω εµφανίζει την κοινή µετατροπή τού *ss- σε ττ-), που 
συνδ. µε σανσκρ. titaü «φίλτρο, κό- 
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σκίνο». Η αναγωγή τής λ. σήτα σε σλαβ. sito θεωρείται απίθανη]. σηψαιµία (η) 
[1887] {σηψαιµιών} ΙΑΤΡ. σοβαρή λοίµωξη τού αίµατος, που χαρακτηρίζεται 
από παρουσία βακτηρίων στο αίµα και τοξινών στην κυκλοφορία· εκδηλώνεται 
µε υψηλό πυρετό, ρίγη, αδυναµία κ.ά. και µπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. — 
σηψαιµικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ. < σήψη +  -αιµία < αίµα, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. septicémie]. σήψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) 1. η διαδικασία 
αποσυνθέσεως (φυτικής ή ζωικής) οργανικής ουσίας: ~ ξύλου ΣΥΝ. σάπισµα 2. 
(ειδικότ.) η νέκρωση των ιστών τού σώµατος 3. (µτφ.) η ηθική κατάπτωση, η 
έκλυση των ηθών: ο οµιλητής καταδίκασε τα φαινόµενα σήψης τής σύγχρονης 
κοινωνίας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σήψις < σήποµαι (βλ.λ.)]. σηψιγόνος, -ος, -ο [1887] 
αυτός που προκαλεί σηψαιµία. σηψίνη (η) → σηπτίνη 
σηψιρριζια (η) {χωρ. πληθ.} BOT. το σάπισµα τής ρίζας φυτού. Σ.Θ. (οι) 
Σιδηρόδροµοι Θεσσαλονίκης. 
σθεναρός, -ά (καθηµ. -ή), -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από σθένος (βλ.λ.): ο 

λαός προέβαλε ~ αντίσταση στον κατακτητή ΣΥΝ. θαρραλέος, δυνατός ΑΝΤ. 
ανίσχυρος. — σθεναρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., σθενα-ρότητα (η) [1889]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < σθένος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αρός, πβ. κ. στιβ-αρός, σοβ-
αρός]. -σθενής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. το σθένος των χηµικών 
στοιχείων: µονοσθενής ρίζα 2. τον αριθµό των γλωσσικών στοιχείων που 
συνδυάζονται µε το ρήµα: τα µεταβατικά ρήµατα είναι δισθενή ή τρισθενή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ά-σθενής, εύρυ-
σθενής), που προέρχεται από το ουσ. σθένος, στους δε επιστηµ. όρους αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο (λ.χ. γαλλ. tri-valent «τρισθενής»)]. σθένος (το) {σθέν-ους | -η, -
ών} 1. η σωµατική, ψυχική ή/και ηθική δύναµη: αντιµετώπιζε τις δυσκολίες 
πάντοτε µε ~ || είχε το ~ να παραδεχτεί το σφάλµα του || δεν βρήκε το ~ να 
αντιδράσει ΣΥΝ. δύναµη, τόλµη, θάρρος · 2. ΧΗΜ. (α) η ικανότητα των ατόµων 
χηµικού στοιχείου, καθώς και ιόντων και ριζών, να ενώνονται σε συγκεκριµένη 
αναλογία µε άλλα άτοµα, ιόντα ή ρίζες (β) ηλεκτρόνιο σθένους καθένα από τα 
ηλεκτρόνια τής εξώτατης στιβάδας τού ατόµου που µετέχουν στη δηµιουργία 
χηµικών δεσµών · 3. ΓΛΩΣΣ. η δυνατότητα τού ρήµατος να συνδυάζεται µε 
άλλα γλωσσικά στοιχεία µέσα σε µια πρόταση (να δέχεται υποκείµενο και 
αντικείµενα· λ.χ. τα αµετάβατα ρήµατα έχουν ~ 1 (µονοσθενή), επειδή έχουν 
µόνο το υποκείµενο τους, τα µεταβατικά ρήµατα που παίρνουν ένα αντικείµενο 
έχουν ~ 2 (δισθενή· έχουν υποκείµενο και αντικείµενο), ενώ τα ρήµατα που 
συντάσσονται µε δύο αντικείµενα (δίπτωτα) έχουν ~ 3 (τρισθενή), επειδή έχουν 
υποκείµενο και δύο αντικείµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου. Η λ. εµφανίζει επίθηµα -(ε)νος, πβ. κ. αφενός, κτή-νος. Ως προς την 
ετυµ., έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. ανάγεται σε 1.Ε *zgwh-énos, από όπου 
και σανσκρ. sagh-noti «υποφέρω, υποµένω», αβεστ. a-zg-ata- «ασυναγώνιστος, 
ασυγκράτητος». Κατ' άλλη άποψη, σθένος < *σθάνος < *στά-σνος (< ρ. ϊ-στη-µι 
| ϊ-στα-µαί), µε -ε- κατά το µένος (φωνολογικά προβληµατική). Τέλος, επειδή 
έχει παρατηρηθεί ότι το ουσ. σθένος είναι η µοναδική ελλην. λ. µε αρχικό 
συµφωνικό σύµπλεγµα σθ-, διατυπώθηκε η εκδοχή ότι η λ. ίσως συνδ. µε το ρ. 
εύθενώ «ακµάζω» (λόγω τής εναλλακτικής γρ. εύσθενώ, βλ. λ. φθηνός), o χηµ. 
και ο γλωσσ. όρ. αποδίδουν τον αγγλ. valency]. σι (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο έβδοµος 
φθόγγος τής ευρωπαϊκής µουσικής κλίµακας. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. όρ. si, βλ. λ. νότα]. ΣΙΑ σε τίτλους εταιρειών, λ.χ. 
«Ναυτιλιακή εταιρεία Γεωργίου και ΣΙΑ». 
[ΕΤΥΜ. Συντοµ. τής λ. συντροφιά, απόδ. τού αγγλ. Co, συντοµ. τής λ. 
company]. σία επιφών. ΝΑΥΤ. ως παράγγελµα στους κωπηλάτες να κινήσουν 
τα κουπιά µε αντίθετη φορά, ώστε να ανακοπεί η πορεία τού σκάφους· ΦΡ. σία 
κι αράξαµε (µτφ.) φθάσαµε ώς το τέρµα, τελειώσαµε. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scia, 
προστ. τού ρ. sciare «κωπηλατώ προς τα πίσω, αντίθετα µε τη φορά τού 
πλοίου»]. σιαγόνα (η) 1. (λόγ.) το σαγόνι ΣΥΝ. γνάθος 2. ΤΕΧΝΟΛ. τα κινητά 
µέρη τανάλιας ή λαβίδας, µε τα οποία πιάνουµε και σφίγγουµε ένα αντικείµενο. 
[ETYJM· < αρχ. σιαγών, -όνος, λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, που εµφανίζει 
το παραγ. επίθηµα -ών των µελών τού σώµατος (πβ. άγκ-ών, λαγ-ών). Η λ. 
συνδ. µε το εκφραστ. ρ. ψίω «τρέφω (κυρ. ένα παιδί), ταΐζω» (βλ. κ. ψίχα), η δε 
εναλλαγή ψ- | σ- (πβ. κ. ψώχω - σώχω) οφείλεται µάλλον σε απλοποίηση]. 
σιαγονικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε τη σιαγόνα ΣΥΝ. 

γναθιαίος. σιαδι (το) {σιαδ-ιού | -ιών) επίπεδη επιφάνεια, 
ίσιωµα. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ τού ις)ι)άδα (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ι-) < ίσος]. σιαζω κ. 
σάζω κ. σιάχνω ρ. µετβ κ. αµετβ. {έσιαξα, σιάχτηκα, σιαγ-µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) ισιώνω, συγυρίζω: ~ τη φούστα µου ♦ 2. (αµετβ.) διορθώνοµαι, 
βελτιώνοµαι: έσιαξε ο καιρός. — σιάξιµο (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ίσάζω (µε 
την επίδρ. τού µτγν. ϊσιος) < αρχ. ίσος]. σιαλαγωγος, -ός, -ό ΑΝΑΤ. 1. αυτός 
που µεταφέρει και διοχετεύει το σάλιο: ~ πόρος 2. σιαλαγωγά (τα) τα φάρµακα 
που προκαλούν την έκκριση σάλιου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sialagogue]. σιαλαδενίτιδα (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των σιαλογόνων αδένων. 

[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sialadenitis]. 
σιαλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} ♦ 1. (µετβ.) βρέχω (κάτι) µε 

σάλιο, σαλιώνω ♦ 2. (αµετβ.) εκκρίνω σάλιο. 
σιαλικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το σάλιο. 
σιαλογόνος, -ος, -ο [1873] κ. σιελογόνος αυτός που εκκρίνει σάλιο: ~ αδένες. 

[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sialogène]. 
σιαλορροια (η) [1893] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική υπερέκκριση σάλιου. 

[ΕΤΥΜ. < σιαλο- + -ρροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sialorrhée]. 
σίαλος κ. σίελος (ο) {σιάλου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το σάλιο. Επίσης σίαλο κ. 

σίελο (το). 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. σίαλον | σίελον, µε παραγ. επίθηµα -αλον, πβ. ρόπ-αλον, 
πέτ-αλον. Η λ. συνδ. µε το ρ. πτύω (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σίαν 
πτύσαι), το οποίο ίσως ανάγεται σε αρχικό θ. *sp- (βλ. λ. φτύνω). ∆εν υπάρχει 
ετυµολ. σχέση µε το σανσκρ. ksivati «φτύνω» ούτε µε το αρχ. ρ. σικχαίνοµαι. 
Βλ. κ. σάλιο]. 

σιαλοφόρος, -ος, -ο ΑΝΑΤ. αυτός που µεταφέρει σάλιο: ~ οδός. [ΕΤΥΜ. < 
σίαλο + -φόρος < φέρω]. 

σιαλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σιαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που µοιάζει 
µε σάλιο ή είναι γεµάτος σάλιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σιαλώνω ρ. µετβ. {σιάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. διαβρέχω (κάτι) µε σάλιο, 
σαλιώνω 2. (για τροφές) αναµειγνύω µε σάλιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σιαλώ (-όω) < 
αρχ. σίαλον (βλ. λ. σίαλος)]. 

Σιάµ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) η Ταϊλάνδη (βλ.λ.).  — Σιαµέζος (ο), Σια-µέζα (η), 
σιαµαίος, -α, -ο (βλ.λ.) κ. σιαµέζικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. Siam < ταϊλανδ. 
sayam < σανσκρ. syâma «σκουρόχρωµος, καφετής», που προφανώς 
αναφέρεται στο χρώµα τού δέρµατος των κατοίκων τής περιοχής]. 

σιαµαίος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που κατάγεται ή σχετίζεται µε το Σιάµ 2. 
σιαµαία αδέλφια | δίδυµα ή απλώς σιαµαία (τα) τα δίδυµα που γεννιούνται µε 
ενωµένα ορισµένα τµήµατα κατά µήκος τού κορµού τους και συνήθ. έχουν 
κοινά µερικά όργανα· (µτφ. στον πληθ.) αχώριστος, στενός φίλος: αυτοί οι δύο 
είναι ~. [ΕΤΥΜ. < Σιάµ + παραγ. επίθηµα -αίος, πβ. Ευρωπ-αίος, Κερκυρ-αίος. 
o όρ. σιαµαία αδέλφια (αγγλ. siamese twins) οφείλεται στους διδύµους Τσανγκ 
και Ενγκ, που γεννήθηκαν στο Σιάµ (Ταϊλάνδη) το 1811 µε αυτή την 
ανωµαλία (ενωµένοι στο στέρνο)]. 

σιάξιµο (το) → σιάζω 
Σιάτιστα (η) πόλη τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Κοζάνης, γνωστή για το 

εµπόριο γουναρικών. 
σιάτσου (το) {άκλ.} είδος ιαπωνικής θεραπείας, κατά την οποία ασκείται πίεση 

µε τα χέρια σε συγκεκριµένα σηµεία τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. < ιαπ. Shiatsu, 
συντετµ. τ. τού shiatsuryöhö < shi «δάχτυλο» + atsu «πίεση» + ryöhö 
«θεραπεία»]. 

σιβαϊσµός (ο) η λατρεία τού ινδουιστικού θεού Σίβα, τον οποίο οι πιστοί 
θεωρούν ως υπέρτατη θεότητα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. s(h)ivaism < χίντι Siva | Shiva, ένας από τους 
θεούς τής ινδουιστικής τριάδας (συµβολίζει τόσο την καταστροφή όσο και την 
ανανέωση, την αναπαραγωγή)]. 

Σιβηρία (η) [1854] 1. τεράστια γεωγραφική έκταση που καταλαµβάνει όλη τη Β. 
Ασία· ανήκει στη Ρωσία και εκτείνεται από τα Ουράλια Όρη ώς τον Ειρηνικό 
Ωκεανό 2. (µτφ.) σε ΦΡ. για να δείξουµε ότι κάπου επικρατεί πολύ κρύο: εδώ 
µέσα είναι - || αν πέσει κι άλλο η θερµοκρασία, θα γίνουµε ~. — σιβηρικός, -ή, 
-ό [1854]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Siberia < ρωσ. Sibir, αβεβ. ετύµου, 
ίσως όνοµα ταταρικού λαού, ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, < µογγολ. siver 
«έλος, βάλτος»]. 

si vis pacem, para bellum λατ. (προφέρεται σι βις πάκεµ, πάρα µπέλουµ) 
ελλην. αν θέλεις ειρήνη, ετοίµαζε πόλεµο· αν θέλεις να έχεις ειρήνη, να είσαι 
προετοιµασµένος για πόλεµο. 

Σίβυλλα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. ιέρεια που σε κατάσταση έκστασης προφήτευε τα 
µέλλοντα 2. (µετωνυµ.) αινιγµατικό πρόσωπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

σιβυλλικός, -ή, -ό [1882] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σίβυλλα: ~ χρησµοί || 
βιβλία 2. (µτφ.) αινιγµατικός, µυστηριώδης: έδωσε µια -απάντηση || ~ ύφος. — 
σιβυλλικά επίρρ., σιβυλλικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. σιγά επίρρ. 1. 
χαµηλόφωνα: µίλα ~ ANT. δυνατά, µεγαλόφωνα 2. (κα-ταχρ.) χωρίς βιασύνη ή 
ταχύτητα: τρέχω | αναπνέω - ΑΝΤ. γρήγορα· ΦΡ. σιγά-σιγά (i) σταδιακά, λίγο-
λίγο: πίνε ~ (ii) προσεκτικά: βάδιζε -3. σε ΦΡ. που δηλώνουν αδιαφορία, 
ειρωνική στάση απέναντι σε κάποιον/κάτι, κυρ. σε απειλή, ή απαξίωση: ~ τον 
άντρα που θα µας δείρει! || ~ το αυτοκίνητο που πήρε! Το δικό µου είναι 
καλύτερο! ΦΡ. (α) σιγά τα αίµατα βλ. λ. αίµα (β) σιγά τ' αβγά | τα ωά! βλ. λ. 
αβγό, ωόν (γ) σιγά τον πολυέλαιο! βλ. λ. πολυέλαιος (δ) σιγά τα λάχανα! βλ. λ. 
λάχανο 4. σε ΦΡ. τού τύπου σιγά (να) µην... για να δηλώσουµε άρνηση, 
απόρριψη ή επιφύλαξη για κάτι που προτείνει ή φοβάται κάποιος: -Ανησυχώ 
µήπως µας βάλουν πρόστιµο! -Σιγά µη µας βάλουν πρόστιµο! Εδώ δεν βάζουν σε 
άλλους που κάνουν χοντρές παραβάσεις, σε µας θα βάλουν; || -Λες να κερδίσει τις 
εκλογές; -Σιγά να µην τις κερδίσει! [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σιγή, δοτικοφανές 
επίρρ. (σιγή)]. 

σιγά - αργά. Συχνά συγχέονται οι δύο λέξεις στη σηµασία και τη χρήση 
τους. Έτσι κοντά στο ορθό «Μη φωνάζεις- µίλα σιγά, πόνεσαν τ'αφτιά 
µου!», ακούγονται και φράσεις όπως «Μη βιάζεσαι-µίλα σιγά, να σε 
καταλάβω», που είναι λανθασµένες. Ήτοι, το µεν σιγά είναι το αντίθετο 
τού δυνατά (µίλα δυνατά - µίλα σιγά) και 
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αναφέρεται στην ένταση τής φωνής, ενώ το αργά είναι το αντίθε-
το τού γρήγορα (µίλα γρήγορα - µίλα αργά) και αφορά στην τα-
χύτητα τής οµιλίας. Αρα, η ορθή εκφορά τής φρ. «Μη βιάζεσαι·µί-
λα σιγά, να σε καταλάβω» είναι «Μη βιάζεσαι- µίλα αργά, να σε 
καταλάβω». 

σιγάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σίγασα} 1. κάνω (κάποιον) να σωπάσει 2. (για 
πείνα, δίψα ή πόνο) καταπραΰνω. 

σιγαλιά (η) {χωρ. πληθ.} (συνήθ. λογοτ.) η απουσία κάθε θορύβου, η 
ηρεµία: η ~ τής νύχτας ΣΥΝ. ησυχία, σιγή ΑΝΤ. θόρυβος. [ΕΤΥΜ. < 
σιγαλός (βλ.λ.)]. 

σιγαλός, -ή, -ό 1. γεµάτος σιγή, ήσυχος: ~ ψιχάλισµα ΑΝΤ. θορυβώδης 
2. αργός, βραδυκίνητος 3. (συνεκδ.) λιγοµίλητος ΑΝΤ. φλύαρος 4. συ-
νεσταλµένος, ντροπαλός. — σιγαλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιγηλός | -αλός (δωρ.) < σιγή (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ηλός (πβ. κ. σφριγ-ηλός, απατ-ηλός)]. 

σΐγαλόφωνος, -η, -ο αυτός που µιλά ή ηχεί σιγαλά. — σιγαλόφω-να 
επίρρ. 

σιγανοπαππαδιά (η) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που εµφανίζεται 
ως φρόνιµο, φιλήσυχο και συνεσταλµένο, χωρίς να είναι στην πραγ-
µατικότητα ΑΝΤ. σιγανό ποτάµι. — (υποκ.) σιγανοπαππαδίτσα (η). 

σιγανός, -ή, -ό αυτός που γίνεται σιγά ή κινείται αργά' ΦΡ. σιγανό 
ποτάµι βλ. λ. ποτάµι. — σιγανά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < επίρρ. σιγά (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανός, πβ. πιθ-
ανός, στεγ-ανός]. 

σιγανοψιχάλισµα (το) {χωρ. γεν. πληθ.} σιγανό ψιλόβροχο. 
σιγαρέτο (το) (επίσ.) το τσιγάρο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sigaretto, υποκ. τού 

sigaro «πούρο» (βλ. κ. τσιγάρο)]. 
σιγάρο (το) → τσιγάρο 
σιγαροθήκη (η) → τσιγαροθήκη 
σιγαροποιειο (το) εργαστάσιο παραγωγής τσιγάρων. 
σιγαροποιία (η) [1895] {χωρ. πληθ. σηµ. 1, σιγαροποιιών σηµ. 2} 1. η 

κατασκευή τσιγάρων 2. η βιοµηχανία παραγωγής τσιγάρων. 
σιγαροποιός (ο) [1894] 1. πρόσωπο που παρασκευάζει τσιγάρα, που 

εργάζεται σε καπνοβιοµηχανία 2. ο ιδιοκτήτης καπνοβιοµηχανίας. 
σιγαστήρας (ο) 1. συσκευή που τοποθετείται µπροστά από την κάν-

νη πυροβόλου όπλου, για να ελαχιστοποιεί τον θόρυβο που παράγε-
ται κατά την εκπυρσοκρότηση τού όπλου 2. (γενικότ.) κάθε συσκευή 
ή εξάρτηµα που χρησιµοποιείται για τη µείωση των θορύβων από τη 
λειτουργία µηχανής (π.χ. κινητήρα εσωτερικής καύσεως). [ΕΤΥΜ. < 
θ. σιγασ- (τού αρχ. σιγάζω) + παραγ. επίθηµα -τήρας (πβ. κ. οδοστρω-
τήρας, καυσ-τήρας), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. silencieux]. 

σιγή (η) { χωρ. πληθ.} η έλλειψη θορύβου, η απόλυτη ηρεµία, η σιωπή 
ΑΝΤ. βοή, θόρυβος, φασαρία· ΦΡ. (α) σιγή ιχθύος απόλυτη σιγή: τηρώ 
~ (δεν µιλάω καθόλου) (β) τηρώ αιδήµονα σιγή βλ. λ. αιδήµων (γ) 
ενός λεπτού σιγή σιωπή διάρκειας ενός λεπτού που τηρούν οι πα-
ρευρισκόµενοι στην αρχή επίσηµων εκδηλώσεων ως απόδοση τιµής 
σε πρόσωπο που απεβίωσε (δ) η σιγή κόσµον φέρει η σιωπή αποτε-
λεί κόσµηµα για τον άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. σίγα (µέσω δοτικοφανούς επιρρ. σιγςί | -ή), αβεβ. 
ετύµου, ίσως εκφραστ. σχηµατισµός τής ονοµατοποιηµένης ρίζας 
*σι- (πβ. σί-ζω, σι-ωπώ). Κατ' άλλη εκδοχή, αν ληφθεί υπ' όψιν η 
«γλώσσα» τού Ησυχίου ρίγα (Ρίγα;)· σιώπα (προστ. ενεστ.), ίσως 
ισχύει η αναγωγή σε I.E. *swlg- «σωπαίνω» (όπου η µεταβολή *sw- > 
s- είναι δυσερµήνευτη) και η σύνδεση µε αρχ. γερµ. swigen (> γερµ. 
schweigen « σωπαίνω »)]. 

σιγηλός, -ή, -ό σιγαλός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < σιγή + παραγ. επίθηµα 
-ηλός, πβ. σφριγ-ηλός, απατηλός]. 

σιγιλίο (το) {σιγιλί-ου | -ων} 1. η µολύβδινη σφραγίδα (βούλλα) τής 
εκκλησιαστικής αρχής (Πατριαρχείου, Συνόδου) 2. (συνεκδ.) κάθε έγ-
γραφο που φέρει σφραγίδα όπως η παραπάνω 3. (ειδικότ.) πατριαρ-
χική και συνοδική επιστολή που αναφέρεται σε διάφορες εκκλησια-
στικές υποθέσεις. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σιγίλ(λ)ιον < λατ. sigillum «εκτύπωµα, οµοίωµα», 
υποκ. τού signum «σηµείο, σφραγίδα»]. 

σιγιλογραφια (η) ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
την έρευνα και σπουδή των σιγιλίων (βλ.λ.)- αλλιώς σφραγιδογραφία. 
[ΕΤΥΜ < σιγιλο- (< µεσν. σιγίλ(λ)ιον, βλ.λ.) + -γραφιά]. 

Σιγκαπούρη (η) -> Σινγκαπούρη 
σιγκέλα (η) {σιγκελών} µικρόβιο που προκαλεί σιγκέλωση (δυσεντε-

ρία). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shigella, από το όνοµα τού Ιάπωνα βακτηριολόγου 
Kiyoshi Shiga (1871-1957), ο οποίος ανακάλυψε τον βάκιλο τής δυσε-
ντερίας]. 

σιγκέλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η δυσεντερία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shigellosis < shigella (βλ. λ. σιγκέλα)]. 

Siglum λατ. (προφέρεται σίγκλουµ) {πληθ. sigla} σηµείο, σύµβολο 
(κυρ. για αυτά που χρησιµοποιούνται στην κριτική κειµένου στην 
κλασική φιλολογία). 

σιγκούνα κ. σεγκούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µάλλινο εξωτερικό ρούχο 
τής παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς, ανοιχτό µπροστά και χωρίς 
µανίκια: Καραγκούνα µε ~. Επίσης σιγκουνι κ. σεγκούνι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. shigun]. 

σίγλος (ο) → σίκλος 
σίγµα (το) {άκλ.} Σ, σ/ς 1. το δέκατο όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλ-

φαβήτου· ΦΡ. µε ΤΟ VU και µε το σίγµα µε όλες τις λεπτοµέρειες: κά-
θισε και του τα είπε ~ (βλ. κ. λ. αριθµός) 2. οµάδα Σίγµα ένστολοι 
αστυνοµικοί που περιπολούν µε πολιτικά οχήµατα µε συµβατικές πι-
νακίδες και επεµβαίνουν όπου παραστεί ανάγκη. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σίγµα, πιθ. < σίζω «εκπέµπω_ συριστικό ήχο, κάνω 
σσσ...» (βλ.λ.), ενώ το δωρ. όνοµα σάν< εβρ. Sin]. 

σιγµατικός, -ή, -ό ένσιγµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sigmatique]. 

σιγµατισµός (ο) ΙΑΤΡ. διαταραχή τής αρθρώσεως τού φθόγγου σίγµα, 
ο οποίος δεν προφέρεται σωστά ή αντικαθίσταται από άλλον. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sigmatism]. 

σιγµοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σιγµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει το σχήµα τού λατινικού σίγµα (S) 2. ΑΝΑΤ. σιγµοειδές (το) η 
µοίρα τού παχέος εντέρου µετά το κατιόν κόλον, που απολήγει στο 
απευθυσµένο ή ορθό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sigmoid]. 

σιγµοειδοσκοπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέ-
ταση τού σιγµοειδούς µε ειδικό όργανο, το σιγµοειδοσκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sigmoidoscopy], 

σιγµόληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (όνοµα) έτσι χαρακτηρίζονται στην πα-
ραδοσιακή | σχολική γραµµατική ονόµατα (επίθετα ή ουσιαστικά) 
των οποίων το θέµα έχει χαρακτήρα -σ- π.χ. *ευγενεσ-ος (> ευγενούς), 
*γενεσ-α> γένη. 

σιγµός (ο) (λόγ.) ο συριγµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σίζω «εκπέµπω συριστικό 
ήχο, κάνω σσσ...» (βλ.λ.)]. 

σΐγο- λεξικό πρόθηµα που φανερώνει ότι κάτι: 1. γίνεται χωρίς θόρυ-
βο, µε χαµηλή ένταση: σιγο-τραγουδώ 2. γίνεται µε µικρή ταχύτητα: 
σιγο-περπατώ 3. γίνεται µε χαµηλή θερµοκρασία: σιγο-βράζω. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίρρ. σιγά]. 

σιγοβράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σιγόβρασα} ♦ 1. (µετβ.) βράζω (κάτι) σε 
χαµηλή φωτιά ♦ (αµετβ.) 2. βράζω αργά: το κρέας σιγοβράζει 3. (µτφ.) 
αναπτύσσοµαι, χωρίς να εκδηλώνοµαι, σιγά-σιγά: µέσα του σιγόβρα-
ζε το µίσος. 

σιγοβρέχει ρ. απρόσ. {σιγόβρεξε} βρέχει αργά, σιγά-σιγά. 
σιγοκαίω ρ. αµετβ. καίω σιγά: τα κούτσουρα σιγοκαίουν. 
σιγοκλαίω ρ. αµετβ. {σιγόκλαψα} κλαίω χωρίς να ακούγοµαι. 
σιγοκουβεντιάζω ρ. αµετβ. {σιγοκουβέντιασα} κουβεντιάζω σιγά. 
σιγοµουρµουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σιγοµουρµούρισα} µουρµου-

ρίζω πολύ σιγά. 
σιγόντάρω κ. σεκοντάρω κ. σεγκοντάρω ρ. µετβ. {σιγοντάρισα} 1. 

κάνω σεκόντο σε (κάποιον που τραγουδάει), κάνω τη δεύτερη φωνή 
2. (µτφ.) εκφράζοµαι υπέρ (κάποιου), υποστηρίζω ή ενθαρρύνω 
(κάποιον): διαµαρτυρόταν και φώναζε ο ένας, τον σιγοντάριζε κι ο 
άλλος. — σιγοντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. secondare (βλ. κ. 
σεκόντο)]. 

σιγόντο (το) → σεκόντο 
σιγοτραγουδώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {σιγοτραγουδάς... | σιγοτραγούδησα} 
τραγουδώ χαµηλόφωνα. — σιγοτραγοίιδισµα (το). 

σιγουράντζα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η σιγουριά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < βεν. seguranza < seguro (βλ. κ. σίγουρος)]. 

σιγουραντζής (ο) {σιγουραντζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που προσπαθεί 
πάντοτε να εξασφαλίζεται, να είναι ασφαλής. 

σιγουρεύω ρ. µετβ. {σιγούρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. εξασφαλίζω, 
σταθεροποιώ: ~ τα παιδιά µου | την περιουσία µου 2. επιβεβαιώνω, 
επαληθεύω 3. (µεσοπαθ. σιγουρεύοµαι) βεβαιώνοµαι: µόλις είδα τις 
αποδείξεις, σιγουρεύτηκα. Επίσης σιγουράρω. — σιγούρεµα (το). 

σιγουριά (η) {χωρ. πληθ.) 1. το αίσθηµα τής ασφάλειας: ένιωθε -µέσα 
στην οικογένεια του ΑΝΤ. ανασφάλεια, αβεβαιότητα 2. η βεβαιότητα: 
αυτό µπορώ να το πω µε ~ ΑΝΤ. αβεβαιότητα. Επίσης (λαϊκ.) σι-
γουράδα. 

σίγουρος, -η, -ο 1. αυτός που παρέχει ασφάλεια, που δεν προκαλεί 
φόβο ή ανησυχία: πρέπει να αναζητήσουµε ένα - καταφύγιο || τοπο-
θέτησε τα λεφτά του σε ~ µετοχές || είχε βρει µια ~ δουλειά 2. αυτός 
που αισθάνεται ασφάλεια: σε αυτό το περιβάλλον νιώθω πολύ ~ ΑΝΤ. 
ανασφαλής 3. αυτός που αισθάνεται βεβαιότητα για κάτι: είµαι ~ για 
την επιτυχία µας 4. αυτός που θεωρείται βέβαιος, εξασφαλισµένος: η 
νίκη µας είναι ~ στο παιχνίδι αυτό. — σίγουρα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< βεν. seguro «βέβαιος, ασφαλής» < λατ. sêcurus «άφοβος, αµέριµνος» 
(< se- στερητ. + cura «φροντίδα»)]. 

σιγοψιθυρίζω ρ. µετβ. {σιγοψιθύρισα} (εµφατ.) ψιθυρίζω (κάτι) µε 
πολύ χαµηλή φωνή: µου σιγοψιθύρισε κάτι στο αφτί. 

σιγώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {σιγάς... | σίγ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. παύω να µιλώ, σωπαίνω: την κρίσιµη στιγµή, αντί να πάρει 
θέση, σίγησε 2. (µτφ.) κοπάζω, καταπαύω: τα καννόνια | τα πολυβόλα 
σίγησαν 3. (µεσοπαθ. σιγώµαι) παύω να προφέροµαι: το δίγαµµα (F) 
σιγήθηκε νωρίς στην Αρχαία Ελληνική. 

σιδεράδικο (το) 1. το εργαστήρι τού σιδερά 2. σιδηροπωλείο. 
σιδεράκια (τα) {χωρ. γεν.} ΙΑΤΡ. ειδικός λεπτός σιδερένιος σκελετός, 
που τοποθετείται στην οδοντοστοιχία, για να διορθωθούν ατέλειες 
των δοντιών (να µη φύονται στραβά κ.λπ.). 

σιδεράς (ο) {σιδεράδες} 1. ο τεχνίτης που κατεργάζεται το σίδερο 
ΣΥΝ. σιδηρουργός 2. ο πωλητής σιδερικών ΣΥΝ. σιδηροπώλης. 

σιδερένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από σί-
δερο: ~ πόρτα | κάγκελο 2. (µτφ.) πολύ γερός, πολύ δυνατός: ~ υγεία | 
κράση || ~ µπράτσα | νεύρα- ΦΡ. (ευχετ.) σιδερένιος! σε άτοµο που 
αναρρώνει, για πλήρη αποκατάσταση τής υγείας του. 

σιδεριά (η) (περιληπτ.-λαϊκ.) το σύνολο από σιδερένια κάγκελα µιας 
κατασκευής. 

σιδερικό (το) (λαϊκ.) 1. κοµµάτι από σίδερο 2. (συνεκδ.) σιδερένιο ερ-
γαλείο ή όπλο: τράβηξε το ~ και τον πυροβόλησε. 

σιδερίτης (ο) {σιδεριτών} 1. (λαϊκ.) κόκκινο σταφύλι που ανήκει σε 
ποικιλία σταφυλιού που ωριµάζει αργότερα από τα άλλα είδη · 2. 
αυτοφυές ποώδες φυτό µε φύλλα οδοντωτά και άνθη κίτρινα ή λευ- 
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κά, γνωστό και ως «τσάι τού βουνού» (βλ. κ. λ. µαλοτίρά). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σιδηρίτης (καρπός) | σιδηρϊτις (πόα) < αρχ. σίδηρος, πιθ. λόγω τού 
ερυθρωπού χρώµατος]. σίδερο (το) 1. ο σίδηρος (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) θα 
φάει η µύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι βλ. λ. ατσάλι (β) (µτφ.) 
στη βράση κολλάει το σίδερο βλ. λ. βράση 2. (συνεκδ.) κάθε όργανο, 
σκεύος, εργαλείο ή άλλο αντικείµενο που έχει κατασκευαστεί από 
σίδηρο: µπες µέσα και κλείσε µε το ~ την πόρτα (δηλ. τον σύρτη) || ~ 
καραβιού | βάρκας | σκάφους (η άγκυρα) || τα ~ τού µπαλκονιού | τής 
σκάλας (τα κάγκελα) · ΦΡ. (α) λυγίζω σίδερα είµαι πολύ γερός, πολύ 
δυνατός (β) (µτφ.) τρώω (τα) σίδερα προσπαθώ µε όλες µου τις 
δυνάµεις (για να επιτύχω κάτι): έκανε τα πάντα, έφαγε τα σίδερα, για 
να µάθει πού βρισκόταν ο γυιος του 3. (µτφ.) καθετί που είναι 
εξαιρετικά σκληρό, δυ-νατό ή στέρεο και πολύ µεγάλης ανοχής: το 
κόλλησα τόσο καλά, που έγινε ~ || µια γροθιά ~ · 4. µικρή οικιακή 
συσκευή µε πλαστική συνήθ. χειρολαβή και βάση από σίδηρο (ή 
χάλυβα ή άλλο υλικό), που λειτουργεί (θερµαίνεται) µε ηλεκτρικό 
ρεύµα και χρησιµοποιείται για το σιδέρωµα (βλ.λ.) των ρούχων: θα 
περάσω µε το - το φουστάνι µου, γιατί έχει τσαλακωθεί || για να 
σιδερώσεις αυτό το χοντρό ύφασµα, άφησε το ~ να κάψει || ~ ρεύµατος 
| ατµού 5. (συνεκδ.) το σιδέρωµα: το πουκάµισο | το σακάκι χρειάζεται 
~ · 6. σίδερα (τα) τα σιδερένια κάγκελα τού κελλιού τής φυλακής και 
συνεκδ. η φυλακή αλλά και κάθε σωφρονιστήριο ή ψυχιατρικό 
ίδρυµα (που συνήθ. περιφράσσεται µε σιδερένια κάγκελα): τον έβαλαν 
πέντε χρόνια στα ~ (τον φυλάκισαν για πέντε χρόνια)- ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) τής φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες βλ. λ. 
φυλακή (β) (κάποιος) είναι για τα σίδερα (κάποιος) είναι τρελός σε 
επικίνδυνο βαθµό, πρέπει να κλειστεί σε ψυχιατρείο 7. (ειδικότ.-
αργκό) οι χειροπέδες: «τα ~ τους βάλανε και στη στενή (τη φυλακή) 
τους πάνε» (λαϊκ. τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός, τύχη. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σίδερον < αρχ. σίδηρος (βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /e/ 
προ τού -ρ- (πβ. κ. χείρ-χέρι)]. σιδεροβεργα (η) {σπάν. 
σιδεροβεργών} λεπτή και µακριά ράβδος 
από σίδερο: πλάκα από σιδερόβεργες και τσιµέντο. σιδερογωνία (η) 
ΤΕΧΝΟΛ. σιδερένιο έλασµα σε σχήµα ορθής δίεδρης γωνίας, που 
χρησιµοποιείται για σύνδεση δύο τεµαχίων σιδήρου, ξύλου ή άλλου 
υλικού, καθώς επίσης και σε πολλές µεταλλικές κατασκευές. 
σιδεροκέφαλος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) αυτός που έχει σι-
δερένιο κεφάλι 2. (α) αυτός που έχει πολύ καλή υγεία, που δεν προ-
σβάλλεται από αρρώστιες ΣΥΝ. (µτφ.) σιδερένιος, γερός (β) (ευχετ.) 
προς όσους πρόσφατα ανέρρωσαν από ασθένεια ή διορίστηκαν σε 
θέση ή αρραβωνιάστηκαν, παντρεύτηκαν κλπ., για τη σταθεροποίηση 
και παγίωση τής καλής κατάστασης τους: πάντα ~! || σιδεροκέφαλοι να 
είστε παιδιά µου! σιδερόπανο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το πανί που 
καλύπτει τη σιδερώστρα 2. λεπτό πανί που τοποθετείται κατά το 
σιδέρωµα πάνω από ευαίσθητα ρούχα, για να µην έρχονται σε 
απευθείας επαφή µε το σίδερο. σιδερόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πόρτα φτειαγµένη από σίδερο. σιδεροπριονο (το) ΤΕΧΝΟΛ. πριόνι που 
διαθέτει λεπίδα από βαµµένο χάλυβα µε λεπτά δόντια, κατάλληλη για 
την κοπή σιδερένιων και γενικότ. µεταλλικών αντικειµένων. 
σιδεροστια (η) (λαϊκ.) σιδερένιος τρίποδας που τοποθετείται µέσα στο 
τζάκι, η πυροστιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < σίδερο + -στια < εστία]. 
σιδερόστοκος (ο) {χωρ. πληθ.} ειδικός στόκος που χρησιµοποιείται 
για το στοκάρισµα µεταλλικών ή άλλων σκληρών επιφανειών. 
σιδερότυπο (το) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων} σχέδιο το οποίο, όταν 
σιδερωθεί από την πίσω πλευρά του πάνω σε ύφασµα, αποτυπώνεται 
σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ. < σίδερο + -τύπο < τύπος (κατά το έντυπο)]. σιδερόφραχτος, -
η, -ο κ. σιδηρόφρακτος [1867] 1. αυτός που τον έχουν φράξει µε 
σιδερένιο πλέγµα, σιδερένια κάγκελα: ~ περιοχή | ιδιοκτησία 2. (µτφ.) 
αυτός που φορά σιδερένια πανοπλία, βαριά οπλισµένος µε σιδερένια 
όπλα: ~ ιππότης | στρατιά ΣΥΝ. πάνοπλος, κατάφρακτος. σιδέρωµα 
(το) {σιδερώµατος | χωρ. πληθ.} 1. το πέρασµα τής επιφάνειας 
τσαλακωµένου υφάσµατος ή ρούχου µε σίδερο (βλ.λ., σηµ. 4), ώστε να 
την κάνει λεία, οµαλή, χωρίς τσαλακώµατα: το ~ των ρούχων || τα 
συνθετικά υφάσµατα θέλουν προσοχή στο ~ || µετά το στέγνωµα τα 
ρούχα θέλουν ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) πάτηµα · 2. η προσαρµογή σιδερένιων 
εξαρτηµάτων σε ξύλινες πόρτες ή παράθυρα 3. η τοποθέτηση 
οπλισµού (σιδερένιων ράβδων) στις τσιµεντένιες πλάκες και στα δο-
κάρια οικοδοµής. σιδερώνω ρ. µετβ. {σιδέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
περνάω (την επιφά-v^lcf µαλακωµένου υφάσµατος ή γενικότ. ρούχου) 
µε θερµό σίδερο (βλ λ., σηµ. 4) για να γίνει οµαλή, λεία: ~ τα ρούχα · 
2. προσαρµόζω (σιδερένια εξαρτήµατα) σε ξύλινες πόρτες ή 
παράθυρα 3. τοποθετώ σιδερένιο οπλισµό στα τσιµέντα οικοδοµής. 
σιδερώστρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} φορητή µακρόστενη επίπεδη επι-
φάνεια (συνήθ. πτυσσόµενη), µε ρυθµιζόµενη βάση ή σταθερή (ώστε 
να σχηµατίζει έπιπλο), καλυµµένη µε ειδικό ύφασµα, πάνω στην 
οποία γίνεται το σιδέρωµα των ρούχων: ~ φορητή || ~ -έπιπλο || ~ 
ατµού (πρέσα). 
[ΕΤΥΜ < σιδερώνω + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. απλώσ-τρα, ξαπλώσ-
τρα]. σιδερωτήριο (το) {σιδερωτηρί-ου | -ων) 1. χώρος στον οποίο 
γίνεται το σιδέρωµα των ρούχων 2. µεγάλη συσκευή σε καθαριστήριο 
για το σιδέρωµα των ρούχων. 

[ETYM. < σιδερώνω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. παρατηρη-τήριο, 
στεγνω-τήριό]. 

σιδερωτής (ο), σιδερώτρια (η) [1889] {σιδερωτριών} πρόσωπο που 
σιδερώνει ενδύµατα, ασπρόρουχα, κουρτίνες κλπ., που έχει ως επάγ-
γελµα το σιδέρωµα ρούχων. 

σιδερωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει στερεωθεί ή ενισχυθεί µε σίδερα, 
µε σιδερένια κιγκλιδώµατα: ~ πόρτα | παράθυρο · 2. (σπανιότ. για 
ενδύµατα) αυτός που έχει σιδερωθεί ΣΥΝ. σιδερωµένος. 

σιδηρά επίθ. → σιδηρούς 
σιδηρέλασµα (το) [1858] {σιδηρελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) σι-

δερένιο έλασµα, η λαµαρίνα (βλ.λ.). 
σίδηρο- κ. σιδηρό- (λόγ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετί-

ζεται µε, περιέχει ή αποτελείται από σίδερο: σιδηρο-δοκός, σιδηρο-
πωλείο, σιδηρο-µετάλλευµα. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. σίδηρος]. 

σίδηροβίοµηχανία (η) [1888] {σιδηροβιοµηχανιών} 1.η διαδικασία 
εξορύξεως και κατεργασίας σιδήρου και κατασκευής σιδερένιων 
αντικειµένων 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, το εργοστάσιο στο 
οποίο συντελείται η παραπάνω διαδικασία. — σιδηροβιοµήχανος 
(ο/η) [1888]. 

σίδηρο γραφιά (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής χαρακτικής (βλ.λ.) πάνω 
σε σίδηρο ή χάλυβα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
siderography]. 

σιδηροδέσµιος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που τον έχουν δέσει µε 
σιδερένια δεσµά, µε αλυσίδες ή χειροπέδες: τον έσυραν σιδηροδέ-
σµιο µέχρι το τµήµα || οι υπόδικοι µεταφέρθηκαν στο δικαστήριο σι-
δηροδέσµιοι. 

σιδηροδοκός (η) (λόγ.) σιδερένιο δοκάρι που χρησιµοποιείται σε 
διάφορες κατασκευές. 

σιδηροδροµικός, -ή, -ό [1873] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σιδη-
ρόδροµο: ~ όχηµα | γέφυρα | σταθµός | συρµός | δυστύχηµα | σύ-
γκρουση | άµαξα | γραµµές (οι ράγες τού σιδηροδρόµου και µτφ. η 
σύνδεση περιοχών µε τον σιδηρόδροµο) | δίκτυο (το σύνολο των σι-
δηροδρόµων, µε τους οποίους εξασφαλίζεται η επικοινωνία στο εσω-
τερικό χώρας ή περιοχής) | κόµβος (το σηµείο αφετηρίας ή διασταυ-
ρώσεως δύο ή περισσοτέρων σιδηροδροµικών γραµµών) | διάβαση (η 
διασταύρωση σιδηροδρόµου µε άλλη οδό, λ.χ. αυτοκινητόδροµο) 2. 
αυτός που γίνεται, που διεξάγεται µε τον σιδηρόδροµο: ~ συγκοινω-
νία | σύνδεση | µεταφορά | ταξίδι 3. σιδηροδροµικός (ο) ο υπάλληλος 
ή ο τεχνίτης που εργάζεται στους σιδηροδρόµους. — σιδηροδροµικ-
ά/-ώς [1886] επίρρ. 

σιδηρόδροµος (ο) [1833] {σιδηροδρόµ-ου | -ων, -ους} 1. οδός επικοι-
νωνίας, στρωµένη µε παράλληλες σιδερένιες ράβδους, τις σιδηρο-
τροχιές, πάνω στις οποίες κινείται ατµοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη αµα-
ξοστοιχία (τρένο) 2. (συνεκδ.) το µεταφορικό µέσο που αποτελείται 
από πολλά οχήµατα (βαγόνια), τα οποία κινούνται µε µεταλλικούς 
τροχούς πάνω σε ζεύγος σιδηροτροχιών το τρένο: θα πάµε στην Αλε-
ξανδρούπολη µε τον ~ || αστικός | υπεραστικός | υπόγειος | οδοντωτός | 
εναέριος | ηλεκτρικός ~ (µετρό) ΣΥΝ. αµαξοστοιχία, συρµός 3. σιδη-
ρόδροµοι (οι) το σύνολο τού σιδηροδροµικού υλικού (γραµµές, αυτο-
κινητάµαξες, εξοπλισµός, εγκαταστάσεις), καθώς και των υπηρεσιών 
οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό που µετακινείται µε το παραπάνω µέ-
σο: η κυβέρνηση αποφάσισε την επιπλέον χρηµατοδότηση των ελλη-
νικών ~ || Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος · 4. (µτφ.) για πολυ-
σύλλαβη λέξη: το όνοµα της είναι σωστός ~! 5. (µτφ.) το επίµηκες µε-
ταλλικό εξάρτηµα τής κορνίζας των κουρτινών, που µοιάζει µε ρά-
γες, όπου τοποθετούνται και κινούνται ελεύθερα τα πιαστράκια από 
τα οποία κρεµιέται η κουρτίνα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. chemin de 
fer]. 

σιδηροθεραπεία (η) {σιδηροθεραπειών} η θεραπευτική µέθοδος που 
βασίζεται στη χρήση ενώσεων σιδήρου και των παραγώγων του. 

σιδηροκατασκευη (η) η κατασκευή τής οποίας τα δοµικά υλικά είναι 
από σίδηρο. 

σιδηρόκραµα (το) {σιδηροκράµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε κράµα µε-
τάλλων που περιέχει σίδηρο (βλ.λ.) και ειδικότ. αυτό που χρησιµο-
ποιείται στη χαλυβουργία για τον εξευγενισµό και την παραγωγή ει-
δικών χαλύβων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ferro-alliage]. 

σιδηρολοστος κ. σιδερολοστός (ο) λοστός από σίδερο. 
σιδηροµετάλλευµα (το) {σιδηροµεταλλεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
µετάλλευµα σιδήρου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. iron ore]. 
σιδηροµεταλλουργία (η) {σιδηροµεταλλουργιών σηµ. 2} 1. η βιο-
µηχανική παραγωγή ακατέργαστων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 
τού σιδήρου, που γίνεται κατόπιν επεξεργασίας των σιδηρούχων µε-
ταλλευµάτων 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, το εργοστάσιο στο 
οποίο παράγονται τέτοια προϊόντα. σιδηρονικέλιο (το) 
{σιδηρονικελίου} κράµα σιδήρου και νικελίου, που χρησιµοποιείται 
στη βιοµηχανία λόγω των ιδιοτήτων του που έχουν σχέση µε τη 
διαστολή, τον µαγνητισµό και την αντοχή στη διάβρωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ferronickel]. σιδηροπαγής, -ής, -
ές [σιδηροπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει συνδεθεί ή 
ενισχυθεί µε σίδηρο (βλ.λ.): ~ κατασκευή | κονίαµα (µείγµα τσιµέντου, 
άµµου και νερού µε ενίσχυση από σιδερένιες βέργες, το οπλισµένο 
σκυρόδεµα ή µπετόν αρµέ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης,-ης,-ες. 

[ΕΤΥΜ. < σίδηρος + -παγής < θ. παγ- τού αρχ. πήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. 
β' έ-πάγ-ην), βλ. λ. πάγος, πήζω]. 
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σιδηροπενία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η µείωση τού φυσιολογικού ποσού σιδήρου 
ή η έλλειψη του στους ιστούς τού σώµατος, που έχει ως συνέπεια σειρά 
διαταραχών, όπως λ.χ. αναιµία, ατροφία τού βλεννογόνου τού στόµατος, τής 
γλώσσας και τού οισοφάγου. — σιδηροπενικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sideropenic]. σιδηροπυρίτης (ο) 
{σιδηροπυριτών} ΓΕΩΛ. θειούχο ορυκτό τού σιδήρου (βλ.λ.) µε χαρακτηριστικά 
λαµπερό, χρυσοκίτρινο χρώµα, που απαντά στη φύση σε µεγάλες ποσότητες, 
έχει την ιδιότητα να παράγει σπινθήρα, όταν χτυπηθεί µε ατσάλινο αντικείµενο, 
και χρησιµοποιείται ευρέως για την παραγωγή θειικού οξέος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. iron pyrite]. σίδηροπωλειο (το) [1889] (λόγ.) το κατάστηµα 
στο οποίο πωλούνται σιδερένια και γενικώς µεταλλικά αντικείµενα, σκεύη, 
εργαλεία, καρφιά κ.λπ. ΣΥΝ. (καθηµ.) σιδεράδικο. — σιδηροπώλης (ο) [µτγν.]. 
σίδηρος (ο) {σιδήρ-ου | -ων, -ους} 1. ΧΗΜ. σκληρό βαρύ µέταλλο (σύµβολο 
Fe), ανθεκτικό και εύκολο στην κατεργασία, που απαντά σε µεγάλες ποσότητες 
στη φύση (αλλά και σε µικρές ποσότητες στο αίµα και σε ορισµένες τροφές) και 
χρησιµοποιείται ευρύτατα για την κατασκευή εργαλείων, σκευών, µηχανηµάτων 
κ.λπ. (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): ~ ακατέργαστος | κατεργασµένος | σφυρήλατος 
(αυτός που έχει υποστεί επεξεργασία µε σφυρί) | κονιοποιηµένος (που έχει 
µορφή λεπτότατης σκόνης) || ~ σε ράβδους | σε ελάσµατα || κράµατα τού ~ || το 
σπανάκι και οι φακές περιέχουν ~ ΣΥΝ. σίδερο- ΦΡ. διό πυρός και σιδήρου βλ. 
λ. πυρ 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. Εποχή τού Σιδήρου το πολιτισµικό στάδιο τής εξέλιξης τού 
ανθρώπου, που ακολούθησε την Εποχή τού Λίθου και τού Χαλκού και κατά το 
οποίο ο σίδηρος αντικατέστησε τον χαλκό στην κατασκευή των απαραίτητων 
εργαλείων και όπλων (για την ΝΑ. Ευρώπη τοποθετείται χρονικά γύρω στα 
1200 π.Χ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, αφού πρόκειται για µέταλλο άγνωστο στους 
ινδοευρωπαϊκούς λαούς. Ήδη στα οµηρικά έπη ο σίδηρος παρουσιάζεται ως 
ένα σπάνιο, πολύτιµο µέταλλο, το οποίο χρησιµοποιούσαν σε όπλα και 
εργαλεία (το συνηθισµένο µέταλλο είναι ο χαλκός), ενώ δεν απαντά καθόλου 
στις µυκηναϊκές πινακίδες. Η επιχειρηθείσα σύνδεση µε την καυκασ. λ. zido 
«σίδηρος» θεωρείται επισφαλής, όπως και η παλαιά συσχέτιση µε το λατ. sidus 
«άστρο, µετεωρίτης» (αδύνατη η σηµασιολ. µετάβαση). Κατ' άλλους, η λ. 
σίδηρος είχε αρχικώς τη σηµ. «κόκκινο µέταλλο» και συνδ. µε το αρχ. σίδη 
«ροδιά» (επίσης δάνειο), ανάγεται δε σε προελλην. *sida «κόκκινος»]. 
σιδηρόστρωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η στρώση τού 
εδάφους µε σιδηροτροχιές για την κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής. 
σιδηροτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας τού σιδήρου 
και τού χάλυβα ΣΥΝ. σιδηρουργία. σιδηροτροχιά (η) [1888] καθεµία από τις 
σιδερένιες γραµµές (δοκούς) ορισµένου πάχους, που τοποθετούνται ανά δύο 
παράλληλα και αποτελούν τον δρόµο (βάση) πάνω στον οποίο κινούνται τα 
τρένα και τα τραµ. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. voie ferrée]. 
σιδηρούν επίθ. -> σιδηρούς 
οιδηρουργειο (το) [µτγν.] (λόγ.) το εργαστήριο κατεργασίας σιδήρου (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. (καθηµ.) σιδεράδικο. σιδηρουργία (η) [µτγν.] {σιδηρουργιών σηµ. 2} 1. 
το σύνολο τών τεχνικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και 
την κατεργασία τού σιδήρου, των χαλύβων και των χυτοσιδήρων σε βιο-
µηχανική ή και βιοτεχνική κλίµακα ΣΥΝ. σιδηροτεχνία, σιδηρουργική 2. 
(συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, το εργοστάσιο ή το εργαστήριο κατεργασίας 
τού σιδήρου. σιδηρουργικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σιδη-
ρουργία (βλ.λ.): ~ βιοµηχανία 2. (ειδικότ.) σιδηρουργική (η) η τέχνη τής 
κατεργασίας τού σιδήρου ΣΥΝ. σιδηροτεχνία, σιδηρουργία. σιδηρουργός (ο) 
τεχνίτης που απασχολείται σε βιοµηχανία ή βιοτεχνία παραγωγής και 
κατεργασίας σιδήρου,  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σίδηρος + -ουργός < έργον]. σιδηρούς, -ά, -ούν (λόγ.) 1. αυτός 
που έχει κατασκευαστεί από σίδηρο ή από χάλυβα: ~ έλασµα | σφαίρα | πύλη | 
ηµιαξόνιο | ράβδος | οδός (η σιδηροδροµική γραµµή) | σταυρός (πρωσικό 
στρατιωτικό παράσηµο τού περασµένου αιώνα) ΣΥΝ. σιδερένιος 2. (µτφ.) 
σκληρός και ανθεκτικός, αυτός που δεν λυγίζει, που δεν υποχωρεί εύκολα: ~ 
κυβερνήτης | καγκελάριος || σιδηρά βασίλισσα | κυρία (που κυβερνά µε σιδηρά 
πυγµή, µε αποφασιστικότητα, προσωνυµία τής πρώην πρωθυπουργού τής Μ. 
Βρετανίας Μ. Θάτσερ) || ~ χαρακτήρας | θέληση | πυγµή | πειθαρχία ΣΥΝ. 
σκληρός, άκαµπτος- ΦΡ. (α) σιδηρούν παραπέτασµα (κατά την περίοδο τού 
Ψυχρού Πολέµου) το πολιτικό, στρατιωτικό και ιδεολογικό φράγµα που χώριζε 
τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες τού Συµφώνου τής Βαρσοβίας από τις χώρες 
τής ∆ύσης (Η.Π.Α., ∆υτική Ευρώπη, µέλη τού NATO) (β) ΟΙΚΟΝ. σιδηρούν 
απόθεµα η ελάχιστη ποσότητα περιουσιακών αποθεµάτων (λ.χ. πρώτων υλών, 
εµπορευµάτων κ.ά.), που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση τής λειτουργίας µιας 
οικονοµικής µονάδας. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σιδηρούς < σίδηρος (βλ.λ.) + κατάλ. -εος | -οϋς (πβ. χρύ-σεος - 
χρυσούς, πορφύρεος - πορφυρούς). Ο τ. σιδηρούς εµφανίζει συναίρεση, ενώ ο 
καταβιβασµός τού τόνου στη λήγουσα οφείλεται σε αναλογία προς τις πλάγιες 
πτώσεις: τού σιδηρ-έου - σιδηρ-οϋ, οπότε και ό σιδήρ-εος - σιδηρούς. 
Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια: σιδηρά κυρία (< αγγλ. Iron Lady), 
σιδηρούν παραπέτασµα (< αγγλ. Iron Curtain), σιδηρά πυγµή (< αγγλ. iron fist) 
κ.ά. Ειδικώς ο όρος σιδηρούν παραπέτασµα πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον 
Ου. 

Τσώρτσιλ το 1945]. 
σιδηρούχος, -ος, -ο [1812] (λόγ.) αυτός που περιέχει σίδηρο (βλ.λ.) ή µία από τις 

ενώσεις τού σιδήρου: ~ µέταλλο || ~ ιαµατική πηγή (τής οποίας το νερό περιέχει 
περισσότερα από δέκα µικρογραµµάρια σιδήρου ανά λίτρο) | νερό. [ΕΤΥΜ. < 
σιδηρ(ο)- + -ούχος < έχω]. 

σιδηρόφρακτος, -η, -ο → σιδερόφραχτος 
σιδηρωρυχείο (το) [µτγν.] το ορυχείο από το οποίο εξορύσσεται σί-

δηρος, µεταλλείο σιδήρου. 
Σίδνεϊ (το) → Σύδνεϋ 
Σιδώνα (η) αρχαία πόλη και λιµάνι τής Φοινίκης. Επίσης (λόγ.) Σιδών 

{Σιδώνος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Σιδών, -ώνος, από το όν. τής φοιν. θεότητας Tsid. H αραβ. 
ονοµασία Sayida προέρχεται από την Ελληνική]. 

Σ.Ι.Ε.Ι.Ε. (ο) Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. 
σιέλ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το γαλανό χρώµα τού ουρανού, γαλάζιος: ~ 

πουκάµισο 2. σιέλ (το) το ίδιο το γαλανό χρώµα τού ουρανού: µου αρέσει το ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ciel «ουρανός - γαλανός» < λατ. caelum «ουρανός»]. 

Σ.Ι.Ε.Λ.Θ. (ο) Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θεσσαλονίκης. 
σιελόρροΐα (η) [1876] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΙΑΤΡ. η υπερβολική έκκριση σάλιου 

(βλ.λ.), που οφείλεται σε παθήσεις των σιαλογόνων αδένων (βλ. κ. λ. 
σιαλόρροια). 

σίελος (ο) → σίαλος 
Σιέρρα Λεόνε (η) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Sierra Leone = ∆ηµοκρατία τής 

Σιέρρα Λεόνε) κράτος τής ∆. Αφρικής, που βρέχεται από τον Ατλαντικό 
Ωκεανό, µε πρωτεύουσα το Φρήταουν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το λεόνε. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Sierra Leone «οροσειρά τού λιονταριού» < ισπ. sierra 
«οροσειρά» (< λατ. serra «πριόνι») + ισπ. león «λιοντάρι» (< λατ. leo, -önis). 
Σύµφωνα µε τοπικές µαρτυρίες, η ονοµασία οφείλεται στον θόρυβο που 
προξενούν οι συνεχείς καταιγίδες και οι κεραυνοί πάνω από τα βουνά τής 
χώρας]. 

σιέστα (η) {χωρ. πληθ.} ο µεσηµεριανός ύπνος, η µεσηµεριανή ανά-
παυση. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. siesta < λατ. sexta (hora) «έκτη (ώρα)», δηλ. µεσηµέρι, 
σύµφωνα µε το καθολικό ωρολόγιο πρόγραµµα, διάστηµα που είναι 
αφιερωµένο σε προσευχή και στοχασµό]. 

σίζω ρ. αµετβ. {έσιξα} (λόγ.-σπάν.) 1. βγάζω συριστικό ήχο, σαν αυτόν που 
παράγεται κατά το σβήσιµο τής φωτιάς ή όταν πυρωµένο µέταλλο βυθίζεται 
σε κρύο νερό: το φίδι σίζει 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) προφέρω τον συριστικό 
φθόγγο «σ» παρατεταµένα, κυρ. ζητώντας από τους άλλους να σιωπήσουν 3. 
ΓΛΩΣΣ. σιζοντες φθόγγοι | σίζο-ντα (τα) οι φθόγγοι που παριστάνονται µε τα 
γράµµατα σ, ζ, τσ, τζ, κατά την παραγωγή των οποίων ακούγεται «σφυριχτός» 
ήχος· οι συριστικοί φθόγγοι (βλ. λ. συριστικός). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ονοµατοποιηµένη ρίζα I.E. *sw(e)i- «σφυρίζω, εκβάλλω 
συριστικό ήχο», λατ. sibilo (> γαλλ. siffler), ιρλ. setim, ουαλ. chwythu κ.ά. 
Βλ. κ. σιγή, σιωπώ]. 

σιθρού επίθ. {άκλ.} (για ρούχα) διαφανής: η τραγουδίστρια φορούσε ένα 
τολµηρό ~ πουκάµισο || ~ φούστα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. see-through «διαφανής» < see «βλέπω» + through «διά 
µέσου»]. 

σιισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. Ο δεύτερος µεγαλύτερος κλάδος τού Ισλάµ (µετά τους 
σουνίτες), τού οποίου τα µέλη (σιίτες) είναι οι κύριοι εκπρόσωποι τού 
µαχητικού ισλαµικού φονταµενταλισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. shiism, 
βλ. λ. σιίτης]. 

σιίτης (ο) {σιιτών}, σιίτισσα (η) {σιιτισσών} µουσουλµάνος που έχει ασπαστεί 
τον σιισµό: οι Πέρσες είναι σιίτες, ενώ οι Τούρκοι σουνίτες (βλ. κ. λ. σουνίτης). 
— σιιτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Shiite < αραβ. siya'ïy «οπαδός» < sì'ah «µερίδα» 
(< ρ. äa'a «συνοδεύω»), επειδή οι σιίτες υποστήριζαν την παράταξη τού Αλή 
(αραβ. äi'at Ali), γαµπρού τού Μωάµεθ, ως εκφραστή τού µουσουλµανισµού 
και διαδόχου τού Προφήτη)]. σικ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που διαθέτει γοητεία και 
κοµψότητα, συνδυασµένη µε αριστοκρατικό αέρα και στυλ: µε πλησίασε ένας 
κύριος πολύ ~ || το ντύσιµο του δεν είναι ~|| ~ έκφραση | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
κοµψός ANT. άκοµψος, κακόγουστος, κιτς 2. (για τρόπους συµπεριφοράς) που 
χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα, εύστοχη επιλογή εκφραστικών µέσων, 
λεπτότητα χειρισµών: ο τρόπος συµπεριφοράς του δεν είναι καθόλου ~ ΣΥΝ. 
χαριτωµένος, γοητευτικός, κοµψός ANT. άκοµψος, τραχύς 3. (ως επίρρ.) µε 
τρόπο κοµψό, µε αίσθηση τού ωραίου, συνδυάζοντας καλαισθησία και 
πολυτέλεια: η νεαρή κυρία ήξερε να ντύνεται πολύ ~ ΣΥΝ. καλαίσθητα, µε 
γούστο ANT. κακόγουστα, κιτς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chic «κοµψότητα, φινέτσα» < γερµ. schick]. (sic) επίρρ. λατ. 
(προφέρεται σικ) ελλην. έτσι-έτσι ακριβώς, κατ' αυτό τον τρόπο- η λ. 
χρησιµοποιείται στον γραπτό λόγο (εφηµερίδες, περιοδικά, κριτική έργων 
κ.λπ.) συνήθ. ειρωνικά, βρίσκεται πάντοτε µέσα σε παρένθεση και δίνει έµφαση 
σε ένα στοιχείο τού λόγου που πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης, επειδή αυτό 
είναι εσφαλµένο, παράδοξο ή αδόκιµο: για »εντεχνοποίηση (sic) τής µουσικής» 
έκανε λόγο γνωστός συνάδελφος || στους υποτίτλους τού ντοκιµαντέρ ανε-γράφη 
«τροπικό κλήµα» (sic) και προφανώς δεν αναφερόταν σε αµπέλια... 
[ΕΤΥΜ < λατ. sic «έτσι»]. Σικάγο (το) πόλη των Β. Η.Π.Α., γνωστή για τη 
δράση των συµµοριών την εποχή τής ποτοαπαγόρευσης κατά τη δεκαετία τού 
1930- κυρ. µε- 
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τωνυµ. σε φρ. που αναφέρονται σε ένοπλες συµπλοκές κακοποιών µεταξύ 
τους ή µε την αστυνοµία, σε καταδιώξεις παρανόµων µέσα στην πόλη κ.τ.ό.: ~ 
θύµιζε χτες το κέντρο τής Αθήνας || σε ~ µετατράπηκε η παραλιακή λεωφόρος, 
µε ανταλλαγές πυροβολισµών και κυνηγητό των κακοποιών στους γύρω 
δρόµους. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Chicago, από ινδιάν. λ. που σηµαίνει πιθ. «άγριο κρεµµύδι, 
σκόρδο», από τα εδώδιµα φυτά που υπήρχαν άφθονα γύρω από τη λίµνη 
Μίσιγκαν]. 

σίκαλη (η) {-ης κ. -άλεως | χωρ. πληθ.} φυτό ποώδες, µονοετές ή πολυετές, µε 
πλούσιο ριζικό σύστηµα, βλαστό και φύλλα που µοιάζουν µε τού σιταριού 
(αλλά είναι µακρύτερα) και στάχυα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 
µικρά στάχυα, στα οποία αναπτύσσονται µονόσπερµοι καρποί: καλλιέργεια 
σικάλεως || ψωµί | φρυγανιά σικάλεως ΣΥΝ. βρίζα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. 
secale | sicale, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

σικάτος, -η, -ο (οικ.) αριστοκρατικά κοµψός, αυτός που διαθέτει χάρη και 
γοητεία: ~ κυρία || ~ εµφάνιση | ντύσιµο ΣΥΝ. σικ ΑΝΤ. κακόγουστος, κιτς. 
[ΕΤΥΜ, < σικ (< γαλλ. chic) + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος, φευγ-
άτος]. 

σικέ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) αυτός που το αποτέλεσµα του έχει προκαθοριστεί µε 
παρασκηνιακές ενέργειες και µυστικές συµφωνίες των εµπλεκοµένων µερών: ~ 
αγώνας | παιχνίδι ΣΥΝ. στηµένος, προκαθορισµένος, φτειαχτός. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. chiqué «προσποιητός, απατηλός» < chic (βλ. κ. σικ)]. 

Σικελία (η) νησί τής Ιταλίας απέναντι από τις Ν∆. ακτές της, το µεγαλύτερο και 
ένα από τα πιο πυκνοκατοικηµένα τής Μεσογείου Θαλάσσης, µε πρωτεύουσα 
το Παλέρµο. — Σικελός [αρχ.] κ. Σικελιώτης [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Σιτσιλιάνος (ο), 
Σικελή [αρχ.] κ. Σικελιώτισσα κ. (λαϊκ.) Σιτσιλιάνα (η), σικελικός, -ή, -ό 
[αρχ.] (βλ.λ.) κ. σικελιώτικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) σιτσιλιάνικος 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σικελία | Σικανία, από την ονοµασία των λαών που κα-
τοικούσαν εκεί, Σικελοί | Σικανοί (λατ. Siedi | Sicani). Και τα δύο ονόµατα 
είναι αγν. ετύµου]. 

σικελικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σικελία ή τους Σικελούς: 
~ ιστορία | µαφία | έθιµο | προϊόν 2. Σικελικός Εσπερινός (ιταλ. il Vespro 
Siciliano) (α) ΙΣΤ. η σφαγή Γάλλων στο Παλέρµο τής Σικελίας το 1282 κατά 
την ώρα τού εσπερινού, µε την οποία άρχισε η επανάσταση των Σικελών 
εναντίον τού Καρόλου Α, βασιλιά τής Νε-απόλεως-Σικελίας (β) (κατ' επέκτ.) 
κάθε µεγάλη σφαγή (πβ. νύχτα τού Αγ. Βαρθολοµαίου, λ. Βαρθολοµαίος). 

Σίκινος (η) {Σίκινου} 1. νησί των Κυκλάδων µεταξύ τής Ίου και τής 
Φολεγάνδρου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σικινιώτης (ο), 
Σικινιώτισσα (η), σικινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., από τον οµώνυµο γυιο τού Θόαντος, βασιλιά τής Λήµνου]. 

σίκλος κ. σίγλος (ο) (λόγ.-σπάν.) ο κάδος που χρησιµοποιείται για άντληση ή 
µεταφορά νερού, ο κουβάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σίκλος | σίγλος, σηµιτ. δάνειο (πιθ. µέσω τής Φοινικικής), πβ. 
εβρ. Seqél (όπως ονοµάζεται και σήµερα το νόµισµα τού Ισραήλ), ακκαδ. 
seqlu]. 

σικύα (η) {σικυών} (λόγ.-σπάν.) 1. (α) µικρό γυάλινο δοχείο, παρόµοιο µε 
κολοκύθι ως προς το σχήµα, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία τοπικής 
συµφόρησης τού αίµατος για θεραπευτικούς σκοπούς- η βεντούζα (βλ.λ.) (β) 
χαράκτη σικύα βεντούζα που τοποθετείται σε χαραγµένη µε αιχµηρό όργανο 
επιφάνεια τού σώµατος, συνήθ. τής πλάτης, ώστε να προκληθεί συγκέντρωση 
και εκροή αίµατος ΣΥΝ. κοφτή βεντούζα 2. (συνεκδ.) ο τοπικός ερεθισµός 
που προκαλείται στο δέρµα από την τοποθέτηση βεντούζας πάνω σε αυτό 3. 
ΙΑΤΡ. µαιευτική σικύα συσκευή κενού που χρησιµοποιείται κατά τον τοκετό 
για την υποβοήθηση τής εξαγωγής τού εµβρύου. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αγριοκολοκυθιά», πιθ. δάνειο, όπως επι-µαρτυρείται 
από την εναλλαγή Σικυών | Σεκυών (τόπων.), καθώς και από τα ποικίλα 
επιθήµατα σικ-ύα | σίκ-υς | σίκ-υος. Η πηγή προελεύσεως τής λ. παραµένει 
άγνωστη, οι δε συσχετισµοί µε αρχ. ρωσ. tyky «κολοκύθι» ή µε το λατ. 
cucumis «αγγούρι» (πιθ. µεσογ. προελ.), µέσω τής «γλώσσας» τού Ησυχίου 
κύκυον τον σικυόν, δεν εξηγούνται ικανοποιητικά. Η σηµ. «βεντούζα», ήδη 
αρχ., αιτιολογείται από την οµοιότητα τού καρπού τής αγριοκολοκυθιάς µε το 
ποτήρι που χρησιµοποιείται στις βεντούζες]. σικυος κ. σικυός (ο) (λόγ.) 1. 
BOT. η αγγουριά (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ο καρπός τού φυτού αυτού, το αγγούρι 
(βλ.λ.) · 3. BOT. το φυτό πεπονιά (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σίκυος | σικυός, µεταπλ. τ. τού ουσ. σικύα (βλ.λ.)]. θικυς 
(η) {σίκ-υος | -ύων} (λόγ.-σπάν.) BOT. η καρπουζιά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν., µεταπλ. τ. τού αρχ. σικύα (βλ.λ.)]. σιλασιέ κ. σιλανσιέ (το) {άκλ.} 
εξάρτηµα αυτοκινήτου, ο σιγαστήρας. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. silencieux «σιωπηλός» < λατ. silentiosus < silentium 
«σιωπή» (< p. silêre «σιγώ, σιωπώ»)]. 

Σιλεσία (η) περιοχή τής Ν∆. Πολωνίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Silésie 
(γερµ. Schlesien) < µεσν. λατ. Silesia < πολ. Sleza (σύγχρ. Slask) < παλ. γερµ. 
Silingia, περιοχή στην οποία κατοικούσε το βανδαλικό φύλο Silingi]. 

Σιληνός κ. Σειληνός (ο) ΜΥΘΟΛ. καθένας από τους δαίµονες µε ανθρώπινη 
µορφή, αφτιά ζώου και ουρά, που ανήκαν στη συνοδία (στον θίασο) τού 
∆ιονύσου. — σιληνικός, -ή, -ό [αρχ.]. [EEYM < αρχ. Σ)ε)ιληνός (ο τ. Σιλ- 
είναι ο ορθά παραδεδοµένος), αγν. ετύµου, πράγµα που συµβαίνει συχνά µε 
πρόσωπα συνδεδεµένα µε τη λατρεία τού ∆ιονύσου (βλ. κ. σάτυρος). Έχει 
προταθεί η σύνδεση 

µε θρακ. λ. που σηµαίνουν «κρασί, οίνος» (λ.χ. ζίλαι, ζειλα, ζελάς, ζήλας), ενώ, 
κατ' άλλη εκδοχή, Σιληνός < θρακ. *ΣιλΡάνος = λατ. Silvânus < silva «δάσος» 
(η άποψη αυτή προσκρούει στη σχετική χρονολόγηση των τ.). Τέλος, έχει 
διατυπωθεί η υποθ. ότι η λ. σήµαινε αρχικώς «µαλλιαρός, τριχωτός» και, 
εποµένως, συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σιλλον τρίχωµα]. σιλικόνη (η) 
{χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. καθεµιά από τις συνθετικές, οξυγονούχους οργανικές 
ενώσεις τού πυριτίου, που εµφανίζονται σε υγρή, ελαιώδη ή πολτώδη µορφή ή 
έχουν χαρακτηριστικά τού καουτσούκ ή ρητινών και χρησιµοποιούνται ευρέως 
στη βιοµηχανία ως αντισυ-γκολλητικά µέσα, ως ηλεκτροµονωτικά υλικά κ.ά., 
αλλά και στην αισθητική και πλαστική χειρουργική (κυρ. τού στήθους, των 
χειλιών κ.α.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. silicon < silica, το διοξίδιο τού πυριτίου (SiO,), < 
λατ. silex, -Icis «πυρόλιθος, χαλίκι»]. σιλό(το) {άκλ.} 1. αεροστεγής 
κατασκευή για την αποθήκευση και συντήρηση σιτηρών, χορταριού, ριζών και 
βολβών, που διαθέτει επιπλέον µηχανικές εγκαταστάσεις για γρήγορη φόρτωση 
και εκφόρτωση των προϊόντων αυτών 2. ΣΤΡΑΤ. υπόγεια εγκατάσταση στην 
οποία αποθηκεύονται βαλλιστικά βλήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. silo < ισπ. silo «υπόγεια αποθήκη», αβεβ. ετύµου, πιθ. < κελτ. 
*sïlon «σπόρος φυτού» ή < βασκ. zilo «τρύπα». Η απουσία συγγενών λ. 
καθιστά λιγότερο πιθανή την αναζήτηση ετύµων στη λατινική ή την ελληνική 
γλώσσα]. Σιλουανός (ο) όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Αγιος ~ ο 
Αθωνίτης. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Silvânus, θεότητα των δρυµών, < silva «δάσος, 
δρυµός»]. σιλουέτα (η) {σιλουετών} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η απεικόνιση προσώπου ή 
πράγµατος µόνο µε το περίγραµµα, ενώ το εσωτερικό του παρίσταται µελανό 
ΣΥΝ. σκιαγράφηµα, σκιαγραφία 2. (κατ' επέκτ.) οι γραµµές τού σώµατος 
ανθρώπου ή ζώου, που στο σύνολο τους συνθέτουν την οπτική εικόνα τού 
σώµατος: η µικροσκοπική της-µόλις διακρινόταν µέσα στο σκοτάδι || στο βάθος 
ήταν καθισµένη µια λευκή ~ 3. λεπτό και κοµψό ανθρώπινο σώµα, ιδ. γυναικείο: 
η µέθοδος αυτή θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη ~ σας χωρίς µεγάλες θυσίες || 
οι νέες προτάσεις τής µόδας αναδεικνύουν τη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. silhouette < φρ. à la silhouette, από το όνοµα τού Γάλλου 
υπουργού των Οικονοµικών Etienne de Silhouette (1709-67), είτε επειδή 
διακοσµούσε το σπίτι του µε περιγράµµατα µορφών είτε επειδή, όπως λέγεται, 
η θητεία του ήταν πολύ σύντοµη και πέρασε απαρατήρητη]. αίλουρος (ο) 
{σιλούρ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) το ψάρι γουλιανός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < σιλ- 
(αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σιλλον τρίχωµα) + -
ουρος < ουρά]. Σιλωάµ (το) {άκλ.} στη ΦΡ. κολυµβήθρα του Σιλωάµ βλ. λ. 
κολυµβή-θρα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. siloâh «υδραγωγός»]. σιµά επίρρ. (λαϊκ.) σε µικρή 
απόσταση, κοντά: κάθισε ~ στο παράθυρο || πήγε ~ της ΣΥΝ. (λόγ.) εγγύς, 
πλησίον ΑΝΤ. µακριά, (λαϊκ.) αλάργα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σιµός «αυτός που έχει πλακουτσωτή µύτη, ο κε-καµµένος» 
(βλ.λ.)]. σιµιγδαλένιος, -ια, -ιο (για αρτοσκευάσµατα και γλυκύσµατα) αυτός 
που έχει φτειαχτεί µε σιµιγδάλι: ~ χαλβάς | κουλλούρια | ψωµί. σιµιγδάλι (το) 
{σιµιγδαλ-ιού | -ιών} χοντρό, λευκό αλεύρι καλής ποιότητας από σκληρό 
σιτάρι, που παρασκευάζεται µε άλεση των κόκκων τού δηµητριακού, οι οποίοι 
έχουν προηγουµένως διαβραχεί και κατόπιν ξηρανθεί και κοσκινιστεί. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. σεµιδάλι)ο)ν (µε επίδρ. τής λ. άµύγδαλον), υποκ. τού αρχ. 
σεµίδαλις (βλ.λ.)]. σιµιτζής (ο) {σιµιτζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που φτειάχνει 
ή/και πουλά σιµίτια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. simitçi < simit «κουλλούρι» (βλ. κ. σιµίτι)]. σιµίτι (το) {σιµιτ-
ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρό µαλακό κουλλούρι µε στρογγυλό, πεπλατυσµένο 
σχήµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. simit «κουλλούρι» < αραβ. semid < αρχ. σεµίδαλις 
(βλ.λ.)]. σιµός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (για µύτη) πεπλατυσµένος και µε τα ρουθούνια 
προς τα έξω ΣΥΝ. πλακουτσωτός 2. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
πλακουτσωτή µύτη, δηλ. πεπλατυσµένη και µε τα ρουθούνια προς τα έξω ΑΝΤ. 
(λόγ.) γρυπός. — σιµότητα (η) [αρχ.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. si-mo), 
µε επίθηµα -µός (πβ. θερ-µός), αβεβ. ετύµου. Σχετικά µε την ετυµ. τού θ. σι-, 
δεν θεωρείται πιθ. η αναγωγή στην I.E. ρίζα *swi- (< *swe(i)- «κάµπτω, 
στρέφω») και η σύνδεση µε νορβ. svïma «κλυδωνίζοµαι, τρεκλίζω», ουαλ. 
chwidl «στριφογυρίζω». Ορισµένοι µελετητές συνδέουν τη λ. µε τα επίθ. σίλλος 
«αλλήθωρος» και σικχός «βδελυρός, αηδιαστικός» (βλ. κ. σιχαίνοµαι)]. σιµούν 
(ο) {άκλ.} εξαιρετικά θερµός και ξηρός τοπικός άνεµος, που πνέει στη Σαχάρα 
και την Αραβική Χερσόνησο, σηκώνοντας σύννεφα άµµου (αµµοστροβίλους) 
και προκαλώντας κύµατα καύσωνα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. simoon < αραβ. samum 
«δηλητηριώδης άνεµος»]. σιµπί (το) (CB) {άκλ.} συσκευή που εκπέµπει 
κύµατα σε µικρές αποστάσεις και χρησιµοποιείται συνήθως από οδηγούς ταξί, 
φορτηγών κ.λπ., για να επικοινωνούν µεταξύ τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. CB, ακρωνύµιο των λ. c(itizen's) b(and) «δίαυλος των 
πολιτών»]. σίµωµα (το) → σιµώνω 
Σίµων (ο) {Σίµων-ος, -α} 1. το αρχικό όνοµα τού Αποστόλου Πέτρου 2. όνοµα 

προσώπων τής Κ.∆.: ~ ο αδελφόθεοςΙ ο Κυρηναίος (ο άνθρωπος 
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που ανάγκασαν οι Ρωµαίοι να «άρη τον Σταυρόν» τού Κυρίου) 3. όνοµα 
αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-θηµ.) 
Σίµος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., παράλλ. τ. τού ονόµ. Συµεών (βλ.λ.)]. 

σιµωνία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η τακτική τού Σίµωνος τού Μάγου, εκ-
προσώπου τού αιρετικού γνωστικισµού κατά την αποστολική εποχή, 
που ασπάστηκε τον χριστιανισµό και βαπτίστηκε αλλά επιχείρησε να 
εξαγοράσει µε χρήµατα τη δύναµη τής χάριτος τού Αγίου Πνεύµατος 
(Κ.∆. Πράξ. 8, 9-25) 2. (κατ' επέκτ.) (α) η εµπορία τής θείας χάριτος ή 
ιερών πραγµάτων, εικόνων, αγίων λειψάνων κ.λπ. ή η οικονοµική 
εκµετάλλευση τής θείας Ευχαριστίας: δύο κληρικοί προσήχθησαν 
στο εκκλησιαστικό δικαστήριο κατηγορούµενοι για ~ (β) (γενι-κότ.) η 
εκµετάλλευση τής θρησκευτικής πίστης για οικονοµικά οφέλη 3. 
(ειδικότ.) η χειροτονία ή η προαγωγή διακόνου, ιερέως ή επισκόπου 
µε δωροδοκία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. Σίµων (ό µάγος)]. 

σιµωνίακός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σιµωνία 
(βλ.λ.), που ανάγεται σε αυτήν ή τη χαρακτηρίζει: ~ αδίκηµα | συ-
µπεριφορά 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που διέπραξε σιµωνία ή που 
πέτυχε τη χειροτονία του, την προαγωγή του κ.λπ. µε σιµωνία: ~ κλη-
ρικός | επίσκοπος. 

Σιµωνίδης (ο) (-η κ. -ου) ο Κείος· αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής 
(556-468 π.Χ.), ο οποίος συνέθεσε επιγράµµατα, παιάνες, επινίκια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Σίµων (< επίθ. σιµός, βλ.λ.· άσχετο µε το µτγν. 
όν. Σίµων | Συµεών) + παραγ. επίθηµα -ίδης]. 

σιµώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σίµωσα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) έρχοµαι κο-
ντά, φθάνω σε µικρή απόσταση: περίεργος, σίµωσε να δει τι γίνεται || 
το τέλος | η ώρα τού χωρισµού σιµώνει ΣΥΝ. πλησιάζω, προσεγγίζω, 
κοντεύω, ζυγώνω ANT. αποµακρύνοµαι, ξεµακραίνω, (λαϊκ.) αλαρ-
γεύω ♦ 2. (µετβ.) (σπανιότ.) φέρνω (κάτι) σε µικρή απόσταση, κάνω να 
πλησιάσει: σίµωσε την κούπα στα χείλη του και ήπιε τον καφέ ANT. 
αποµακρύνω. — σίµωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < επίρρ. σιµά (βλ.λ.)]. 

Σινά (το) {άκλ.} 1. όρος που βρίσκεται στην οµώνυµη τριγωνική χερ-
σόνησο (Χερσόνησος τού Σινά), η οποία ενώνει την Αίγυπτο (στην 
οποία και ανήκει) µε την Ασία- θεωρείται το όρος στο οποίο ο Θεός 
παρέδωσε στον Μωυσή τις ∆έκα Εντολές και αποτελεί ιερό τόπο τό-
σο τής χριστιανικής όσο και τής ισλαµικής παράδοσης: ασκητεύει 
στην έρηµο τού ~ 2. Μονή Σινά περίφηµη ορθόδοξη µονή, που ιδρύ-
θηκε στο παραπάνω όρος τον 6ο αι. από τον Ιουστινιανό. — Σιναΐτης 
(ο) (βλ.λ.), σιναϊτικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. τόπων. < εβρ. Sinai, από την έρηµο Sin, η οποία αντλεί το 
όνοµα της από τον οµώνυµο θεό τής Σελήνης, που λάτρευαν οι Σου-
µέριοι και οι Χαλδαίοι]. 

Σιναΐτης (ο) {Σιναϊτών}, Σιναίτισσα (η) (σηµ. 1) {Σιναϊτισσών} 1. 
πρόσωπο που κατοικεί στη Χερσόνησο τού Σινά, στον βόρειο µυχό 
τής Ερυθράς Θάλασσας µεταξύ Αιγύπτου και Αραβίας, ή κατάγεται 
από αυτήν 2. (ειδικότ.) ο µοναχός τής ορθόδοξης µονής τού όρους Σι-
νά. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Sinaïte (βλ. κ. Σινά)]. 

σιναϊτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το όρος Σινά (βλ. κ. λ. Σι-
ναΐτης): ~ χερσόνησος | επιγραφές (αρχαίες επιγραφές τού 6ου αι. 
π.Χ., χαραγµένες σε λίθο, που ανακαλύφθηκαν στο Σινά, αλλά η γρα-
φή τους δεν έχει ακόµη αποκρυπτογραφηθεί) 2. (ειδικότ.) αυτός που 
σχετίζεται µε το ορθόδοξο µοναστήρι τού όρους Σινά: ~ µετόχιο | κώ-
δικας (αρχαιότατο χειρόγραφο τής Αγίας Γραφής, που χρονολογείται 
στα τέλη τού 4ου µ.Χ. αι. και βρίσκεται από το 1933 στο Βρετανικό 
Μουσείο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Sinaitic < Sinai (βλ. κ. Σινά)]. 

σι να µ | κή (η) καθαρτικό φάρµακο από φύλλα τού φυτού κασσία, το 
οποίο χρησιµοποιόταν κατά το παρελθόν. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
sinameki < αραβ. sinaï-meki]. 

σιναπάλευρο (το) {σιναπαλεύρ-ου | -ων} το αλεύρι που παρασκευά-
ζεται από το άλεσµα των σπόρων τού µαύρου σιναπιού, αφού πρώτα 
αφαιρεθεί το λάδι που περιέχουν, και χρησιµοποιείται ως φάρµακο 
µε την µορφή καταπλάσµατος, καθώς και για την παρασκευή µου-
στάρδας. 

σιναπέλαιο (το) [µτγν.] {σιναπελαί-ου | -ων} αιθέριο έλαιο που εξά-
γεται από τους σπόρους τού σιναπιού και χρησιµοποιείται στη φαρ-
µακευτική. 

σινάπι (το) {-ιού κ. (λόγ.) -άπεως | -ιών κ. (λόγ.) -άπεων) 1. ποώδες φυ-
τό που παρασιτεί στο σιτάρι και στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, σχη-
µατίζει µαύρα και κίτρινα σπέρµατα και χρησιµοποιείται ως κτηνο-
τροφή αλλά και κυρ. µε τη µορφή σιναπαλεύρου (βλ.λ.) στη φαρµα-
κευτική και την παρασκευή µουστάρδας 2. (συνεκδ.) ο σπόρος αυτού 
τού φυτού, που χρησιµοποιείται ευρέως στη φαρµακευτική ΣΥΝ. σι-
ναπόσπορος (βλ.λ.)· ΦΡ. κόκκος σινάπεως βλ. λ. κόκκος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σινάπι | σίνάπυ | σίνηπι, που συνδ. µε το αρχ. αντίστοιχο νάπυ, -
υος. Και οι δύο λ. αποτελούν δάνεια, αλλά η ακριβής σχέση µεταξύ 
τους δεν έχει διευκρινιστεί (ίσως κατ' αναλογίαν προς τα σίλι - 
σέσελι, βλ.λ., και σάρι - σίσαρον). Η πηγή προελεύσεως τού δανείου 
παραµένει αβέβαιη, έχει δε αποκλειστεί η υπόθεση αι-γυπτ. δανείου. 
Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε µαλαϊκ. sawi, sësawi, sënawi, 
πράγµα που προϋποθέτει ασιατική καταγωγή τού φυτού. Η σύνδεση, 
τέλος, µε σανσκρ. sarsâpa «σινάπι» παρουσιάζει µορ-φολ. δυσχέρειες]. 

σιναπισµός (ο) [µτγν.] ΙΑΤΡ. 1. το ποδόλουτρο ή η εφαρµογή κατα-
πλάσµατος που περιέχει σιναπάλευρο, για να προκληθεί υπεραιµία 
στην πάσχουσα περιοχή 2. (συνεκδ.) κάθε παρασκεύασµα υπό µορ-
φήν καταπλάσµατος, εµπλάστρου κ.λπ., που περιέχει σιναπάλευρο 

και χρησιµοποιείται ως θεραπευτικό µέσο. 
σιναποβλάσταρο (το) (λαϊκ.) εδώδιµο χλωρό βλαστάρι σιναπιού. 
σιναπόσπορος (ο) (λαϊκ.) ο σπόρος τού σιναπιού, ο οποίος έχει φαρ-

µακευτικές ιδιότητες. 
σιναπούχος, -ος, -ο [1867] (λόγ.) αυτός που περιέχα σινάπι, που είναι 
πασπαλισµένος µε σκόνη από σπόρους σιναπιού: ~ χάρτης (το χαρτί 
σινάπεως). [ΕΤΥΜ. < σινάπι + -ούχος < έχω]. 

Σινασός (η) πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας, πνευµατική εστία τού ελλη-
νισµού µέχρι το 1922. [ΕΤΥΜ < αρχ. Σινα)σ)σός, αγν. ετύµου]. 

σινάφι (το) {σιναφ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. οργανωµένο σύνολο ανθρώ-
πων που ασκούν το ίδιο επάγγελµα ή έχουν την ίδια ασχολία: το ~ 
των µαστόρων | των χτιστάδων ΣΥΝ. συντεχνία, σωµατείο 2. (κατ' επέ-
κτ.) κοινωνική τάξη, κοινωνική οµάδα: αυτός δεν είναι του ~ µας ΣΥΝ. 
κύκλος, τάξη, κάστα, σειρά. [ΕΤΥΜ. < εσνάφι < τουρκ. esnaf (µε 
αντιµετάθεση και τροπή)]. 

Σινγκαπούρη (η) (αγγλ. Republic of Singapore, κινεζ. Xinjiapo 
Gongheguo, µαλαϊκ. Republik Singapura, ταµίλ Singapur Kudiyarasu = 
∆ηµοκρατία τής Σινγκαπούρης) νησιωτική πόλη-κράτος τής ΝΑ. 
Ασίας, στο Ν. άκρο τής Μαλαϊκής Χερσονήσου, µε πρωτεύουσα την 
οµώνυµη πόλη, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική, την Κινεζική, τη Μα-
λαϊκή (Μαλαισιανή) και την Ταµίλ και νόµισµα το δολάριο Σινγκα-
πούρης. — Σιννκαπουριανός (ο). Σινγκαπουριανή (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Singapore < σανκσρ. simhapura «πόλη τού 
λιονταριού» < simha «λιοντάρι» + pur «σπίτι, πόλη». Την ονοµασία 
δικαιολογεί µαλαϊκός θρύλος, κατά τον οποίο ο βασιλιάς Ρατζέντρα 
τής δυναστείας Κόλα (11ος αι.) χρησιµοποιούσε το λιοντάρι ως έµ-
βληµα του]. 

σίνδόνη (η) (λόγ.) το σεντόνι. Επίσης σινδών {σινδόνος}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. σινδών, -όνος. Βλ. λ. σεντόνι]. 

Σίνδος (η) 1. αρχαία πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον Θερµαϊκό Κόλπο 
2. προάστιο τής Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. 

σινδών (η) -¥ σινδόνη 
σινέ (το) {άκλ.} το σινεµά (βλ.λ.). 
sine qua non λατ. (προφέρεται σίνε κβα νον) ελλην. όχι χωρίς αυτά, 

εκ των ων ουκ άνευ (βλ. λ. άνευ). 
σινεµά (το) {άκλ.} 1. ο κινηµατογράφος: σου αρέσει το ~; ΦΡ. (αργκό) 

κάνω σινεµά ασχολούµαι µε την παραγωγή κινηµατογραφικών ται-
νιών (ως σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) η αί-
θουσα όπου προβάλλονται κινηµατογραφικές ταινίες: σε ποιο ~ παί-
ζεται το έργο; || πηγαίνω τακτικά ~. Επίσης (λαϊκ.) σινεµάς (ο) {σινε-
µάδες}. — (υποκ.) σινεµαδάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. cinéma, συντετµ. τ. τού cinématographe 
«κινηµατογράφος» < cinémato- (< κίνηµα, -τος) + -graphe < γράφω]. 

σινεµασκόπ (το) {άκλ.} µέθοδος λήψεως και προβολής κινηµατο-
γραφικής ταινίας σε ευρεία οθόνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinémascope < cinéma (βλ. κ. σι-
νεµά) + -scope < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

σινέραµα (το) {άκλ.} µέθοδος λήψεως και προβολής κινηµατογραφι-
κής ταινίας µε τη χρησιµοποίηση τριών µηχανών λήψεως και προβο-
λής αντιστοίχως, οι οποίες είναι απόλυτα συγχρονισµένες µεταξύ 
τους έτσι, ώστε να δίνεται στον θεατή η εντύπωση τού ανάγλυφου 
και να αυξάνεται σηµαντικά το οπτικό πεδίο τής σκηνής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cinerama < cine- (συγκεκοµµένος τ. τού 
όρου cinema, βλ. κ. σινεµά) + -rama < όραµα]. 

σινεροµάντσο (το) κινηµατογραφική ταινία αισθηµατικού περιεχο-
µένου. 

Σίνες (οι) {Σινών} οι Κινέζοι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Σίναι < κινεζ. Qin | Chin, 
ονοµασία φηµισµένης δυναστείας αυτοκρατόρων τής Κίνας (2ος αι. 
π.Χ.). Βλ. κ. Κίνα]. 

σινεφιλ (ο/η) {άκλ.} ελλην. κινηµατογραφόφιλος (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinéphil], 

σινθεσάιζερ (το) → συνθεσάιζερ 
σινί (το) {σιν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) στρογγυλό χάλκινο ταψί. [ΕΤΥΜ < 

τουρκ. sini < περσ. sïriï «στρογγυλός δίσκος ή ταψί από χρυσό, ασήµι, 
χαλκό ή κασσίτερο» < αραβ. slnî]. 

σινιάλο (το) (λαϊκ.) 1. συνθηµατικό ή συµβολικό σήµα, ειδοποιητήριο 
σηµείο: µου έκανε ~ µε το χέρι να φύγω || έδωσε ~ στους στρατιώτες 
να προχωρήσουν || έβγαλε τον καθρέφτη και άρχισε να κάνει σινιάλα 
ΣΥΝ. ειδοποίηση, σήµα, σύνθηµα 2. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. καθεµιά από τις 
σηµαίες διαφορετικού σχήµατος και χρώµατος, µε τις οποίες γί-
νονται οι συνεννοήσεις ανάµεσα στα πλοία: ~ µε δύο µπαντιέρες || ~ 
αναχώρησης | κινδύνου ΣΥΝ. σήµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. segnale < µτγν. λατ. signälis < λατ. signum «σηµάδι, ση-
µείο»]. 

orné επίθ. {άκλ.} 1. (για ρούχα, αξεσουάρ ντυσίµατος κ.λπ.) αυτός 
που φέρει υπογραφή οίκου υψηλής ραπτικής ή γνωστού σχεδιαστή: ~ 
κοστούµι | γραβάτα | πουκάµισο 2. (για πρόσ.) αυτός που ντύνεται µε 
ακριβά, επώνυµα ρούχα οίκων υψηλής ραπτικής και, κατ' επέκτ., 
κοµψός, σικ: ~ τύπος 3. (ως επίρρ.) µε ακριβά, επώνυµα ρούχα ή αξε-
σουάρ ντυσίµατος και, κατ' επέκτ., κοµψά, σικ: όταν δουλεύεις στις 
δηµόσιες σχέσεις, πρέπει να ντύνεσαι πάντα ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. signé 
«υπογεγραµµένος, δηλ. αυτός που φέρει εµπορική επωνυµία», µτχ. τ. 
τού p. signer «σηµαδεύω, υπογράφω» < λατ. signäre < signum 
«σηµείο, σηµάδι»]. 

Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού που βρέχει τα 
παράλια τής Κίνας- χωρίζεται στη Βόρεια (ή Κίτρινη Θάλασσα), την 
Ανατολική και τη Νότια Σινική Θάλασσα. 
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σινικός, -ή, -ό [1728] αυτός που σχετίζεται µε την Κίνα ή τους Κινέζους: ~ 
κηρός (κερί που παράγεται από ένα έντοµο στην Ασία και χρησιµοποιείται αντί 
για το γνωστό κερί τών µελισσών)· ΦΡ. (α) σινική µελάνη µαύρη, στιλπνή 
µελάνη που αποτελεί µείγµα κυρ. αιθάλης και καµφοράς και χρησιµοποιείται 
στη σχεδίαση και τη ζωγραφική (β) Σινικό Τείχος | Μέγα Τείχος το τεράστιο 
οχυρωµατικό έργο µε κατάστρωµα δρόµου κατά µήκος τής κορυφής του, το 
οποίο ανε-γέρθηκε σε διάφορες εποχές (από τον 4ο-3ο αι. π.Χ. και αργότερα) 
κατά µήκος των βορείων συνόρων τής Κίνας για την αντιµετώπιση των 
µογγολικών επιδροµών και το οποίο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
οικοδοµικά έργα στον πλανήτη µας. [ΕΤΥΜ. < Σίνες (βλ.λ.)]. σινιόν (το) {άκλ.} 
ο κότσος: πήγε στο κοµµωτήριο και τής έκαναν ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. chignon, 
στην παλ. γαλλ. αρχική σηµ. «αλυσίδα κοµµώσεως, λαιµού», < δηµώδ. λατ. 
*catenio, -önis «σπονδυλική στήλη» < λατ. catena «αλυσίδα»]. σινιόρ κ. σιορ 
(ο) {άκλ.}, σινιόρα κ. σιόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) (ως τιµητική 
προσφώνηση) κύριος | κυρία: ο σιορ Ανδρέας || η σιόρα Τερέζα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
βλ. λ. σενιόρ]. σίνο- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι αναφέρεται στην 
Κίνα ή στους Κινέζους: σινο-θιβετιανός, σινο-ϊαπωνικός. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το όν. Σίνες «Κινέζοι» (βλ.λ.) 
και απαντά κυρ. σε ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. sinology)]. σινοθιβετιανός, -ή, -ό κ. 
σινοθιβετικός ΓΛΩΣΣ. (γλώσσα) που σχετίζεται µε την οµάδα γλωσσών οι οποίες 
µιλιούνται στο Θιβέτ, στην Κίνα και τη Βιρµανία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Sino-Tibetan]. σινοϊαπωνικός, -ή, -ό [1854] αυτός που σχετίζεται µε τους 
Κινέζους 
και τους Ιάπωνες ταυτοχρόνως: ~ πόλεµος. οινολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη τής γλώσσας, τής 
ιστορίας και τού πολιτισµού τής Κίνας. — οινολόγος (ο/η), οινολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sinology]. σιντεφένιος, -ια, -ιο → 
σεντέφι σιντέφι (το) → σεντέφι 
σιντί (το) (γράφεται CD) {άκλ.} 1. ο ψηφιακός δίσκος (βλ. λ. δίσκος) 2. η ίδια η 

συσκευή που αναπαράγει δίσκους σιντί- ελλην. ακτινοδισκόφωνο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. C(ompact) D(isc) «συµπαγής δίσκος»]. σιντιροµ  (το) 
(γράφεται CD-ROM)  {άκλ.}  ΠΛΗΡΟΦ. 1. ψηφιακός/ συµπαγής δίσκος (CD), 
στον οποίο µπορεί να αποθηκευτεί πολύ µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, µε την 
τεχνική των λέιζερ 2. η ίδια η συσκευή που δέχεται δίσκους σιντιροµ: ένα ~ 
ταχύτητας 48χ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. C(ompact) D(isk) - R(ead) O(nly) M(emory)]. 
σιντοϊσµός (ο) [1859] {χωρ. πληθ.} το σύστηµα των αρχαίων θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και πρακτικών τής Ιαπωνίας, που αναπτύχθηκε πριν εισαχθεί ο 
βουδισµός και βασίζεται στη λατρεία των προγόνων και στη θεοποίηση των 
δυνάµεων τής φύσης. — σ^τοϊστής (ο) [1878], σιντοΐστρια (η), σιντοϊστικός, -ή, 
-ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. shintoism < ιαπ. Shinto < κινεζ. 
shéndào «οδός των θεών»]. σιντριβάνι (το) (συχνή ορθ. συντριβάνι) {σιντριβαν-
ιού | -ιών) τεχνητός πίδακας τού οποίου το υδραυλικό σύστηµα εκτοξεύει νερό 
σε διάφορα ύψη και σχήµατα και κατασκευάζεται για διακοσµητικούς λόγους: ο 
δήµαρχος έφτειαξε µια τεχνητή λίµνη και ένα ~, για να στολίσει το πάρκο ΣΥΝ. 
αναβρυτήριο. — (υποκ.) σιντριβανάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sadirvan < περσ. 
Sädurvän. Η γρ. µε -υ- (συντριβάνι), που οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε 
το ρ. συντρίβω, είναι εσφαλµ.]. Σινώπη (η) πόλη τής Β. Μικράς Ασίας στον 
Εύξεινο Πόντο µε έντονο ελληνικό στοιχείο από την αρχαιότητα µέχρι το 1922. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που (κατά µυθική παράδοση) οφείλεται στην οµώνυµη 
βασίλισσα των Αµαζόνων. Ίσως ανάγεται σε αρχ. σίνος «καταστροφή, βλάβη» 
και στο επίθηµα -ώπη (< δπ-ωπ-α, παρακ., οµόρρ. τού ό'ψις)]. σιορ (ο) → σινιόρ 

[ΕΤΥΜ. < βεν. sior, συντετµ. τ. τού segnor (βλ. λ. σενιόρ)]. σιόρα 
(η) → σινιόρα σιρΥΐάνι (το) → σεργιάνι 
σίριαλ (το) (συνήθ. ορθ. σήριαλ) {άκλ.} ελλην. σειρά συνεχείας | συνεχιζόµενη 
σειρά 1. τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή µυθοπλασίας, που έχει πολλά 
επεισόδια και µεταδίδεται σε συνέχειες: κοινωνικό | αισθηµατικό | αστυνοµικό 
~ ΣΥΝ. σειρά 2. (µτφ.) κάθε υπόθεση που έχει λάβει µεγάλη και ανεπιθύµητη 
διάρκεια, που χρονίζει και παρουσιάζει συνεχώς απρόοπτα: η υπόθεση έχει γίνει 
~ || έβαλε τέλος στο ~ ανακοινώσεων και αντιπαραθέσεων. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
serial < series «σειρά» (< λατ. series)]. σίριαλ κιλερ (ο) {άκλ.} ελλην. 
δολοφόνος κατά συρροήν πρόσωπο που διαπράττει δολοφονίες σε διαφορετικό 
τόπο και χρόνο και που όλες έχουν ένα στοιχείο που τις συνδέει µεταξύ τους· 
(γενικότ.) πρόσωπο που έχει διαπράξει πολλές δολοφονίες. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
serial killer]. σιρίτι (το) (παλαιότ. ορθ. σειρήτι, σειρίτί) {σιριτ-ιού | -ιών} 1. η 
µεταξωτή ή χρυσοΰφαντη ταινία που προστίθεται σε ένδυµα ή καπέλο ως 
διακοσµητικό: η στολή του ήταν γαρνιρισµένηµε κόκκινα -ΣΥΝ. κορδόνι, 
γαϊτάνι 2. ΣΤΡΑΤ. η υφασµάτινη ταινία που αποτελεί διακριτικό τής στολής 
αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού ΣΥΝ. γαλόνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çirit < çerit]. 

σιρκουί (το) {άκλ.} 1. πίστα ειδικά διαµορφωµένη στην οποία διεξάγονται 
αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, ποδηλάτων 2. (συνεκδ.) 
αγώνας αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, ποδηλάτων σε κυκλική πίστα. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. circuit < λατ. circuitus «κυκλική πορεία, περίµετρος, 
περιφέρεια» < circumire «κάνω τον κύκλο, περιέρχοµαι» < επίρρ. circum «πέριξ, 
γύρω»]. σιρµαγιά (η) → σερµαγιά 
σιροκολεβάντες (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ ανατολικού 
και νοτιοανατολικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) ευραπηλιώτης. 
σιρόκος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) θερµός και υγρός νότιος ή νοτιοανατολικός 
άνεµος, που πνέει πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα και τη Ν. Ευρώπη, 
προκαλώντας βροχές και οµίχλες (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (λόγ.) εύρος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scirocco < διαλεκτ. αραβ. Suluq < αραβ. äargi «ανατολικός» < 
äarq «ανατολή»]. σιρόπι κ. (λαϊκ.) σορόπι (το) {σιροπ-ιού | -ιών} 1. 
συµπυκνωµένο και παχύρρευστο διάλυµα ζάχαρης ή µελιού σε νερό ή χυµό 
φρούτων, που χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική: έδεσε το ~ για το γλυκό || το 
γλύκυσµα είχε περιχυθεί µ' ένα αρωµατικό ~ 2. (ειδικότ.) η µελά-σα τού 
ζαχαροκάλαµου (βλ.λ.) 3. (κατ' επέκτ.) φαρµακευτικό παρασκεύασµα σε µορφή 
παχύρρευστου, ζαχαρούχου διαλύµατος, που έχει αρκετά ευχάριστη γεύση, ώστε 
να µπορεί να ληφθεί από το στόµα: ~ για τον βήχα || µαλακτικό | αποχρεµπτικό ~ 
4. (µτφ.) καθετί που είναι υπερβολικά γλυκό: τον καφέ τού αρέσει να τον πίνει ~ 
ΣΥΝ. (µτφ.) µέλι ANT. φαρµάκι, δηλητήριο 5. (µτφ.) σιρόπια κ. σορόπια (τα) για 
κάθε γλυκερή έκφραση συναισθηµάτων, ιδ. ερωτικών: ο κινηµατογράφος µάς 
έχει συνηθίσει στα ~· ΦΡ. µε παίρνουν τα σορόπια βάζω τα κλάµατα, δακρύζω. 
— (υποκ.) σιροπάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. sciroppo (πληθ. sciroppi) < 
µεσν. λατ. syrupus < αραβ. Sarâb «ποτό, χυµός»]. σιροπιάζω κ. (λαϊκ.) 
σοροπιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σιρόπιασ-α, -τη-κα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
ρίχνω σιρόπι (βλ.λ.) πάνω σε (κάτι), περιχύνω (κάτι) µε σιρόπι: ~ το γλυκό ♦ 
(αµετβ.) 2. (για διάλυµα ζάχαρης και νερού) µεταβάλλοµαι σε σιρόπι (βλ.λ.), 
γίνοµαι παχύρρευστος ΣΥΝ. (µτφ.) δένω 3. (για γλυκό) διαβρέχοµαι µε σιρόπι, 
απορροφώ σιρόπι: το κέικ πρέπει πρώτα να σιροπιάσει και µετά να κοπεί 4. (µτφ. 
για πρόσ.) εκδηλώνω τα συναισθήµατα µου µε γλυκερό τρόπο, ερωτοτροπώ 
σαχλά ΣΥΝ. (µτφ.) ζαχαρώνω.  — σιρόπιασµα κ. σορό-πιασµα (το). 
σιροπιαστός, -ή, -ό κ. σοροπιαστός 1. αυτός που έχει ή βρίσκεται µέσα σε πολύ 
σιρόπι: ~ γλυκό 2. σοροπιαστά (τα) είδος γλυκών που έχουν πολύ σιρόπι. σιρός 
(ο) (λόγ.) το σιλό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Η προταθείσα 
σύνδεση µε το επίθ. σι-µός (βλ.λ.) δεν προσφέρει απολύτως τίποτε]. Σ.Ι.Σ. (η) 
(παλαιότ.) Στρατιωτική Ιατρική Σχολή. σισανές (ο) {σισανέδες} (λαϊκ.) 
εµπροσθογεµές τουφέκι τού 18ου και 19ου αι., που είχε ραβδωτή κυλινδρική 
κάννη: «σέρνει ντουφέκι σι-σανέ κι εγγλέζικα κουµπούρια» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sisane]. σισπα(ν)σιόν κ. σουσπα(ν)σιόν (η) {άκλ.} οι 
αναρτήσεις οχήµατος (βλ. λ. ανάρτηση). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. suspension < p. suspendre < λατ. suspendere «αναρτώ, κρεµώ - 
αφήνω κάτι µετέωρο» (βλ. κ. λ. σασπένς)]. σισυφειος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον Σίσυφο (βλ.λ.): ~ µαρτύριο | καταδίκη 2. (µτφ.) 
αυτός που είναι δύσκολος και µάταιος ταυτόχρονα, αυτός που δεν φέρνει 
αποτέλεσµα: ~ έργο | προσπάθεια. Σίσυφος (ο) {-ου κ. -ύφου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού 
Αιόλου, ιδρυτής και βασιλιάς τής Κορίνθου, ο οποίος καταδικάστηκε από τους 
θεούς να κυλά αιώνια στον Αδη έναν πελώριο βράχο µέχρι την κορυφή βουνού 
και λίγο πριν από το τέρµα ο βράχος να κατρακυλά προς τα πίσω, µαταιώνοντας 
την προσπάθεια του. — σισύφειος, -α, -ο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αβεβ. 
ετύµου. Η επιχειρηθείσα συσχέτιση µε το επίθ. σοφός θα ταίριαζε 
σηµασιολογικά, ωστόσο δεν θα ερµήνευε ούτε το -υ- (τού τ. Σίσυφος) ούτε την 
αρχική συλλαβή (λόγω αναδιπλα-σιασµού). Ίσως πρόκειται για λ. τού προελλ. 
υποστρώµατος, όπως φαίνεται από την εναλλαγή ε | | στη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου σέσυ-φος πανούργος]. σιτα (η) → σήτα σιταγορά (η) [1786] η αγορά 
σιταριού· (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο 

γίνεται η αγοραπωλησία σιταριού. σιταγωγός, -ός, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που 
µεταφέρει σιτάρι (βλ.λ.): ~ 

πλοίο. — σιταγωγία (η) [µτγν.]. σιτάλευρο (το) [1831] {-ου κ. -εύρου | -ων κ. -
εύρων) το αλεύρι που 
παρασκευάζεται από σιτάρι. σιταποθήκη (η) [1831] {σιταποθηκών} χώρος για 
αποθήκευση σιταριού και άλλων δηµητριακών. σιτάρ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. ινδικό 
παραδοσιακό έγχορδο µουσικό όργανο που µοιάζει µε µεγάλη κιθάρα, αλλά 
διαθέτει εξαιρετικά µακρύ και πλατύ βραχίονα µε πολλά κλειδιά τοποθετηµένα 
πλευρικά σε όλο το µήκος του. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sitar < χίντι sitar]. σιταράς (ο) {σπαράδες} (λαϊκ.) ο έµπορος 
σιταριού (βλ.λ.) και άλλων 
δηµητριακών ΣΥΝ. σταρέµπορος, (λόγ.) σιτέµπορος. σιταρεµπορος κ. 
σταρέµπορος (ο) → σιτέµπορος σιταρένιος, -ια, -ιο [µεσν] κ. (λαϊκ.) σταρένιος 
1. αυτός που έχει παρασκευαστεί από σιτάρι και ιδ. από αλεύρι σιταριού: ~ 
ψωµί | πα- 
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ξιµάδι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το χρώµα τού ώριµου σιταριού: ~ 
επιδερµίδα | δέρµα. 

σιταρήθρα (η) {σιταρηθρών} (λαϊκ.) ΖΩΟΛ. Ο κορυδαλλός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
σιτάρι + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. καλαµ-ήθρα, δαχτυλ-ήθρα]. 

σιτάρι κ. (λαϊκ.) στάρι (το) {σιταρ-ιού | -ιών} 1. φυτό ποώδες, µονοετές, µε 
ψηλό, ευλύγιστο και κούφιο βλαστό σαν καλάµι, φύλλα µακριά και 
κυλινδρικά που περιβάλλουν τον βλαστό, ενώ τα άνθη και οι καρποί του 
σχηµατίζουν σύνθετο στάχυ· έχει παγκόσµια εξάπλωση και τεράστια σηµασία, 
καθώς προσφέρει την πρώτη ύλη για το ψωµί, τη βασική τροφή τού 
ανθρώπου: ψωµί από - || σπέρνω | θερίζω | αλέθω ~ || σκληρό ~ (τού οποίου το 
ενδοσπέρµιο είναι σκληρό και διαφανές, πλούσιο σε πρωτεΐνες) || µαλακό ~ 
(τού οποίου το σπέρµα έχει τοµή µε αλευρώδη όψη) 2. (συνεκδ.) BOT. Ο 
καρπός τού παραπάνω φυτού, που φέρει θύσανο τριχών στη µία άκρη του και 
είναι λευκός, αργυρός, κιτρινωπός κ.λπ. ανάλογα µε την ποικιλία, αποτελεί δε 
τη βάση για την παρασκευή αλεύρου και στη συνέχεια ψωµιού, αρ-
τοσκευασµάτων κ.λπ.· ΦΡ. (µτφ.) ξεχωρίζω την ήρα από το σιτάρι βλ. λ. ήρα 
3. (συνεκδ.) τα κόλλυβα: φτειάχνει ~ και το πηγαίνει στην εκκλησία. Επίσης 
(λόγ.) σίτος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σιτάριον, υποκ. τού σίτος (βλ.λ.)]. 

σιτάρκης, -ης, -ες {σιτάρκ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ. για τόπο) αυτός που 
έχει επάρκεια σιτηρών, που διαθέτει όσο σιτάρι είναι απαραίτητο για τη 
διατροφή των κατοίκων: ~ χώρα | πόλη | περιοχή. — σιτάρκεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < σίτος + -αρκής < αρκώ]. 

σιταροειδής, -ής, -ές {σιταροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
µοιάζει στο σχήµα και στη µορφή µε κόκκο σιταριού: ~ χόνδρος (µικρός 
χόνδρος που υπάρχει µέσα στους πλάγιους συνδέσµους τού λάρυγγα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σιταρόσπορος (ο) (λαϊκ.) 1. ο σπόρος, ο κόκκος τού σιταριού 2. (συνεκδ.) το 
ίδιο το σιτάρι (βλ.λ.). Επίσης σιταρόσπορο (το). 

σιταρότοπος κ. (λαϊκ.) σταρότοπος (ο) τόπος στον οποίο ευδοκιµεί το σιτάρι 
(βλ.λ.), αγρός που παράγει µεγάλη ποσότητα σιταριού. Επίσης σιταροτόπι κ. 
σταροτόπι (το). 

σιταροχρωµος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) σταρόχρωµος αυτός που έχει το χρώµα τού 
ώριµου σιταριού (βλ.λ.): ~ δέρµα | επιδερµίδα ΣΥΝ. σιταρένιος, σταράτος. 

σιταρόψειρα κ. (λαϊκ.) σταρόψειρα (η) έντοµο που προξενεί καταστροφές στα 
σιτηρά. 

σίτεµα (το) → σιτεύω 
σιτεµπόριο (το) {σιτεµπορίου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το εµπόριο σιταριού (βλ.λ.) 

και άλλων δηµητριακών. 
σίτεµπορία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} το σιτεµπόριο (βλ.λ.). 
σιτέµπορος (ο) {σιτεµπόρ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ο έµπορος σιταριού, αυτός που 

εµπορεύεται σιτηρά (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιταράς. Επίσης (καθηµ.) 
σιταρέµπορος κ. σταρέµπορος. 

σίτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η πάχυνση ζώου µε την 
παροχή άφθονης τροφής: ~ µόσχων | αιγοπροβάτων | πτηνών ΣΥΝ. 
υπερσιτισµός. 

σιτευτός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) (για οικόσιτα ζώα και πτηνά) ο καλά θρεµµένος, 
αυτός που έχει παχύνει µε άφθονη τροφή ΣΥΝ. καλοθρεµ-µένος, θρεφτάρν 
ΦΡ. (µτφ.) µόσχος (ο) σιτευτός (από την παραβολή τού ασώτου, Κ.∆. Λουκ. 
15, 23) το ζώο που ανατρέφεται µε προσοχή και φροντίδα και προορίζεται να 
σφαχτεί σε ξεχωριστή περίσταση-(κατ' επέκτ.) ό,τι καλύτερο διαθέτει κανείς 
για υποδοχή και φιλοξενία: όταν γύρισε, οι δικοί τον έσφαξαν τον µόσχο τον 
σιτευτό. 

σιτεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σίτε-ψα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) δίνω άφθονη τροφή σε 
(οικόσιτο ζώο ή πτηνό), για να παχύνει και να σφαχτεί: ~ τον µόσχο | τον 
χοίρο | τη γαλοπούλα ♦ (αµετβ.) 2. (για σφάγια) γίνοµαι τρυφερότερος και πιο 
εύγευστος, παραµένοντας για ένα χρονικό διάστηµα ωµός και εκτός ψυγείου: 
άφησε τον λαγό να σιτέψει, πριν τον µαγειρέψει || το κυνήγι, αν δεν σιτέψει, δεν 
πρέπει να ψηθεί ΣΥΝ. µαλακώνω ANT. ξηραίνω 3. (µτφ. για πρόσ.) µεγαλώνω 
σε ηλικία, ωριµάζω: εµείς πια µεγαλώσαµε, σιτέψαµε 4. (µτφ.) µένω σε 
αχρηστία, αφήνοµαι να ξεχαστώ: η αναφορά του σίτεψε στα συρτάρια των αρ-
µοδίων. — σίτεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εκτρέφω, ταΐζω», < σίτος 
(βλ.λ.)]. 

σιτηρεσιο (το) {σιτηρεσί-ου | -ων} (λόγ.) η τροφή που παρέχεται καθηµερινά 
σε κάθε στρατιώτη: µου ανέθεσαν να υπολογίζω τα έξοδα για το ~ τού λόχου- 
ΦΡ. ΤΟ σιτηρεσιο ν τής Μεγάλης Παρασκευής για πολύ περιορισµένη τροφή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιτηρέσιον < σίτος + -ηρέσιον < (ύπ)ηρεσία, µε αποκοπή τής 
προθ. ύπ(ο)- (απλοποίηση)]. 

σίτηρο (το) {µόνο στον πληθ.} 1. καθένα από τα φυτά που καλλιεργούνται για 
τα αµυλούχα, εδώδιµα σπέρµατα τους, αποτελώντας τη βάση τής διατροφής 
τού ανθρώπου και των κατοικίδιων ζώων, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, η 
σίκαλη, το ρύζι, ο αραβόσιτος, η βρόµη κ.ά.: η καλλιέργεια σιτηρών 
καταλαµβάνει πάνω από το ήµισυ τής καλλιεργούµενης γης στον πλανήτη µας 
ΣΥΝ. δηµητριακό 2. (συνεκδ.) καθένας από τους εδώδιµους καρπούς 
(σπέρµατα) τών φυτών αυτών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σιτηρά (τά), πληθ. ουδ. τού 
αρχ. επιθ. σιτηρός < σίτος + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. άνθ-ηρός]. 

σιτίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σίτισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. παρέχω τροφή σε 
(κάποιον), δίνω σε (κάποιον) φαγητό: µεγάλες ποσότητες ξηράς τροφής 
διατέθηκαν, για να σιτίσουν τους σεισµοπαθείς || στον 7ρίτο Κόσµο τα παιδιά 
σιτίζονται ανεπαρκώς ΣΥΝ. διατρέφω 2. (µτφ.) µισθοδοτούµαι ή αντλώ οφέλη, 
κέρδη (από κάπου): «αυτοί που σιτίζονται στον κρατικό κορβανά και έχουν ως 
αρµοδιότητα την εξυπηρέτηση τού πολίτη» (εφηµ.) || «µας σιτίζει ακόµη η αίγλη 
των αρχαίων 

προγόνων» (εφηµ.). — σίτιση (η) [µτγν.] κ. σιτισµός (ο) [µτγν.]. 
σιτικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το σιτάρι (βλ.λ.): ~ 

πρόβληµα | ζήτηµα. 
σιτίο (το) (κυρ. στον πληθ.) η τροφή που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιτίον, υποκ. τού σίτος (βλ.λ.)]. 
σιτιοδόχη (η) [1833] {σιτιοδοχών} (λόγ.) µικρός σάκος από αδιάβροχο ύφασµα, 

στον οποίο βάζει ο στρατιώτης την τροφή του κατά τη διάρκεια τής πορείας 
ΣΥΝ. σακίδιο. [ΕΤΥΜ. < σιτίο + -δόχη < δέχοµαι]. 

σίτιση (η) -> σιτίζω 
σιτισµός (ο) → σιτίζω 
σιτιστής (ο) [µτγν.] ΣΤΡΑΤ. Ο υπαξιωµατικός στον οποίο έχει ανατεθεί η 

διαχείριση των ειδών διατροφής τής µονάδας. 
σίτο- κ. σιτό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε το σιτάρι ή την 

τροφή: σιτο-καλλιέργεια, σιτο-παραγωγή. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. σίτος (βλ.λ.)]. 

σιτοβολώνας (ο) εύφορη περιοχή που παράγει άφθονα σιτηρά: η Θεσσαλία είναι 
ο ~ τής Ελλάδας || « η Ουκρανία ήταν γνωστή ως ο ~ τής Ευρώπης» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σιτοβολών, -ώνος < σίτο- + -βολών < βάλλω (πβ. κ. -βόλος)]. 

σιτοδεία (η) {σιτοδειών} 1. η έλλειψη σιταριού και γενικότ. δηµητριακών λόγω 
πενιχρής ή κατεστραµµένης σοδειάς ΑΝΤ. σιτάρκεια 2. (κατ' επέκτ.) η έλλειψη 
ή η απουσία τροφίµων για τη συντήρηση ανθρώπων και ζώων ΣΥΝ. πείνα, 
λιµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σίτο- + -δεία < -δεής (< δέω | -οµαι «στερούµαι, έχω ανάγκη 
»)]. 

σίτο καλλιέργεια (η) {σιτοκαλλιεργειών} 1.η καλλιέργεια σιταριού ή άλλων 
δηµητριακών: για εφέτος το υπουργείο προβλέπει αύξηση τής ~ 2. (συνεκδ.) ο 
αγρός στον οποίο καλλιεργούνται σιτάρι ή άλλα δηµητριακά. — 
σιτοκαλλιεργητής (ο). 

σιτοπαραγωγή (η) [1887] {χωρ. πληθ.} η παραγωγή σιταριού και άλλων 
δηµητριακών, ιδ. η ετήσια: για εφέτος προβλέπεται µείωση τής ~. — 
σιτοπαραγωγικός, -ή, -ό. 

σιτοπαραγωγός, -ός, -ό [1898] 1. (για τόπους) αυτός που παράγει σιτηρά, που 
είναι πρόσφορος για καλλιέργεια σιτηρών: ~ χώρα | περιοχή ΣΥΝ. σιτοφόρος 
2. (ειδικότ.) σιτοπαραγωγός (ο) αυτός που ασχολείται µε την καλλιέργεια 
σιτηρών: οι ~ τής Θεσσαλίας έκλεισαν την εθνική οδό ως ένδειξη διαµαρτυρίας 
για την αγροτική πολιτική τής κυβέρνησης. 

σίτος (ο) (επίσ.) το σιτάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σίτος (ήδη µυκ. si-to), αβεβ. 
ετύµου, λ. που αναφερόταν τόσο στους καρπούς των δηµητριακών όσο και 
στα καθηµερινά φαγητά που είχαν ως βάση τα δηµητριακά. Η παλαιά ετυµολ. 
αναγωγή στο ρ. ψία> «τρέφω, ταΐζω» (βλ. λ. ψίχα) δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή. Αµφισβητούµενη είναι, επιπλέον, η υπόθεση ότι η λ. αποτελεί 
δάνειο από άλλη I.E. γλώσσα (λ.χ. ρωσ. zito «σιτηρά», αρχ. πρωσ. geits «ψω-
µί») ή από µη I.E. γλώσσα (λ.χ. βασκ. zitu «σιτηρά», σουµερ. zid «αλεύρι», 
αρχ. αιγυπτ. sw't «σιτηρά, καλαµπόκι»), ενώ αξιοπρόσεκτες είναι και οι 
υποθέσεις περί πελασγ. δανείου. Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η άποψη τού C.J. 
Ruijgh, ο οποίος θεωρεί ότι το συλλαβόγραµµα si- (στη µυκ. λ. si-to = σίτος) 
ίσως αποτελεί παραλλαγή τού ιδεογράµµατος τής Μυκηναϊκής για το σιτάρι 
και έχει προέλθει από το αντίστοιχο ιδεόγραµµα τής Γραµµικής Α]. 

σιτόσπαρτος, -η, -ο [1889] (για έκταση γης) σπαρµένος µε σιτάρι. 
σιτοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο (λόγ. για τόπους) αυτός που παράγει σιτάρι, 

πρόσφορος για την καλλιέργεια σιταριού: ~ χώρα | περιοχή ΣΥΝ. 
σιτοπαραγωγός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σίτο- + -φόρος < φέρω]. 

Σ.Ι.Φ.Α. (ο) Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
Σίφνος (η) νησί των ∆. Κυκλάδων Ν∆. τής Πάρου. — Σιφναίος κ. (λόγ.) 

Σίφνιος [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Σίφνιος (ο), Σιφναίο κ. (λόγ.) Σίφνια κ. Σιφνία κ. 
(λαϊκ.) Σιφνιά (η), σιφναίικος, -η, -ο κ. (λόγ.) σίφνιος, -α, -ο [αρχ.] κ. (λαϊκ.) 
σιφνιάς, -ιά, -ιό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου. ∆εν συνδέεται µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου σιφνός· κενός]. 

σιφονιέρα κ. (λαϊκ.) σιφινιερα (η) {δυσχρ. σιφονιέρων} χαµηλό έπιπλο µε 
πολλά επάλληλα συρτάρια, στα οποία τοποθετούνται διάφορα αντικείµενα 
οικιακής χρήσεως και ιδ. εσώρουχα, ασπρόρουχα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. chiffonnier < chiffon «λεπτό ύφασµα, κουρέλι» < 
αραβ. Siff]. 

σίφουνας (ο) 1. ΜΕΤΕΩΡ. ο σίφων (βλ.λ.) ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος 2. (κατ' επέκτ.) 
πολύ δυνατός άνεµος που προκαλεί καταστροφές: ο ~ ξερίζωσε δέντρα και 
αναποδογύρισε αυτοκίνητα 3. (µτφ.) καθένας ή καθετί που κινείται µε µεγάλη 
ταχύτητα και ορµή: µπήκε σαν ~ στο σαλόνι και άρχισε να αφηγείται τις 
εξελίξεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σίφων, -ωνος (βλ.λ.), µε τροπή τού [ο] σε [u] (πβ. κ. φουρ-νέλο 
< ιταλ. fornello)]. 

σιφούνι (το) {σιφουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το αυλάκι τού νερόµυλου, στο οποίο 
κυλά το νερό που θέτει σε κίνηση τη φτερωτή (βλ.λ.) · 2. (καθηµ.) το σιφώνι 
(βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σιφώνιον, υποκ. τού αρχ. σίφων, -ωνος 
(βλ.λ.)]. 

σίφων (ο) {σίφ-ωνος | -ώνων} (λόγ.) 1. ΜΕΤΕΩΡ. στροβιλοειδής κίνηση τού 
αέρα εξαιρετικά µεγάλης έντασης αλλά µικρής έκτασης, που εµφανίζεται 
κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη µε µορφή προβοσκίδας και συνοδεύεται 
συνήθ. από καταιγίδες: ~ ξηράς | θαλάσσης ΣΥΝ. σίφουνας · 2. ΦΥΣ.-
ΤΕΧΝΟΛ. όργανο µε τη µορφή σωλήνα, σχήµατος ανε- 
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στραµµένου U µε άνισα σκέλη, που χρησιµοποιείται για τη µετάγγιση υγρών 
από µία στάθµη σε άλλη χαµηλότερη· 3. ΙΑΤΡ. είδος καθετήρα που 
χρησιµοποιείται για πλύσεις τού στοµάχου · 4. ΑΡΧΙΤ. καθένα από τα σφαιρικά 
τρίγωνα που κατασκευάζονται ανάµεσα στη βάση τού τρούλου 
οικοδοµήµατος και στους κίονες ή τους πεσσούς που τον στηρίζουν, για να 
κατανέµουν το βάρος τής οροφής · 5. ΝΑΥΤ. ειδικός σωλήνας που 
χρησιµοποιείται αντί αντλίας για την τροφοδότηση των λεβήτων ή για την 
εκκένωση υδάτων από δεξαµενή, από το κύτος τού πλοίου κ.λπ. · 6. ΖΩΟΛ. ο 
καθένας από τους δύο προεξέχοντες και συσταλτούς σωλήνες ορισµένων 
ειδών µαλακίων, µε τους οποίους τα ζώα αυτά απορροφούν και αποβάλλουν 
το νερό. Επίσης σίφωνας. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σίφων, -ωνος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως προϊόν ηχο-
µιµήσεως. Η λ. εµφανίζει το παραγ. επίθηµα -ων των τεχνικών όρων (λ.χ. κώδ-
ων, κώθ-ων, δόλ-ων)]. σιφώνι (το) (συνήθ. ορθ. σιφόνι) {σιφων-ιού | -ιών} 1. 
ΤΕΧΝΟΛ. υδραυλική εγκατάσταση ειδών υγιεινής σε κουζίνα, αποχωρητήριο 
κ.λπ., που αποτελείται από σωλήνα κεκαµµένο σε δύο σηµεία, ώστε να 
σχηµατίζει U, και ο οποίος είναι γεµάτος νερό στο καµπύλο τµήµα του, ώστε να 
παρεµποδίζονται οι αναθυµιάσεις των αποχετευτικών αγωγών, αλλά 
ταυτόχρονα να επιτρέπεται η ροή των αποβλήτων προς αυτούς 2. φιάλη µε 
παχιά γυάλινα τοιχώµατα, ενισχυµένα εξωτερικά µε ψάθινο ή µεταλλικό 
πλέγµα, το οποίο περιέχει αεριούχο νερό ή άλλο υγρό υπό πίεση, που 
εκτοξεύεται από κατακόρυφο σωλήνα, βυθισµένο σχεδόν µέχρι τον πυθµένα 
τού δοχείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβήτης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σιφώνιον < αρχ. σίφων, -ωνος (βλ.λ.). Στις τεχνολ. σηµ. 
συνεπέδρασε το ελληνογενές γαλλ. siphon]. σιφώνιο (το) [µτγν.] {σιφωνί-ου | -
ων} (λόγ.) 1.ΧΗΜ. όργανο σε µορφή γυάλινου ή πλαστικού βαθµονοµηµένου 
σωλήνα, που χρησιµοποιείται στα χηµικά εργαστήρια για τη λήψη δείγµατος 
υγρού ορισµένου όγκου 2. ΑΝΑΤ. Ο µεµβρανώδης σωλήνας που συνδέει τις 
αεροφόρες κοιλότητες τού τετράγωνου οστού µε τις κοιλότητες τής άνω 
γνάθου. σιχ (ο) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. Ο πιστός τού σιχισµού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < χίντι 
sikh «οπαδός, ακόλουθος» < σανσκρ. siksati «µελετά» (γ' εν. πρόσ.)]. 
σιχαίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σιχά-θηκα, -µένος} 1. νιώθω έντονη αποστροφή και 
αηδία για (πρόσωπο, πράγµα ή κατάσταση), δεν µπορώ να ανεχθώ 
(κάποιον/κάτι): ~ τους ψεύτες | τις σαύρες | τη µυρωδιά τού σκόρδου | τη βία | να 
σηκώνοµαι νωρίς | να δουλεύω το Σάββατο || τον σιχαίνοµαι, δεν θέλω να τον 
ξαναδώ || σιχαινόταν τον ίδιο του τον εαυτό ΣΥΝ. απεχθάνοµαι, αποστρέφοµαι 
ΑΝΤ. συµπαθώ- ΦΡ. (α) (µτφ.) σιχαίνονται και οι πέτρες (κάποιον) (κάποιος) 
προκαλεί υπερβολική αηδία ή απέχθεια µε τις πράξεις, τη συµπεριφορά του 
κ.λπ. (β) (µτφ.) σιχαίνοµαι (και) να φτύσω (κάποιον) είναι αφόρητα άσχηµος ή 
βδελυρός, προκαλεί αποτροπιασµό 2. (ειδικότ. η µτχ. σιχαµένος, -η, -ο) αυτός 
που προκαλεί έντονη αποστροφή ή αηδία: ~ άνθρωπος | θέαµα | βρισιά | ιστορία 
ΣΥΝ. σιχαµερός, βδελυρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. σικχαίνω | -οµαι (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -κ-, πβ. κ. 
ζάχαρη - σάκχαρον) < σικχός «αηδιαστικός, βδελυρός», λ. τής καθηµερινής 
γλώσσας µε εκφραστ. σύµπλεγµα -κχ-, αγν. ετύµου. Το θ. σι- απαντά πιθ. και 
στα επίθ. σιλλός «αλλήθωρος» και σιµός «πλα-κουτσοµύτης», αλλά δεν έχει 
εξακριβωθεί αν οι λ. συνδέονται]. σίχαµα (το) {σιχάµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(λαϊκ.) 1. οτιδήποτε σιχαινόµαστε, καθετί που προκαλεί έντονη αποστροφή, 
αηδία: αυτό το φαγητό είναι ~ ΣΥΝ. σιχαµαρα, σιχαµός, αναγούλιασµα, 
βδέλυγµα 2. (για πρόσ.) άξιος αποστροφής, αυτός που προξενεί αποτροπιασµό: 
το -τής κοινωνίας ΣΥΝ. σιχαµένος, σιχαµερός, κάθαρµα. σιχαµαρα (η) {χωρ. 
πληθ.} 1. η αηδία, η αποστροφή που προκαλεί (κάποιος/κάτι): ένιωσε ~ µόλις 
είδε πώς ετοίµαζαν τα φαγητά ΣΥΝ. σιχασιά 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί 
αηδία, αποστροφή: µια ~ ήταν αυτό το έργο | το φαγητό. 

[ΕΤΥΜ. < σίχαµα + επίθηµα -άρα, πβ. φαγωµ-άρα, τροµ-άρα]. 
σιχαµένος, -η, -ο → σιχαίνοµαι 
σιχαµερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που προκαλεί αηδία, έντονη απέχθεια και 
αποστροφή: ~ θέαµα | ατιµία | χαµόγελο | κατάσταση | οσµή | αποκάλυψη || ~ 
άνθρωπος | εγκληµατίας | χαρακτήρας ΣΥΝ. σιχαµένος, αηδιαστικός, 
αποκρουστικός, αποτροπιαστικός, (λόγ.) βδελυρός ANT. θελκτικός. — 
σιχαµερά επίρρ. [ΕΤΥΜ < σίχαµα + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. βροµ-ερός]. 
σιχαµός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η αηδία και η αποστροφή, η έντονη 
απώθηση που αισθάνεται κανείς προς πρόσωπο, πράγµα, κατάσταση κ.λπ.: το 
θέαµα µου προκάλεσε ~ || ένιωσα ~ για τον ίδιο τον εαυτό µου ΣΥΝ. σιχασιά, 
απέχθεια, (λόγ.) βδελυγµία 2. (συνεκδ.-σπανιότ.) κάθε πρόσωπο, πράγµα ή 
οτιδήποτε άλλο προκαλεί αηδία, αποστροφή ΣΥΝ. σίχαµα. σιχασιά (η) {χωρ. 
πληθ.} το αίσθηµα αηδίας, αποστροφής που προκαλεί (κάποιος/κάτι) ΣΥΝ. 
σιχαµαρα. σιχασιάρης, (0) {σιχασιάρηδες}, σιχασιάρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που σιχαίνεται, που αισθάνεται αηδία εύκολα και σε 
υπερβολικό βαθµό: όσοι είναι πολύ ~ πλένουν τα χέρια τους αµέσως µόλις 
πιάσουν χαρτονοµίσµατα. — σιχασιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; < σιχασιά + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. βροµ-ιάρης, ζαβολ-ιάρης]^ σιχισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. µία από 
τις θρησκείες τής Ινδίας, που συνδυάζει στοιχεία από τον ινδουισµό και τον 
ισλαµισµό, απορρίπτει τη διάκριση σε κάστες και την ειδωλολατρία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. sikhism]. σιχτίρ(ι) (το) {άκλ.} (οικ.-υβριστ.) µόνο στη ΦΡ. 
σι σιχτίρ! για να εκ- 

φράσουµε µεγάλη αγανάκτηση. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sikdim, αόρ. τού p. sikmek «συνουσιάζοµαι»]. 

σιχτιρίζω ρ. µετβ. {σιχτίρισ-α, -µένος} (οικ.) βρίζω χυδαία, στέλνω στον 
διάβολο ΣΥΝ. διαβολοστέλνω. — σιχτίρισµα (το). 

Σιών (η) {άκλ.} 1. ένας από τους λόφους τής Ιερουσαλήµ και συνεκδ. 
ολόκληρη η πόλη τής Ιερουσαλήµ 2. (κατ' επέκτ.) ο λαός ή/και το κράτος τού 
Ισραήλ 3. (συνεκδ.) σύµβολο τής ιουδαϊκής εθνικής ιδέας και κάθε εβραϊκού 
εθνικιστικού κινήµατος: «Τα πρωτόκολλα των σοφών τής Σιών» (τίτλος 
βιβλίου που αποδόθηκε στους ιδρυτές τού σιωνισµού). 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < εβρ. Slyön, ονοµασία λόφου πάνω στον οποίο είναι χτισµένη 
η Ιερουσαλήµ, αγν. ετύµου]. 

σιωνισµός (ο) [1897] {χωρ. πληθ.} 1. πολιτική και εθνική κίνηση των Εβραίων 
που γεννήθηκε στην Κ. και Α. Ευρώπη στα τέλη τού 19ου αι. και στόχευε στη 
δηµιουργία εβραϊκού εθνικού κράτους στην Παλαιστίνη 2. (κατ' επέκτ.-
κακόσ.) κάθε ακραία εθνικιστική και σοβινιστική τάση ή κίνηση των 
Εβραίων, που εκδηλώνεται είτε εντός τού κράτους τού Ισραήλ είτε αλλού 
ANT. αντισιωνισµός. — σιωνιστής (ο), σιωνίστρια (η), σιωνιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sionisme]. 

σιωπή (η) 1. η κατάσταση ενός ή περισσοτέρων προσώπων που δεν µιλούν, η 
έλλειψη, η διακοπή ή η παύση κάθε οµιλίας: ζητώ να γίνει | τηρώ ~ || όταν 
µπήκε µέσα, έγινε απόλυτη ~ || µεγάλη | βαριά | παγερή (που προκύπτει από 
δυσάρεστη κατάσταση ή αδιαφορία) | νεκρική ~ ΣΥΝ. σιγή· ΦΡ. (παροιµ.) η 
σιωπή είναι χρυσός για την αξία τού να σιωπά κανείς 2. (κατ' επέκτ.) η 
απουσία απάντησης ή αντίδρασης, το να µην παίρνει θέση κανείς, προφορικώς 
ή γραπτώς, για ζητήµατα που τον αφορούν: οι καταγγελίες αυτές και η ~ τής 
κυβέρνησης προκάλεσαν έντονες ανησυχίες στο εκλογικό σώµα || ο πρώην 
υπουργός τηρεί επιµελώς εδώ και λίγες ηµέρες απόλυτη ~ σχετικά µε τα εις 
βάρος του δηµοσιεύµατα || πότε πρόκειται, επιτέλους, να λύσεις τη ~ σου; || στην 
περίπτωση αυτή η ~ σηµαίνει συναίνεση- ΦΡ. (α) συνωµοσία σιωπής η 
συµφωνηµένη, συστηµατική αποφυγή κάθε αναφοράς, σχολιασµού, µνείας για 
κάτι που δηµοσιεύεται, εκδίδεται ή γενικότ. για τη δράση προσώπου ή για 
κάποιο γεγονός· η συνεννοηµένη αγνόηση: - στον αθηναϊκό Τύπο για τις 
καταγγελίες τού πρώην υπουργού (β) η σιωπή µου προς απάντηση σου απαξιώ 
να σου απαντήσω (γ) νόµος τής σιωπής βλ. λ. νόµος 3. (ως επιφών.) σιωπή! 
σταµάτα να µιλάς, σιώπησε, άχνα! ΣΥΝ. πάψε, (οικ.) σκάσε, σουτι, µιλιά!, 
τσιµουδιά! 4. (κατ' επέκτ.) η απουσία κάθε θορύβου, η ησυχία: στην πλάση 
απλωνόταν απόλυτη ~ || ζω µέσα στη µοναξιά και τη -1| «άκρα τού τάφου ~ 
στον κάµπο βασιλεύει...» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. σιγή ΑΝΤ. θόρυβος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< σιωπώ (-άω), βλ.λ.]. 

σιωπηλός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) (α) αυτός που δεν µιλά, που τηρεί σιωπή: 
προχώρησε ~ προς την πόρτα || βαδίζαµε σιωπηλοί µέσα στη νύχτα || έµειναν για 
λίγο σιωπηλοί να κοιτάζονται στα µάτια || όταν τον ρωτούσες για το παρελθόν, 
έµενε - σαν τάφος (β) αυτός που δεν του αρέσει να µιλά πολύ, που 
αποστρέφεται τη φλυαρία ΣΥΝ. λιγόλογος ΑΝΤ. λάλος, οµιλητικός, 
πολυλογάς, φλύαρος 2. (κατ' επέκτ.-γενικότ.) αυτός που γίνεται µέσα στη 
σιωπή, που δεν περιλαµβάνει οµιλίες, θόρυβο, ταραχή κ.λπ.: - πορεία | 
διαµαρτυρία | προσευχή | συµφωνία | έγκριση | εκδήλωση | σκηνή | παρέλαση 
ΣΥΝ. σιωπηρός ΑΝΤ. θορυβώδης 3. (ειδικότ. για χώρους) βυθισµένος στη 
σιωπή, αυτός στον οποίο δεν ακούγεται τίποτα: ~ δωµάτιο | σπίτι | δρόµος 
ΣΥΝ. ήσυχος ΑΝΤ. θορυβώδης. — σιωπηλ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., σιωπηλότητα 
(η) [1856]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σιωπή + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. απατ-ηλός, σφριγηλός]. 

σιωπηρός, -ή, -ό 1. (α) (για πρόσ.) αυτός που δεν µιλά, που τηρεί σιωπή· 
σιωπηλός ΑΝΤ. λάλος, φλύαρος (β) αυτός που γίνεται µε σιωπή, χωρίς 
εξωτερικές εκδηλώσεις: - διαµαρτυρία 2. (συνεκδ.) αυτός που υπονοείται, που 
δεν δηλώνεται ρητώς αλλά θεωρείται δεδοµένος: ~ συµφωνία | συναίνεση | 
απειλή | οµολογία | έγκριση | υποστήριξη | αναγνώριση || µε τη ~ ανοχή όλων 
µας διαπράττονται τέτοια εγκλήµατα || «η διαιτητική απόφαση στηρίχθηκε στον 
~ όρο περί αποζηµίωσης τού πλοιοκτήτη για τις συνέπειες συµµόρφωσης προς 
τις εντολές των ναυλωτών» (εφηµ.)· ΦΡ. σιωπηρή πλειοψηφία βλ. λ. πλει-
οψηφία. — σιωπηρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., σιωπηρότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σιωπή + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. πον-ηρός, µοχθηρός]. 

σιωπητήριο (το) [1833] {σιωπητηρί-ου | -ων} 1. ΣΤΡΑΤ. το νυκτερινό σάλπισµα 
που δηλώνει τη λήξη κάθε συνοµιλίας και επιβάλλει στους στρατιώτες την 
κατάκλιση και τη σιωπή: σαλπίζω ~ ΑΝΤ. εγερτήριο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε 
παράγγελµα για σιωπή: στην κατασκήνωση το ~ χτυπάει στις έντεκα το βράδυ. 
[ΕΤΥΜ. < σιωπή + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. παρατηρη-τήριο]. 

σιωπώ ρ. αµετβ. {σιωπάς... | σιώπησα} (λόγ.) 1. τηρώ σιγή, µένω σιωπηλός ή 
παύω να οµιλώ: όσον αφορά σε αυτό το θέµα, ο κ. πρόεδρος καλά θα έκανε να 
σιωπά || ο κατηγορούµενος σιωπά πεισµόνως || σιωπούσαν από φόβο ΣΥΝ. 
σωπαίνω 2. (µτφ.) δεν ηχώ ή παύω να ηχώ: η καµπάνα σιώπησε ΣΥΝ. (λόγ.) 
σιγώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιωπώ (-άω), εκφραστ. τ., που ανήκει στην ίδια ετυµολ. 
οικογένεια µε τις λ. σιγή, σιγώ (-άω) (βλ.λ.) και οφείλεται σε ονοµατοποιία. Οι 
λ. σιωπώ, σιωπή, παρότι είναι αρχ., θεωρούνται υστερο-γενείς σε σχέση µε τα 
συνώνυµα σιγώ, σιγή και αποτελούν εκφραστ. παραλλαγές τους. ∆εν υπάρχει 
βάση για σύνδεση µε το λατ. sopire «κοιµίζω, ναρκώνω» ως αφετηρία τού 
εκφραστ. επιθήµατος -ωπώ]. 

σιωπώ: συνώνυµα. Το αρχ. σιωπώ και ο µεταπλασµένος µεσν. τύ- 
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πος τού σωπαίνω χρησιµοποιούνται και τα δύο (σε επισηµότερο 
ύφος το σιωπώ, σε καθηµερινό το σωπαίνω), για να δηλώσουν την 
πρόθεση τού οµιλητή να µη µιλήσει για κάτι, το «να µη θέλει να 
αναφερθεί σε κάτι». Το αποσιωπώ είναι εµφατικός τ. τού σιωπώ | 
σωπαίνω και δηλώνει ότι «κάποιος αποφεύγει τελείως και µε κά-
θε τρόπο, ούτε καν µε υπαινιγµούς ή υπονοούµενα, να µιλήσει για 
κάτι». Αποσιωπώ σηµαίνει «σιωπώ πλήρως, απολύτως». Το παρα-
σιωπώ δηλώνει, αντιθέτως, «την πρόθεση να κρύψω κάτι µη µιλώ-
ντας καθόλου γι' αυτό»: Παρεσιώπησε (= απέκρυψε) ουσιώδη 
στοιχεία τής ανακρίσεως, για να παραπλανήσει το δικαστήριο -
Αποσιωπώ (= δεν αναφέροµαι καθόλου, παραλείπω να αναφέρω) 
το γεγονός ότι έχει επανειληµµένως επιτεθεί εναντίον µου σε διά-
φορες ευκαιρίες. 
Τέλος, ας σηµειωθεί ότι το απλό ρ. είναι σιωπώ, -άς, -ά... Φράσεις 
«γιατί σιωπείς;» (µε -ει- αντί -α-) είναι λανθασµένες. 

σκάβω κ. (λόγ.) σκάπτω [αρχ.] ρ. µετβ. {έσκαψ-α, σκάφ-τηκα (λόγ. -
θηκα), σκαµµένος} 1. χτυπώ το έδαφος και αναστρέφω το χώµα µε 
ειδικό εργαλείο (σκαπάνη, κασµά κ.λπ.), για να καλλιεργήσω τη γη ή 
για να διανοίξω όρυγµα (λ.χ. αυλάκι, τάφρο κ.ά.): παλαιότερα έσκα-
βαν τάφρους γύρω από τα κάστρα || ~ τον κήπο | το χώµα | αυλάκι || 
- τα θεµέλια (µε εκσκαφέα)· ΦΡ. (α) σκάβω τον λάκκο (κάποιου) βλ. 
λ. λάκκος (β) (παροιµ.) όποιος σκάβει τον λάκκο τού αλλουνού πέ 
φτει ο ίδιος µέσα βλ. λ. λάκκος 2. σκαλίζω, δηµιουργώ κοίλωµα σε 
µία επιφάνεια, σε ένα σώµα: η θάλασσα έσκαβε τους βράχους ΣΥΝ. 
γλύφω 3. (µτφ. για το δέρµα) προκαλώ χαρακιές ή ρυτίδες, βαθουλώ- 
νω: πρόσωπο σκαµµένο από τον ήλιο | τα βάσανα | τον πόνο ΣΥΝ. 
τσακίζω (βλ. κ. λ. εσκαµµένος). 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έσκαψα τού αρχ. σκάπτω, κατά το σχήµα έτριψα 
- τρίβω, έθλιψα - θλίβω. Το αρχ. σκάπτω εµφανίζει δύο θέµατα 
(σκαπ- και σκαφ-), αλλά δεν είναι σαφές ποιο από τα δύο είναι το 
αρχικό. Αν αρχικό θεωρηθεί το θ. σκαπ- (οπότε το θ. σκαφ- κατά το 
σχήµα θάπτω - τάφος - ταφήναι), τότε η λ. συνδ. πιθ. µε το λατ. 
scapulae «ωµοπλάτες», ίσως λόγω τού σχήµατος που είχαν τα πρώτα 
σκαπτικά εργαλεία. Περισσότερα στοιχεία συγκεντρώνει η υπόθεση 
ότι το θ. σκαφ- είναι αρχικό (οπότε το θ. σκαπ- οφείλεται σε αναλο 
γία ή σε φωνητική εξέλιξη). Σε αυτή την περίπτωση, η λ. εντάσσεται 
πιθ. στην ετυµολ. οικογένεια τού I.E. *(s)kep- «κόβω, τεµαχίζω» (µε 
πολλές εναλλαγές: (s)keb(h)-, (s)kap- κ.ά.) και συνδ. µε το λατ. scabere 
«ξύνω», αρχ. γερµ. scaba «ροκάνι, πλάνη», αρχ. σλαβ. skoblü «ξέστρο» 
κ.ά. Στην ίδια ετυµολ. οικογένεια ανάγονται πιθ. και οι λ. σκέπαρνον 
και κόπτω (βλ.λ.), ανάλογα µε το αν θα θεωρήσουµε το αρχικό σ- µε 
ταβλητό ή όχι. Οµόρρ. σκάφ-η, σκάφ-ος, σκάµ-µα, σκαπ-άνη, σκαπαν- 
εύς κ.ά.]. 

σκάγι (το) {σκαγ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) µικρό µεταλλικό 
σφαιρίδιο που χρησιµοποιείται ως βλήµα σε φυσίγγιο κυνηγετικού 
όπλου: βρέθηκαν δύο ερωδιοί λαβωµένοι από τα ~ λαθροκυνηγών ΦΡ. 
µε παίρνουν τα σκάγια γίνοµαι στόχος τής κριτικής ή αντικείµενο 
τής οργής (κάποιου), αν και δεν εµπλέκοµαι άµεσα ως υπαίτιος: 
είναι πολύ θυµωµένος, γι ' αυτό φύγε, µη σε πάρουν κι εσένα τα ~. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. scagia (ιταλ. scaglia) < µεσν. λατ. scalia < γοτθ. skalja]. 

σκάζω κ. σκάω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσκασα, σκασµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (κάτι) να σπάσει µε θόρυβο: πήρε µια καρφίτσα και έσκασε το 
µπαλόνι || πάτησε µε δύναµη το πλαστικό κουτί και το έσκασε 2. (για 
φιλί, χαστούκι) δίνω µε ηχηρό τρόπο: του 'σκάσε ένα χαστούκι (τον 
χαστούκισε) || µου 'σκάσε ένα φιλί στο µάγουλο (µε φίλησε)· ΦΡ. 
(µτφ.) (α) σκάω το µυστικό φανερώνω κάτι κρυφό, το αποκαλύπτω (β) 
σκάω (σε κάποιον) το παραµύθι διηγούµαι (σε κάποιον) ψεύτικη 
ιστορία, κατασκευασµένη εκδοχή γεγονότος κ.λπ. (για να αποκοµί-
σω προσωπικό όφελος): τους βρήκε αφελείς και τους έσκασε το πα-
ραµύθι: ότι τάχα ήταν από οικογένεια ευγενών κ.λπ. 3. σε ΦΡ. που δη-
λώνουν ότι κάτι εµφανίζεται αδιόρατα και συνήθ. απρόσµενα: ~ ένα 
χαµόγελο || (κ. αµετβ.) πες της ένα αστείο, να σκάσει λίγο το χειλάκι 
της (να χαµογελάσει)- ΦΡ. (οικ.) σκάω µύτη βλ. λ. µύτη 4. (µτφ.) φέρ-
νω (κάποιον) σε πολύ δύσκολη θέση, του προξενώ µεγάλη δυσφορία, 
υπερένταση, αγωνία, στενοχώρια κ.λπ.: ~ κάποιον µε το πείσµα | την 
επιµονή | τις ερωτήσεις | τη φλυαρία µου || θα µε σκάσει αυτό το παιδί 
µε τις απαιτήσεις του || (για έµφαση) εσύ, παιδάκι µου, σκας γάιδαρο! 
|| θα µε σκάσει αυτό το αυτοκίνητο, πάλι έµεινε στη µέση τού δρόµου! 
ΣΥΝ. τρελαίνω, συγχίζω, στενοχωρώ 5. (οικ. για λεφτά) πληρώνω (για 
κάτι που πρέπει να γίνει, για υποχρέωση, ζηµιά κ.λπ.(: έσκασα πέντε 
χιλιάρικα πρωί-πρωί για βενζίνη || ξέρεις πόσα έσκασα για φόρους 
φέτος; ΦΡ. τα σκάω δίνω λεφτά (χωρίς να το θέλω): µου ζητούσαν να 
τους τα σκάω κάθε µήνα για «προστασία» ♦ (αµετβ.) 6. ανοίγω στην 
επιφάνεια µου, ανοίγω σε ένα ή περισσότερα σηµεία: ο τοίχος έσκασε 
σε πολλές µεριές και πέφτουν σοβάδες || έσκασαν τα χείλη µου από το 
κρύο και τον αέρα || τα χέρια µου είναι σκασµένα 7. παθαίνω έκρηξη, 
τινάζοµαι και σπάω σε κοµµάτια: µια βόµβα έσκασε σήµερα στο 
κέντρο τής πόλης || έσκασε δίπλα του µια οβίδα || σκάει ο λέβητας | το 
µπαλόνι | η φυσαλλίδα | το πυροτέχνηµα ΣΥΝ. εκρήγνυµαι· ΦΡ. (µτφ.) 
σκάει η βόµβα µαθαίνεται κάτι καταπληκτικό ή πρωτάκουστο, 
αποκαλύπτεται σκάνδαλο κ.λπ.: λίγο πριν από τις εκλογές έσκασε η 
βόµβα: ο πρόεδρος τού κυβερνώντος κόµµατος είχε σχέσεις µε τη 
µαφία! 8. (α) σπάω µε θόρυβο και σκορπίζεται το περιεχόµενο µου: 
το καρπούζι έπεσε στον δρόµο κι έσκασε || αν ρίξεις κουκουνάρια στη 
φωτιά σκάζουν (µτφ. για πρόσ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση 
υπερέντασης ή σύγχισης, πνίγοµαι από δυσφορία, νιώθω µεγάλη 
στενοχώρια κ.λπ.: πάω να σκάσω απ' το κακό µου! || µη σκας, και όλα 
θα διορθωθούν || έσκασε το παιδί από το κλάµα ΣΥΝ. συγχίζοµαι, 
στενοχωριέµαι, πλαντάζω· ΦΡ. σκάω (κάτω) σαν 

καρπούζι βλ. λ. καρπούζι (β) (µτφ.) αισθάνοµαι κάτι σε πολύ µεγάλο 
βαθµό: ~ από τη ζήλια | τη δίψα | τη ζέστη | τις φωνές || ~ από την πε-
ριέργεια να µάθω τι έγινε || - από την επιθυµία να µου πεις τα νέα (γ) 
(+σε) ξεσπώ (σε κάτι) µε τρόπο έντονο, ηχηρό: ~ στα γέλια· ΦΡ. να 
σκάσεις και να πλαντάξεις | να πρηστείς και να σκάσεις (ως κατάρα 
σε κάποιον)· (µτφ.) 9. έχω (χαρακτηριστικό, ιδιότητα) σε πολύ µεγάλο 
βαθµό, ξεχειλίζω: ~ απ' το πάχος || (σκωπτ.) ~ από υγεία 10. (για φυ-
τά και δέντρα) αρχίζω να ανθίζω, βρίσκοµαι στην πρώτη ανθοφορία: 
έσκασαν τα µπουµπούκια τής τριανταφυλλιάς ΣΥΝ. ανοίγω, ανθοφο-
ρώ, µπουµπουκιάζω 11. (στο φαγητό) αισθάνοµαι ότι έχω ξεπεράσει 
το όριο κορεσµού, ότι δεν αντέχω άλλο: δεν µπορώ να φάω άλλο, έχω 
σκάσει! || θα σκάσω απόψε από το πολύ φαγητό ΣΥΝ. µπαφιάζω 12. 
αρχίζω µόλις να φαίνοµαι, να γίνοµαι ορατός: φύγαµε όταν έσκασε η 
αυγή || ο ήλιος έσκαγε µέσα απ' τα σύννεφα || σκάζουν τα δοντάκια τού 
µωρού ΣΥΝ. αναφαίνοµαι, φανερώνοµαι 13. (οικ.) παύω να µιλάω, 
σωπαίνω: εγώ ~, δεν λέω κουβέντα- κυρ. σε προστακτική: Σκάσε! Μη 
µιλάς! || εσύ να σκάσεις- δεν σου πέφτει λόγος! ΣΥΝ. πάψε!, σώπα!, 
βούλλωσ' το! 14. (ειδικότ. η µτχ. σκασµένος, -η, -ο) (ως χαρακτηρι-
σµός) (α) για πρόσωπα κακότροπα, κακοµαθηµένα: φύγε από 'δώ, βρε 
σκασµένο! (β) για κάποιον πολύ οργισµένο ή στενοχωρηµένο: ήταν ~ 
που δεν µπόρεσε να τελειώσει τη δουλειά του εγκαίρως · ΦΡ. (α) 
(λαϊκ.) το σκάω φεύγω κρυφά από κάπου, δραπετεύω: ~ από το σπίτι 
| το σχολείο | τη χώρα | τη φυλακή || σε γυρεύει η αστυνοµία, καλύτερα 
να το σκάσεις || οι ληστές το 'σκασαν µ' ένα κλεµµένο αυτοκίνητο || το 
'σκάσε µ ' έναν παντρεµένο | µε το ταµείο τού µαγαζιού ΣΥΝ. την 
κοπανάω (β) (λαϊκ.) τη σκάω (σε κάποιον) εξαπατώ (κάποιον), κο-
ροϊδεύω, ξεγελάω (κάποιον): να ξέρεις ότι δεν µπορείς να µου τη 
σκάσεις εµένα || µου την έσκασαν όταν αγόρασα το πλυντήριο και µου 
πούλησαν σκάρτο πράµα || είχε υποσχεθεί ότι θα έλθει, αλλά µου την 
έσκασε. — σκάσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σχάζω «σχίζω, ανοίγω οπή» (βλ. λ. σχάση), µε τροπή 
τού διαρκούς -χ- στο αντίστοιχο κλειστό -κ-, πβ. σχάρα - σκάρα, 
σχίζω - σκίζω]. 

σκαθάρι (το) {σκαθαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κολεόπτερο κοπροφάγο 
έντοµο 2. ως χαρακτηρισµός για άτακτο ή ζωηρό παιδί · 3. εδώδιµο 
εύγευστο ψάρι που µοιάζει µε πέρκα και αφθονεί στις ελληνικές θά-
λασσες. — (υποκ.) σκαθαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κανθάριον (µε προθεµ. σ-, πβ. κόνις - σκόνη), υποκ. τού 
αρχ. κάνθαρος (βλ.λ.), πβ. µεσν. σκάνθαρος]. 

σκαιός, -ά (καθηµ. -ή), -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται ή διέπεται 
από τραχύτητα και σκληρότητα, που έχει προσβλητικό χαρακτήρα: 
έτυχε ~ µεταχείρισης || αποπέµφθηκε κατά τον πιο ~ τρόπο || - άν-
θρωπος | χαρακτήρας ΣΥΝ. σκληρός, τραχύς, στυγνός, βάναυσος, αγε-
νής ANT. αβρός, µειλίχιος, προσηνής, ευπροσήγορος, ευγενής, γλυκός, 
µαλακός, ήπιος. — σκαιώς [αρχ.] επίρρ., σκαιότητα (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αριστερός», λ. που συνδ. µε το αντίστοιχο 
λατ. scaevus «αριστερός», το οποίο παρουσιάζει την ίδια «επί κακώ» 
σηµασιολ. εξέλιξη: «αριστερός» → «δυσοίωνος, βάναυσος» (πβ. κ. 
λαιός, ευώνυµος). Σύµφωνα µε ισχυρή εκδοχή, τόσο το αρχ. σκαιός 
όσο και το λατ. scaevus συνδέονται µε λιθ. kairê «αριστερό χέρι»]. 

σκάκι (το) {σκακιού | χωρ. πληθ.} επιτραπέζιο παιχνίδι για δύο άτοµα, 
που παίζεται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένο πίνακα µε πεσσούς (πιό-
νια) σχεδιασµένους σε διάφορους τύπους (λ.χ. βασιλιάς, βασίλισσα, 
αξιωµατικός κ.λπ.)· στόχος τού παιχνιδιού είναι να φέρει κάθε παί-
κτης τον αντίπαλο βασιλιά σε τέτοια θέση, ώστε να µη µπορεί να 
αποφύγει την αιχµαλωσία: παίζω | µαθαίνω - ΣΥΝ. (λόγ.-σπανιότ.) ζα-
τρίκιο. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. σκάκος < ιταλ. scacco < φρανκον. *skak < περσ. 
ääh «βασιλιάς» (πβ. κ. σαχ)]. 

σκακιέρα (η) {δύσχρ. σκακιέρων} 1. ο ειδικός τετράγωνος πίνακας, 
χωρισµένος σε εξήντα τέσσερα µικρά, λευκά και µαύρα τετραγωνά-
κια, πάνω στον οποίο παίζεται το σκάκι (βλ.λ.) 2. (µτφ.) στίβος αγώ-
να, διαπάλης, ανταγωνισµού κ.λπ., που διεξάγεται µε ορισµένους κα-
νόνες: πρέπει να ισχυροποιήσουµε τη θέση τής χώρας στη διεθνή ~ || 
πολιτική ~. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. scacchiera < scacco (βλ. λ. σκάκι)]. 

σκακιστής (ο) [1897], σκακίστρια (η) [1894] {σκακιστριών} πρόσωπο 
που ασχολείται συστηµατικά µε το σκάκι, ο παίκτης ή ο αθλητής τού 
σκακιού. — σκακιστικός, -ή, -ό. 

σκάλα (η) {σπάν. σκαλών} 1. κινητή ή µόνιµη κατασκευή που αποτε-
λείται από σειρά επάλληλων οριζόντιων βαθµίδων (σκαλοπάτια)· έχει 
συνήθ. κουπαστές στο πλάι και χρησιµεύει για µετακινήσεις από χα-
µηλότερο επίπεδο σε ψηλότερο και αντίστροφα: ανέβηκε µε κόπο την 
παλιά ~ || κατέβηκε σαν σίφουνας τη -1| κατρακυλώ στη ~ || ακουµπώ 
τη ~ στον τοίχο || µικρή | µεγάλη | κυλιόµενη | φορητή | περιστροφική 
| ελικοειδής | φιδωτή | ξύλινη | σιδερένια | µαρµάρινη | σχοινένια ~ || 
~ υπηρεσίας (σκάλα σε σπίτι, την οποία χρησιµοποιεί το υπηρετικό 
προσωπικό ή σε κατάστηµα για τους υπαλλήλους) ΣΥΝ. (λόγ.) κλίµακα 
2. (ειδικότ.) καθεµία από τις βαθµίδες (σκαλοπάτια) τής παραπάνω 
κατασκευής: οι ~ τής εκκλησίας ήταν γεµάτες κόσµο ΣΥΝ. σκαλί, 
σκαλοπάτι 3. (µτφ.) (α) καθετί που µοιάζει µε σειρά από σκαλιά: τα 
µακριά µαλλιά της έκαναν σκάλες (β) η πορεία προς κάποιον στόχο: 
«υποστηρίζει πως τη µουσική ~ που οδηγεί στη διεθνή καταξίωση 
ελάχιστοι Έλληνες καλλιτέχνες µπορούν να την ανέβουν» (εφηµ.) 4. 
(µτφ.) κάθε κατάταξη ή τοποθέτηση σε βαθµίδες κατ' ανιούσα ή κα-
τιούσα κλίµακα: τα φώτα τού αυτοκινήτου έχουν τρεις ~ ΣΥΝ. δια-
βάθµιση, κλιµάκωση 5. (µτφ.) µεταλλικός κρίκος που κρέµεται από τη 
σέλα αλόγου, πάνω στον οποίο πατά ο ιππέας, για να ανέβει στο άλο-
γο, και στηρίζει κάθε πόδι του κατά τη διάρκεια τής ιππασίας ΣΥΝ. 
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αναβολέας, αναβατήρας 6. (µτφ.) καθεµιά από τις θέσεις στις οποίες 
σταµατά ο επικρουστήρας φορητού πυροβόλου όπλου 7. ΜΟΥΣ. η κλί-
µακα (βλ.λ.): χρωµατική | διατονική | µείζων | ελάσσων ~ · 8. φυσι-
κός ή τεχνητός παραθαλάσσιος χώρος, όπου αγκυροβολούν τα πλοία: 
το καράβι πιάνει στη ~ τού νησιού ΣΥΝ. λιµάνι, όρµος, αποβάθρα, 
επίνειο 9. η προσέγγιση και η στάθµευση πλοίου σε λιµάνι που βρί-
σκεται µεταξύ τού λιµένα αναχωρήσεως και τού λιµένα τελικού προ-
ορισµού: θα διασχίσουµε τον Περσικό Κόλπο και θα πιάσουµε - στις 
ακτές των εµιράτων. — (υποκ.) σκαλίτσα (η) (σηµ. 1-2). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< λατ. scala (κυρ. πληθ. scälae) < *skand-s-lä < p. scandere «ανεβαίνω»]. 

σκαλάθυρµα (το) {σκαλαθύρµ-ατος | -ατα,-άτων) (λόγ.-σπάν.) µικρή 
επιστηµονική πραγµατεία ή πρόχειρο λογοτεχνικό ή επιστηµονικό 
έργο: στιχουργικό | σκηνικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µικρολεπτοµέρεια», < σκαλαθύρω «σκά-
βω» < σκάλλω «σκαλίζω» (βλ. λ. σκαλίζω) + άθύρω «παίζω» (βλ. λ. 
άθυρµα)]. 

σκαλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό σε µέγεθος σκαλί (βλ.λ.). 
ΣΥΝ. σκαλοπατάκι 2. σκαλάκια (τα) µικρή σειρά από σκαλοπάτια: 
ανέβηκε τα ~ και χτύπησε την πόρτα τού σπιτιού. 

σκαληνός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει συµµετρία, που αποτε-
λείται από ακανόνιστα ή άνισα µεταξύ τους τµήµατα ΣΥΝ. ανισο-
σκελής 2. (α) ΜΑΘ. σκαληνό τρίγωνο το τρίγωνο που έχει και τις τρεις 
πλευρές του άνισες µεταξύ τους (β) ΑΝΑΤ. σκαληνοί µύες τρεις µύες 
τής πλάγιας τραχηλικής χώρας (ο πρόσθιος, ο µέσος και ο οπίσθιος), 
που εκφύονται από τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών σπονδύ-
λων και λειτουργούν βοηθητικά ως εισπνευστικοί µύες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «άνισος», < σκάλλω «σκαλίζω» (βλ. λ. σκαλίζω) + 
παραγ. επίθηµα -ηνός]. 

σκαλί (το) {σκαλ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. το καθένα από τα επάλληλα, 
οριζόντια επίπεδα, από τα οποία αποτελείται η σκάλα: κατέβηκε δνο-
δυο τα ~ || ανέβηκε τρέχοντας τα - και έφθασε στην είσοδο ΣΥΝ. 
σκαλοπάτι, (λόγ.) βαθµίδα, αναβαθµός 2. (µτφ.) κάθε στάδιο στην 
εξελικτική πορεία προσώπων, καταστάσεων κ.λπ.: προσπαθούσε µε 
κάθε τρόπο ν' ανέβει τα - τής εξουσίας· ΦΡ. σκαλί-σκαλί κατά στά-
δια, βαθµιαία, κλιµακωτά: ανέβηκε ~ την ιεραρχία. — (υποκ.) σκα-
λάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού µτγν. σκάλα (βλ.λ.)]. 

σκαλιερα (η) {δύσχρ. σκαλιερών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. η σχοινένια σκάλα 
που χρησιµοποιούν στα πλοία, καθώς και καθένα από τα µικρά σχοι-
νιά που δένονται οριζόντια στα ξάρτια σχηµατίζοντας σχοινένια 
σκαλοπατάκια: «Πάνω στις ~ σε σειρά δώδεκα σειρήνες κρεµασµέ-
νες» (Ν. Καββαδίας). [ETYM. < σκάλα + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. 
σκαλίζω ρ. µετβ. {σκάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. χτυπώ και ανα-
στρέφω ελαφρά και επιφανειακά το έδαφος, ιδ. γύρω από ρίζες φυ-
τών, µε ειδικό όργανο ή εργαλείο: πρέπει να σκαλίσετε τα φυτά, για να 
αεριστεί το χώµα και να αναπνεύσουν οι ρίζες || ~ το χώµα | τον κήπο || 
(µτφ.) ~ τη µύτη µου (ψηλαφώ ή ξύνω το εσωτερικό της µε το 
δάχτυλο) 2. (για ζώα) σκάβω ελαφρά το χώµα: η γάτα σκάλιζε το χώµα 
|| (παροιµ.) « σκαλίζοντας η κότα βγάζει τα µάτια της» (για όσους 
ανακινούν διάφορα ζητήµατα, τα οποία αποβαίνουν τελικά επιζήµια 
για τους ίδιους) 3. (κατ' επέκτ.) ανακινώ (τα αναµµένα κάρβουνα, τα 
ξύλα κ.λπ., για να δυναµώσει η πυρά): πήγε στο τζάκι και σκάλιζε 
σκεφτικός τη φωτιά || µη σκαλίζεις τη στάχτη, γιατί µπορεί να πεταχτεί 
καµιά σπίθα 4. ανοίγω κοιλώµατα, σχηµατίζω παραστάσεις στην 
επιφάνεια µετάλλου, µαρµάρου ή ξύλου, χαράζοντας την µε ειδικό 
εργαλείο: σκάλισε τ' όνοµα του σ'ένα δέντρο || οι διασηµότεροι γλύπτες 
τής εποχής σκάλισαν τη µορφή του στο µάρµαρο || έπιπλο σκαλισµένο 
στο χέρι ΣΥΝ. λαξεύω, σµιλεύω, γλύφω 5. ανακατεύω πράγµατα 
τοποθετηµένα σε σειρά ή ψαχουλεύω: µη σκαλίζεις τα χαρτιά | τη 
βιβλιοθήκη µου || µια ώρα σκάλιζα την τσάντα µου, αλλά τα κλειδιά 
δεν τα βρήκα || (µτφ.) ~ τη µνήµη µου (προσπαθώ να θυµηθώ κάτι) 6. 
(µτφ.) περιεργάζοµαι το εσωτερικό αντικειµένου, συσκευής κ.λπ., το 
πειράζω ή/και το χαλάω µαστορεύοντας: µη σκαλίζεις το ρολόι µου! || 
το βίντεο χάλασε, γιατί το σκάλισες 7. (µτφ.) ερευνώ κάτι λεπτοµερώς, 
το αναζητώ επίµονα ή επιδιώκω να το εξιχνιάσω, να το φέρω στο 
φως: είναι ανώφελο να σκαλίζουµε το παρελθόν || συνεχίζει να 
σκαλίζει την υπόθεση, επειδή θέλει να µάθει την αλήθεια || ~ παλιές 
έριδες ΣΥΝ. ανασκαλεύω, ξεσκαλίζω- ΦΡ. τα σκαλίζω ερευνώ για 
κάτι (σε υπόθεση που θεωρείται ότι έχει λήξει): Τι θες και τα 
σκαλίζεις; Θες να βρεις τον µπελά σου; || Άσ' τα, µην τα σκαλίζεις! 
Πρόκειται για βρόµικη ιστορία. — σκάλισµα (το). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
σκάλλω «σκαλίζω, σκάβω» < *σκάλ-}ω < θ. σκαλ-< *skl-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *(s)kel- «κόβω», πβ. λιθ. skiliù «σχίζω - σκαλίζω τη 
φωτιά», γοτθ. skilja «χασάπης», αρχ. γερµ. scala «φλοιός, φλούδα» (> 
γερµ. Schale) κ.ά. Στην ίδια I.E. ρίζα (χωρίς το αρχικό *s-) ανάγονται 
και οι τ. κολάπτω, κόλος, κλώ (-άω) κ.ά.]. σκαλιστήρι (χ0) 
{σκαλιστήρ-ιού | -ιών} το εργαλείο µε το οποίο σκαλίζει κανείς, η 
µικρή σκαπάνη που χρησιµοποιείται για ελαφρό σκάψιµο τού 
χώµατος στις κηπουρικές εργασίες. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. σκαλιστήριον < σκαλίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. 
κ. ησυχασ-τήριον, βασανισ-τήριον]. σκαλιστής (ο) 1. ο εργάτης που 
σκαλίζει, που ασχολείται µε το ελαφρό σκάψιµο τού χώµατος γύρω 
από τις ρίζες των φυτών 2. (κατ' επέκτ.) ο καλλιτέχνης που χαράζει ή 
σµιλεύει παραστάσεις πάνω σε ξύλο, µάρµαρο κ.λπ. ΣΥΝ. χαράκτης, 
γλύπτης. σκαλιστίκος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σκαλιστή 
και το σκάλισµα ή που χρησιµεύει στην εργασία αυτή: ~ εργαλείο | 
µηχανή | βοήθηµα 2. (ειδικότ.) (α) ΖΩΟΛ. σκαλιστικό πτηνό το 
ορνιθόµορφο 

(βλ.λ.) πτηνό (β) ΓΕΩΠ. σκαλιστική καλλιέργεια κάθε καλλιέργεια φυ-
τών που χρειάζεται να σκαλίζονται συχνά, όπως είναι λ.χ. η πατάτα, 
το καρώτο, τα τεύτλα κ.ά. 3. (ειδικότ.) σκαλιστικό (τα) η χρηµατική 
αµοιβή τού σκαλιστή για την εργασία του, τα έξοδα για το σκάλι-
σµα. 

σκαλιστός, -ή, -ό 1. (για επιφάνειες) (α) αυτός που έχει χαραχθεί ή 
λαξευθεί, που φέρει σκαλισµένες παραστάσεις καλλιτεχνικού χαρα-
κτήρα: ~ έπιπλο | κόσµηµα | τέµπλο ΣΥΝ. σκαλισµένος, χαρακτός, γλυ-
πτός, λαξευτός, σµιλευτός, τορνευτός ANT. ασκάλιστος, αλάξευτος, 
ασµίλευτος (β) σκαλιστό (το) µικρή έκτυπη ζωγραφιά 2. (σπάν. για 
έδαφος) αυτός που έχει σκαλιστεί, που έχει σκαφτεί επιφανειακά 
ΣΥΝ. (συχνότ.) σκαλισµένος. 

σκαλίτσα (η) → σκάλα 
σκαλµίσκος (ο) [1858] (λόγ.) ΝΑΥΤ. µικρό και παχύ τεµάχιο ξύλου σε 

σχήµα ατράκτου, που φέρει ειδική γλυφή στην περιφέρεια του και 
χρησιµεύει για το δέσιµο ή/και τη σύσφιξη τού σχοινιού των σηµαι-
ών. 
[ΕΤΥΜ. < σκαλµός (βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -ίσκος (πβ. κ. αστερ-
ίσκος)]. 

σκαλµοδόκη (η) [1858] (λόγ.) ΝΑΥΤ. ειδική σανίδα τής κουπαστής που 
φέρει οπές, µέσα στις οποίες σφηνώνονται οι σκαλµοί των λέµβων. 
[ΕΤΥΜ. < σκαλµός + -δόκη < δέχοµαι]. 

σκαλµός κ. σκαρµός (ο) ΝΑΥΤ. κυλινδρικός πάσσαλος από ξύλο ή 
µέταλλο, προσαρµοσµένος κατακόρυφα στην κουπαστή λέµβου, στο 
ελεύθερο άνω άκρο τού οποίου προσδένεται το κουπί µε θηλιά: δί-
κρανος | δικρανωτός ~ (που το πάνω άκρο του καταλήγει σε διχάλα, 
στην οποία στηρίζεται και περιστρέφεται το κουπί τής λέµβου). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., < θ. σκαλ- τού ρ. σκάλλω (βλ. λ. σκαλίζω) + πα-
ραγ. επίθηµα -µός. Η λ. συνδ. µε άλλους I.E. τ., που δηλώνουν εργα-
λεία (πβ. αρχ. σκανδ. skalm «αιχµή πιρουνιού», ολλ. schalm «λεπτή 
σανίδα»), όπως και µε τ. χωρίς αρχικό s- (πβ. λιθ. kélmas «κορµός δέ-
ντρου», αγγλ. helm «λαβή πηδαλίου»)]. 

σκαλοπάτι (το) {σκαλοπατ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το καθένα από τα 
επάλληλα, οριζόντια επίπεδα, από τα οποία αποτελείται η σκάλα: κα-
τέβηκε αργά τα ~ τού υπουργείου || ανέβηκε σαν σίφουνας τα ~ και 
χτύπησε την πόρτα ΣΥΝ. σκαλί, (λόγ.) βαθµίδα, αναβαθµίδα, αναβαθ-
µός 2. (µτφ.) στάδιο σε εξελικτική πορεία προσώπου, καταστάσεως, 
φαινοµένου κ.λπ.: έκανε το παν για ν' ανέβει τα ~ τής ιεραρχίας || η 
ιταλίδα σταρ ανήλθε στο ψηλότερο ~ τής διασηµότητας || άλλαξε 
ιδέες, µόλις ανέβηκε µερικά ~ στην κοινωνία. — (υποκ.) σκαλοπατάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < σκάλα + -πάτι < πατώ]. 

σκαλοπίνι (το) {σκαλοπιν-ιού | -ιών} το εσκαλόπ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. scaloppina < γαλλ. escalope, στην αρχική σηµ. «τρόπος 
παρασκευής βοείου κρέατος», αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλ. γαλλ. 
eschalope «καρυδότσουφλο» < escale «κέλυφος» (> γαλλ. escale) µε 
την επίδρ. τού p. envelopper «τυλίγω»]. 

σκαλοποδαρο (το) (λαϊκ.) το καθένα από τα δύο µεγάλα δοκάρια, στα 
οποία στηρίζονται τα σκαλοπάτια φορητής σκάλας. 

σκαλτσούνι (το) {σκαλτσουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. νηστήσιµο γλύκυ-
σµα, που παρασκευάζεται µε ζύµη παραγεµισµένη µε καρύδι, µέλι, 
καννέλα και άλλα υλικά · 2. (λαϊκ.-σπάν.) χοντρή, αντρική µάλλινη 
κάλτσα, που φοριέται µέσα στο σπίτι για παντόφλα. — (υποκ.) σκαλ-
τσουνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < α- προθεµ. + καλτσούνι (< ιταλ. calzone), πβ. κ. κόνις - σκό-
νη]. 

σκαλώνω ρ. αµετβ. {σκάλω-σα, -µένος} (λαϊκ.) 1. πιάνοµαι σε αιχµηρό 
αντικείµενο ή εγκλωβίζοµαι σε στενό χώρο έτσι, ώστε να περιορίζεται 
η ελευθερία των κινήσεων µου: το φόρεµα της σκάλωσε σ' ένα καρφί 
ΣΥΝ. αγκιστρώνοµαι, σφηνώνοµαι 2. (µτφ.) σταµατώ την πορεία, την 
εξέλιξη µου κ.λπ., διότι προσκρούω σε εµπόδιο ή ανακόπτοµαι από 
κάτι: κάπου σκάλωσε η δουλειά || η υπόθεση σκάλωσε στις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες || έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο 
πληροφοριών και έναν µηχανισµό ακριβείας που δεν σκαλώνει που-
θενά ΣΥΝ. σκοντάφτω, προσκόπτω. — σκάλωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < µτγν. σκάλα (βλ.λ.)]. 

σκαλωσιά (η) (λαϊκ.) πρόχειρο κατασκεύασµα από σανίδες στηριγ-
µένες σε δοκάρια, το οποίο στήνεται γύρω από κτήριο που ανεγείρε-
ται ή επισκευάζεται, για να κινούνται και να εργάζονται πάνω σε 
αυτό οι χτίστες και οι τεχνίτες: οι κακοφτειαγµένες ~ προξενούν συ-
χνά εργατικά ατυχήµατα || θα στήσουν σκαλωσιές, για να επισκευά-
σουν το καµπαναριό τής εκκλησίας ΣΥΝ. (λόγ.) ικρίωµα. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< θ. σκαλωσ- τού ρ. σκαλώνω (αόρ. σκάλωσα) + -ιά (πβ. περπατησ-
ιά)]. 

σκαλωτός, -ή, -ό αυτός που διαθέτει σκαλοπάτια ή σχηµατίζει σκά-
λες, κλίµακες: - οδός | µονοπάτι || (µτφ.) ~ µαλλιά ΣΥΝ. βαθµιδωτός, 
κλιµακωτός ANT. ακλιµάκωτος, αβαθµίδωτος. 

σκάµµα (το) {σκάµµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. κάθε σκαµµένο µέρος, κοι-
λότητα που έχει σχηµατιστεί στο έδαφος µε σκάψιµο ΣΥΝ. λάκκος, 
τάφρος 2. (ειδικότ.) χώρος σκαµµένος και στρωµένος µε άµµο, στον 
οποίο τελούνται διάφορα αγωνίσµατα, όπως λ.χ. το άλµα εις µήκος, 
η πάλη κ.ά.: ο αθλητής πήδηξε στο ~ 3. (κατ' επέκτ.) ο αντίστοιχος 
χώρος γυµναστηρίου, σχολείου κ.λπ., στον οποίο γίνεται η προπόνη-
ση για τα παραπάνω αγωνίσµατα. [ΕΤΥΜ αρχ. < *σκάπ-µα (µε 
αφοµοίωση) < σκάπτω (βλ. λ. σκάβω)]. 

σκαµνάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. µικρό σε µέγεθος σκαµνί (βλ.λ.) 2. 
σκαµνάκια (τα) παιδικό παιχνίδι, κατά το οποίο δύο παιδιά συµπλέ-
κουν τα χέρια τους µε τρόπο ώστε να σχηµατίζουν είδος καθίσµατος, 
όπου κάθεται ή πατάει ένα τρίτο 3. (στο ποδόσφαιρο) αντιαθλητική 
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κίνηση κατά τη διεκδίκηση τής µπάλας στον αέρα από δύο αντιπάλους, κατά 
την οποία ο ένας παίκτης σκύβει κάνοντας τον αντίπαλο του που έχει κάνει 
άλµα να πέσει κάτω: κάνω ~ σε κάποιον. 

σκαµνί (το) {σκαµν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. απλό, ξύλινο κάθισµα χωρίς στήριγµα 
για την πλάτη: πήρε ένα - και κάθισε δίπλα µου || πάτησε σ' ένα ~, για να βλέπει 
καλύτερα την παρέλαση 2. (ειδικότ.) το εδώλιο τού κατηγορουµένου στο 
δικαστήριο- κυρ. στη ΦΡ. καθίζω | στέλνω (κάποιον) στο σκαµνί οδηγώ 
(κάποιον) στο δικαστήριο, σε δίκη ως κατηγορούµενο: αυτή τη φορά θα τον 
καθίσει στο σκαµνί µε τα στοιχεία που έχει εναντίον του. — (υποκ.) σκαµνάκι 
(το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. σκαµνίον, υποκ. τού µτγν. σκάµνον < λατ. 
scamnum «βάθρο, σκαµνί»]. 

σκαµπαβία (η) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. ελαφριά άκατος ή λέµβος, που χρησιµοποιείται σε 
πολεµικά κυρ. πλοία ή σε λιµάνια για βοηθητικές εργασίες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scappavia, αρχική σηµ. «υπεκφυγή, µυστική έξοδος», < 
scappare «φεύγω, διαφεύγω» (< µτγν. λατ. *excappare, πβ. γαλλ. échapper) + 
via «δρόµος»]. 

σκαµπάζω ρ. µετβ. {σκάµπασα} (εκφραστ.) µπαίνω στο νόηµα πράγµατος, το 
αντιλαµβάνοµαι µε τον νου: κάτι σκάµπαζε από νοµικά, αλλά όχι και πολλά 
πράγµατα || εδώ χρειάζεται άνθρωπος που να σκαµπάζει από διαχείριση || δεν 
ήθελε να παραδεχτεί ότι δεν σκα-µπάζει από τέτοια ΣΥΝ. κατανοώ, 
καταλαβαίνω, χαµπαριάζω· ΦΡ. δεν σκαµπάζω νρυ | ντιπ δεν ξέρω ή δεν 
καταλαβαίνω τίποτε, δεν έχω καµία γνώση (σε ένα θέµα ή αντικείµενο): δεν 
σκαµπάζει ντιπ από γεωγραφία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σκαµβάζω «είµαι διεστραµµένος - βλέπω» < µτγν. σκαµβός 
«κυρτός, στραβός», µε επίθηµα -µβος, πβ. κλα-µβός, θρα-µβός, κρά-µβος. Η λ. 
είναι αβεβ. ετύµου- αν το αρχικό σ- θεωρηθεί θεµατικό, τότε η λ. συνδ. πιθ. µε 
το ρ. σκάζω «χωλαίνω», ενώ αν θεωρηθεί προθεµ., φαίνεται πιθανότερη η 
συσχέτιση µε το ρ. κάµπτω]. 

σκαµπανεβαζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) ΝΑΥΤ. (για πλοία) ταρακουνιέµαι λ.χ. προς τη µία και προς την άλλη 
πλευρά λόγω των κυµάτων, ταλαντεύοµαι: µόλις µπήκε στο λιµάνι, το καράβι 
σταµάτησε να σκαµπανεβάζει ΣΥΝ. κλυδωνίζοµαι, ανεβοκατεβαίνω, (λόγ.) 
προνευστάζω ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να ταρακουνιέται, να 
ανεβοκατεβαίνει: τα κύµατα µας σκαµπανέβαζαν όλη την ώρα ΣΥΝ. 
κλυδωνίζω. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό τού σκαµπαβία (βλ.λ.) και τού ρ. 
ανεβάζω]. 

σκαµπανέβασµα (το) {σκαµπανεβάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. (για πλοίο) 
το ταρακούνηµα και το ανεβοκατέβασµα (στην τρικυµία): ΤΟ ~ τής βάρκας 
λόγω τής θαλασσοταραχής ΣΥΝ. κλυδωνισµός, (λόγ.) προνευστασµός ΑΝΤ. 
(λόγ.) διατειχισµός, (λαϊκ.) µπόντζι 2. (µτφ.) η αυξοµείωση, οι µεταπτώσεις: 
τα ~ των τιµών || η απόδοση του έχει σκαµπανεβάσµατα ΣΥΝ. διακύµανση 
ΑΝΤ. σταθερότητα. 

σκαµπίλι (το) {σκαµπιλ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ηχηρό και δυνατό χτύπηµα στο 
µάγουλο, που δίνεται µε την παλάµη τού χεριού: έτσι µου 'ρθε να του δώσω 
δύο ~ µπροστά σε όλο τον κόσµο || του άξιζε ένα - ΣΥΝ. (λόγ.) ράπισµα, 
κόλαφος, (καθηµ.) σκαµπίλισµα, χαστούκι, (λαϊκ.) µπάτσος. — (υποκ.) 
σκαµπιλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Η λ. αποσπάστηκε από το γαλλ. brusquembille «χαστούκι - είδος 
χαρτοπαιγνίου», από παρωνύµιο τού κωµικού Deslauriers (17ος αι.)]. 

σκαµπιλίζω ρ. µετβ. {σκαµπίλισα} (λαϊκ.) δίνω σκαµπίλι (βλ.λ.), χτυπώ 
(κάποιον) µε την παλάµη στο πρόσωπο: φύγε από εδώ µη σε σκαµπιλίσω! 
ΣΥΝ. ραπίζω, χαστουκίζω, (λαϊκ.) µπατσίζω. — σκαµπίλισµα (το). 

σκαµπό (το) {άκλ.} χαµηλό, ξύλινο ή µεταλλικό κάθισµα χωρίς πλάτη ΣΥΝ. 
σκαµνί, σκαµνάκι. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. escabeau < λατ. scabellum, παράλλ. τ. τού scamellum, υποκ. 
τού scamnum «βάθρο, σκαµνί» (βλ. κ. σκαµνί)]. 

σκαµπρόζικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που έχει χαριτωµένο ερωτικό και 
σκανδαλιστικό περιεχόµενο: ~ αστείο | ανέκδοτο | ιστορία | λεπτοµέρεια ΣΥΝ. 
πικάντικος, πιπεράτος. 

σκαµπρόζος, -α, -ο (καθηµ. για πρόσ.) αυτός που προκαλεί ερωτική επιθυµία: ~ 
γυναίκα ΣΥΝ. αισθησιακός, προκλητικός, σκανταλιάρης ΑΝΤ. (µτφ.) κρύος, 
ψυχρός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scabroso «τραχύς, ανώµαλος» < scabro (ίδια σηµ.) < λατ. 
scaber «τραχύς, ρυπαρός»]. 

σκανάρω ρ. µετβ. {σκάναρ-α κ. -ισα, -ισµένος} σαρώνω, µεταφέρω κείµενο ή 
εικόνα στον υπολογιστή µε σαρωτή (σκάνερ). — σκανάρι-σµα (το). [ΕΤΥΜ 
Βλ. λ. σκάνερ]. 

σκανδάλη (η) {δύσχρ. σκανδάλων} ΤΕΧΝΟΛ. Ο µικρός, σιδερένιος µοχλός στην 
εξωτερική επιφάνεια πυροβόλου όπλου, που αποτελεί το κύριο εξάρτηµα τού 
πυροδοτικού µηχανισµού του και ο οποίος, καθώς πιέζεται µε το δάχτυλο, 
επιτρέπει την προώθηση τού επικρου-στήρα, που µε τη σειρά του προκαλεί 
έτσι την εκπυρσοκρότηση: βρίσκοµαι µε το δάχτυλο στη ~ (είµαι έτοιµος να 
πυροβολήσω) || πατώ | πιέζω | τραβώ τη ~ (πυροβολώ). 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού ουσ. σκάνδαλον (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους]. 

σκανδαλιά (η) → σκανταλιά 
σκανδαλιάρης, -α, -ικο → σκανταλιάρης 
σκανδαλίζω κ. (λαϊκ.) σκανταλίζω ρ. µετβ. {σκανδάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 

προκαλώ ηθικά (κάποιον), συµπεριφέροµαι µε τρόπο που θίγει το κοινό 
αίσθηµα: µια γυµνή φωτογραφία µάς σκανδαλίζει λιγότερο σήµερα από όσο στο 
παρελθόν || τα έργα αυτά σκανδάλισαν το κοινό || - κάποιον µε τη συµπεριφορά | 
τις δηλώσεις | την εµφάνιση µου ΣΥΝ. σοκάρω 2. βάζω (κάποιον) σε πειρασµό, 
προκαλώ (κά- 

ποιον) να κάνει ή να σκεφτεί κάτι πονηρό: το ντύσιµο της είναι προκλητικό και 
σκανδαλίζει τους άντρες 3. γίνοµαι αιτία σκανδάλου, δηµιουργώ τις 
προϋποθέσεις ή δίνω την αφορµή για σκάνδαλο: µια σχέση που σκανδάλισε την 
αθηναϊκή κοινωνία. — σκανδαλισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < σκάνδαλον (βλ.λ.). Η λ. πρωτοαπαντά στην Κ.∆. µε τη σηµ. 
«παρεµβάλλω πρόσκοµµα, nayiòa» (πβ. Ματθ. 5, 29: ει δέ ο οφθαλµός σου ό 
δεξιός σκανδαλίζει σε, έ'ξελε αυτόν και βάλε από σου)]. 

σκανδαλιστικός, -ή, -ό αυτός που σκανδαλίζει: ~ θέαµα | φωτογραφία | 
ανάγνωσµα | λεπτοµέρεια | εµφάνιση | πρόταση | εικόνα | στάση ΣΥΝ. 
προκλητικός, ερεθιστικός ANT. σεµνός. 

σκάνδαλο κ. (λαϊκ.) σκάνταλο (το) {σκανδάλ-ου | -ων} 1. κάθε πράξη, γεγονός, 
κατάσταση κ.λπ. που αντιβαίνει στις καθιερωµένες αντιλήψεις περί ηθικής, 
θίγει το κοινό αίσθηµα ή τις ηθικές αρχές (κάποιου) προκαλώντας δυσφορία 
και αγανάκτηση: προκαλεί | είναι ~ να κυκλοφορεί ακόµη ελεύθερος! || ξεσπά | 
αποσοβείται το ~ || αποκαλύπτω | συγκαλύπτω το - || κοινωνικτό | πολιτικό | 
ερωτικό | πολύκροτο- || ~ διαφθοράς | δωροδοκίας | κατασκοπίας- ΦΡ. ροζ 
σκάνδαλο σκάνδαλο σχετικό µε σεξουαλικές δραστηριότητες: νέο ~ συντά-
ραξε τον βρετανικό πολιτικό κόσµο 2. (συνεκδ.) η κατακραυγή, η δυσφορία και 
η αγανάκτηση που προκαλείται από πράξη ή συµπεριφορά, η οποία προκαλεί 
την ηθική: συνέχισε να προκαλεί µε τις τολµηρές εµφανίσεις του, χωρίς να 
λογαριάζει το ~ || έφυγε στο εξωτερικό, µέχρι να κοπάσει το ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
πέτρα (του) σκανδάλου βλ. λ. πέτρα (β) ΝΟΜ. πρόκληση σκανδάλου (µε 
ακόλαστες πράξεις) αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος δηµοσίως 
επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί µε αυτήν σκάνδαλο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκάνδαλον, τεχν. όρ., αρχική σηµ. «ξύλινο εξάρτηµα 
(παγίδας)», που συνδ. µε λατ. scandere «ανεβαίνω, περπατώ», µέσ. ιρλ. 
scendit «ορµούν», πιθ. κ. σανσκρ. skandati «πηδώ, χοροπηδώ». Η σηµερινή 
σηµ. «αφορµή φιλονικίας, έριδας» έχει την αφετηρία της στη χρήση τής λ. 
στην Κ.∆., όπου είναι επίσης συχνή η συνεκδοχική σηµ. «παγίδα, πρόσκοµµα» 
(πβ. ΑΊωάνν. 2,10: ό αγαπών τον άδελφόν αυτού εν τφ φωτΊ µένει, και 
σκάνδαλον εν αύτφ ούκ εστίν)]. 

σκανδαλοθηρία (η) {χωρ. πληθ.} το κυνήγι των σκανδάλων, η επίµονη 
αναζήτηση και αποκάλυψη σκανδάλων και η συνεχής προβολή τους από τον 
Τύπο και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας: η εφηµερίδα µας δεν πρόκειται να 
προσχωρήσει στη δηµοσιογραφία τής ~ || το κανάλι του επιδίδεται τον τελευταίο 
καιρό σε µια ασύδοτη ~. — σκαν-δαλοθήρας (ο/η) [1887], σκανδαλοθηρικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ < σκάνδαλο + -θηρία < θήρα «κυνήγι»]. 

σκανδαλοθηρώ ρ. αµετβ. (σκανδαλοθηρείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
κυνηγώ σκάνδαλα, επιδιώκω µετά µανίας την αποκάλυψη σκανδάλων: ένα 
έντυπο που σκανδαλοθηρεί συστηµατικά. [ΕΤΥΜ < σκάνδαλο + -θηρώ < θήρα 
«κυνήγι»]. 

σκανδαλολογία (η) {σκανδαλολογιών} η συνεχής συζήτηση περί σκανδάλων, 
επίµονη ανασχόληση µε τα διάφορα σκάνδαλα, ιδίως από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης: αν θέλουµε να πραγµατοποιηθούν τα µεγάλα έργα, θα πρέπει να 
πάψουµε να συντηρούµε τη ~ γι5ρω από αυτά. — σκανδαλολογικός, -ή, -ό. 

σκανδαλσλογώ ρ. αµετβ. {σκανδαλολογείς... | σκανδαλολόγησα} ασχολούµαι 
συνεχώς µε σκάνδαλα, κάνω δηµόσια συζήτηση περί σκανδάλων: οι 
προλαλήσαντες, αντί να επιχειρηµατολογήσουν, προτίµησαν να 
σκανδαλολογήσουν. 

σκανδαλοπλόκος, -ος, -ο (λόγ. για πρόσ.) αυτός που επινοεί, που µηχανεύεται 
σκάνδαλα: ~ δηµοσιογράφος ΣΥΝ. σκανδαλοποιός. [ΕΤΥΜ µεσν. < σκάνδαλον 
+ -πλόκος < πλέκω]. 

σκανδαλοποιος, -ός, -ό [µεσν.] (λόγ.) αυτός που δηµιουργεί ή προκαλεί 
σκάνδαλα ΣΥΝ. σκανδαλοπλόκος, (λαϊκ.) σκανταλιάρης. 

σκανδαλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σκανδαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 
αυτός που έχει τον χαρακτήρα σκανδάλου (βλ.λ.), που προκαλεί το δηµόσιο 
αίσθηµα, τη γενική αποδοκιµασία και αγανάκτηση: ~ συµπεριφορά | 
µεροληψία | εύνοια ! σύµβαση | εξαίρεση | προνόµιο | παροχή | απόφαση ANT. 
άψογος, άµεµπτος. — σκανδαλωδώς επίρρ. [1855]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

Σκανδιναβία (η) [1854] περιοχή τής Β. Ευρώπης που βρέχεται από τον 
Αρκτικό Ωκεανό, τη Νορβηγική, τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα και τον 
Κόλπο τής Φινλανδίας· περιλαµβάνει τη ∆ανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και 
τη Φινλανδία. Επίσης Σκανδιναβική (Χερσόνησος). — Σκανδιναβός (ο), 
Σκανδιναβή (η), σκανδιναβικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < λατ. Scandinavia < µεσν. λατ. Scandia (πβ. σουηδ. Skâne, Ν. πε-
ριοχή τής Σουηδίας, αγν. ετύµου) + -navia, από αρχ. γερµ. λ. µε τη σηµ. 
«νησί»]. 

σκανδιναβικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σκανδιναβία και 
τους Σκανδιναβούς: ~ λογοτεχνία | προϊόντα | ήθη | έθιµα 2. Σκανδιναβική 
Χερσόνησος η Σκανδιναβία (βλ.λ.) 3. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. σκανδιναβικές 
γλώσσες οι γλώσσες ∆ανική, Σουηδική, Νορβηγική, Ισλανδική και εκείνη των 
Νήσων Φερόες. 

σκάνδιο (το) {σκανδίου} ΧΗΜ. µαλακό αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Sc) 
(βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. scandium < µεσν. λατ. Scandia, επειδή ανακαλύφθηκε στη 
Σκανδιναβία]. 

σκάνερ (ο/το) ΤΕΧΝΟΛ. Ο σαρωτής (κειµένων και εικόνων) (βλ. λ. σα-ρωτής). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. scanner < p. scan «εξετάζω λεπτοµερώς - σαρώνω»]. 

σκανταγιάρω κ. σκανταλιάρω ρ. αµετβ. {σκανταγιάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 
µετρώ το βάθος τής θάλασσας ή διερευνώ τη διαµόρφωση τού βυθού της µε 
το σκαντάγιο (βλ.λ.). 
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σκαντάγιο κ. σκαντάλιο (το) {σκανταγ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. όργανο σε 
σχήµα βολίδας, µε το οποίο µετριέται από το πλοίο το βάθος τής θάλασσας 
µέχρι τα πενήντα περίπου µέτρα και επιπλέον εξετάζεται η διαµόρφωση τού 
βυθού της ΣΥΝ. βολίδα. [ΕΤΥΜ. < βεν. scandagio «βολίδα, βυθόµετρο» < 
δηµώδ. λατ. scandalium < µτγν. λατ. *scandäculum < λατ. scandere 
«ανεβαίνω»]. 

σκανταλιά κ. σκανδαλιά (η) (λαϊκ.) κάθε παρεκτροπή από όσα επιβάλλει η τάξη 
και η ορθή συµπεριφορά, πράξη που υποδηλώνει έλλειψη πειθαρχίας: τα 
παιδιά χαλούσαν τον κόσµο µε τις φωνές τους κι έκαναν συνεχώς σκανταλιές 
ΣΥΝ. αταξία. 

σκανταλιάρης, -α, -ικο κ. σκανδαλιάρης {σκανταλιάρηδες} (λαϊκ.) 1. αυτός 
που δίνει αφορµές για έριδες, φιλονικίες κ.λπ. ΣΥΝ. σκανδαλοποιός 2. (ειδικότ. 
για παιδιά) αυτός που κάνει σκανταλιές (βλ.λ.), που είναι διαρκώς ανήσυχος 
και δεν πειθαρχεί στις εντολές των µεγάλων: ο γυιος σου είναι ο πιο ~ απ'όλη 
την παρέα ΣΥΝ. άτακτος, ανήσυχος, απείθαρχος, ζιζάνιο, ταραξίας 3. αυτός 
που προκαλεί ερωτικά, που βάζει σε πειρασµό. 
[ΕΤΥΜ. < σκάνταλο (< σκάνδαλο) + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. παι-
χνιδιάρης]. 

σκανταλιάρικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. σκανταλιάρης (βλ.λ.) 2. (ως επίθ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τον σκανταλιάρη και τις ενέργειες του: ~ συµπεριφορά | βλέµµα. 
— σκανταλιάρικα επίρρ. 

σκανταλιάρω ρ. → σκανταγιάρω 
σκανταλίζω ρ. ~> σκανδαλίζω 
σκαντάλΐΌ (το) → σκαντάγιο 
σκάνταλο (το) → σκάνδαλο 
σκάντζα (η) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. η αλλαγή, η αντικατάσταση, ιδ. στη ΦΡ. σκάντζα 

βάρδια βλ. λ. βάρδια 2. η µεταβολή τής θέσης ορισµένων δοκαριών, τα οποία 
συγκρατούν τα πανιά τού πλοίου, ιδίως κατά τις απότοµες στροφές ή τις 
αναστροφές του. [ΕΤΥΜ. < σκαντζάρω (υποχωρητ.)]. 

σκαντζάρω ρ. µετβ. {σκάντζαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. αντικαθιστώ 
(κάποιον), µπαίνω στη θέση άλλου, αλλάζω βάρδια ή σκοπιά (µε κάποιον): 
«νωρίς µπατάρισε ο καιρός κι έχει χαλάσει | σκαντζάρι-σες, µα σε κρατά λύπη 
µεγάλη...» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. αναπληρώνω, αλλάζω 2. (ειδικότ.) 
µεταβάλλω τη θέση ορισµένων δοκαριών που συγκρατούν τα πανιά τού 
πλοίου, τα τραβώ προς την άλλη πλευρά του. — σκαντζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. scangiar «φεύγω, αποµακρύνοµαι» < λατ. campsäre, από τον 
αρχ. αόρ. κάµψαι τού ρ. κάµπτω, οπότε πρόκειται για αντιδάν.]. 

σκαντζόχοιρος (ο) 1. µικρό εντοµοφάγο θηλαστικό των εύκρατων περιοχών τής 
Ευρώπης και τής Ασίας, σε χρώµα καφέ ή γκρίζο, µε στρογγυλό σώµα, 
µυτερό ρύγχος, ατροφική ουρά και βελόνες στη ράχη αντί για τρίχωµα· έχει 
την ικανότητα να µαζεύεται και να σχηµατίζει µια µικρή, αγκαθωτή σφαίρα, 
όταν αντιλαµβάνεται κίνδυνο 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου τα µαλλιά είναι 
σκληρά, άγρια και πεταχτά. — (υποκ.) σκαντζοχοιράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κανθόχοιρος (µε τσιτακισµό -νθ- > -τθ- > -τσ- και ηχη-
ροποίηση) < αρχ. άκανθόχοιρος (βλ.λ.)]. 

σκαπανέας (ο/η) {(θηλ.-έως) | -είς, -έων} (λόγ.) 1. (κυριολ.) πρόσωπο που 
εργάζεται µε τη σκαπάνη, που σκάβει ΣΥΝ. σκαφέας, (λαϊκ.) σκα-φτιάς 2. 
(κατ' επέκτ.) ΣΤΡΑΤ. ο στρατιώτης τού Μηχανικού που ασχολείται µε 
σκαπτικές εργασίες και τον ναρκοπόλεµο: εστάλη µια διµοιρία σκαπανέων για 
τη διάνοιξη τής σιδηροδροµικής γραµµής 3. (µτφ.) πρόσωπο που ανοίγει τον 
δρόµο στους άλλους, που πρώτος επινοεί ή δηµιουργεί κάτι καινούργιο σε 
οποιονδήποτε τοµέα τού επιστητού ή τής κοινωνικής δραστηριότητας: ~ τού 
πνεύµατος/ τής επιστήµης | τής προόδου | τής συµφιλίωσης των λαών | τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης ΣΥΝ. πρωτοπόρος, πρωτεργάτης, (λαϊκ.) 
µπροστάρης. Επίσης (λόγ.) σκαπανέας (ο/η) {σκαπανέως}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκαπανεύς, αρχική σηµ. «σκαφέας, σκαφτιάς», < σκαπάνη 
(βλ.λ.). Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το αγγλ. pioneer]. 

σκαπάνη (η) {σκαπανών} (λόγ.) 1. κάθε γεωργικό και χωµατουργικό εργαλείο 
που αποτελείται από επιµήκη σιδερένια κόψη µε οπή στο ένα άκρο, µέσα στην 
οποία σφηνώνεται η ξύλινη λαβή (στειλιάρι), και χρησιµοποιείται για το 
σκάψιµο γης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εργασιών που γίνονται µε τη βοήθεια 
τού εργαλείου αυτού: η αρχαιολογική ~ έφερε στο φως τα ερείπια τού 
προϊστορικού οικισµού. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. σκαπ- (τού ρ. σκάπτω, βλ. κ. σκάβω) 
+ παραγ. επίθηµα -άνη, που απαντά και σε άλλες λ., οι οποίες δηλώνουν εργα-
λεία, πβ. τρυπ-άνη, δόκ-αν-ον]. 

σκαπουλαρω ρ. µετβ. {σκαπούλαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) γλυτώνω, ξεφεύγω- κυρ. 
στη ΦΡ. τη σκαπουλαρω (i) διαφεύγω (χωρίς να γίνω αντιληπτός), 
εξαφανίζοµαι: τη σκαπούλαρε ο κλέφτης! ΣΥΝ. δραπετεύω, ξεφεύγω, 
ξεγλιστρώ, (οικ.) το σκάω (ii) (κατ' επέκτ., συχνότ.) διαφεύγω από κίνδυνο, 
απαλλάσσοµαι από κακό: θα είσαι πολύ τυχερός, αν τη σκαπουλάρεις || τη 
σκαπουλάρισε παρά τρίχα | µ' ένα πρόστιµο | µ ' ένα σπασµένο πόδι || είναι 
πολύ άρρωστος, αλλά πιστεύω ότι θα τη σκαπουλάρει (θα σωθεί) ΣΥΝ. 
γλυτώνω, σώζοµαι. — σκαπουλάρισµα (το). 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. scapolare «διαφεύγω, ξεφεύγω, αποφεύγω (εµπόδιο)» < µτγν. 
λατ. *excapulare «λύνοµαι από σχοινιά, απελευθερώνοµαι» < ex-+ capulus 
«θηλιά»]. σκαπτικός, -ή, -ό κ. σκαφτικός 1. αυτός που σχετίζεται µε το σκά-
ψιµο ή που είναι κατάλληλος για σκάψιµο: ~ εργαλείο | µηχανή 2. (ειδικότ.) 
σκαπτικά κ. σκαψτικά (τα) η αµοιβή τού σκαφτιά, τα έξοδα για το σκάψιµο 3. 
(ειδικότ.) ΖΩΟΛ. σκαπτικό (το) καθένα από τα έντοµα, το θηλυκό των οποίων 
σκάβει στοές στο χώµα, για να εναποθέσει σε αυτές τα αβγά του. σκαπτός, -ή, -
ό → σκαφτός 

σκάπτω ρ. → σκάβω 
σκάρα (η) → σχάρα 
σκαραβαίος (ο) 1. κολεόπτερο έντοµο µε στιλπνό σκούρο χρώµα, σώµα σχεδόν 

στρογγυλό, µε κεραίες, το οποίο τρέφεται µε κοπριά 2. (συνεκδ.) πήλινο 
αντικείµενο που φέρει παράσταση ή πολύτιµος λίθος λαξευµένος στο σχήµα 
τού εντόµου αυτού, το οποίο στην αρχαία Αίγυπτο εθεωρείτο ιερό και 
σύµβολο τής ανάστασης των νεκρών · 3. (καθηµ.) παλιό µοντέλο αυτοκινήτου 
τής εταιρείας Volkswagen µε χαρακτηριστικό σχήµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. scarabeus < *σκαράβειος (µε προθεµ. σ-, πβ. κόνις - 
σκόνη) < αρχ. κάραβος (βλ. λ. καραβίδα)]. 

σκαρδαµύσσω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) ανοιγοκλείνω 
τα µάτια, ανοιγοκλείνω συχνά τα βλέφαρα (πβ. κ. λ. ασκαρ-δαµυκτί). [ΕΤΥΜ 
αρχ., βλ. λ. ασκαρδαµυκτί]. 

σκαρί (το) {σκαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. η εσχάρα ναυπηγείου, δηλ. ο 
σκελετός πάνω στον οποίο στηρίζεται το πλοίο που ναυπηγείται ή 
επισκευάζεται: το καράβι είναι στα ~ (τώρα ναυπηγείται) || καράβι από σκαριού 
(που µόλις ναυπηγήθηκε)· ΦΡ. (µτφ.) (α) στα σκαριά κατά τη φάση (το στάδιο) 
τής σχεδίασης, τής προετοιµασίας: έχω πολλές δουλειές ~|| η εταιρεία µας έχει 
πολλές εκδόσεις - (β) βάζω (κάποιον) στα σκαριά παρακινώ (κάποιον) να 
κάνει κάτι ΣΥΝ. παρορµώ, παροτρύνω 2. (συνεκδ.) ο σκελετός ναυπηγούµενου 
πλοίου και κατ' επέκτ. το ίδιο το πλοίο: αγαπώ να κοιτάζω τα µεγάλα καλοτάξι-
δα ~ να βγαίνουν από το λιµάνι || «η Νοτιά [...] δεν ήτο ικανή να του αρπάση το 
~ του» (Α. Παπαδιαµάντης) 3. (κατ' επέκτ.) ο σκελετός οποιασδήποτε 
κατασκευής: το ~ τού σπιτιού | τού κτηρίου 4. (µτφ. για πρόσ.) η σωµατική 
διάπλαση, η κατασκευή και η κατάσταση τού σώµατος: ο Μάνος είναι γερό ~ || 
καλό | σιδερένιο | ατσάλινο | γεροδεµένο | αδύναµο | γέρικο - 5. (µτφ. για 
πρόσ.) ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψεως, ενέργειας και συµπεριφοράς κάθε 
ατόµου, η ιδιοσυγκρασία: το 'χει το - του και θυµώνει εύκολα || είναι ζηλιάρης, 
γιατί έτσι είναι το ~ του ΣΥΝ. χαρακτήρας, κράση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σκαρίον (µε αποβολή τού αρκτικού άτονου έ- και τροπή τού -
χ- στο αντίστοιχο κλειστό -κ-) < αρχ. έσχάριον | µτγν. έσχα-ρεϊον, υποκ. τού 
εσχάρα (βλ.λ.)]. 

σκαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκάρισα} (διαλεκτ.) ♦ 1. (µετβ.) βγάζω (το κοπάδι) 
στη βοσκή ♦ (αµετβ.) 2. (για βοσκήµατα) βγαίνω στη βοσκή 3. (µτφ.) 
σκορπίζοµαι εδώ κι εκεί ΣΥΝ. διασκορπίζοµαι. — σκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. σκαίρω «χορεύω, χοροπηδώ» (βλ. λ. σκιρτώ)]. 

σκαρίφηµα (το) {σκαριφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ελαφρό σχεδίασµα, πρόχειρο 
ιχνογράφηµα ΣΥΝ. σκίτσο, σχέδιο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σκαριφώµαι (-άο-) (όπως προκύπτει από το αρχ. συνθ. 
δια-σκαριφώµαι) «χαράσσω ελαφρά, ιχνογραφώ πρόχειρα» < θ. σκαριφ- < 
*skri-bh-, µηδενισµ. βαθµ. (µε υστερογενές -α- στην Ελληνική ως φωνήεν 
στηρίξεως) τού I.E. *(s)keri-bh- (< ρίζα *(s)ker-i «κόβω, χωρίζω», βλ. λ. κρί-
νω, κείρ-ω), που συνδ. µε το λατ. scribere «χαράσσω, γράφω», αρχ. γερµ. 
scrïban «γράφω» (< λατ. scribere), γερµ. schreiben κ.ά.]. 

σκαριφησµός (ο) [αρχ.] (ο) 1. ελαφρά και πρόχειρη ιχνογράφηση ΣΥΝ. 
σχεδίασµα, σκιτσάρισµα 2. (γενικότ.) το χάραγµα ή το ξύσιµο επιφάνειας: ~ 
τού τοίχου ΣΥΝ. χάραγµα, ξύσιµο 3. ΙΑΤΡ. η πρόκληση στο δέρµα 
επιφανειακών και επιπόλαιων αµυχών ή νυγµών, που δεν συνοδεύονται 
συνήθ. από αιµορραγία, µε στόχο την εκτέλεση δερµατικών δοκιµασιών ή 
ορισµένων εµβολιασµών, καθώς επίσης και για κοφτές βεντούζες 4. ΕΘΝΟΛ. το 
επιφανειακό χάραγµα τού δέρµατος, κυρ. στο πρόσωπο, που έχει τελετουργικό 
χαρακτήρα και χρησιµοποιείται από ορισµένους λαούς ως ένδειξη τής ηλικίας 
τού ατόµου, τής θέσης και τής λειτουργίας του µέσα στην κοινότητα κ.λπ. 

σκαριφώ κ. σκαριφίζω ρ. µετβ. {σκαριφάς... | σκαρίφ-ησα κ. -ισα) 1. χαράζω 
(κάτι) πρόχειρα, ξύνω (µια επιφάνεια) 2. σχεδιάζω γρήγορα, κάνω πρόχειρο 
ιχνογράφηµα ΣΥΝ. σκιτσάρω, ιχνογραφώ, σκιαγραφώ. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
σκαριφώ (-άω), όπως προκύπτει από το συνθ. κατα-σκαριφώ (-άω), βλ. λ. 
σκαρίφηµα]. 

σκαρλατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ΙΑΤΡ. η λοιµώδης νόσος οστρακιά 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < βεν. scarlatina < µεσν. λατ. scartata «είδος υφάσµατος» < περσ. 
saqirlât < αραβ. siqillât < µεσν. σιγιλλάτος < λατ. sigillätus «ύφασµα 
διακοσµηµένο µε σχέδια» < sigillum «εκτύπωµα, σφραγίδα» (< signum 
«σηµείο, σηµάδι»)]. 

Σκαρλάτος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. Σκαρλάτος < 
επίθ. σκαρλάτος (βλ.λ.)]. 

σκαρλάτος, -η, -ο (λαϊκ.) πολύ κόκκινος, αυτός που έχει το χρώµα τής 
πορφύρας: ~ µαντήλι | ύφασµα ΣΥΝ. βαθυκόκκινος, πορφυρός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σκαρλάτος < βεν. scartato < µεσν. λατ. scartata, scarlatum «είδος υφάσµατος» 
(βλ. λ. σκαρλατίνα)]. 

σκαρµός1 (ο) → σκαλµός 
σκαρµός2 (ο) (λαϊκ.) ψάρι µε επίµηκες σώµα, το οποίο φθάνει τα τριάντα πέντε 

εκατοστόµετρα, κεφάλι σαν τού φιδιού, µάτια πολύ κοντά το ένα στο άλλο και 
µεγάλο στοµατικό άνοιγµα µε αιχµηρά δόντια· ζει σε αµµώδεις βυθούς και 
τρέφεται µε ασπόνδυλα. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σκαρµουτσο (το) (διαλεκτ.) στήλη από µεταλλικά κέρµατα, που έχουν 
περιτυλιχτεί σε χαρτί ΣΥΝ. µασούρι. 
[ΕΤΥΜ. < παλ. ιταλ. schermuzzio «αψιµαχία» (σύγχρ. ιταλ. scaramuccia) < 
µεσν. λατ. *skirmütium < φρανκον. skirmjan]. 

σκάρος1 (ο) (διαλεκτ.) 1. η έξοδος κοπαδιού για βοσκή: «... και σαν νυχτώσουν 
τα βουνά και πάει αυτός στον ~» (Κ. Κρυστάλλης) ΣΥΝ. σκάρισµα 2. (συνεκδ.) 
η ίδια η βοσκή, καθώς και η κατάλληλη για βο- 
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σκή ώρα: «... νά 'χω µε τα βοσκόπουλα σε κάθε - γλέντι» (Κ. Κρυ-στάλλης) (πβ. 
κ. λ. σκαρίζω) ΣΥΝ. σκάρισµα. [ΕΤΥΜ. < σκαρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκάρος2 (ο) (λαϊκ.) ψάρι που µοιάζει µε πέτρα, ζει σε βραχώδεις και αµµώδεις 
βυθούς, µε χαρακτηριστικά µικρό, σφιχτά κλεισµένο στόµα σαν ράµφος 
πτηνού, παχουλό γκρίζο-καφετί σώµα, µεγάλα, σκληρά, στρογγυλωπά λέπια 
και εύγευστη σάρκα· αλλιώς παπαγάλος τής θάλασσας. [ΕΤΥΜ αρχ· < σκαίρω 
«χοροπηδώ - σπαρταρώ» (βλ. λ. σκιρτώ)]. 

σκαρπελο (το) (λαϊκ.) εργαλείο από ατσάλι, που χρησιµοποιείται για χάραξη, 
κόψιµο ή ξύσιµο αντικειµένων, ιδίως ξύλινων ΣΥΝ. κοπίδι, κοπτήρας, σµίλη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scarpello | scalpello < λατ. scalpellum, υποκ. τού scalprum 
«σµίλη» (< p. scalpere «σκαλίζω, εγχαράσσω»)]. 

σκαρπίνι (το) {σκαρπιν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) χαµηλό, συνήθ. ανδρικό, υπόδηµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scarpino (πληθ. scarpini), υποκ. τού scarpa «παπούτσι, 
υπόδηµα» < αρχ. γερµ. skarpa]. 

σκάρτα επίρρ. (λαϊκ.) µε άσχηµο τρόπο, άπρεπα: µου φέρθηκε πολύ -ΣΥΝ. 
ανάρµοστα ΑΝΤ. σωστά. 

σκαρταδούρα (η) (λαϊκ.) κάθε άχρηστο πράγµα και το σύνολο των άχρηστων 
πραγµάτων: µάζεψε τη ~ και πέταξε την! Επίσης σκαρτάδα. 
[ΕΤΥΜ < σκαρτάδα (< βεν. scartada, βλ. λ. σκάρτος) + παραγ. επίθηµα -ουρά 
(πιθ. µε την επίδρ. τής λ. σαβούρα)]. 

σκαρτάρω ρ. µετβ. {σκάρταρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ξεσκαρτάρω (βλ.λ.). — 
σκαρτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scartare < scarto (βλ. λ. σκάρτος)]. 

σκαρτεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σκάρτε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι 
σκάρτος, χάνω την ποιότητα, την αξία µου: έµπλεξε µε κακές παρέες και 
σκάρτεψε το παιδί ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) σκάρτο: τώρα τελευταία τα 
σκάρτεψαν τα προϊόντα τους ΣΥΝ. χαλώ. 

σκάρτος, -η, -ο (λαϊκ.-κακόσ.) 1. αυτός που δεν έχει αξία, που δεν χρησιµεύει σε 
τίποτε ή αποδεικνύεται ακατάλληλος για τον σκοπό, για τον οποίο 
προορίζεται: το µαγαζί του πουλούσε ~ πράγµατα || ~ δουλειά | (τυπογραφικά) 
φύλλα ΣΥΝ. άχρηστος, ευτελής ΑΝΤ. χρήσιµος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωµα, που δεν είναι όπως πρέπει: η µηχανή που 
αγόρασα βγήκε ~ || πήραµε τόσα µήλα και τα µισά βγήκαν ~ || ξεχωρίζω τα καλά 
από τα ~ ΣΥΝ. ελαττωµατικός, χαλασµένος ΑΝΤ. γερός 3. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που έχει κακό χαρακτήρα και συµπεριφέρεται αντίθετα προς τους 
κανόνες τής ηθικής και τής ευπρέπειας: τα υπόλοιπα παιδιά του είναι καλά, 
µόνο το τελευταίο βγήκε σκάρτο || εσένα σου αρέσει να τους βγάζεις όλους 
σκάρτους || αποδείχθηκε πολύ ~ άνθρωπος ΑΝΤ. σωστός 4. (ειδικότ.) σκάρτο 
(το) (α) (στη χαρτοπαιξία) το χαρτί τής τράπουλας που είναι περιττό για το 
παιχνίδι που κάθε φορά παίζεται και γι' αυτό αφαιρείται ή αντικαθίσταται µε 
άλλο (β) (γενικότ.) καθετί άχρηστο, που δεν έχει αξία · 5. (λαϊκ. για 
προσδιορισµό ποσότητας ή µεγέθους) ισοδυναµεί µε το «ούτε»- για κάτι που 
δεν είναι πλήρες ή ολοκληρωµένο: -Πόσο µακριά είναι το χωριό; -∆υο 
χιλιόµετρα σκάρτα· µπορείς να πας και µε τα πόδια || σκάρτες δυο ώρες κράτησε 
η χθεσινή νεροποντή. — σκάρτα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. scarto 
(όρος τής χαρτοπαιξίας) < carta «κάρτα»]. 

σκαρφαλώνω ρ. αµετβ. {σκαρφάλω-σα, -µένος} 1. (για πρόσ. κ. ζώα) ανεβαίνω 
σε ψηλό ή/και δυσπρόσιτο µέρος, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα τα χέρια και 
τα πόδια µου: ο πιτσιρίκος σκαρφάλωσε σαν γάτος στο δέντρο και έπιασε τη 
µπάλα || οι κλέφτες σκαρφάλωσαν στη µάντρα και πήδηξαν στον κήπο || (µτφ.) ο 
δρόµος σκαρφάλωνε απότοµα στην πλαγιά ΣΥΝ. αναρριχώµαι 2. (µτφ.) 
κατευθύνοµαι προς τα πάνω, ανέρχοµαι: στα Οψη σκαρφάλωσαν οι τιµές των 
τροφίµων! ΣΥΝ. ανεβαίνω ΑΝΤ. κατεβαίνω. — σκαρφάλωµα (το). [ΕΤΥΜ Από 
συµφυρµό των λ. σκαλώνω και καρφώνω]. 

σκαρφαλωτός, -ή, -ό αυτός που έχει αναρριχηθεί σε ψηλό ή/και δυσπρόσιτο 
µέρος: το βρήκαµε το παλιόπαιδο ~ πάνω στη µουριά! ΣΥΝ. σκαρφαλωµένος. 
— σκαρφαλωτά επίρρ. 

σκαρφίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σκαρφίστηκα} βάζω (κάτι) στο µυαλό µου, 
συλλαµβάνω σχέδιο, µου έρχεται ιδέα, σκέψη κλπ.: σκαρφίστηκε µια 
δικαιολογία κι έφυγε γρήγορα || σκαρφίστηκε ένα καινούργιο κόλπο || ο 
άνθρωπος πολλά σκαρφίζεται, για να κερδίσει χρήµατα ΣΥΝ. σοφίζοµαι, 
µηχανεύοµαι, επινοώ, εφευρίσκω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < *σκαριφίζοµαι < µτγν. σκαριφώµαι (-άο-), µε σίγηση τού -ι-και 
ρηµατικό επίθηµα -ίζοµαι. Βλ. κ. σκαρίφηµα]. σκαρώνω ρ. µετβ. {σκάρω-σα, -
θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. βάζω (πλοίο) στα σκαριά, αρχίζω τη ναυπήγηση 
σκάφους στρώνοντας την καρίνα του πάνω στη σχάρα τού ναυπηγείου 2. 
(καθηµ.-εκφραστ.) δηµιουργώ (κάτι), ασχολούµαι µε την εκτέλεση έργου: τον 
πέτυχα να σκαρώνει ένα άρθρο για το περιοδικό || οι ορειβάτες σκάρωσαν ένα 
καταφύγιο για τη νύχτα || ~ ένα τραγούδι στο πιάνο || µα τι δουλειές είναι αυτές 
που πας και σκαρώνεις; 3. (µτφ.) συλλαµβάνω (ιδέα, σχέδιο κ.λπ.), επινοώ 
(κάτι) και αρχίζω να το εκτελώ: κάποια ζαβολιά σκαρώνουν πάλι τα παιδιά || τι 
προσπαθείς να σκαρώσεις εναντίον µου; || ~ ιστορία | δικαιολογία | σχέδιο | 
παραµύθι (δηλ. ψέµα) | κατηγορία | κόλπο | φάρσα ΣΥΝ. σκαρφίζοµαι, 
σχεδιάζω, (µτφ.) µαγειρεύω. — σκάρωµα (το). [ΕΤΥΜ < σκαρί + παραγ. επίθηµα 
-ώνω]. σκάση (η) (λαϊκ.) η µεγάλη στενοχώρια. 
[ΕΤΥΜ. < σκάζω, βλ.λ.]. σκασιαρχείο (το) (λαϊκ.) η εκούσια απουσία από 
µάθηµα, εργασία ή άλλη ενασχόληση χωρίς λόγο: οι σηµερινοί µαθητές έχουν 
αναγάγει 

το ~ σε επιστήµη! ΣΥΝ. (οικ.) κοπάνα· ΦΡ. (ειδικότ.) κάνω σκασιαρχείο 
απουσιάζω χωρίς λόγο ή φεύγω κρυφά και αδικαιολόγητα από κάπου, ενώ 
πρέπει να παρευρίσκοµαι: την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις διακοπές τού 
Πάσχα πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι κάνουν σκασιαρχείο ΣΥΝ. κάνω κοπάνα. 
[ΕΤΥΜ < σκας)ι)- (< σκάζω, πβ. αόρ. έσκασα) + -αρχείο < -άρχης (< άρχω)]. 

σκασιλα (η) (οικ.) πολύ µεγάλη στενοχώρια, έντονη θλίψη και δυσαρέσκεια: µη 
µου µιλάς σήµερα, γιατί έχω µεγάλες ~! ΣΥΝ. σκοτούρα ΑΝΤ. ανακούφιση· ΦΡ. 
(κυρ. ειρων.) σκασιλα µου! | είχα µια σκασιλα! µου είναι εντελώς αδιάφορο, 
δεν µε νοιάζει καθόλου, δεν δίνω δεκάρα: ~, κι αν φύγεις κι αν δεν φύγεις! || -
∆εν θα σου ξαναµιλήσω! -~! || (εµφατ.-οικ.) σκασίλα µου µεγάλη και δέκα 
παπαγάλοι! (και ως απάντηση: σκασίλα µου µικρή και δέκα ποντικοί!) ΣΥΝ. 
σκοτούρα µου, σκορδοκαήλα µου. [ΕΤΥΜ. < σκάση + παραγ. επίθηµα -ίλα 
(βλ.λ.)]. 

σκασίµατιά (η) (λαϊκ.) άνοιγµα κατά µήκος τής επιφάνειας στερεού σώµατος: ~ 
τού τοίχου | τού ταβανιού ΣΥΝ. σκάσιµο, ραγισµατιά, χα-ραγµατιά. [ΕΤΥΜ. < 
σκάσιµο, -ατός + κατάλ. -ιά]. 

σκάσιµο (το) -+ σκάζω 
σκασµός (ο) (οικ.) 1. η κατάσταση τού κορεσµού που προκαλεί ασφυξία, 

διακοπή τής αναπνοής· κυρ. στη ΦΡ. τρώω τού σκασµού τρώω υπερβολικά, 
µεγάλες ποσότητες, µέχρι να σκάσω, να πάθω ασφυξία · 2. (ως επιφών.-
αγενώς) σκασµός! σταµάτα να µιλάς: ~! Όταν µιλάω εγώ, εσύ δεν θα µιλάς! 
ΣΥΝ. σιωπή, τσιµουδιά, µόκο, βούλλωσέ το | κλείσ' το· ΦΡ. βγάζω τον σκασµό 
σωπαίνω, «το βουλ-λώνω»: εσύ στο βάθος βγάλε τον σκασµό! [ΕΤΥΜ < 
σκάζω]. 

σκαστός, -ή, -ό 1. αυτός που παράγει ήχο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός µε 
κρότο: ~ φιλί | σβερκιά ΣΥΝ. ηχηρός · 2. (για πρόσ.) αυτός που φεύγει κρυφά 
ή απουσιάζει αδικαιολόγητα, παραβιάζοντας τις αρχές και τους κανόνες τού 
χώρου όπου βρίσκεται: είναι ~ από το µάθηµα | από το στρατόπεδο | από τη 
δουλειά || τον έπιασαν σκαστό (δηλ. τη στιγµή που ετοιµαζόταν να φύγει, κατά 
την εκτέλεση τής πράξης του) · 3. (για χρήµατα) που καταβάλλονται εξ 
ολοκλήρου, τοις µετρητοίς και ενώπιον αυτού που θα τα πάρει: έπεσε ένα 
δεκα-χίλιαρο ~. — σκαστά επίρρ. 

σκατάς (ο) {σκατάδες} (!) παλιάνθρωπος, απόβρασµα, λέρα. 
σκατένιος, -ια, -ιο (!) αυτός για τον οποίο ταιριάζει µόνο η περιφρόνηση και η 

απέχθεια µας: ~ δουλειά | χαρακτήρας | ζωή ΣΥΝ. ελεεινός, απεχθής. 
σκα.τής, -ιά, -ί {σκατ-ιού | -ιών) (!) αυτός που έχει το χρώµα των κοπράνων, 

καφετής. 
σκατίλα (η) {χωρ. πληθ.} (!) δυσοσµία από σκατά. [ΕΤΥΜ. 

< σκατό + παραγ. επίθηµα -ίλα]. 
σκατό (το) (!) 1. (στον πληθ.) οι στερεές ή παχύρρευστες ουσίες που 

αποβάλλονται από τον πρωκτό ΣΥΝ. κόπρανο, κουράδες, (ευφηµ.) κακά· ΦΡ. 
(α) τα κάνω σκατά για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος µε τις ενέργειες ή τις 
προσπάθειες του φέρνει το ακριβώς αντίθετο από το επιθυµητό αποτέλεσµα: 
Τι ήθελες και ανακατεύτηκες; Τώρα, τα έκανες σκατά! (β) σκατά κι απόσκατα 
για πράγµατα ή καταστάσεις που πάνε από το κακό στο χειρότερο: ~! Να 
δούµε τι άλλο θα πάθουµε! (γ) σκατά στα µούτρα σου! προς κάποιον που 
έκανε κάτι ανεπίτρεπτο, ηθικά καταδικαστέο: ~, παλιάνθρωπε! 2. (συνεκδ.) 
κάθε είδους ακαθαρσία που βροµάει: πήξαµε στο - σ' αυτή τη γειτονιά 3. ως 
µειωτ. χαρακτηρισµός για κάτι που έχει χαµηλή ποιότητα ή προκαλεί 
δυσαρέσκεια ή θεωρείται ανάξιο λόγου: πάει και ξοδεύει τα λεφτά της σ' αυτά 
τα ~ 4. (ως επιφών.) σκατά! για την έκφραση έντονης δυσαρέσκειας, 
απόλυτης διαφωνίας, ως οργισµένη αντίδραση ή αγανάκτηση: ~! Αυτό µας 
έλειπε τώρα! 5. (µτφ.-µειωτ.) µικρό παιδί που συνήθ. συµπεριφέρεται µε 
θράσος ή ασυνήθιστη αυτοπεποίθηση: ένα τόσο δα - και βγάζει και γλώσσα! 6. 
για οποιοδήποτε µικρό αντικείµενο: ένα τόσο δα ~ να κοστίζει τόσα χρήµατα. 
— (υποκ.) (!) σκα-τούλα (βλ.λ.) κ. σκατουλίτσα (η), σκατούλι κ. σκατουλάκι 
(το). [ΕΤΥΜ < µεσν. σκατόν, από τον πληθ. σκατά τού αρχ. σκώρ, σκατός 
«περίττωµα» < *skör, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sker- «απο-πατώ», 
πβ. χεττ. Sakkar «περίττωµα», λατ. mu-scerda «περίττωµα ποντικού», αρχ. 
σκανδ. skarn «κοπριά» κ.ά.]. 

σκατό- κ. σκατό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κά-τι: 1. 
σχετίζεται µε τα κόπρανα: σκατο-φαγία, σκατο-λογία, σκατο-λόγος 2. (!-µειωτ., 
υβριστ.) προκαλεί αηδία, απέχθεια ή αγανάκτηση, λ.χ. για την κακή ποιότητα: 
σκατό-πραµα, σκατό-γερος, σκατό-παιδο, σκατο-δουλειά ΣΥΝ. κώλο-, παλιό-. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
σκώρ, σκατός (βλ. λ. σκατό)]. 

σκατόγερος (ο), σκατόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-υβριστ.) γέρος | γριά µε 
κακό χαρακτήρα και συµπεριφορά. 

σκατοδουλειά (η) (οικ.-µειωτ.) 1. η δουλειά που απαιτεί µεγάλο κόπο και 
προσπάθεια, χωρίς να αποφέρει τα αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη, δουλειά µε 
την οποία δεν αξίζει να ασχολείται κανείς 2. δραστηριότητα που προκαλεί 
υποψίες ως προς τον νόµιµο ή ηθικό χαρακτήρα της: είχε δεν είχε, τη σκάρωσε 
τη ~ του ΣΥΝ. βροµοδουλειά, κατεργαριά. 

σκατολογία (η) {σκατολογιών} η συχνή χρήση στον λόγο (προφορικό ή 
γραπτό) τής λέξης «σκατά» και των συνωνύµων της για λόγους χιούµορ ή για 
την απεικόνιση βροµερών πραγµάτων και καταστάσεων ΣΥΝ. βωµολοχία, 
χυδαιολογία. — σκατολόνος (ο/η), σκατολονι-κός, -ή, -ό, σκατολογώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scatology]. 



σκατόµυγα 1603 σκελίδα 
 

σκατόµυγα (η) {σκατοµυγών} (λαϊκ.) 1. µύγα µεγάλου µεγέθους, που 
τρέφεται µε κόπρανα και µεταδίδει µολυσµατικές ασθένειες 2. (µτφ.) 
άνθρωπος αµφιβόλου ήθους, ποταπός και ελεεινός. σκατόπαιδο (το) 
(υβριστ.) κακοµαθηµένο παιδί που ενοχλεί µε τον 
δύστοοπο χαρακτήρα του ΣΥΝ. παλιόπαιδο, κωλόπαιδο. σκατόπραµα 
(το) {χωρ. γεν.} (µειωτ.) κακής ποιότητας αντικείµενο. σκατούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (!) 1. µικρό σκατό · 2. (µτφ.-µειωτ.) γυναίκα µε 
κακό χαρακτήρα, που κουτσοµπολεύει και ανακατεύεται σε υποθέσεις 
που δεν την αφορούν 3. (µτφ.-χαϊδευτ.) µικρό ζωηρό κορίτσι. 
σκατουλής, -ιά, -ί (λαϊκ.-οικ.) 1. αυτός που έχει το καφετί χρώµα των 
κοπράνων 2. σκατουλί (το) {άκλ.} η καφετιά απόχρωση των κο-
πράνων. 

[ΕΤΥΜ#< σκατούλα]. σκατουλικο (το) (ως χαρακτηρισµός) για 
µικρό άτακτο παιδί: κοίτα 
τι πήγε κι έκανε το ~! Επίσης σκατούλι σκατοφαγία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση κατά την οποία κάποιος τρώει 
περιττώµατα ΣΥΝ. κοπροφαγία.  — σκατο-φάγος, -ος, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scatophagy]. σκατοφατσα (η) 
{σκατοφατσών} (οικ.) 1. αυτός που έχει πολύ άσχηµο και απωθητικό 
πρόσωπο· 2. άνθρωπος µε πρόσωπο µοχθηρό ή που προκαλεί υποψίες 
για επιλήψιµες πράξεις ΣΥΝ. παλιόφατσα, βρο-µόφατσα, κωλόφατσα. 
σκατόψυχος (ο) (υβριστ.) κακός και σκληρός άνθρωπος. σκατώνω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {σκάτωσα} (οικ.) 1. βροµίζω (κάτι) µε σκατά, γεµίζω (τον 
τόπο) σκατά 2. (µτφ.) καταλήγω σε αποτυχία· κυρ. στη ΦΡ. τα 
σκατώνω: τα σκάτωσε στις εξετάσεις | στη δουλειά του | στην 
οικογενειακή του ζωή ΣΥΝ. τα θαλασσώνω. — σκάτωµα (το). 
σκάφανδρο (το) [1886] {σκαφάνδρ-ου | -ων} το σύνολο των αδιάβρο-
χων εξαρτηµάτων τής στολής ενός δύτη· (ειδικότ.) η βαριά συσκευή 
καταδύσεων που σφραγίζει ερµητικά και συνδέεται µε την επιφάνεια 
µέσω σωλήνα, διά τού οποίου χορηγείται µε πίεση ο απαιτούµενος για 
την αναπνοή τού δύτη αέρας: αυτόνοµο | διαστηµικό ~ (που φοριέται 
από τους αστροναύτες κατά την εκτέλεση τής αποστολής τους). 
[ΕΤΥΜ. < σκάφη, στην επίσης αρχ. σηµ. «ελαφρύ σκάφος», + -ανδρο 
< άνδρας, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. scaphandre]. σκαφάτος (ο) 
(λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής. σκαφέας (ο) {σκαφ-είς, -
έων} εργάτης ασχολούµενος κατ' αποκλειστικότητα µε το σκάψιµο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) σκαφτιάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σκαφεύς < θ. σκαφ- τού ρ. 
σκάπτω (βλ.λ.)]. σκαφή (η) το σκάψιµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. σκαφ- τού αρχ. σκάπτω (βλ.λ.)]. σκάφη (η) 
{σκαφών} 1. κοίλο και µακρόστενο σκεύος από ξύλο ή µέταλλο, που 
χρησιµοποιείται σε οικιακές εργασίες, όπως το πλύσιµο των ρούχων, 
το ζύµωµα τού ψωµιού ή για την τοποθέτηση νερού και τροφής για τα 
ζώα- ΦΡ. λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη λέω τα πράγµατα µε το 
όνοµα τους, µε ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο, χωρίς προσποιήσεις και 
υπεκφυγές: δεν έχει µάθει να µασάει τα λόγια του, αυτός λέει ~ ! 2. 
(µειωτ. ως χαρακτηρισµός) µικρή και ελαφριά βάρκα χωρίς καρίνα ή 
κάθε πλοίο µικρού µεγέθους και αµφίβολης ευστάθειας: πού θα 
ταξιδέψουµε µ' αυτή τη ~; 3. το κοίλο µέρος (ηχείο) έγχορδου 
µουσικού οργάνου: «η ~, το µπράτσο και η κεφαλή τής λύρας γίνονται 
από µονοκόµµατο ξύλο µουριάς» (εφηµ.) ΣΥΝ. σκάφος. — (υποκ.) 
σκαφίτσα κ. σκαφούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σκαφ- τού ρ. σκάπτω 
(βλ.λ.)]. σκαφίδα (η) η σκάφη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· σκαφίς, -ίδος < σκάφη (βλ.λ.)]. σκαφίδι (το) {σκαφιδ-
ιού | -ιών) 1. µικρού µεγέθους σκάφη · 2. µικρού µεγέθους ελαφρύ 
πλεούµενο ΣΥΝ. πλοιάριο. [ΕΤΥΜ. < υ,τγν. σκαφίδιον, υποκ. τού αρχ. 
σκαφίς, -ίδος]. σκαφιδιαζω ρ. µετβ. {σκαφίδιασ-α, -µένος} δίνω σε 
(κάτι) το κοίλο σχήµα τής σκάφης. — σκαφιδώνω ρ. [1894], 
σκαφίδιασµα κ. σκαφί-δωµα (το). σκαφιδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{σκαφιδοειδ-ούς | -είς, -ή} αυτός που µοιάζει µε σκάφη ως προς το 
σχήµα του ΣΥΝ. σκαφιδωτός, κοίλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
σκαφιδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το κοίλο σχήµα σκάφης ΣΥΝ. 
σκαφιδοειδής. σκάφος (το) {σκάφ-ους | -η, -ών} 1. το κύριο σώµα τού 
πλοίου, το εξωτερικό του περίβληµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) κουφάρι 2. (συνεκδ.) 
ολόκληρο το πλοίο: το λιµάνι ήταν γεµάτο σκάφη παντός είδους || ~ 
αναψυχής || πολεµικό | εµπορικό ~ 3. το αεροπλάνο, το αεροσκάφος 4. 
(µτφ.) κάθε συγκροτηµένος χώρος που έχει ιεραρχία και 
συγκεκριµένο προορισµό (ώστε να µπορεί να παροµοιαστεί µε 
πλοίο): το - τής Εκκλησίας κλυδωνίζεται από θεολογικές έριδες || το ~ 
τής πολιτείας βρίσκεται στα πρόθυρα χρεωκοπίας · 5. ΜΟΥΣ. το ξύλινο 
κοίλο µέρος έγχορδου µουσικού οργάνου (λ.χ. λαούτου, µαντολίνου, 
µπουζουκιού κ.ά.), κατ' αντιδιαστολή προς το µπράτσο (όπου 
τοποθετούνται τα τάστα).  — (υποκ.) σκαφάκι (το) (σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σκαφ- τον ρ. σκάπτω (βλ.λ.)]. 
σκαφτιας (ο) {σκαφτιάδες} (λαϊκ.) ο σκαφέας. [ΕΤΥΜ. < σκαφέας 
(µε συνίζηση και επίδρ. τού τ. σκάφτω), πβ. κ. γραφ-ιάς]. σκαφτικός, 
-ή, -ό → σκαπτικός 
σκαφτός, -ή, -ό κ. (λόγ.) σκαπτός [αρχ.] 1. αυτός που έχει σκαφτεί ή 
µπορεί να σκαφτεί ΣΥΝ. σκαµµένος 2. (έγχορδο µουσικό όργανο) 
που το σκάφος του έχει γίνει από ένα µόνο κοµµάτι ξύλου σκαµµένο 
σε ένα του σηµείο και όχι από λεπτές λωρίδες ξύλου τοποθετηµένες 

επάνω σε καλούπι: ~ µπουζούκι | µπαγλαµάς. — σκαφτά επίρρ. 
σκάφτω ρ. → σκάβω 
σκάψιµο (το) {σκαψίµ-ατος | -ατα, -άτων} το σκάλισµα επιφάνειας τού 

εδάφους µε ειδικό εργαλείο (λ.χ. σκαπάνη, κασµά) για το άνοιγµα 
λάκκου ή για γεωργικούς λόγους: το ~ τού κήπου. [ΕΤΥΜ. < θ. σκαψ- 
(από τον αόρ. έ-σκαψ-α τού ρ. σκάβω) + παραγ. επίθηµα -ιµο (πβ. κ. 
γράψ-ιµο, κάψ-ιµο)]. 

σκάω ρ. -+ σκάζω 
σκεβρός, -ή, -ό → σκευρός 
σκεβρώνω ρ. → σκευρώνω 
σκεδάζω ρ. µετβ. {σκέδασα} (σπάν.) διασκορπίζω. — σκεδασµός (ο) 

[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκεδάω < αρχ. σκεδάννυµι «σκορπίζω» (βλ. λ. διασκε-
δάζω)]. 

σκέδαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΦΥΣ. φαινόµενο κατά το 
οποίο µια φωτεινή ακτίνα ή ένα σωµατίδιο µεταβάλλουν τη διεύθυν-
ση τής κίνησης τους, όταν πέφτουν σε κάποιο υλικό σώµα και διέρ-
χονται από αυτό: ελαστική | ανελαστική | υπερελαστική | πολλαπλή -1| 
εµβαδόν σκέδασης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σκέδασις < σκεδάννυµι (βλ. κ. 
διασκεδάζω)]. 

σκειτµπορντ κ. σκέιτ-µπορντ (το) {άκλ.} µικρή σανίδα πάνω σε 
τέσσερα ροδάκια (πατίνι), όπου πατά και ισορροπεί κανείς καθώς 
µετακινείται ή κάνει ακροβατικές κινήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. skate-board (κατά το surf-board) < skate «κάνω 
πατινάζ»^ board «σανίδα»]. 

σκελαλγία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νευραλγία τής κνήµης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scelalgia]. 

σκελέα (η) {σκελεών} ανδρικό εσώρουχο µε µακριά µπατζάκια (µα-
κριά εσωτερική περισκελίδα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πληθ. σκελέαι < σκέλος]. 

σκέλεθρο (το) [1851] {σκελέθρ-ου | -ων} 1. ο σκελετός πεθαµένου 2. 
(µτφ.) άνθρωπος υπερβολικά αδύνατος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. sceletro < λατ. sceletus < αρχ. σκελετός, µε 
επίδρ. τού οµόρρ. µτγν. επιθ. σκελεφρός «ξερός, ισχνός» (κατά τα ουδ. 
µε παραγ. επίθηµα -θρο, πβ. βάρα-θρον), άλλου τ. τού αρχ. σκελιφρός 
< ρ. σκέλλοµαι «ξηραίνω - γίνοµαι ισχνός», για το οποίο βλ. λ. σκε-
λετός]. 

σκελεo ρω µένος, -η, -ο υπερβολικά αδύνατος, σκελετωµένος. 
σκελετά (τα) → σκελετός 
σκελετικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σκελετό: ~ δοµή | σύ-

στηµα. 
σκελετίνη (η) {σκελετιν)όν} αζωτούχος ύλη από την οποία αποτελεί-
ται ο σκελετός ασπόνδυλων ζωών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. skeletin]. 

οκελετολογια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής ανατοµίας που έχει 
ως αντικείµενο τη µελέτη των οστών και των συνδέσµων τους ΣΥΝ. 
οστεολογία. — σκελετολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. skeletology]. 

σκελετός (ο) {κ. λαϊκ. πληθ. σκελετά (τα) (σηµ. 4)} 1. το σύνολο των 
οστών που αποτελούν την εσωτερική στερεή δοµή τού σώµατος των 
ανθρώπων και των σπονδυλωτών ζώων 2. το σύνολο των οστών αν-
θρώπων ή ζώων που έχουν πεθάνει και βρίσκονται σε κατάσταση 
προχωρηµένης ή ολικής αποσύνθεσης: ~ προϊστορικών ζώων και αν-
θρώπων 3. (µτφ.) άνθρωπος παρά πολύ αδύνατος, ώστε να διαγράφο-
νται τα κόκκαλά του: γίνοµαι | µένω ~ || καταντώ ~ από την ασιτία | 
το άγχος | τη στενοχώρια ΣΥΝ. κάτισχνος, πετσί και κόκκαλο · 4. το 
εξωτερικό περίβληµα ενός τεχνικού έργου, που στηρίζει και καθορί-
ζει το σχήµα τής κατασκευής: ο ~ ενός κτηρίου | µιας γέφυρας || µό-
νο ο ~ τού εργοστασίου έµεινε µετά την πυρκαγιά 5. (ειδικότ.) το 
πλαίσιο από µέταλλο ή κόκκαλο των γυαλιών ηλίου ή οράσεως, στο 
οποίο προσαρµόζονται οι φακοί: γυαλιά µε µεταλλικό | χρυσό | κοκ-
κάλινο ~ 6. (µτφ.) το βασικό σχέδιο, τα κύρια σηµεία ενός θέµατος, τα 
οποία αναπτύσσονται µε λεπτοµέρειες σε προφορικό ή γραπτό λόγο: 
ο ~ ενός µυθιστορήµατος | τής ιστορίας | τής οµιλίας ΣΥΝ. σχεδιά-
γραµµα, βάση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· επίθ. σκελετός «αποξηραµµένος, κατάξερος» (η σηµε-
ρινή σηµ. είναι µτγν.) < θ. σκελε- (τού ρ. σκέλλοµαι «ξηραίνω - γίνο-
µαι ισχνός») + -τός (πβ. συρφε-τός). Το αρχ. σκέλλοµαι < *σκέλ-ίο-
µαι < θ. *skel-3-, δισύλλ. θ., που ανάγεται πιθ. σε I.E. *(s)kel- «στεγνός, 
ξηρός», πβ. σουηδ. skäll «µπαγιάτικος, λεπτός», αγγλ. shallow «ρη-
χός», µέσ. άνω γερµ. hei «ασθενής, αδύναµος», γερµ. hellig «κουρα-
σµένος, στεγνός από δίψα» κ.ά. Οµόρρ. σκλη-ρός (βλ.λ.)]. 

σκελετώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σκελετώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που είναι τόσο αδύνατος, ώστε να µοιάζει µε σκελετό ΣΥΝ. κά-
τισχνος, πετσί και κόκκαλο, σκελετωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

σκελετωµένος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ αδύνατος σαν 
σκελετός ΣΥΝ. σκελετώδης, κάτισχνος. 

-σκελής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
σκελών: τρι-σκελής, τετρα-σκελής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τετρα-σκελής, 
µτγν. µονο-σκελής), που προέρχεται από το ουσ. σκέλος]. 

σκέλια (τα) {σκελιών} (λαϊκ.) τα κάτω άκρα τού ανθρ(όπου ή τα πίσω 
πόδια τετραπόδων ΦΡ. βάζω την ουρά στα σκέλια σε περιπτώσεις που 
κάποιος εγκαταλείπει µια υπόθεση ή µια προσπάθεια υποχωρώντας 
ντροπιασµένος: έβαλε την ουρά στα σκέλια κι έφυγε µε σκυµµένο το 
κεφάλι. 

[ΕΤΥΜ < *σκέλη-α < σκέλη (πληθ. τού ουδ. σκέλος), κατά το σχήµα 
χείλια < *χείλη-α < χείλη, πληθ. τού χείλος]. σκελίδα (η) καθένα από 
τα µέρη από τα οποία αποτελείται η κεφαλή τού σκόρδου: δύο ~ 
σκόρδο ΣΥΝ. δόντι (για το σκόρδο). Επίσης 



σκέλος 1604 σκέπτοµαι 
 

σκελίδι (το). 
[ETYM. < µτγν. σκελίς, -ίδος, παράλλ. τ. τού αρχ. σχελίς, αρχική σηµ. 
«πλευρά βοδιού, κοτολέτα», αβεβ. ετύµου. Η σηµασιολ. απόσταση δεν 
αφήνει περιθώρια για σύνδεση µε τον τ. σκέλος, ο οποίος αναφερό-
ταν µόνο στα κάτω άκρα. Αλλωστε, η άποψη αυτή δεν θα ερµήνευε 
ικανοποιητικά τον αρχαιότερο τ. σχελίς (µε δασύ σύµφωνο -χ-). Φαί-
νεται πως ο τ. σχελίς πρέπει να θεωρηθεί αρχικός (αλλά αγν. ετύµου), 
ενώ δέχθηκε αργότερα την επίδρ. τής λ. σκέλος τόσο στη µορφή όσο 
και στη σηµ.]. 

σκέλος (το) {σκέλ-ους | -η (κ. λαϊκ. σκέλια στη σηµ. 1, βλ.λ.), -ών} 1. 
(λόγ.) καθένα από τα κάτω άκρα τού ανθρώπου ή τα πίσω πόδια των 
ζώων · 2. καθένα από τα (δύο) τµήµατα που συνθέτουν ένα όλον: το 
πρώτο ~ τής συζήτησης | τού ταξιδιού | τού προβλήµατος || τα ~ τού 
διαβήτη | µιας γωνίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *(s)kel- «κάµπτω, στηρίζω - κυρτός», πβ. λατ. scelus 
«έγκληµα, ανοσιούργηµα» (µε αρχική σηµ. «στρεβλός, σκόλιος»), 
αρχ. γερµ. scëlah «κυρτός, στραβός», γερµ. schielen «αλληθωρίζω, 
στραβίζω», αλβ. tshalë «χωλός» κ.ά. Οµόρρ. σκολ-ιός, σκελ-ίζω κ.ά. 
Όπως φαίνεται και από την ετυµ., η λ. σκέλος αναφερόταν αρχικώς 
στο µέρος τού ποδιού που λυγίζει εύκολα, δηλ. στην άρθρωση µεταξύ 
µηρού και κνήµης. Χωρίς αρχικό σ- η λ. µαρτυρείται σε µυκηναϊκή 
επιγραφή ως ke-re-a, «πόδια τριπόδου, σκέλη»]. 

σκεµπές (ο) {σκεµπέδες} (λαϊκ.) 1. η κοιλιά ζώου 2. στοµάχι ζώου, 
από το οποίο γίνεται πατσάς 3. (µτφ.) (α) η προτεταµένη και πλαδα-
ρή κοιλιά ανθρώπου: παλιά ήταν πετσί και κόκκαλο, τώρα που µεγά-
λωσε έκανε σκεµπέ (β) (συνεκδ.) άνθρωπος µε µεγάλη και προτετα-
µένη κοιλιά. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. iskembe < περσ. iSkanba «το τρίτο στοµάχι µηρυκα-
στικού»]. 

σκεπάζω ρ. µετβ. {σκέπασ-α, -τηκα, -µένος} 1. καλύπτω εξ ολοκλή-
ρου (επιφάνεια): η οµίχλη σκεπάζει τα βουνά || τοίχος σκεπασµένος 
µε κισσό || - την κατσαρόλα | τα τρόφιµα 2. (ειδικότ.) (α) καλύπτω 
(κάποιον που έχει ξαπλώσει για ύπνο) µε κλινοσκεπάσµατα: ~ το 
παιδί, για να µην κρυώσει (β) καλύπτω (µέρος τού σώµατος ή όλο το 
σώµα) µε ρούχο, ώστε να µην είναι εκτεθειµένο σε κοινή θέα: ~ το 
στήθος µου (γ) τοποθετώ (κάτι) πάνω ή µπροστά από (πρόσωπο ή 
πράγµα) για προστασία: ~ τον καναπέ µε κάλυµµα, για να µη λερώ-
νεται ΣΥΝ. προστατεύω, προφυλάσσω 3. (µεσοπαθ. σκεπάζοµαι) κα-
λύπτοµαι µε (ρούχο, σεντόνι κλπ.): σκεπάσου µην κρυώσεις! 4. το-
ποθετώ σκεπή σε (έναν χώρο), στεγάζω: ~ ένα σπίτι | ένα πηγάδι µε 
πλάκες | µε κεραµίδια 5. (µτφ.) αποκρύπτω, κρατώ (κάτι) µυστικό, 
ώστε να µην αποκαλυφθεί (επιλήψιµη πράξη, ενοχή ή σκάνδαλο): ~ 
τα ίχνη µου | τα λάθη µου | ένα σκάνδαλο || τον σκεπάζει η οικογένεια 
του- ΦΡ. τα σκεπάζω προσπαθώ να αποκρύψω κάτι ΣΥΝ. συγκα-
λύπτω, αποκρύπτω, κουκουλώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < σκέπας ή σκέπη 
(βλ.λ.)]. 

σκεπάρνι κ. (προφορ.) σκερπανι (το) {σκεπαρν-ιού | -ιών} εργαλείο 
για ξυλουργικές και οικοδοµικές εργασίες µε σιδερένια λεπίδα προ-
σαρµοσµένη σε ξύλινη χειρολαβή (στειλιάρι), πλατιά και ακονισµένη 
από τη µια για πελέκηµα, τετραγωνισµένη από την άλλη, για να καρ-
φώνει, και µε µια µικρή τρύπα στη µέση τής πλατιάς της πλευράς, 
για να βγάζει καρφιά· ΦΡ. καµαρώνω σαν γύφτικο σκεπάρνι καυχώ-
µαι µε τρόπο εξαιρετικά επιδεικτικό, καµαρώνω υπερβολικά, χωρίς 
να υπάρχει ανάλογη αιτία: πήρε ο γυιος της το πτυχίο και καµαρώνει 
σαν γύφτικο σκεπάρνι. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκεπάρνιον, υποκ. τού αρχ. σκέπαρνος (ό) (και αργό-
τερα σκέπαρνον, το), τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, πιθ. λ. µε επίθηµα *r + -
no- (-ρνο-). Η υπόθεση αυτή θα οδηγούσε σε I.E. *(s)kep- «κόβω, τε-
µαχίζω», πβ. ρωσ. Scepâti «κοµµατιάζω, τεµαχίζω», λετ. skèpelo «κοµ-
µάτι» κ.ά., και η λ. θα εντασσόταν στην ίδια ετυµολογική οικογένεια 
µε το ρ. σκάπτω (βλ.λ.). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, σκέπαρνος < 
*σκέρπ-ανος (µε αντιµετάθεση) < θ. *(s)kerp- < I.E. *(s)ker- «κόβω, 
αποκόπτω» (βλ. λ. κείρω «κουρεύω») και συνδ. µε γερµ. Scherbe «συ-
ντρίµµι», schürfen «ξύνω, σκάβω». Τέλος, εξαιτίας τής δυσκολίας που 
εγείρει το συµφωνικό σύµπλεγµα -ρν-, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 
πρόκειται για αρχαϊκό δάνειο (πβ. κόθο-ρν-ος)]. 

σκέπα ρ νια (η) (λαϊκ.) χτύπηµα µε σκεπάρνι. 
σκεπαρνίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {σκεπάρνισα} (λαϊκ.) χτυπώ (ξύλο, τού-

βλο κλπ.) µε σκεπάρνι. 
σκεπαρνισµα (το) {σκεπαρνίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το χτύπηµα µε 

το σκεπάρνι 2. σκεπαρνίσµατα (τα) τα κοµµάτια τού ξύλου που απο-
σπώνται κατά την κατεργασία του µε σκεπάρνι ΣΥΝ. πελεκούδια. 

σκέπασµα (το) [αρχ.] {σκεπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κάλυψη µιας 
επιφάνειας, µέρους τού σώµατος κλπ.: το ~ τού προσώπου | τής κε-
φαλής 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που χρησιµοποιείται για να σκε-
πάσει κανείς µια επιφάνεια: έψαχνε το ~ τής κατσαρόλας | τής κα-
νάτας ΣΥΝ. καπάκι, κάλυµµα 3. σκεπάσµατα (τα) τα κλινοσκεπάσµα-
τα (κουβέρτες, σεντόνια κ.λπ.): πέταξε µε µια κίνηση τα ~ και σηκώ-
θηκε από το κρεβάτι || ελαφριά | βαριά ~. 

σκεπαστά επίρρ. (µτφ.) µε τρόπο ασαφή και συγκεκαλυµµένο, απο-
κρύπτοντας την αλήθεια: τα λέω | µιλάω - ΣΥΝ. µασηµένα ANT. στα-
ράτα, καθαρά, ξάστερα. 

σκεπαστή (η) (λαϊκ.) 1. το υπόστεγο, συνήθ. σε ναύσταθµο, για την 
προφύλαξη των λέµβων 2. (σε γήπεδο) η εξέδρα που έχει στέγη. 

σκεπαστηρι (το) {σκεπαστηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) καθετί που χρησιµο-
ποιείται ως σκέπαστρο. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. σκεπαστήριος < σκεπάζω + παραγ. επί-
θηµα -τήριος]. 

σκεπαστικος, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που είναι κατάλληλος για να σκε-
πάζει µια επιφάνεια. 

σκεπαστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει σκέπασµα: ~ σουπιέρα 
ANT. ξέσκεπος, ξεσκέπαστος 2. (για χώρους) αυτός στον οποίο έχει 
τοποθετηθεί σκεπή: ~ αυλή | εξώστης ΣΥΝ. στεγασµένος 3. (γλυκό) 
που καλύπτεται (σκεπάζεται) µε παγωτό: καταΐφι σκεπαστό µε καϊ-
µάκι. 

σκέπαστρο (το) {σκεπάστρ-ου | -ων} 1. κατασκεύασµα που καλύπτει 
ανοικτό χώρο, για να τον προστατεύει από κάθε επίδραση τού εξω-
τερικού περιβάλλοντος 2. (ειδικότ.) τζαµωτή κατασκευή που προφυ-
λάσσει φυτώριο 3. ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό έργο που παρέχει κάλυψη και 
προστασία από εχθρικά πυρά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκέπαστρον < αρχ. σκεπάζω (θ. σκεπασ- τού αορίστου) 
+ παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. στέγασ-τρον}. 

σκέπη (η) 1. κατασκεύασµα που καλύπτει το πάνω, το ανώτατο µέρος 
ενός οικοδοµήµατος, η στέγη: ~ µε κεραµίδια | πλάκες 2. το πάνω 
τµήµα ενός αυτοκινήτου. — (υποκ.) σκεπούλα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σκέπη (βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου στη λήγουσα, κατά το σχήµα 
κάµπη - καµπή, σκάφη - σκαφή]. 

σκέπη (η) {σκεπών} 1. η ασφάλεια, η προστασία µε την οποία περι-
βάλλεται κανείς: παίρνω | έχω | βάζω κάποιον κάτω από τη ~ µου || 
θέτω κάποιον υπό τη ~ µου 2. ο γυναικείος πέπλος ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσίπα, 
µπόλια 3. ΕΚΚΛΗΣ. το κάλυµµα σεβάσµιας και θαυµατουργής εικό-
νας, η οποία αποκαλύπτεται συνήθ. την ηµέρα τής εορτής τού εικο-
νιζόµενου αγίου προσώπου: η ~ τής Θεοτόκου 4. ΒΙΟΛ. λεπτή µεµβρά-
νη που περιβάλλει ορισµένα όργανα τού σώµατος των ζώων, το περι-
τόναιο, το µεσέντερο. 
[ΕΤΥΜ αρχ·» παράλλ. τ. τού αρχαϊκού σκέπας, -αος «καταφύγιο, κά-
λυµµα», αγν. ετύµου. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πιθ. η σύνδεση µε λιθ. 
kepùre «σκούφος», ρωσ. cepéc (ίδια σηµ.)]. 

σκεπός (ο) (σπάν.-συνήθ. για τον Θεό) αυτός που σκεπάζει και προ-
στατεύει, ο φύλακας και προστάτης: «ο Θεός βοηθός και ~» (Ι. Γρυ-
πάρης). 
[ΕΤΥΜ. < σκέπω (βλ.λ.), κατά το σχήµα τρέφω - τροφή - τροφός, πέ-
µπω - ποµπή - ποµπός]. 

σκεπτικισµός (ο) [1766] 1. ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό ρεύµα που δεν αποδέ-
χεται την ύπαρξη πραγµατικής γνώσης για τα πράγµατα, θέτοντας 
υπό αµφισβήτηση την αυθεντικότητα και την ισχύ γενικώς παραδε-
κτών αληθειών 2. (γενικά) η τάση να αντιµετωπίζει κανείς ένα πρό-
σωπο ή µια κατάσταση µε καχυποψία ή δυσπιστία, θέτοντας υπό αµ-
φισβήτηση οτιδήποτε σχετικό µε αυτά: άκουγε τις απόψεις τον µε ~ || 
«µε ~ (αν όχι φόβο) αντιµετωπίστηκε η ένωση των "δύο Γερµανιών" 
από τη διεθνή κοινή γνώµη» (εφηµ.). — σκεπτικιστής (ο) [1887], σκε-
πτικίστρια (η), σκεπτικιστικός, -ή, -ό [1896], σκεπτικιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. skepticisme]. 

σκεπτικό (το) 1. το µέρος τής δικαστικής απόφασης που περιέχει το 
αιτιολογικό, το οποίο οδήγησε τους δικαστές στη λήψη συγκεκριµέ-
νης απόφασης 2. (γενικά) ο τρόπος σκέψης ή το σύνολο των σκέψεων 
που οδηγεί στη λήψη συγκεκριµένης απόφασης: δεν µπορώ να κατα-
λάβω το ~ σας || ποιο ήταν το ~ σας γι ' αυτή την ενέργεια; ΦΡ. una I 
µε αυτό το σκεπτικό... µε τον συγκεκριµένο τρόπο σκέψης (που έχει 
αναφερθεί ήδη)...: ~, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης τού 
προβλήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. σκεπτικός (βλ.λ). Η σηµερι-
νή σηµ. αποδίδει το γαλλ. considérant]. 

σκεπτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) σκεφτικός 1. ΦΙΛΟΣ, αυτός που 
σχετίζεται µε τον σκεπτικισµό: ~ φιλόσοφοι | φιλοσοφία 2. σκεπτικός 
(ο) ο φιλόσοφος που ακολουθεί το ρεύµα τού σκεπτικισµού: οι ~ 
υπήρξαν αρνητές κάθε γνώσης · 3. αυτός που είναι απασχοληµένος, 
απορροφηµένος σε σκέψεις: έµεινε - αρκετή ώρα || τον κοίταζε ~ και 
δεν έλεγε λέξη ΣΥΝ. συλλογισµένος. — σκεπτικ-ά /-ώς [µτγν.] κ. σκε-
φτικά επίρρ., σκεπτικότητα (η) [1854]. 

σκέπτοµαι κ. σκέφτοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {σκέφ-τηκα κ. -θη-
κα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω σκέψεις γύρω από ένα ζήτηµα: δώσε µου λίγο 
χρόνο να σκεφτώ καλύτερα το θέµα σου || ~ νύχτα-µέρα συνεχώς αυτά 
που µου είπες || σκέψου τι θες να σου αγοράσω και πες το µου! || - τι 
να φορέσω απόψε | πού να πάµε για ρεβεγιόν | πόσο σ' αγαπώ | πότε 
θα γυρίσεις || ~ ότι αυτή η λύση δεν είναι σωστή || σκέφτεσαι ό,τι 
σκέφτοµαι; || µη σκέφτεσαι άσχηµα πράγµατα || (κ. αµετβ.) δεν µπορώ 
να σκεφτώ τώρα, είµαι εκνευρισµένη || είναι κλεισµένος στο δωµάτιο 
του και σκέφτεται || Συµβαίνει τίποτα; -Όχι, απλώς ~ 2. κάνω σκέψεις 
για ένα θέµα µε ορισµένο τρόπο σκέψης: ~ κάτι σωστά | λανθασµένα | 
εις βάθος | επιφανειακά || δεν το σκέφτηκες άσχηµα, αλλά υπάρχουν 
κι άλλα στοιχεία να λάβεις υπ' όψιν || για πες µου, πώς το σκέφτεσαι 
το θέµα; || (κ. αµετβ.) αυτό το παιδί σκέφτεται ώριµα | υπεύθυνα || ~ 
φωναχτά | µεγαλοφώνως (εξωτερικεύω µιλώντας αυτά που 
σκέφτοµαι) || ~ από µέσα µου (χωρίς να εξωτερικεύω τι σκέφτοµαι) 
3. (+να) σκοπεύω, σχεδιάζω: ~ να φύγω από την Αθήνα | να 
σταµατήσω τη δουλειά µου ΣΥΝ. προτίθεµαι 4. βρίσκω (κάτι) µε τη 
σκέψη ή τη φαντασία µου, επινοώ: µη στενοχωριέσαι, κάτι θα σκε-
φτούµε || αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να σκεφτώ τίποτα ΣΥΝ. σκαρφί-
ζοµαι 5. λαµβάνω υπ' όψιν µου (κάποιον/κάτι), πριν προχωρήσω σε 
συγκεκριµένη ενέργεια: έφυγε και τους άφησε- δεν σκέφτηκε ούτε τα 
παιδιά τους! || σκέψου την οικογένεια σου | το µέλλον | την καριέρα 
σου! || αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν τόσες µέρες χωρίς τροφή και νερό, 
είναι ν' απορεί πώς επιβίωσε τελικά || δεν ~ ποτέ τι θα πει ο κόσµος 
ΣΥΝ. λογαριάζω, ενδιαφέροµαι, νοιάζοµαι· ΦΡ. σκέψου καλά για 
περιπτώσεις στις οποίες προειδοποιούµε κάποιον να προσέξει πριν 
αποφασίσει: ~ τι πας να κάνεις! Θα το µετανιώσεις! || (κ. απολύτως) 
Μη βιάζεσαι να υπογράψεις! ~! Μετά θα είναι αργά! ΣΥΝ. πρόσεχε, 
έχε τον νου σου 6. επαναφέρω στη µνήµη µου (εικόνες, συναισθήµα-
τα από το παρελθόν ή υποθετικές καταστάσεις), συνήθ. αναπολώντας 
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ή µε κριτική διάθεση: σκεφτόµουν τι καλά που ήταν τα φοιτητικά χρόνια || ~ τις 
περσινές διακοπές ΣΥΝ. αναπολώ 7. (στο β' πρόσ. -t-va) για περιπτώσεις στις 
οποίες προτρέπουµε κάποιον να φανταστεί κάτι, να έρθει σε ορισµένη 
υποθετική κατάσταση: σκεφτείτε να συµφωνούσα- ποιος ξέρει τι θα είχα πάθει! 
|| Σκέψου να γίνει καµιά ξαφνική απόβαση στο νησί! Χαθήκαµε! ΣΥΝ. 
φαντάσου να...· ΦΡ. για σκέψου | για φαντάσου για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος µένει έκπληκτος µπροστά σε απροσδόκητη κατάσταση: - να περάσει 
από µπροστά και να µην πει ούτε καληµέρα! || (κ. απολύτως) Ωστε εκείνος ο 
κύριος που ερχόταν εδώ τα καλοκαίρια έγινε πρωθυπουργός! ~! 8. (+ πλάγια 
ερώτηση) απορώ για (κάτι), αναρωτιέµαι: ~ τι να απέγινε εκείνος ο ξένος... || ~ 
ποιος θα µπορούσε να έχει κλέψει τα έγγραφα ΣΥΝ. προβληµατίζοµαι ♦ 
(αµετβ.) 9. έχω την ικανότητα τής λογικής σκέψης: οι µαθητές πρέπει να 
µάθουν να σκέφτονται || δεν σκέφτεται καθόλου αυτός ο άνθρωπος, ό,τι του 
'ρθει λέει! || «~, άρα υπάρχω» (cogito ergo sum, Καρτέσιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *σκέπ-jο-µαι < θ. *σκεπ-1 *σπεκ- (µε 
αντιµετάθεση) < I.E. *spek- «κατασκοπεύω - παρατηρώ προσεκτικά», πβ. 
σανσκρ. pâsyati «βλέπω», λατ. specere, species «όψη, βλέµµα - είδος», ad-
spectus (> γαλλ. aspect, ισπ. aspecto), αρχ. γερµ. spehön «κατασκοπεύω» (> 
γερµ. spähen) κ.ά. Οµόρρ. σκέψ-ις, σκοπ-ός, σκόπ-ελος, σκοπ-εύω, σκόπ-ιµος 
κ.ά. Η λ. σκέπτοµαι εξέφραζε κυρ. την έννοια «αναζητώ µε το βλέµµα, 
προσπαθώ να συλλάβω κάτι µε τα µάτια», αναφερόµενη έτσι σε ένα είδος 
ενεργού οράσεως διαφορετικό από αυτό που εκφράζουν τα ρ. ορώ και βλέπω]. 

σκεπτόµενος, -η (κ. λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που σκέπτεται, σκεπτικός: το άγαλµα 
αναπαριστά τον φιλόσοφο σκεπτόµενο 2. αυτός που προβληµατίζεται για 
διάφορα θέµατα, που δεν είναι πνευµατικά νωθρός κυρ. στις ΦΡ. σκεπτόµενος 
άνθρωπος | σκεπτόµενο ο ν: ως καλλιτέχνης και σκεπτόµενος άνθρωπος δεν 
µπορώ να µείνω απαθής µπροστά σε αυτά τα αίσχη! 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. σκέπτοµαι ως απόδ. τού γαλλ. pensant, όπως 
στη φρ. un homme pensant «σκεπτόµενος άνθρωπος»]. 

σκέπω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) έχω (κάποιον/κάτι) υπό τη 
σκέπη µου, παρέχω σε (κάποιον) ασφάλεια και προστασία ΣΥΝ. προστατεύω, 
προφυλάσσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκέπη (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκερβελες (ο) {σκερβελέδες} (λαϊκ.) (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) για πρόσωπο 
ανάξιο λόγου, τεµπέλη και άχρηστο. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σκερπάνι (το) → σκεπάρνι 
σκερτσάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. µε εύθυµο, παιχνιδιάρικο τρόπο: αλέγκρο 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scherzando < scherzare (βλ. λ. σκερτσάρω)]. 
σκερτσάρω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) κάνω σκέρτσα, 

προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή των άλλων πάνω µου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
scherzare «παίζω, παιχνιδίζω, αστειεύοµαι», < λογγο-βαρδ. skerzön, γερµ. 
αρχής, πβ. αρχ. γερµ. scern «σκέρτσο, θρασύτητα» (> γερµ. scherzen, ρ.)]. 

σκέρτσο (το) 1. φιλάρεσκη κίνηση που λειτουργεί ως τέχνασµα, για να τραβήξει 
τα βλέµµατα όλων πάνω σε αυτόν που την κάνει ΣΥΝ. νάζι, τσαλίµι, (λόγ.) 
ακκισµός 2. σκέρτσα (τα) τα ερωτικά παιχνίδια, τα πείσµατα µεταξύ 
ερωτευµένων: βαρέθηκα πια τα ~ της 3. κίνηση γεµάτη χάρη και αέρα: 
περπατά µε ~ 4. ΜΟΥΣ. (α) µουσική σύνθεση µε εύθυµο, ζωηρό, 
παιχνιδιάρικο χαρακτήρα (β) τυπικό µέρος τής µουσικής φόρµας σονάτας, 
ιδίως στις συµφωνίες (συνήθως σε τριµερή ρυθµό): ο Μπετόβεν, στις 
συµφωνίες του, αντικατάστησε το µε-νουέτο µε το ~. — (υποκ.) σκερτσάκι (το) 
(σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scherzo < ρ. scherzare (υποχωρητ.), βλ. κ. 
σκερτσάρω]. 

σκερτσόζικος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε σκέρτσο: ~ συµπεριφορά ΣΥΝ. 
ναζιάρικος. — σκερτσόζικα επίρρ. 

σκερτσόζος (ο), σκερτσόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που κάνει 
σκέρτσα στην προσπάθεια του να γίνει το επίκεντρο τής προσοχής ΣΥΝ. 
ναζιάρης, παιχνιδιάρης 2. πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη χάρη στις κινήσεις και 
στη συµπεριφορά του ΣΥΝ. χαριτωµένος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scherzoso < 
scherzo (βλ. λ. σκέρτσο)]. 

σκέτα επίρρ.· χωρίς κάτι άλλο ακόµη· συνήθ. στη ΦΡ. νέτα-σκέτα βλ. λ. νέτα. 
σκέτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι ή προσφέρεται µόνος του, χωρίς συνοδευτικό ή 

χωρίς να έχει αναµιχθεί µε άλλη ουσία: καφές ~ (χωρίς ζάχαρη ή γάλα) || 
έφαγε - µακαρόνια (χωρίς σάλτσα, τυρί κ.λπ.) | µπιφτέκια ! ψωµί || ήπιε ~ νερό 
(χωρίς τίποτε άλλο) || ~ ουίσκι (δηλ. χωρίς νερό) || ~ ούζο (χωρίς νερό ή 
παγάκια) || ~ βούτυρο | σιτάρι | χρυσάφι (που δεν έχει νοθευτεί) || (σε 
παραγγελίες) έναν σκέτο, παρακαλώ! (δηλ. έναν καφέ χωρίς ζάχαρη) 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει περιττά στολίδια ή άλλα εξεζητηµένα στοιχεία: ~ έπιπλα | 
φόρεµα ΣΥΝ. λιτός, απλός, απέριττος 3. αυτός στον οποίο δεν µπορεί να 
αποδοθεί άλλος χαρακτηρισµός, που δεν είναι τίποτα πιο πολύ ούτε πιο λίγο 
από τη δηλούµενη έννοια: είναι ~ παλιάνθρωπος | βλάκας | παραλογισµός | 
προδοσία | ανοησία | ψέµα | κακία ΣΥΝ. καθαρός 4. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
χάσει όλα του τα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια: έχω µείνει ~ || (κ. για έµφαση) 
είµαι νέτος-σκέτος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. schietto «αµιγής, γνήσιος, απλός», < γοτθ. slaihts | αρχ. γερµ. 
slehta- «απλός» (> γερµ. schlecht «ασήµαντος, άσχηµος, κακός»)]. 

σκετς (το) {άκλ.} σύντοµη (συνήθ. χιουµοριστική) σκηνή (νούµερο), που 
παρουσιάζεται σε σκηνή θεάτρου, στην τηλεόραση κ.λπ. και αποτελεί µέρος 
µεγαλύτερου θεάµατος (παράστασης, σόου, εκποµπής): στο ~ που ακολουθεί 
θα δούµε τις προσπάθειες ενός νεαρού να µπει τζάµπα στον κινηµατογράφο. — 
(υποκ.) σκετσάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sketch < ολλ. schets | γερµ. Skizze < ιταλ. schizzo (βλ. λ. 
σκίτσο)]. 

σκευσ.γωγία (η) {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) ΣΤΡΑΤ. η µεταφορά στρατιωτικών 
σκευών και εφοδίων σε πολεµική περίοδο. 

σκευαγωγός, -ός, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που χρησιµοποιείται ως µέσο 
µεταφοράς αποσκευών. 

σκευάζω ρ. µετβ. {σκεύασ-α, -τηκα κ. (λόγ.) -θηκα, -µένος} (για εµπορεύµατα) 
συσκευάζω (βλ.λ.). — σκευασία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκεύος (βλ.λ.)]. 

σκευάµαξα (η) [1887] {σκευαµαξών} όχηµα που µεταφέρει αποσκευές ΣΥΝ. 
σκευοφόρος. 

σκεύασµα (το) {σκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων} σύνθεση φαρµακευτικών ουσιών η 
οποία χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς λόγους: βιταµινούχα | φαρµακευτικά | 
ιατρικά ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σκευάζω (βλ.λ.)]. 

σκευή (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των απαραίτητων 
αντικειµένων, που χρησιµοποιούνται για ορισµένο σκοπό· ο εξοπλισµός: ~ 
Μηχανικού | Πυροβολικού 2. (µτφ.) το σύνολο των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για ορισµένο σκοπό: ο ποιητής κρίνεται συχνά από τη ~ τού 
έργου του, τις λέξεις και τον µύθο ΣΥΝ. εξοπλισµός, µέσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
παράλλ. τ. τού ουδ. σκεύος (βλ.λ.)]. 

σκευοθηκη (η) [αρχ.] {σκευοθηκών} έπιπλο µέσα στο οποίο τοποθετούνται και 
φυλάσσονται διάφορα σκεύη ΣΥΝ. µπουφές. 

σκεύος (το) {σκεύ-ους | -η, -ών} αντικείµενο µε διαφορετικό κατά περίπτωση 
σχήµα και διαστάσεις, που χρησιµοποιείται για την κάλυψη πρακτικών 
αναγκών τού ανθρώπου: µαγειρικά ~ (οτιδήποτε χρησιµοποιείται στη 
µαγειρική, λ.χ. κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά κ.λπ.) || επιτραπέζια ~ (όσα 
χρησιµοποιούνται κατά την παράθεση γεύµατος) || ηλεκτρικά ~ (τα 
µηχανήµατα που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα)· ΦΡ. (α) ιερό σκεύος (i) 
καθένα από τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στη Θεία Ευχαριστία, λ.χ. 
το Αγιο ∆ισκοπότηρο, το ∆ισκάριο, η λαβίδα κ.λπ. (ii) (κατ' επέκτ.) κάθε 
σκεύος που χρησιµοποιείται στην τέλεση των µυστηρίων και των ακολουθιών, 
λ.χ. τα θυµιατήρια, τα εξαπτέρυγα κ.ά. (β) (µτφ., συνήθ. για γυναίκες) σκεύος 
ηδονής κάθε πρόσωπο που αντιµετωπίζεται αποκλειστικά ως µέσο σεξουα-
λικής ικανοποίησης, κατά τρόπο µειωτικό τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας (γ) 
ΕΚΚΛΗΣ. σκεύος εκλογής (Κ.∆. Πράξ. 9, 15: ότι σκεύος εκλογής εστίν µοι 
ούτος) (i) ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο ο Ιησούς επέλεξε για τη διάδοση 
τής πίστης στους εθνικούς (ii) (µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε περιβάλλεται 
µε ιδιαίτερη εύνοια και εµπιστοσύνη, ώστε να εξασφαλίζει το άνωθεν χρίσµα 
για υψηλού χαρακτήρα αποστολή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκεύος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθούν οι υποθ. περί 
συνδέσεως µε λιθ. Sâu-ju «πυροβολώ», αρχ. γερµ. sciozan (ίδια σηµ.), ούτε µε 
αρχ. αγγλ. hêgan «εκτελώ, βγάζω», αρχ. σλαβ. prë-kutiti «στολίζω»]. 

σκευοφόρος (η) βαγόνι αµαξοστοιχίας στο οποίο τοποθετούνται οι αποσκευές 
των ταξιδιωτών. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υποζύγιο», < σκεύος + -φόρος < 
φέρω]. 

σκευοφύλακας (ο) {σκευοφυλάκων} ΕΚΚΛΗΣ. αξιωµατούχος τής Εκκλησίας 
επιφορτισµένος µε τη φύλαξη των ιερών σκευών και κειµηλίων τού ναού. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) σκευοφύλαξ [µτγν.] {σκευοφύ-λακος}. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σκευοφύλαξ, -ακος < σκεύος + φύλαξ, -ακος]. 

σκευοφυλακιο (το) [µτγν.] {σκευοφυλακί-ου | -ων) ΕΚΚΛΗΣ. Ο χώρος τού ναού 
όπου φυλάσσονται τα ιερά σκεύη και τα άµφια των κληρικών ΣΥΝ. 
ιεροφυλάκιο. 

σκευρός, -ή, -ό αυτός που έχει κυρτώσει, λυγίσει, χάνοντας την προηγούµενη 
ευθεία θέση του ΣΥΝ. κυρτωµένος, στραβωµένος, καµπουριασµένος. [ΕΤΥΜ 
< σκευρώνω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκευρώνω ρ. αµετβ. {σκεύρω-σα, -µένος} 1. (για ξύλινα αντικείµενα) κυρτώνω 
λόγω υγρασίας ή υπερβολικά υψηλών θερµοκρασιών, στραβώνω χάνοντας το 
αρχικό µου σχήµα: οι σανίδες | τα παράθυρα | τα πατώµατα έχουν σκευρώσει || 
το µπράτσο τού λαούτου σκεύρωσε 2. (για ανθρώπους) κυρτώνω και 
καµπουριάζω χάνοντας την ευθυτενή στάση τού σώµατος µου: σκεύρωσε µε 
τα χρόνια | από τα γεράµατα | από την πολλή δουλειά. — σκεύρωµα (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < σκευρίον «κασέλα, χρηµατοκιβώτιο» < αρχ. σκευά-ριον, υποκ. 
τού ουσ. σκεύος. Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή άποψη, η λ. ανάγεται στο αρχ. 
επίθ. σκαιός µε την επίδρ. τού λατ. scaevus «αριστερός - αδέξιος», οπότε πρέπει 
να υποθέσουµε την ύπαρξη ενδιάµεσου τ. *σκαιβός]. σκευωρία (η) 
{σκευωριών} το τέχνασµα µε το οποίο προσπαθεί κανείς να εξαπατήσει έναν 
άλλο στήνοντας παγίδες εις βάρος του: είναι θύµα πολιτικής ~ ΣΥΝ. 
δολοπλοκία, πλεκτάνη, µηχανορραφία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκευωρός 
«σκευοφύλακας» (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. σκευωρός (ο) πρόσωπο 
που µηχανορραφεί, που στήνει σκευωρία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«σκευοφύλακας», < σκεύος + -ωρός (< ορώ «βλέπω», µε ειδική σηµ. «φρουρώ, 
φυλάσσω»), πβ. θυρ-ωρός, άκται-ωρός, θε-ωρός. Η σηµερινή σηµ. έχει την 
αφετηρία της στο ρ. σκευωρώ (βλ.λ.)]. σκευωρώ ρ. αµετβ. {σκευωρείς...} 
στήνω σκευωρίες (εις βάρος κάποιου), µηχανεύοµαι πονηρά σχέδια για να 
προκαλέσω βλάβη, φθορά: σκευωρεί εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων 
ΣΥΝ. ραδιουργώ, µηχανορραφώ, δολοπλοκώ. 

[ΕΤΥΜ < αρλ- σκευωρούµαι (το ενεργ. σκευωρώ, -έω είναι µτγν.) < 
σκευωρός «σκευοφύλακας» (βλ.λ.). Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «φυ- 
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λάσσω τα σκεύη», αλλά από τη χρήση του στην αττ. διάλεκτο (κατε-
ξοχήν στον ∆ηµοσθένη) έλαβε τη σηµ. «φροντίζω µε πολύ µεγάλη επι-
µέλεια» και «καταστρώνω προσεκτικά ένα σχέδιο, µηχανορραφώ»]. 

σκεφτικός, -ή, -ό → σκεπτικός 
σκέφτοµαι ρ. ■*· σκέπτοµαι 
σκέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. µέρος τής νόησης· αναφέρεται 

στις λεγόµενες «παραγωγικές» λειτουργίες τού νου, όπως η κρίση, οι 
συλλογισµοί, η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη κ.τ.ό.: η από-
φαση ελήφθη µετά από µακρά - || ύστερα από ~ κατέληξα στο συ-
µπέρασµα ότι έχεις δίκιο || χρειάζεται ωριµότερη | καλύτερη | µια 
δεύτερη - || µη µε διακόπτεις, γιατί χάνω τον ειρµό | τη σειρά | το νήµα 
| την αλυσίδα των ~ µου || από την πολλή ~ ζαλίστηκε || διαβάζω τις - 
κάποιου (καταλαβαίνω τι σκέφτεται) || συγκλίνουσα ~ (βλ. λ. 
συγκλίνω) || αποκλίνουσα ~ (βλ. λ. αποκλίνω)· ΦΡ. (α) είµαι | µπαίνω 
στη σκέψη (κάποιου) καταλαβαίνω τι σκέφτεται (κάποιος), σκέφτο-
µαι τα ίδια πράγµατα µε (κάποιον άλλο): είσαι στη σκέψη µου1 αυτό 
θα 'λεγα κι εγώ τώρα! (β) (στην παραψυχολογία) µεταβίβαση σκέ-
ψεως η ικανότητα που υποστηρίζεται πως έχουν ορισµένα άτοµα να 
µεταβιβάζουν το περιεχόµενο των σκέψεων τους σε πρόσωπο που 
βρίσκεται σε απόσταση (γ) βάζω (κάποιον) σε σκέψεις βλ. λ. βάζω (δ) 
µπαίνω σε σκέψεις (για κάτι) προβληµατίζοµαι: µπήκε σε σκέψεις για 
το αν έπρεπε να του µιλήσει τόσο αυστηρά ή όχι (ε) (λόγ.) κατόπιν 
σκέψεως µετά από σκέψη, µετά από κριτική επεξεργασία: κατόπιν 
ωρίµου σκέψεως αποφάσισε να εγκρίνει την επιχορήγηση (στ) θέλει 
(και) σκέψη; για κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να έχει κανείς δι-
σταγµούς: ~ αν θα το αγοράσεις; Πού θα ξαναβρείς τέτοια ευκαιρία; 
(ζ) διαβάζω τη σκέψη κάποιου καταλαβαίνω τι σκέπτεται κάποιος 2. 
(συνεκδ.) ό,τι σκέπτεται κανείς για ένα ζήτηµα: αυτή η ~ ούτε που 
µου πέρασε από το µυαλό || εγκατέλειψε κάθε ~ για γάµο || ήταν χα-
µένος | βυθισµένος στις ~ του || κάνω σκέψεις για κάτι || θλιβερές | 
χαρούµενες | υψηλές | ταπεινές ~|| η αρχική - ήταν να αναβληθεί η 
συγκέντρωση ΣΥΝ. διανόηµα, στοχασµός· ΦΡ. (α) η σκέψη (κάποιου) 
το να σκέφτεται κανείς (κάποιον), να έχει στο µυαλό του (κάποιον): 
η σκέψη σου θα µε συντροφεύει στην ξενιτειά || στη σκέψη της δά-
κρυσε... (β) δεξαµενή σκέψης οµάδα ή οργανισµός που πραγµατο-
ποιεί διεπιστηµονική έρευνα, συνήθως τεχνολογικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα (γ) ούτε σκέψη! για περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να 
δώσουµε έµφαση στην άρνηση µας για κάτι: Να πουλήσω το σπίτι! ~! 
ΣΥΝ. αποκλείεται, µην το συζητάς (δ) ακόµα και | και µόνο στη σκέψη 
πως | ότι... αρκεί να σκεφτεί κανείς πως | ότι (χωρίς να ισχύει ήδη 
κάτι): και µόνο ~ θα ξοδέψει τόσα χρήµατα, παθαίνει ταραχή! 3. ο 
τρόπος µε τον οποίο σκέπτεται και ενεργεί κανείς: άνθρωπος µε 
καθαρή | ώριµη | ταπεινή | ζωηρή | συγκροτηµένη | αφαιρετική | συν-
θετική ~ 4. το σύνολο των απόψεων και των θέσεων που έχει κανείς 
για ένα κοινωνικό φαινόµενο, ο τρόπος ανάλυσης και ερµηνείας του· 
θεωρία: σύµφωνα µε τη µαρξιστική ~ το ∆ίκαιο ανήκει στο εποικο-
δόµηµα || στη δυτική ~ το άτοµο προτάσσεται τής οµάδας ΣΥΝ. κο-
σµοαντίληψη, κοσµοθεωρία, βιοθεωρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκέψις, αρχική σηµ. «αντίληψη µέσω των αισθήσεων», 
< σκέπτοµαι (βλ.λ.). Η φρ. δεξαµενή σκέψης αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
think tank]. 

σκηνάκι (το) {χωρ. γεν.} (στη γλώσσα των στρατιωτών) 1. µικρή ατο-
µική σκηνή 2. (στον πληθ.) στρατιωτική άσκηση που προβλέπει δια-
µονή των στρατιωτών σε µικρές ατοµικές σκηνές: από αύριο έχουµε 
σκηνάκια. 

σκηνή (η) 1. φορητή συναρµολογούµενη κατασκευή από αδιάβροχο 
ύφασµα και µεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, που σχηµατίζει µικρό κα-
τάλυµα και χρησιµοποιείται για προσωρινή διαµονή από εκδροµείς 
(κάµπινγκ), στρατιώτες ή όσους αναγκάζονται να µείνουν στην ύπαι-
θρο εξαιτίας φυσικών ή άλλων καταστροφών (σεισµών, πληµυρών 
κ.λπ.): στήνω | λύνω µια - || στρατιωτική ~ || µοιράστηκαν σκηνές 
στους σεισµοπαθείς || φορτώνω τη ~ στο αµάξι || κουβαλώ | µεταφέ-
ρω τη ~ στην πλάτη ΣΥΝ. τέντα, (λαϊκ.) τσαντίρι · 2. το µέρος τού θε-
άτρου πάνω στο οποίο εµφανίζονται και παίζουν οι ηθοποιοί: τα φώ-
τα χαµηλώνουν και οι ηθοποιοί βγαίνουν στη ~ || διευθυντής | µηχα-
νικός σκηνής ΣΥΝ. πάλκο, παλκοσένικο· ΦΡ. επί σκηνής (το επί τής 
σκηνής µέρος, Αριστοτ. Ποιητική 1459b, 25) πάνω στη σκηνή: οι θεα-
τές γελούσαν µε όσα τραγελαφικά διαδραµατίζονταν - 3. (συνεκδ.) (α) 
το θέατρο (ως τέχνη, από απόψεως ρεπερτορίου, ρόλων κ.λπ.): βγήκε | 
ανέβηκε πολύ νέος στη ~ (δηλ. έγινε ηθοποιός) || έπαιξε µερικά από τα 
καλύτερα έργα τής διεθνούς ~ || Λυρική ~ (δηλ. το µουσικό θέατρο) (β) 
ο χώρος και οι άνθρωποι που δίνουν παραστάσεις θεάτρου: Κεντρική ~ 
Εθνικού Θεάτρου (γ) κάθε χώρος στον οποίο δίνονται παραστάσεις 
(θεατρικές ή µουσικές): η Αθήνα γέµισε από µεγάλες και µικρές ~, 
όπου νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους 4. (καθηµ.) το 
σκηνικό µιας θεατρικής παράστασης: η ~ απεικονίζει µια εξοχική 
κατοικία τού 19ου αιώνα 5. (γενικά) κάθε ενιαίο θεµατικά τµήµα 
θεατρικού, κινηµατογραφικού κ.λπ. έργου, το οποίο περιλαµβάνει 
στοιχεία που τυποποιούνται και επαναλαµβάνονται σε κάθε ανάλογη 
περίπτωση: η ~ τής αναγνώρισης στην τραγωδία || έργα µε πολεµικές 
| ερωτικές ~ || ~ βίας στην τηλεόραση || σε µια ~ τού έργου ο ηθοποιός 
βάζει τα γέλια || υπάρχουν συγκινητικές - στο φιλµ || η ~ τού θανάτου 
τού ήρωα περιγράφεται εντυπωσιακά από τον συγγραφέα 6. κάθε 
αυτόνοµο επεισόδιο ενός έργου: (στο θέατρο) πράξη πρώτη, ~ δεύτερη 
7. συµβάν ή σειρά διαδοχικών γεγονότων που εκτυλίσσονται 
µπροστά σε κάποιον: έγινε χωρίς να το θέλει µάρτυρας σε µια πολύ 
συγκινητική ~ || η ~ τού καβγά | τού φόνου || είδαµε στην τηλεόραση 
σκηνές-σοκ || διαδραµατίστηκαν σκηνές υστερίας · 8. (ειδι-κότ.) 
διαφωνία που εκφράζεται µε έντονο τρόπο µπροστά σε κόσµο: ~ 
ζηλοτυπίας- ΦΡ. κάνω σκηνή (σε κάποιον) λογοµαχώ ή συγκρούο- 

µαι (µε κάποιον) µε έντονο τρόπο: του έκανε µια φοβερή σκηνή µπρο-
στά σε όλο τον κόσµο, γιατί δεν ήρθε στην ώρα του · ΦΡ. (µτφ.) πο-
λιτική σκηνή η πολιτική ζωή µιας χώρας, ο χώρος τής πολιτικής δρά-
σης: αλλαγές προβλέπονται το φθινόπωρο στην - ΣΥΝ. πολιτικό τοπίο. 
— (υποκ.) σκηνούλα (η) κ. σκηνάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., µε 
επίθηµα -νή (πβ. ποι-νή, εΰ-νή, φερ-νή), που συνδ. πιθ. µε τη λ. σκιά 
(βλ.λ.). Το λατ. scaena (> γαλλ. scène) είναι δάνειο από την Ελληνική. 
Η φρ. κάνω σκηνή αποδίδει τη γαλλ. faire une scène]. 

σκηνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σκηνή τού θε-
άτρου και κατ' επέκταση µε τη θεατρική παράσταση: ~ οδηγίες | 
οµορφιά | εφέ || η ~ τέχνη (η τέχνη τού θεάτρου) || η ~ συνύπαρξη δύο 
ηθοποιών || η ~ παρουσία της καταπλήσσει || αξεπέραστη ~ εµπειρία 
ΣΥΝ. θεατρικός 2. σκηνικό (το) το περιβάλλον, το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα: αλλαγές τού πολιτικού ~ προβλέ-
πονται για το φθινόπωρο 3. σκηνικά (τα) τα στοιχεία που παρουσιά-
ζονται στη σκηνή, για να απεικονίσουν κατά τον πειστικότερο τρόπο 
τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο διαδραµατίζεται η υπόθεση τού 
έργου. 

σκηνίτης (ο) [αρχ.] {σκηνιτών} αυτός που ζει σε σκηνή ή άλλα προ-
σωρινά καταλύµατα: ~ τσιγγάνος || (κ. ως ουσ.) ο υπουργός επισκέ-
φθηκε τους - στον καταυλισµό σεισµοπλήκτων. 

σκηνογραφία (η) [αρχ.] {συνήθ. χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τής δηµιουρ-
γίας τού διακόσµου τής σκηνής, ο οποίος αναπαριστά τον χώρο, τον 
χρόνο και την όλη ατµόσφαιρα τού θεατρικού έργου 2. (συνεκδ.) ο τε-
χνικός διάκοσµος τής σκηνής ΣΥΝ. σκηνικά. — σκηνογράφος (ο/η) 
[µτγν.], σκηνογραφικός, -ή, -ό [µτγν.], σκηνονραφώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

σκηνοθεσία (η) [1890] {συνήθ. χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού συντονι-
σµού και τού ελέγχου όλων των καλλιτεχνικών στοιχείων µιας πα-
ράστασης θεατρικού έργου ή όπερας, κινηµατογραφικής ή τηλεοπτι-
κής ταινίας, τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκποµπής, που περιλαµβά-
νει τη διδασκαλία των ηθοποιών, την κίνηση τής κάµερας, την εισα-
γωγή τού ήχου, την επιλογή και διαµόρφωση τού χώρου των γυρι-
σµάτων κ.λπ.: βραβείο σκηνοθεσίας || η ~ απέσπασε τις καλύτερες 
κριτικές · 2. (µτφ.) τέχνασµα που οργανώνεται για να παραπλανήσει 
και να εξαπατήσω, δηµιουργώντας διαφορετική εικόνα τής πραγµα-
τικότητας: τα δάκρυα της ήταν µέρος τής ~, για να τον κάνει να γυ-
ρίσει πίσω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mise en scène]. 

σκηνοθέτης (ο) [1898] {σκηνοθετών}, σκηνοθέτρια (η) {σκηνοθε-
τριών} το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σκηνοθεσία (βλ.λ.) θεα-
τρικού έργου, όπερας, κινηµατογραφικής | τηλεοπτικής ταινίας, ρα-
διοφωνικής ή τηλεοπτικής εκποµπής: ραδιοφωνικός | τηλεοπτικός | 
θεατρικός - || ευρηµατικός | τολµηρός | εµπνευσµένος | εκκεντρικός | 
ευφάνταστος ~. Επίσης (λόγ.) σκηνοθέτις (η) {σκηνοθέτιδος}. 
[ΕΤΥΜ. < σκηνή + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. metteur en scène]. 

σκηνοθετικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε τη σκηνοθεσία ή 
τον σκηνοθέτη: ~ τέχνη | οδηγίες | προσέγγιση | ύφος | αντίληψη | 
εύρηµα | ικανότητα. — σκηνοθετικ-ά | -ώς επίρρ. 

σκηνοθετώ ρ. µετβ. {σκηνοθετείς... | σκηνοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. αναλαµβάνω τη σκηνοθεσία (βλ.λ.) θεατρικού, τηλεοπτι-
κού, κινηµατογραφικού κ.λπ. έργου ή εκποµπής 2. (α) (κακόσ.) οργα-
νώνω κάτι µε αληθοφανή τρόπο, προκειµένου να εξαπατήσω, να ωφε-
ληθώ ή να προκαλέσω συγκεκριµένες εντυπώσεις: στο έργο αυτό ο 
ήρωας σκηνοθετεί τον θάνατο του, για να διαπιστώσει τι σκέφτονται 
πραγµατικά γι ' αυτόν οι συγγενείς του || είχε σκηνοθετήσει τη διάρ-
ρηξη, για να εισπράξει την ασφάλεια από την ασφαλιστική εταιρεία || 
όλα ήταν σκηνοθετηµένα για να µας εξαπατήσουν (β) φροντίζω και 
την παραµικρή λεπτοµέρεια για το πώς πρέπει να είναι ή να γίνει 
κάτι: σκηνοθετεί τον εαυτό του παντού- κανονίζει από πριν τι θα πει, 
πώς θα σταθεί, τι θα φορέσει, τα πάντα! [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. mettre en scène]. 

σκ η von η για (η) {χωρ. πληθ.} γιορτή των Εβραίων σε ανάµνηση τής 
παραµονής τους σε σκηνές µετά την έξοδο από την Αίγυπτο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκηνή + -πηγία < θ. πηγ- τού αρχ. πήγ-νυ-µι «µπήγω, 
τοποθετώ» (βλ. λ. πήζω). Με τη λ. σκηνοπηγία απέδωσαν οι Εβδοµή-
κοντα την εβρ. φρ. (hag) hassukköt «(εορτή) των σκηνών» (Π.∆. ∆ευτερ. 
16, 13-15)]. 

σκηνοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατασκευή σκηνών. — 
σκηνοποιός (ο/η) [µτγν.]. 

σκηνορραφία (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η ραφή σκηνών. — σκηνορρά-φος 
(ο) [µτγν.]. 

σκήνος (το) {σκήν-ους | -η, -ών) το σκήνωµα (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νε-
κρός. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. σκήνος, παράλλ. τ. τού σκηνή (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους 
κατά το συνώνυµο ουδ. σώµα]. 

σκηνούχος (ο/η) (λόγ.) αυτός που έχει στην κατοχή του σκηνή (ως 
κατάλυµα). [ΕΤΥΜ. < σκηνή + -ούχος < έχω]. 

σκηνοφύλακας (ο) {σκηνοφυλάκων} ΣΤΡΑΤ. αυτός που αναλαµβάνει 
τη φρούρηση των σκηνών σε στρατιωτικό καταυλισµό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σκηνοφύλαξ, -ακος < σκηνή + φύλαξ, -ακος]. 

σκήνωµα (το) {σκηνώµ-ατος | -ατα, -άτων) το λείψανο αγίου όπως 
φυλάσσεται στους ναούς και εκτίθεται σε δηµόσιο προσκύνηµα: το - 
τού Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «σκηνή, τέντα», < σκηνώ (-όω) < σκηνή (πβ. σκήνος). Η 
σηµ. «σώµα» (όχι νεκρό) πρωτοαπαντά στην Κ.∆. (Β' Πέτρ. 1, 13: 
εφ' όσον ειµί έν τούτφ τφ σκηνώµατι)]. 



σκηπτούχος 1607 σκιάχτρο 
 

σκηπτούχος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει ή κρατά σκήπτρο 
2. (λόγ.) σκηπτούχος (ο) αυτός που κατέχει τον θρόνο και τα 
πρωτεία τής εξουσίας, ο βασιλιάς ΣΥΝ. ηγεµόνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σκηπτοϋχος < *σκήπτον (όπως βεβαιώνεται από το δωρ. σκάπτον, βλ. 
κ. σκήπτρο) + -οΰχος < έχω]. 

σκήπτρο (το) 1. ράβδος από πολύτιµα υλικά µε πολυτελή εξωτερικό 
διάκοσµο, που αποτελεί έµβληµα βασιλικής εξουσίας 2. (συνεκδ.) τα 
πρωτεία τής εξουσίας: ποιος κατέχει τα ~ σε αυτή τη χώρα; 3. (µτφ.) 
η υπεροχή, η ανωτερότητα (κάποιου σε κάτι): κατέχει τα σκήπτρα 
στους αγώνες δρόµου µεγάλων αποστάσεων || διατηρεί εδώ και χρό-
νια τα ~ στο βόλεϊ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκήπτρονΙ σκ-άπτον (δωρ.), αρχική σηµ. «βακτηρία, ρά-
βδος, µπαστούνι», < θ. σκηπ- (τού ρ. σκήπτω «στηρίζω, ακουµπώ») + 
παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. πλήκ-τρον. Το αρχ. σκ·ήπτω < *σκήπ-}ω, 
πιθ. < σκάπος (απαντά µόνον ως «γλώσσα» τού Ησυχίου σκ-άπος-
κλάδος), που συνδ. µε αρχ. γερµ. skaft (> γερµ. Schaft «κορµός, κο-
τσάνι»), αρχ. σκανδ. skapi, πιθ. κ. λατ. scapus «βακτηρία, στέλεχος» 
(αν δεν πρόκειται για δάνειο από την Ελληνική). Η σηµασιολ. έκταση 
τής λ. και οι συγκεκριµένοι τονικοί όροι που προκύπτουν από αυτήν, 
δεν επιτρέπουν τη σύνδεση µε το ρ. σκάπτω]. 

σκήτη (η) {σκητών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. το ερηµητήριο µοναχού 2. εξάρτηµα 
κύριας µονής, όπου ασκούνται υπό έναν γέροντα οµάδες µοναχών µε 
δική τους επιλογή έχοντας χαλαρή αναφορά (σχέση) µε τη διοίκηση 
και τη λειτουργική ζωή τής κύριας µονής: η ~ τής Αγίας Αικατερίνας 
στο όρος Σινά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο, µονή. [ΕΤΥΜ. µεσν., από 
το µτγν. τόπων. Σκήτις, Σκίτις τής Αιγύπτου]. 

σκι (το) {άκλ.} 1. καθένα από τα δύο ειδικά στενόµακρα πέδιλα που 
φορά κανείς, για να κινείται πάνω στο χιόνι (µε τη βοήθεια ειδικών 
ραβδιών) ή στην επιφάνεια τής θάλασσας (κρατώντας ένα σχοινί πί-
σω από σκάφος που κινείται και τον έλκει): φοράω τα ~ µου ΣΥΝ. (για 
το χιόνι) χιονοπέδιλο 2. η χιονοδροµία ή το αντίστοιχο άθληµα στη 
θάλασσα: κάνω | πάω για ~ || θαλάσσιο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ski < νορβ. ski < αρχ. νορβ. skith «κοµµάτι ξύλου, χιο-
νοπέδιλο», που συνδ. µε αρχ. γερµ. skit «κοµµάτι ξύλου», αρχ. αγγλ. 
scëadan «χωρίζω, κόβω»]. 

σκιά (η) 1. το τµήµα ενός χώρου στο οποίο δεν φθάνει το φως, που δεν 
φωτίζεται, κατ' αντιδιαστολή προς το φωτισµένο τµήµα του- (ειδικότ.) 
η σκοτεινή ή λιγότερο φωτεινή περιοχή ενός χώρου, που σχηµατίζε-
ται καθώς ένας αδιαφανής όγκος ή σώµα εµποδίζει την ακτινοβολία 
τού ήλιου ή το φως να το διαπεράσει: ο κλέφτης κρυβόταν στη -1| TO 
δωµάτιο ήταν στη ~ || φως και σκιές || κάθισε στη ~ να ξεκουραστεί || 
40° Κελσίου υπό σκιάν ΦΡ. (α) (µτφ.) µένω στη σκιά δεν εµφανίζοµαι, 
δεν γίνεται γνωστή η ύπαρξη µου: µια ζοφερή ιστορία, που είχε µείνει 
επί δεκαετίες στη σκιά, ήρθε στο φως τής δηµοσιότητας (β) (µτφ.) στη | 
υπό τη σκιά (κάποιου) σε δεύτερο ρόλο: µια ζωή ήταν στη σκιά τού 
διάσηµου συζύγου της (γ) (λόγ.) περί όνου σκιάς (περί όνου σκιάς 
[µάχεσθαι], Αριστοφ. Σφήκες 191) για ασήµαντα ή ευτελή θέµατα: ~ 
ο λόγος στη χθεσινή συζήτηση 2. το σκοτεινό είδωλο ενός σώµατος, 
που προβάλλεται πάνω σε µια επιφάνεια µε διαστάσεις µεγαλύτερες 
των πραγµατικών του, όταν φωτίζεται από την αντίθετη κατεύθυνση: 
είδε την - ενός αγνώστου να τον παρακολουθεί· ΦΡ. (α) φοβάται | 
τρέµει και τη σκιά του για κάποιον που είναι τόσο δειλός, ώστε να 
φοβάται ακόµα και όταν δεν υπάρχει πραγµατικός λόγος (β) γίνοµαι η 
σκιά (κάποιου) (i) γίνοµαι αχώριστος φίλος (κάποιου), είµαι πάντα µαζί 
του (ii) ακολουθώ ή παρακολουθώ συνεχώς (κάποιον), χωρίς να τον 
χάνω από τα µάτια µου: ο ιδιωτικός ντετέκτιβ είχε γίνει η σκιά του 
για µια βδοµάδα 3. (ειδικότ.) πρόσωπο ή πράγµα, τού οποίου 
διαγράφεται το περίγραµµα στο σκοτάδι· σκοτεινή σιλουέτα: οι ~ των 
βουνών | των σπιτιών || στον δρόµο διέκρινε δύο ~ που βάδιζαν 
βιαστικά ΣΥΝ. σκοτεινή φιγούρα · 4. (κατά τις λαϊκές αντιλήψεις) το 
άυλο πνεύµα, η ψυχή ανθρώπου που έχει πεθάνει: η ~ τού πεθαµένου 
παιδιού || οι ~ των προγόνων || ο κόσµος των ~ (ο κόσµος των νεκρών) 
5. ως χαρακτηρισµός για κάποιον/κάτι που έχει χάσει τη δύναµη, τη 
θέση και την επιρροή που είχε: κατάντησε ~ από την αρρώστια | από 
την πείνα || «στην αµερικανική αγορά δεν έµεινε παρά η ~ τής πάλαι 
ποτέ κράταιάς ιαπωνικής βιοµηχανίας» (εφηµ.)1 ΦΡ. γίνοµαι σκιά του 
εαυτού µου για µεταβολή προς το χειρότερο: ο πρωθυπουργός είχε 
γίνει σκιά τού παλιού καλού του εαυτού 6. σηµάδι φυσικής και ψυ-
χικής κόπωσης: έχω µαύρες ~ κάτω από τα µάτια από την αϋπνία 7. 
(µτφ.) υπόνοια για κάτι ασαφές ή ύποπτο: στην υπόθεση αυτή δεν 
πρέπει να µείνει καµία ~ αµφιβολίας· όλα πρέπει να έλθουν στο φως 
8- (στη ζωγραφική) ο βαθµός σκούρας απόχρωσης ενός χρώµατος, 
που προσδιορίζεται είτε από την ποσότητα τού µαύρου τόνου είτε 
από την έλλειψη φωτός στα περιγράµµατα των αναπαριστώµενων ει-
κόνων ΣΥΝ. φωτοσκίαση, φόρµα 9. καλλυντικό προϊόν για τον χρω-
µατισµό των βλεφάρων σε διάφορα χρώµατα: σκιές για τα µάτια 10. 
(µτφ.) η επίδραση που ασκείται από δυσάρεστο γεγονός: υπό τη - των 
αεροπορικών επιχειρήσεων στο Κόσοβο διεξάγεται η συνάντηση των 
υπουργών Εξωτερικών των χωρών-µελών τού NATO || η βαριά ~ των 
πρόσφατων επεισοδίων επέδρασε στο κλίµα των εκδηλώσεων ΦΡ. ρί-
χνω (τη) σκιά (µου) (κάπου) επισκιάζω, επικαλύπτω αρνητικά: τα τε-
λευταία γεγονότα έριξαν τη σκιά τους στους εορτασµούς | στη διάθεση 
όλων · 11, θέατρο σκιών λαϊκό θέατρο µε «πρωταγωνιστές» 
χάρτινες συνήθ. φιγούρες, των οποίων η σκιά προβάλλεται πίσω από 
ένα κατάλληλα φωτισµένο παραλληλόγραµµο πανί· ο καραγκιόζης 
(πβ. λ. θέατρο). — (υποκ.) σκιούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *oKi-ja < I.E. *skai- | *ski- «σκιά» (µε σπάνια φωνηε-
ντική εναλλαγή -ai- | -i-, που δεν απαντά σε κανονικούς I.E. τ.), πβ. 
αλβ. hije «σκιά», σανσκρ. chayä, γερµ. schimmern «λάµπω, γυαλίζω» 
κ.ά. Η λ. συνδ. πιθ. µε το ουσ. σκηνή (βλ.λ.). Παράγ. σκι-άζω, σκι-ερός, 

σκι-ώδης, σκιά-χτρο κ.ά. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη 
Γαλλική, λ.χ. µένω στη σκιά (< rester dans l'ombre), ζω στη σκ-ιά του 
(< vivre dans son ombre), φοβάται και τη σκιά του (< avoir peur de son 
ombre), γίνοµαι η σκιά κάποιου (< suivre quelqu'un comme son 
ombre(, έγινε σκιά τού εαυτού του (< il a devenu l'ombre de lui-même), 
δεν υπάρχει σκιά αµφιβολίας (< il n'y a pas l'ombre d'un doute), θέα-
τρο σκιών (< le théâtre d'ombres)]. 

σκιάγραµµα (το) {σκιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σκιαγράφηµα 
(βλ.λ.) 2. ακτινοσκοπικό ή ακτινογραφικό διάγραµµα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. skiagram]. 

σκιαγράφηµα (το) [αρχ.] {σκιαγραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η από-
δοση τής εικόνας προσώπου ή πράγµατος µε τις πολύ γενικές τους 
γραµµές, χωρίς λεπτοµέρειες ΣΥΝ. σκίτσο, σκαρίφηµα 2. (µτφ.) περι-
γραφή γεγονότος, πράγµατος ή εργασίας σε γενικές γραµµές. 

σκιαγραφία (η) [αρχ.] {σκιαγραφιών} 1. η τέχνη τής απεικόνισης 
προσώπων ή πραγµάτων µε σκιαγραφήµατα 2. το σκιαγράφηµα 
(βλ.λ.) 3. η ζωγραφική απόδοση τής σκιάς των αντικειµένων 4. σχέδιο 
που αποτελείται µόνο από άσπρο και διάφορους τόνους τού µαύρου 
χρώµατος. — σκιαγραφικός, -ή, -ό [µτγν.], σκιαγραφικά επίρρ. 

σκιαγραφώ ρ. µετβ. [αρχ.] {σκιαγραφείς... | σκιαγράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) 1. (στη ζωγραφική) απεικονίζω (κάποιον/κάτι), απο-
δίδοντας µόνο το περίγραµµα του µε τις βασικές του γραµµές ΣΥΝ. 
σκιτσάρω, σκαριφώ 2. (µτφ.) περιγράφω (κάτι) µε σύντοµη αναφορά 
στα βασικά χαρακτηριστικά του, διαγραµµατικά: ~ τα σχέδια µου για 
το µέλλον | την πολιτική γραµµή τής κυβέρνησης | τη ζωή µου || ~ 
τους χαρακτήρες ενός έργου || το βιβλίο σκιαγραφεί µε τον καλύτερο 
τρόπο την εικόνα τής εποχής || «οι έρευνες αυτές σκιαγραφούν το 
προφίλ τού µέσου καταναλωτή-ψηφοφόρου» (εφηµ.). — σκιαγράφη-
ση Ol) [µτγν.]. 

σκιάδα (η) (λαϊκ.) 1. πρόχειρη κατασκευή που χρησιµεύει ως σκιά 
από τον ήλιο ΣΥΝ. κιόσκι, περίπτερο 2. (ειδικότ.) οµπρέλα για τον 
ήλιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σκιάς, -άδος < αρχ. σκιά]. 

σκιάδι (το) {σκιαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πλατύγυρο καπέλο που φοριέται 
συνήθ. από τους αγρότες ως µέσο προφύλαξης από την πολύωρη έκ-
θεση τους στον ήλιο. Επίσης (λόγ.) σκιάδειο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. σκΊάδ(ε)ιον (η γρ. µε -ει- είναι αρχαιότ. και καλύτερα 
τεκµηριωµένη), υποκ. τού ουσ. σκιά]. 

σκιάζω1 ρ. µετβ. {σκίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. δηµιουργώ σκιά πάνω σε 
(επιφάνεια), εµποδίζοντας τη δίοδο των φωτεινών ακτίνων: αυτό το 
δέντρο σκιάζει το σπίτι || ~ τα µάτια µε το χέρι µου 2. (µτφ.) δηµι-
ουργώ βαριά ατµόσφαιρα εξαιτίας δυσάρεστου γεγονότος: οι πολιτι-
κές εξελίξεις σκίασαν τον εορτασµό ΣΥΝ. επισκιάζω 3. (στη ζωγρα-
φική) σχηµατίζω σκιές ή προσθέτω σκιές σε µια εικόνα: ~ ένα σκί-
τσο. — σκίαση (η) [µτγν.] (συνήθ. σύνθετο µε τα επι-, φωτο-). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκτιά (βλ.λ.)]. 

σκιάζω2 ρ. µετβ. (λαϊκ.) {έσκιαξα, σκιά-χτηκα, -γµένος) 1. τροµάζω 
(κάποιον): µην το σκιάζεις το παιδί, γιατί θα φύγει! 2. δηµιουργώ σε 
(κάποιον) κλίµα έντονου φόβου: «ήταν όλα σιωπηλά | γιατί τα 'σκίαζε 
η φοβέρα | και τα πλάκωνε η σκλαβιά» (∆. Σολωµός). 3. (µεσοπαθ. 
σκιάζοµαι) τα χάνω από τον φόβο µου: τι του είπες και ήρθε εδώ 
σκιαγµένος; || σκιάχτηκα, µόλις τον είδα µπροστά µου ΣΥΝ. τροµάζω, 
φοβούµαι. — σκιάξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. σκιάζω (βλ.λ.). Η σηµ. «φοβίζω, τροµάζω» οφείλεται στη 
συσχέτιση τού σκοτεινού µε τον φόβο και τη µυστηριώδη αγωνία 
(πβ. κ. σκιάχτρο). Ήδη στον Όµηρο η λ. σκιά χρησιµοποιήθηκε για να 
δηλώσει τις ψυχές των νεκρών, καθώς και την απειλή τού θανάτου]. 

Σκιάθος (η) 1. το δυτικότερο νησί των Β. Σποράδων κοντά στα Α. πα-
ράλια τού νοµού Μαγνησίας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. 
— Σκιαθίτης (ο), Σκιαθίτισσα (η), σκιαθίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Σκίαθος, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, που συνδ. 
παρετυµολογικά µε αρχ. σκιαθίς, -ίδος «είδος ψαριού»]. 

σκιαµαχία (η) [µτγν.] {σκιαµαχιών} η µάχη µε ανύπαρκτους αντιπά-
λους ή χωρίς κανένα όφελος, ο άσκοπος αγώνας. 

σκιαµαχώ ρ. µετβ. [αρχ.] {σκιαµαχείς... | σκιαµάχησα} παλεύω µε 
σκιές, αγωνίζοµαι µάταια, χωρίς σκοπό. 

σκιαξάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) φοβητσιάρης, δειλός. [ΕΤΥΜ. < σκιάζω 
«φοβίζω, τροµάζω» (αόρ. έ-σκιαξ-α) + παραγ. επίθηµα -άρης (πβ. κ. 
πρωτ-άρης)]. 

σκίαση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η δηµιουργία 
σκιάς. 

σκίασµα (το) [µτγν.] {σκιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που δηµι-
ουργεί σκιά 2. (στη ζωγραφική) η απεικόνιση των εναλλαγών φωτός 
και σκιάς, ώστε το αναπαριστώµενο αντικείµενο να προβάλλει σαν 
ανάγλυφο. 

σκίαστρο (το) [1845] {σκιάστρ-ου | -ων} (λόγ.) 1. αντικείµενο που κά-
νει σκιά: τα εσωτερικά ~ αυτοκινήτου, που κ-άνουν σιαά στον οδηγό 
2. το αµπαζούρ (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµπαζούρ. [ΕΤΥΜ. < σίαάζω + 
παραγ. επίθηµα -τρο (πβ. κ. στέγασ-τρο, σκέπαστρο), απόδ. τού γαλλ. 
abat-jour (βλ. κ. αµπαζούρ)]. 

σκιατραφής, -ής, -ές {σκιατραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
µεγαλώσει στη σκιά, που δεν έχει σκληραγωγηθεί- µαλθακός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκιά + -τραφής < θ. τραφ- (πβ. παθ. αόρ. β' έ-τράφ-ην) 
τού ρ. τρέφω]. 

σκιάχτρο (το) 1. οµοίωµα (συνήθ. ανθρώπου) που χρησιµοποιείται 
από τους αγρότες ως µέσο για την αποµάκρυνση πουλιών ή άλλων 
ζώων που βλάπτουν τις καλλιέργειες 2. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να 
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προκαλέσει φόβο: το - τής ανεργίας ΣΥΝ. φόβητρο 3. (µτφ.) άνθρωπος 
πολύ άσχηµος, που απωθεί µε την εµφάνιση του: παντρεύτηκε ένα - 
ΣΥΝ. ξόανο. 

[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έσκιαξα του ρ. σκιάζω2 (βλ.λ.) και το παραγ. επί-
θηµα -τρο (πβ. κ. πλήκ-τρο)]. σκιέρ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που κάνει 
σκι (στο χιόνι ή στη θάλασσα) 
ως άθληµα ή ως ψυχαγωγική δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. skieur 
< ski (βλ. λ. σκι)]. σκιερός, -ή, -ό 1. αυτός που δηµιουργεί σκιά: ~ 
δέντρα | δάσος 2. αυτός που βρίσκεται στη σκιά: η ~ πλευρά ενός 
σπιτιού 3. αυτός που έχει σκοτεινό, σκούρο χρώµα ΣΥΝ. σκουρόχρωµος, 
σκοτεινόχρωµος 4. 

ΦΥΣ. (σώµα) που δεν το διαπερνά το φως: ~ σώµα. — σκιερότητα (η) 
[1766]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκιά + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-ερός, τροµ-
ερός]. σκίζα (η) → σχίζα σκίζω ρ. → σχίζω 
σκίµπους (ο) {σκίµπ-οδος, -οδα | -οδες, -όδων} (αρχαιοπρ.) το σκα-
µνί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η κλίση τής λ. (γεν. -οδός) καθιστά βέβαιη 
την παρουσία τού ουσ. πους, ποδός ως β' συνθ., ενώ, αναφορικά µε το 
α' συνθ. σκιµ-, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για σύντµηση 
τού *σκιµπέ-πους «στήριγµα, πόδι στο οποίο στηρίζεται κανείς» 
(όπου *σκιµπ-ε- < αρχ. σκίµπτοµαι «στηρίζω | -οµαι, ρίχνω | -οµαι», 
που εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια τού συνωνύµου σκήπτοµαι, 
βλ. κ. σκήπτρο). Κατ' άλλους, η λ. συνδ. µε το αρχ. σκιµβός «χωλός»]. 

σκίνος (ο) → σχίνος 
σκινόχωµα (το) {σκινοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα που περιέχει σά-

πιες ρίζες σχίνων. 
σκίνχεντ (ο/η) {άκλ.} λευκός άντρας, µέλος συµµορίας, µε ξυρισµένο 

κεφάλι και επιθετικές (συχνά βίαιες) τάσεις· ως φαινόµενο, εµφα-
νίστηκε στη Βρετανία το 1969 και διαδόθηκε και σε άλλες χώρες ως 
νεανική αντικοµφορµιστική µόδα, συχνά συνδεδεµένη µε τον ρατσι-
σµό, τον χουλιγκανισµό και άλλες µορφές αντικοινωνικής συµπερι-
φοράς. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. skinhead «φαλακρός, κοντοκουρεµένος» < skin «δέρ-
µα» + head «κεφάλι»]. 

σκιοσκόπιο (το) {σκιοσκοπί-ου | -ων} φωτεινός προβολέας για τη µε-
λέτη ακτινογραφικών πλακών, ο ακτινογραφικός προβολέας. [ΕΤΥΜ 
< σκιά + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sciascope]. 

σκίουρος (ο) {σκιούρ-ου | -ων, -ους} θηλαστικό τρωκτικό ζώο που ζει 
σε δάση, µε καφετί συνήθ. τρίχωµα και χαρακτηριστική µακριά φου-
ντωτή ουρά που στέκεται όρθια ΣΥΝ. βερβερίτσα, βερβέρα. — (υποκ.) 
σκιουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σκιά + -ουρος < ουρά, επειδή µε τη φουντωτή ουρά 
του µπορεί να κάνει σκιά στον εαυτό του]. 

σκιόφιλος, -η, -ο (φυτό) που έχει ανάγκη από σκιερό περιβάλλον, για 
να αναπτυχθεί. — σκιοφιλία (η). [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. sciophila (πληθ.)]. 

σκιοφοβία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ο παθολογικός φόβος των σκιών, 
τού σκοταδιού. 

σκιόφοβος, -η, -ο [1851] αυτός που φοβάται τη σκιά, το σκοτάδι. 
σκιόφως (το) [µτγν.] {σκιόφωτος | χωρ. πληθ.} 1. το θαµπό φως που 

υπάρχει τη στιγµή που πέφτει η νύχτα ΣΥΝ. λυκόφως, ηµίφως 2. αµυ-
δρό φως που ακτινών που διέρχονται από ηµιδιαφανή σώµατα. 

σκιοφωτισµός (ο) η φωτοσκίαση (βλ.λ.). 
σκίρος (ο) ΙΑΤΡ. καρκίνωµα που χαρακτηρίζεται από µεγάλη σκληρό-

τητα λόγω υψηλής περιεκτικότητας ινώδους συνδετικού ιστού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σκϊροςΙ σκίρρος, αρχική σηµ. «ακαλλιέργητη γη», αγν. 
ετύµου, ενώ έχει συνδεθεί παρετυµολ. µε το όν. σκϋρος «λατύπη»]. 

σκίρτηµα (το) [αρχ.] {σκιρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ξαφνική, από-
τοµη κίνηση, τίναγµα: το πρώτο - τού εµβρύου 2. (µτφ.) καρδιοχτύπι 
από έντονο συναίσθηµα: τα πρώτα ~ τής αγάπης. 

σκιρτώ ρ. αµετβ. {σκιρτάς... | σκίρτησα} 1. πετάγοµαι ξαφνικά από τη 
θέση µου ΣΥΝ. αναπηδώ 2. (µτφ. για τη θάλασσα) αναταράσσοµαι, 
έχω έντονο κυµατισµό: «σφόδρα σκιρτούν µακριά πολύ τα πέλαγα κι 
οι βράχοι» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. σαλεύω 3. (µτφ. για την καρδιά) χτυπάω 
πολύ δυνατά, αναστατώνοµαι από έντονο συναίσθηµα: σκίρτησε η 
καρδιά µου µόλις τον είδα || ~ από χαρά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκιρτώ (-άω) < σκαίρω «πηδώ, χοροπηδώ» (πβ. κ. αϊρω - 
άρτάω, άν-αρτώ) < *σκάρ-}ω < *skr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)ker- «πηδώ, τινάζοµαι, πάλλοµαι», πβ. αρχ. γερµ. scerôn «είµαι 
θρασύς», scern «θράσος, σκέρτσο», αρχ. αγγλ. scêre «ακρίδα», αρχ. 
σλαβ. skorû «γρήγορος, ταχύς» κ.ά.]. 

σκίρων (ο) {σκίρωνος | χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο µαΐστρος (βλ.λ. κ. λ. άνε-
µος, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. ανθρωπωνύµιο, το οποίο προσδιόριζε αρχικώς τον ληστή 
που σκότωσε ο Θησέας σε µια βραχώδη περιοχή (Σκιρωνίδες πέτρες) 
µεταξύ Αθηνών και Μεγάρων, πιθ. < σκίρος «ακαλλιέργητη γη -
σκληρός» (βλ.λ.). Με την ίδια ονοµασία έγινε γνωστός στην αρχαιό-
τητα και ο άνεµος που έπνεε από τις Σκιρωνίδες πέτρες]. 

σκιρωνοβορράς (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) η µαϊστροτραµου-
ντάνα (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). 

σκιρωνοζέφυρος (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο πουνεντοµαΐστρος 
(βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). 

σκισψατιά (η) η απότοµη τοµή κατά µήκος µιας επιφάνειας: ρούχα 
γεµάτα σκισιµατιές ΣΥΝ. σχισµή. 

σκίσιµο (το) → σχίσιµο 
σκισµάδα (η) → σχισµάδα 

σκισµή (η) → σχισµή 
σκιστός, -ή, -ό → σχιστός 
σκιτζής (ο) {σκιτζήδες} (λαϊκ.) 1. αυτός που επιδιορθώνει παλιά ρού-
χα και παπούτσια ΣΥΝ. µπαλλωµατής 2. (µτφ.) αυτός που είναι αδέ-
ξιος και απρόσεκτος στην τέχνη του, που δεν εµπνέει εµπιστοσύνη 
για το αποτέλεσµα τής δουλειάς του ΣΥΝ. αλµπάνης. — σκιτζήδικος, -
η, -ο (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. eskici «παλαιοπώλης, µπαλλωµατής» < eski «παλαι-
ός»]. 

σκιτσάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκίτσαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αποδίδω µε πολύ απλές γραµµές το περίγραµµα (προσώπου, πράγµα-
τος ή κατάστασης): τον σκιτσάρισε σε δύο λεπτά 2. (µτφ.) περιγράφω 
µε λίγα λόγια: σκίτσαρε τον χαρακτήρα της µε λίγες µόνο λέξεις ΣΥΝ. 
σκιαγραφώ ♦ 3. (αµετβ.) σχεδιάζω σκίτσα: σκιτσάρει πολύ καλά, έχει 
ταλέντο || σε ποια εφηµερίδα σκιτσάρει; (εργάζεται ως σκιτσογράφος) 
— σκιτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. schizzare < schizzo (βλ. λ. 
σκίτσο)]. 

σκίτσο (το) 1. πρόχειρο σχέδιο προσώπου ή πράγµατος στις πολύ βα-
σικές του γραµµές ΣΥΝ. σκαρίφηµα, σκιαγράφηµα 2. (ειδικότ.) σχέδιο 
µε γελοιογραφικό ή άλλο περιεχόµενο, που δηµοσιεύεται σε εφηµε-
ρίδες ή περιοδικά, ως σχόλιο τής επικαιρότητας: τα ~ τού Κυρ ΣΥΝ. 
γελοιογραφία 3. (µτφ.) σύντοµη γενική περιγραφή: στο διήγηµα του 
υπάρχουν τα ~ των προσωπικοτήτων τής εποχής του ΣΥΝ. σκιαγρα-
φία. — (υποκ.) σκιτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. schizzo < λατ. schedium «αυτοσχέδιο ποίη-
µα», ουδ. τού επιθ. schedius < αρχ. σχέδιος (βλ. λ. σχέδιο)]. 

σκιτσογράφος (ο/η) καλλιτέχνης ειδικευµένος στα σκίτσα. — σκι-
τσογραφία (η), σκιτσογραφικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

Σ.Κ.Ι.Χ.Α. (ο) Σύλλογος Κατόχων ιδιωτικής Χρήσεως Αυτοκινήτων. 
σκιώδης, -ης, -ες {σκιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. ο σκιερός (βλ.λ.) 
2. (µτφ.) αυτός που ασκείται σε πολύ χαµηλούς τόνους, χωρίς σθένος, 
σαν να µην υπάρχει: ~ αντίσταση | εξουσία 3. ΠΟΛΙΤ. (α) σκιώδης κυ-
βέρνηση το πολιτικό σχήµα που συγκροτείται από στελέχη τού κόµ-
µατος τής αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κατ' αντιστοιχία διαρθρωτι-
κή προς το κυβερνητικό σχήµα, προκειµένου να παρακολουθείται 
και να αξιολογείται κατά τοµείς το κυβερνητικό έργο (β) αυτός που 
ανήκει σε σκιώδη κυβέρνηση: ο ~ υπουργός Οικονοµικών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκιά. Η φρ. σκιώδης κυβέρνηση αποτελεί µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. shadow government]. 

σκλαβιά (η) [µεσν.] 1. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτός που 
έχει στερηθεί την ελευθερία του: 400 χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων 
στους Τούρκους ΣΥΝ. υποδούλωση, δουλεία ANT. ελευθερία 2. (µτφ.) 
βαρύ καθήκον από το οποίο δεν µπορεί κανείς να απαλλαγεί, νοµικής 
ή ηθικής φύσεως δέσµευση: πολλοί θεωρούν τον γάµο σκέτη ~. 

σκλαβοπαζαρο (το) 1. ο τόπος στον οποίο πωλούνται και αγοράζο-
νται δούλοι 2. (συνεκδ.) το εµπόριο σκλάβων: στις µέρες µας υπάρ-
χουν ακόµη ~. 

σκλαβόπουλο (το), σκλαβοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ο µικρός στην 
ηλικία σκλάβος. [ΕΤΥΜ. < σκλάβος + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

σκλάβος (ο), σκλάβα (η) {δύσχρ. σκλάβων} 1. ο άνθρωπος που έχει 
χάσει την ελευθερία του και έχει υποδουλωθεί σε άλλον, τον οποίο 
οφείλει να υπηρετεί (συχνά υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης), καθώς 
αυτός έχει πάνω του δικαίωµα ζωής και θανάτου: οι Σαρακηνοί κα-
τέλαβαν την πόλη και πούλησαν τους αιχµαλώτους για σκλάβους στα 
παζάρια τής Ανατολής || εµπόριο | εξέγερση σκλάβων || «Οι ~ στα 
δεσµά τους» (τίτλος βιβλίου τού Κ. Θεοτόκη) ΣΥΝ. δούλος, υπόδουλος, 
αιχµάλωτος· ΦΡ. δουλεύω σαν σκλάβος εργάζοµαι πολύ σκληρά, στε-
ρούµενος τις στοιχειώδεις χαρές τής ζωής: πέρασε τα καλύτερα του 
χρόνια δουλεύοντας σαν σκλάβος ΣΥΝ. σαν σκυλί 2. ο άνθρωπος που 
βρίσκεται υπό την απόλυτη εξουσία ενός άλλου, ο απόλυτα υποταγ-
µένος σε µια κατάσταση: ~ τού ποτού | τού καθήκοντος | τού πάθους 
|| (µτφ.) ~ σας για πάντα (σε περιπτώσεις δουλοπρεπούς συµπεριφο-
ράς από κάποιον που έχει γοητευθεί από άλλο πρόσωπο) ΣΥΝ. δέ-
σµιος, δούλος, υποχείριος. — (υποκ.) σκλαβάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δού-
λος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < Στλάβος (µε τροπή τού -τ- σε -κ-, πβ. αντλώ - αγκλώ, 
στιλβώνω - σκλιβώνώ) < Σλάβος, επειδή µεγάλος αριθµός Σλάβων 
υποδουλώνονταν κατά τον Μεσαίωνα στους Γερµανούς και τους Βυ-
ζαντινούς. Από το µεσν. σκλάβος προήλθε και το µεσν. λατ. sclavus 
(> γαλλ. esclave, αγγλ. slave)]. 

σκλαβώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {σκλάβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στερώ από 
(άνθρωπο, οµάδα ανθρώπων ή χώρα) την ελευθερία, θέτω (κάποιον) 
υπό την απόλυτη εξουσία µου: οι Τούρκοι σκλάβωσαν τους Έλληνες 
για 400 χρόνια ΣΥΝ. υποδουλώνω 2. κάνω (κάποιον) να αισθάνεται 
υποχρεωµένος απέναντι µου, επειδή τον εξυπηρέτησα όταν είχε ανά-
γκη ή επειδή του συµπεριφέρθηκα πολύ καλά: η κατανόηση σας µε 
σκλαβώνει || µας σκλάβωσε µε την προθυµία του να µας βοηθήσει 3. 
(µτφ.) γοητεύω σε µεγάλο βαθµό, κάνω (κάποιον) να αισθάνεται ότι 
δεν µπορεί να µου αρνηθεί τίποτα: η ευγένεια της και οι τρόποι της 
µε έχουν σκλαβώσει ΣΥΝ. κατακτώ 4. (µεσοπαθ. σκλαβώνοµαι) απο-
κτώ την υποχρέωση (νοµική, ηθική) να κάνω κάτι για πολύν καιρό, 
χωρίς να µπορώ να απαλλαγώ: σκλαβώθηκε σ' αυτή τη δουλειά κι 
έχει χαθεί απ' τον κόσµο || τι ήθελα και παντρεύτηκα και σκλαβώθηκα 
µέσα σ' αυτό το σπίτι; ΣΥΝ. δεσµεύοµαι. — σκλάβωµα (το). 

Σ.Κ.Λ.Ε. (ο) Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. 
σκλήθρα (η) {σκληθρων} 1. φυλλοβόλο δέντρο που απαντά σε περιο-
χές µε υγρό έδαφος, τού οποίου το ξύλο έχει µεγάλη αντοχή στο νερό 
και χρησιµοποιείται σε κατασκευές, στη γλυπτική και την έπιπλο- 
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ποιία · 2. το πελεκούδι ΣΥΝ. σχίζα. Επίσης σκλήθρο (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. (µε σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, κνίψ - σκνίπα) < αρχ. κλήθρα < I.E. 
*klädhrä, που συνδ. µε τους γερµ. διαλεκτ. τ. lutter, ludern, ludere (ίδια σηµ.)]. 
σκληραγωγια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η άσκηση στη δυσκολία, στην 
ταλαιπωρία, ώστε να αποκτήσει κανείς αντοχή, να µην καταβάλλεται εύκολα 
από τις δυσκολίες: η ~ είναι απαραίτητη· αλλιώς οι νέοι γίνονται µαλθακοί. 
Επίσης σκληραγώγηση [1893].   — σκληραγωγι-κός, -ή, -ό. σκληραγωγώ ρ. 
µετβ. {σκληραγωγείς... | σκληραγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. ανατρέφω 
(κάποιον) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο οργανισµός του να συνηθίσει τις 
ταλαιπωρίες, να µην είναι µαλθακός 2. (µεσοπαθ. σκληραγωγούµαι) 
εξοικειώνοµαι σε ιδιαίτερα αυστηρό και σκληρό τρόπο αγωγής, συνηθίζω στις 
ταλαιπωρίες: δουλεύοντας από µικρός στα χωράφια, έχει σκληραγωγηθεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκληραγωγώ (-έω) < σκληρός + -αγωγώ < αγωγή]. σκληράδα 
(η) 1. η σκληρότητα 2. (µτφ.) τραχιά και απότοµη συµπεριφορά ή έκφραση, που 
φανερώνει ψυχική και ηθική αναλγησία ΣΥΝ. ασπλαχνία, απονιά ΑΝΤ. 
ευσπλαχνία. 

[ΕΤΥΜ. < σκληρός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. πονηρ-άδα]. 
σκληραθηρωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η 
αρτηριοσκλήρωση (βλ.λ.). σκληραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκλήρυ-να, -νθηκα} ♦ 
1. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) σκληρό ή σκληρότερο από ό,τι είναι: ~ τη στάση 
µου | τους τρόπους µου | την πολιτική µου || οι αδικίες | οι κακουχίες τον έχουν 
σκληρύνει ΑΝΤ. µαλακώνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι σκληρός: η στάση τής 
κυβέρνησης απέναντι στους απεργούς θα σκληρύνει τα επόµενα 24ωρα. Επίσης 
σκληρύνω [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. οκληρέγχυµα (το) [1885] {σκληρεγχύµ-
ατος | -ατα, -άτων} BOT. Ο κύριος ιστός που συµβάλλει στη στήριξη των φυτών. 
— σκληρενχυµα-τικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. sclerenchyma]. σκληρεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. 
η χειρουργική αφαίρεση µιας λωρίδας τού σκληρού χιτώνα τού οφθαλµού σε 
περίπτωση γλαυκώµατος. Επίσης σκληρεκτοµία. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sclerectomy]. σκληριά (η) (λαϊκ.) 
απότοµη και γοερή κραυγή ΣΥΝ. στριγγλιά, τσύ- 

ριγµα. σκληρία (η) [µτγν.] {σκληριών} ΙΑΤΡ. σκλήρυνση ιστού ή οργάνου που 
γίνεται αντιληπτή µε ψηλάφηση ΣΥΝ. σκλήρωµα. σκληρίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. 
-άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. ο σχηµατισµός σκληρίας, η εµφάνιση 
σκληρωµάτων. σκληρίζω ρ. αµετβ. {σκλήρισα} (λαϊκ.) βγάζω κραυγή, φωνάζω 
µε όλη µου τη δύναµη: σκληρίζει αντί να τραγουδάει ΣΥΝ. ξεφωνίζω, στριγ-
γλίζω, τσυρίζω. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < στριγγλίζω, µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. σκληρός]. σκλήρισµα 
(το) {σκληρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η σκληριά (βλ.λ.). σκληρίτιδα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού σκληρού χιτώνα (ασπράδι) τού µατιού, άγνωστης 
αιτιολογίας, που εµφανίζεται συχνότερα σε νεαρές γυναίκες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scleritis]. σκληρό- κ. σκληρό- α' συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι έχει την ιδιότητα τής σκληρότητας: σκληρό-πετσος, 
σκληρο-κόκκαλος, σκληρό-δερµος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επιθ. 
σκληρός (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. 
scléro-dermie, scléro-kératite(]. σκληρογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που 
δηµιουργεί ή συντελεί στη σκλήρυνση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sclérogène]. σκληροδακτυλία (η) [1879] 
{σκληροδακτυλιών} ΙΑΤΡ. η σκληροδερ-µία που εντοπίζεται στα δάκτυλα των 
χεριών ή των ποδιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sclérodactylie]. 
σκληρόδερµα (το) {σκληροδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} µύκητας (µανιτάρι) που 
χρησιµοποιείται για τη νόθευση των κονσερβών µε µανιτάρια «τρούφες». 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. scleroderma]. σκληροδερµία (η) 
[1879] {σκληροδερµιών} ΙΑΤΡ. χρονία δερµατοπάθεια που χαρακτηρίζεται από 
τοπικές σκληρύνσεις τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sclerodermie]. σκληρόδερµος,  -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει σκληρό δέρµα 2. 
(µτφ.) αναίσθητος, ηθικώς ανάλγητος ΣΥΝ. χοντρόπετσος, σκληρό-πετσος. 
σκληροθεραπεία (η) {σκληροθεραπειών} ΙΑΤΡ. µέθοδος θεραπείας των κιρσών 
(βλ.λ.) µε ένεση σε αυτούς µιας ουσίας που τους καταστρέφει. σκληρόκαρδος, 
-η, -ο αυτός που έχει σκληρή καρδιά, που δεν πονά και δεν ενδιαφέρεται για 
τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του ΣΥΝ. άσπλαχνος, άπονος, ανελέητος, 
ανάλγητος ΑΝΤ. σπλαχνικός, πονετικός. — σκληροκαρδία (η) [µτγν.]. 
σκληροκερατίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η ταυτόχρονη φλεγµονή τού σκληρού και τού 
κερατοειδούς χιτώνα τού µατιού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sclérokératite]. σκληροκεφαλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αλλάζει γνώµη, ο 
πεισµατάρης ΣΥΝ. αµετάπειστος, ξεροκέφαλος, χοντροκέφαλος ΑΝΤ. 
διαλλακτικός, συγκαταβατικός. — σκληροκεφαλιά (η). σκληροκόκκαλος,  -η, -
ο  1. αυτός  που  έχει σκληρά  κόκκαλα 
2. (µτφ.) αυτός που έχει σκληραγωγηθεί. σκληρόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -
ύσεις, -ύσεων) ΙΑΤΡ. η καταστροφή τού ινώδους συνδετικού ιστού µε ορισµένες 
ουσίες και θεραπευτι- 

κές µεθόδους για τη θεραπεία αγκυλώσεων και περιαρθρικών σκληρύνσεων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sclérolyse]. 

σκληροµετρία (η) {σκληροµετριών} ΦΥΣ. το σύνολο των µεθόδων µετρήσεως 
τής σκληρότητας διαφόρων υλικών: -µετάλλων/ ορυκτών | ξύλων. Επίσης 
σκληροµέτρηση. — σκληροµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. sclérométrie]. 

σκληρόµετρο (το) {σκληροµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. το όργανο που χρησιµοποιείται 
για τη µέτρηση τής σκληρότητας διαφόρων υλικών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. scléromètre]. 

σκληροπάθεια (η) {σκληροπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε είδους παθολογική σκλήρυνση. 
[ΕΤΥΜ < σκληρό- + -πάθεια < θ. παθ-, πβ. παθ. αόρ. β' έ-παθ-ον (ρ. πάσχω)]. # 

σκληρόπετσος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει σκληρό δέρµα (πέτσα) ΣΥΝ. 
χοντρόπετσος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σκληρά αισθήµατα, 
από απονιά ΣΥΝ. χοντρόπετσος, άπονος, ανάλγητος 3. αυτός που παρουσιάζει 
ιδιαίτερα µεγάλη αντοχή στις ταλαιπωρίες και τη σωµατική δοκιµασία ΣΥΝ. 
σκληραγωγηµένος. 

σκληροπυρηνικός, -ή, -ό αυτός που ανήκει στον σκληρό πυρήνα (βλ. λ. σκληρός) 
οργάνωσης, κίνησης ή πολιτικού σχηµατισµού, που δεν αποδέχεται καµία 
αλλαγή των πεποιθήσεων ή τής ιδεολογίας του: οι ~ τού κόµµατος | τής οµάδας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hard-core]. 

σκληρός, -ή, -ό 1. αυτός τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να λυγίσει ή να σπάσει 
κανείς, να συµπιέσει ή να κόψει σε κοµµάτια: ~ υλικό || ~ χώµα | κρέας | 
χαρτόνι | εξώφυλλο | µέταλλο ΑΝΤ. µαλακός 2. αυτός που είναι τραχύς, άγριος 
στην αφή ή δηµιουργεί το αντίστοιχο αίσθηµα: ~ δέρµα | µαλλιά | χέρια | 
ύφασµα || τα ~ σαµπουάν | σαπούνια ταλαιπωρούν το δέρµα µας ΑΝΤ. µαλακός, 
απαλός 3. (α) αυτός που υποβάλλει σε δοκιµασία, ταλαιπωρεί: ~ ζωή | συνθήκες 
διαβίωσης | χειµώνας | περίοδος (β) αυτός τον οποίο είναι δύσκολο να αντέξει, 
να υποµείνει κανείς: ~ καθήκον | αλήθεια | πραγµατικότητα | ανταγωνισµός 4. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από επιθετικό πνεύµα, ορµή, σφοδρότητα: ~ γλώσσα 
| κριτική | επίθεση | αντιµετώπιση | προειδοποίηση | ανακοινωθέν ΣΥΝ. οξύς, 
δριµύς 5. αυτός που δεν έχει ευαισθησία, ανθρωπιά ή επιείκεια: ~ οικονοµικά 
µέτρα | ποινή | καρδιά | µεταχείριση | εργοδότης | κοινωνία ΣΥΝ. ανάλγητος, 
άπονος ΑΝΤ. ήπιος, επιεικής, ανθρώπινος 6. αυτός τον οποίο δεν κάµπτει, δεν 
λυγίζει ή δεν νικά κανείς εύκολα, που δύσκολα κάνει υποχωρήσεις: ~ πολιτικός 
| αντίπαλος | διαπραγµατευτής | παζάρια || υιοθέτηση ~ στάσης | γραµµής στην 
εξωτερική πολιτική || προβάλλω ~ αντίσταση || ο υπουργός αποφάσισε να τηρήσει 
~ γραµµή στις διαπραγµατεύσεις µε τους συνδικαλιστές- ΦΡ. (α) (µτφ.) σκληρό 
καρύδι πρόσωπο που δύσκολα ηττάται ή δέχεται να του επιβάλλεται η θέληση 
άλλου: δεν µπορούν να τον εξουδετερώσουν εύκολα· είναι ~ (β) (ειρων.) σκληρό 
αντράκι για άνδρα που παριστάνει τον ανυποχώρητο, τον δύσκολο και ζόρικο 
(χωρίς να είναι): µας προέκυψε κι ο Βαγγέλης ~! (γ) σκληρός πυρήνας µικρός 
αριθµός προσώπων ή δοµών (οµάδας, οργάνωσης, συνόλου) που απαρτίζουν 
έναν πυρήνα που έχει την πιο ενεργή συµµετοχή ή τον πιο καθοριστικό ρόλο 
στις δραστηριότητες µιας µεγαλύτερης οµάδας, οργάνωσης, συνόλου: ο ~ τού 
κόµµατος || «οι αρµοδιότητες των βασικών υπουργείων, δηλαδή τού σκληρού πυ-
ρήνα τού κράτους, όπως ονοµάζονται...» (εφηµ.) · 7. αυτός για τον οποίο 
απαιτείται µεγάλη προσπάθεια και κόπος, που δεν επιτυγχάνεται εύκολα: ~ 
δουλειά | προπόνηση | διάβασµα ΣΥΝ. επίπονος, έντονος, δύσκολος ΑΝΤ. 
εύκολος, άνετος · 8. ουσία που περιέχει σε υψηλό ποσοστό συστατικό που την 
καθιστά ακατάλληλη ή ακόµα και επικίνδυνη για κοινή χρήση: ~ νερό (δηλ. 
νερό µε υψηλή περιεκτικότητα αλάτων µαγνησίου και ασβεστίου, ακατάλληλο 
για πόση, για πλυντήρια, ατµολέβητες κ.ά.) || ~ ναρκωτικά | φάρµακα (δηλ. 
πολύ ισχυρά) ΑΝΤ. µαλακός · 9. ΟΙΚΟΝ. (για το νόµισµα µιας χώρας) αυτός που 
έχει σχετικά σταθερή αξία στις διεθνείς συναλλαγές, µε λιγότερες διακυµάνσεις 
στην αξία του (από αυτές που σηµειώνονται στα ασταθή νοµίσµατα): η 
κυβέρνηση ακολούθησε στο παρελθόν την πολιτική τής ~ δραχµής || το - µάρκο 
προβληµατίζει τους Γερµανούς • 10. ΚΙΝΗΜΑΤ. σκληρό πορνό ταινία που 
καταγράφει µε λεπτοµέρειες την ερωτική πράξη και συχνά περιέχει σκηνές 
σεξουαλικής παθολογίας (σαδισµού, µαζοχισµού κ.ά.) ΑΝΤ. µαλακό πορνό · 11. 
σκληρός δίσκος βλ. λ. δίσκος. — σκληρά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. σκλη- (< 
*sklê-, µηδενισµ. βαθµ. ά φωνήεντος τού I.E. *skel-~-, βλ. λ. σκελετός) + 
παραγ. επίθηµα -ρός, πβ. κ. αΐχµη-ρός, ψυχ-ρός. Ορισµένες φρ. αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια από την Αγγλική, λ.χ. σκληρή γραµµή (< hard line), σκληρός 
πυρήνας (< hard core), σκληρός νόµισµα (< hard currency) κ.ά.]. σκληρόσαρκος, 
-η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει σκληρή σάρκα: ~ καρποί. σκληροστένωση (η) {-ης 
κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η σκλήρυνση των ιστών τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sclerostenosis]. σκληρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} 1. η κατάσταση κατά την οποία ένα σώµα είναι πολύ συµπαγές και 
καθόλου ελαστικό, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να σπάσει, να λυγίσει, να 
συµπιεστεί ή να κοπεί σε κοµµάτια: η ~ του ξύλου | τής πέτρας | τού ατσαλιού 
ΣΥΝ. ακαµψία ΑΝΤ. µαλακότητα, ευκαµψία, ελαστικότητα 2. (µτφ.) η έλλειψη 
ευαισθησίας, ανθρωπιάς: η ~ τής συµπεριφοράς | τής καρδιάς | τής οικονοµικής 
πολιτικής τής κυβέρνησης | τού νόµου ΣΥΝ. αναλγησία ΑΝΤ. ανθρωπιά, 
ευαισθησία 3. (µτφ.) η αυστηρότητα ή η επιθετικότητα (στις διατυπώσεις, στη 
διάθεση κ.λπ.): η ~ τής γλώσσας τού ανακοινωθέντος | τής κριτικής | τής 
αντίδρασης · 4. (για ήχο που παράγε- 
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ται κυρ. από ηλεκτρικά µουσικά όργανα) η τραχύτητα, η σκληράδα 
• 5. (για νερό) η περιεκτικότητα του σε άλατα ασβεστίου και µα-
γνησίου. 

σκληροτράχηλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν καταβάλλεται εύκολα, 
που παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή: ~ αντίπαλος | πολεµιστής ΣΥΝ. 
ακατάβλητος. 

σκληρόφλουδος, -η, -ο (για καρπούς) αυτός που έχει σκληρή φλού-
δα: - σταφύλια. σκληρόφυλλος, -η, -ο [µτγν.] (για φυτά) αυτός που 
έχει µικρά, σκληρά, δερµατώδη φύλλα, τα οποία εµποδίζουν την 
απώλεια τής υγρασίας, για να αντέχει στην ξηρασία. — 
σκληροφυλλία (η). σκληρόφυτο (το) {σκληροφύτ-ου | -ων} φυτό 
ικανό να αντέχει στην ξηρασία (βλ. κ. λ. σκληρόφυλλος). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. sclérophyte]. σκληρόψυχος, -η, -ο 
[µτγν.] αυτός που έχει σκληρή ψυχή, που δεν δείχνει οίκτο: ~ 
συµπεριφορά. σκλήρυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η 
µετατροπή τής σύστασης ενός σώµατος, ώστε να γίνεται σκληρότερο: -
µετάλλου 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. (α) παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από τη µετατροπή προς το σκληρότερο οργάνων ή 
ιστών τού σώµατος (β) σκλήρυνση κατά πλάκας ο προοδευτικός 
εκφυλισµός τής µυελίνης (τής ουσίας που περιβάλλει ορισµένα 
νευρικά κύτταρα), ώστε να δηµιουργούνται σκληρές περιοχές 
(πλάκες) χωρίς την ουσία αυτή και να προκαλείται διαταραχή τού 
νευρικού συστήµατος µε σπασµούς, απώλεια των αισθήσεων κ.λπ. ώς 
και ο θάνατος τού ασθενούς 3. η αλλαγή τής κατάστασης ή τής 
συµπεριφοράς ενός ατόµου προς την αυστηρότητα ή την αδιαλλαξία: 
αναµένεται ~ τής οικονοµικής πολιτικής τής κυβέρνησης. Επίσης 
σκλήρωση [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. σκλι)ρυνσις < αρχ. σκληρύνω (< 
σκληρός). Η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί απόδ. τού γαλλ. sclérose 
en plaques]. σκληρυντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται ή 
συντελεί στη 

σκλήρυνση. σκληρύνω ρ. 
→ σκληραίνω 
σκληρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σκληρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών σκλη- 

ρωδέστ-ερος, -ατός} 1. ΙΑΤΡ. αυτός που είναι γεµάτος σκληρώµατα: ~ 
ιστός 2. (γενικά) αυτός που έχει σκληρή υφή, σκληρή σύσταση. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
σκλήρωµα (το) [αρχ.] {σκληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. αποσκλη- 
ρυµµένο µέρος ή σκληρό όγκωµα. σκληρωνυχία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση 
και πάχυνση των νυχιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < σκληρό- + -ωνυχία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. δνυξ, -χος «νύχι», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
scleronychia]. σκλήρωση (η) → σκλήρυνση 

σκληρωτικός, -ή, -ό [1836] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που επιφέρει σκλήρυνση 
ΣΥΝ. σκληρυντικός 2. αυτός που πάσχει από σκλήρυνση οργάνου ή 
ιστού. σκληρωτίνη (η) {σκληρωτινών} ΒΙΟΛ. σκουρόχρωµη ή µαύρη 
χρωστική ουσία εντόµων και σκουληκιών, που λειτουργεί όπως η 
µελανίνη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sclerotin]. σκνίπα (η) 
{σκνιπών} 1. µικρό κουνούπι που εµφανίζεται τη νύχτα κατά τις 
θερµές εποχές τού έτους (κυρ. κοντά σε στάσιµα νερά) και µε το 
τσίµπηµα του µπορεί να µεταδώσει σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο 
2. (µτφ.-οικ.) άνθρωπος πολύ µεθυσµένος, που δεν βλέπει µπροστά 
του από το µεθύσι: ήταν | έγινε πάλι ~! ΣΥΝ. (αργκό) πίτα, λειώµα. — 
(υποκ.) σκνιπάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκνίψ (ό) (µε αλλαγή γένους), παράλλ. τ. τού αρχ. 
κνίψ, κνιπός < θ. κνίπ- < *k(e)n-ip- (µε παρέκταση -ip-) < I.E. *ken-
«ξύνω, χαράσσω», πβ. αρχ. ισλ. hnippa «σπρώχνω, χώνω», ολλ. nijpen 
«τσιµπώ, σφίγγω», αγγλ. nip (ίδια σηµ.). Οµόρρ. κνίζω (βλ.λ.)]. Σκόδρα 
(η) 1. λίµνη τής ∆. Βαλκανικής Χερσονήσου στα σύνορα τής Αλβανίας 
και τής Γιουγκοσλαβίας 2. πόλη τής Β∆. Αλβανίας στη Ν. όχθη τής 
οµώνυµης λίµνης· αλλιώς Σκουτάρι (το). [ΕΤΥΜ < αλβ. Shkodra | 
Shkodër < µτγν. λατ. Scodra < λατ. Scutarii «ασπιδοποιοί»]. 
ΣΚ.Ο.Ε. (η) Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος. σκοινάκι (το) → 
σχοινάκι σκοίνας κ. σχοινας (ο) {σκοινάδες} αυτός που φτειάχνει 
ή πουλά 

σχοινιά. σκοινένιος, -ια, -ιο κ. σχοινένιος αυτός που είναι 
φτειαγµένος 

από σχοινί: - σκάλα | παπούτσια. 
σκονί (το) → σχοινί 

σκοινιάζω ρ. µετβ. {σκοίνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) απαγ-
χονίζω. σκοίνος (ο) → σχοινος σκολάω ρ. → σχολώ 
σκολειαρόπαιδο (το) → σχολειαρόπαιδο 
σκολειαρουδι (το) → σχολειαρούδι 
σκολειό (το) → σχολείο σκόλη (η) "♦ 
σχόλη σκολιανός, -ή, -ό → σχολιανός 
σκολιαρόπαιδο (το) → σχολειαρόπαιδο 
σκολιαρουδι (το) → σχολειαρούδι σκολιό 
(το) → σχολειό 
σκολ.ός, -ά. -JM (Μγ.) αυτός που παρουσιάζει παρεκκλίσεις στο 

σχήµα του που στραβώνει σε ορισµένα σηµεία του ΣΥΝ. στραβός 
AMT. ευθύς, ίσιος. — σκολιότητα (η) [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σκολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τής ρίζας σκελ-, η οποία απα-
ντά στο ουσ. σκέλος (βλ.λ.), πιθ. µέσω ενός προσηγορικού σκόλος (πβ. 
τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκολοϊς· δρεπάνοις)]. 

σκολιώ ρ. µετβ. {σκολιοίς... | σκολίω-σα, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) 
κάνω (κάτι) στραβό, στραβώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. σκολιώ (-όω) < 
σκόλιος (βλ.λ.)]. 

σκολίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. δυσµορφία τής 
σπονδυλικής στήλης, που χαρακτηρίζεται από µόνιµη, µεγαλύτερη ή 
µικρότερη, ανάλογα µε τη βαρύτητα των περιπτώσεων, κλίση προς τα 
πλάγια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < µτγν. σκολίωσις < αρχ. 
σκολιοϋµαι (·όο-) < σκόλιος]. 

σκολιωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δηµιουργία σκο-
λιώσεως: ~ συµπεριφορά τής σπονδυλικής στήλης 2. αυτός που πά-
σχει από σκολίωση. 

σκολνώ ρ. → σχολώ 
σκολόπαξ (ο) (αρχαιοπρ.) {σκολόπ-ακος | -άκων) η µπεκάτσα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σκολόπαξ, -ακος < σκόλοψ-, -οπός «πάσσαλος, παλού-
κι» (λόγω τού σχήµατος που έχει το ράµφος τής µπεκάτσας) + επί-
θηµα -αξ, πβ. κ. ασπάλ-αξ]. 

σκολόπεντρα (η) {σκολοπεντρών} η σαρανταποδαρούσα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σκολόπενδρα, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο τού προελλην. 
γλωσσικού υποστρώµατος]. 

σκολοπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {σκολόπισ-α, -τηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) 
µπήγω πάσσαλο σε (κάποιον/κάτι)- (βλ. κ. λ. παλουκώνω, ανασκολο-
πίζω). — σκολοπισµός (ο) [µτγν.]. 

σκολοψ (ο) {σκόλ-οπος, -οπα | -οπές, -όπων} (λόγ.) λεπτό και µακρύ 
δοκάρι που καταλήγει σε αιχµηρό άκρο, ώστε να µπορεί να χώνεται 
µέσα στο χώµα ΣΥΝ. παλούκι, πάσσαλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκόλοψ, -οπός, τεχν. όρ., < θ. σκολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *(s)kel- «κόβω», που εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια τού ρ. 
σκάλλω «σκαλίζω, σκάβω» (βλ. λ. σκαλίζω). Η λ. σκόλοψ συνδ. µε 
λατ. scalpere «σκαλίζω, χαράσσω» (> sculptor, -oris «γλύπτης»), αρχ. 
γερµ. scelifa «φλούδα», αρχ. αγγλ. scielf «κοφτερός βράχος» κ.ά. ∆υ-
σχέρειες εγείρει το παραγ. επίθηµα -οψ, το οποίο απαντά συνήθ. σε 
ονόµατα ζώων (πβ. σκάλ-οψ «τυφλοπόντικας») και απουσιάζει από 
άλλους I.E. τ.]. 

σκόλυµπρος (ο) {σκολύµπρ-ου | -ων, -ους} ποώδες φυτό µε πλατιά 
µακρουλά φύλλα και κίτρινο άνθος, που τρώγεται ως λαχανικό, όταν 
είναι τρυφερό. Επίσης σκολύµπρι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκόλυµος (µε την επίδρ. τού τ. κολύµπρι | κολύβριο(ν), µε 
επίθηµα -υµος (πβ. ελ-υµος «κεχρί» και ονοµασίες φυτών σε -αµος, 
λ.χ. κΟ-αµος, κάρδ-αµον), αβεβ. ετύµου. Ανεπιβεβαίωτες παραµένουν 
οι επιχειρηθείσες συνδέσεις τόσο µε το µτγν. σκόλλυς, -υος «τούφα 
µαλλιών» όσο και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκόλυβος ο 
έσθιόµενος βολβός]. 

σκολω ρ. → σχολώ 
σκόµβρος (ο) (λόγ.) το ψάρι σκουµπρί (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. δάνειο]. 
σκονάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. η µικρή ποσότητα φαρµάκου σε 

σκόνη, που παλαιότ. παρασκεύαζαν οι ίδιοι οι φαρµακοποιοί ως για-
τροσόφι 2. δόση ναρκωτικών · 3. (σε σχολικές | φοιτητικές εξετάσεις) 
µικρό χαρτί µε σηµειώσεις οι οποίες έχουν αντιγραφεί από βιβλίο (το 
περιεχόµενο τού οποίου εξετάζεται) και χρησιµοποιούνται κρυφά 
από µαθητές και φοιτητές σε γραπτές εξετάσεις: κάνω ~ || γράφω ~ 
πάνω στο θρανίο. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού σκόνη]. 

σκόνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. χώµα ή άλλη στερεή ύλη, που µε τη µορ-
φή µικροσκοπικών ελαφρών µορίων αιωρείται στην ατµόσφαιρα ή 
κολλά πάνω σε άλλες επιφάνειες: το αυτοκίνητο σήκωσε σύννεφα ~ || 
η βροχή έκανε τη - να καθίσει || πάνω στα έπιπλα υπήρχε ένα στρώµα 
σκόνης || κλείσε τα µάτια, µη µπει µέσα ~ ΣΥΝ. κονιορτός· ΦΡ. (εκ-
φραστ.) κάνω (κάποιον | κάτι) σκόνη συντρίβω εντελώς (κάποιον/κά-
τι), εκµηδενίζω: έκανε σκόνη όλους τους αντιπάλους του || έκανε σκό-
νη τα επιχειρήµατα τους || έκανε σκόνη το ρεκόρ τού προκατόχου του 
2. (γενικά) φαρµακευτικό ή άλλο παρασκεύασµα το οποίο, αφού συ-
µπιεστεί ή τριφτεί, µεταβάλλεται σε µικροσκοπικά µόρια ύλης: γάλα 
| αβγά | σαπούνι ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κόνις, -ιος | -εως, µε ανάπτυξη σ- προθεµ., πβ. βώ-
λος - σβώλος, κνιψ - σκνίπα. Ως προς την ετυµ. τού αρχ. κόνις, η µο-
ναδική προφανής σύνδεση είναι µε το λατ. cinis, -eris «στάχτη»]. 

σκονίζω ρ. µετβ. {σκόνισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (κάποιον/ κάτι) 
µε σκόνη, λερώνω µε σκόνη ANT. ξεσκονίζω. — σκόνισµα (το). 

σκοντάφτω κ. (λαϊκ.) σκοντάβω ρ. αµετβ. {σκόνταψα} 1. προσκρούω 
(µε το πόδι µου) πάνω σε εµπόδιο, καθώς βαδίζω: σκόνταψε σε µια 
πέτρα και χτύπησε το πόδι του- ΦΡ. (παροιµ.) όποιος βιάζεται 
σκοντάφτει για τα αρνητικά αποτελέσµατα τής βιασύνης 2. (µτφ.) 
συναντώ εµπόδια, ώστε να ανακόπτεται η πορεία µου, να µένω στά-
σιµος: η όλη επιχείρηση | η συµφωνία σκόνταψε στα µεγάλα συµφέ-
ροντα || η υπόθεση σου σκόνταψε στη γραφειοκρατία. — σκόνταµµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. (ς)κοντάπτω | σκονδάπτω < κοντάπτω (µε ανάπτυξη σ-
προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, κύπτω - σκύβω), πιθ. < κοντός «κοντά-
ρι» + άπτω «αγγίζω»]. 

σκόντο (το) {χωρ. πληθ.} έκπτωση στην τιµή εµπορεύµατος ή σε πο-
σό που πρέπει να πληρωθεί: µου έκανε ~ είκοσι τοις εκατό ΣΥΝ. έκ-
πτωση. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sconto < s- προθεµ. + conto «αριθµητικός υπολογισµός 
- συναλλαγή, χρηµατική δοσοληψία» < ρ. contare < λατ. computare 
«υπολογίζω»]. 

Σ.Κ.Ο.Π. (το) Συµβούλιο Κοινωνικής και Οικονοµικής Πολιτικής. 
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Σκόπελος (η) {Σκοπέλου} 1. νησί των Β. Σποράδων µεταξύ τής Σκιά-
θου και τής Αλοννήσου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — 
Σκοπελίτης (ο), Σκοπελίτισσα (η), σκοπελίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
τοπωνύµιο < αρχ. σκόπελος (βλ.λ.). Το νησί ήταν γνωστό στην 
αρχαιότητα µε την ονοµασία Πεπάρηθος]. σκόπελος (ο) (σκοπέλ-ου | -
ων, -ους} 1. η φυσικά σχηµατισµένη έκταση ξηράς που περιβρέχεται 
από θάλασσα, η οποία κατά την άµπωτη βρίσκεται πάνω από την 
επιφάνεια τής θάλασσας, ενώ καλύπτεται κατά την πληµυρίδα και 
αποτελεί συνήθ. κίνδυνο για τα πλοία: στον χάρτη ήταν σηµειωµένοι οι 
~ και οι ύφαλοι ANT. ύφαλος 2. (µτφ.) σοβαρό εµπόδιο: η σκληρή 
στάση του αποτελεί ~ στη διαδικασία επιλύσεως τού προβλήµατος ΣΥΝ. 
αντιξοότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ύψωµα από το οποίο γινόταν 
η κατόπτευση, παρατηρητήριο», < σκοπός «παρατηρητής, φρουρός» 
(βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -έλος (πβ. κ. σί-ελος, πύ-ελος)]. σκόπευση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η κατεύθυνση τής βολής 
προς έναν στόχο, το σηµάδεµα. σκοπευτήριο (το) [1895] {σκοπευτηρί-
ου | -ων} χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος για ασκήσεις 
σκοποβολής. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκοπευτήριον, αρχική σηµ. «σκοπιά, παρατηρητήριο», 
< αρχ. σκοπεύω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. όρµη-τήριον]. 
σκοπευτής (ο) [µτγν.], σκοπεύτρια (η) [1889] {σκοπευτριών} 1. 
πρόσωπο που σηµαδεύει και ρίχνει µε το όπλο του προς ορισµένο 
στόχο: καλός | κακός ~ 2. πρόσωπο που ασχολείται µε τη σκοποβολή· 
ΦΡ. ελεύθερος σκοπευτής βλ. λ. ελεύθερος. σκοπευτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη σκόπευση: ~ 
ικανότητα | αγώνες | µηχανήµατα. σκοπεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{σκόπευσα} ♦ 1. (αµετβ.) κατευθύνω τη βολή πυροβόλου όπλου προς 
ορισµένο στόχο: ~ καλά | άσχηµα | αδέξια | προσεκτικά || ΣΤΡΑΤ. 
(πρόσταγµα) σκοπεύσατε, πυρ! ♦ (µετβ.) 2. σηµαδεύω (κάτι/κάποιον) µε 
όπλο: ~ το θήραµα | τον στόχο 3. παρατηρώ (µε οπτικό όργανο προς) 
συγκεκριµένο σηµείο: ~ µε το τηλεσκόπιο έναν αστερισµό 4. (συνήθ. 
+να) έχω σκοπό, την πρόθεση (να κάνω κάτι): ~ να φύγω για σπουδές 
στο εξωτερικό || ~ ψηλά (έχω υψηλές προσδοκίες) ΣΥΝ. στοχεύω, 
προτίθεµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκοπός}. -
σκόπηση λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. έρευνα, εξέταση, παρατήρησης (ενός πράγµατος): 
δηµο-σκόπηση, ενδο-σκόπηση 2. ΙΑΓΡ. εξέταση που γίνεται σε ορισµένο 
τµήµα τού σώµατος: κολπο-σκόπηση, βρογχο-σκόπηση 3. εγγραφή 
εικόνας σε ορισµένο υλικό ή µε ορισµένο µέσο: βιντεο-σκόπηση, µα-
γνητο-σκόπηση. Πβ. λ. -σκοπία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. επι-
σκόπησις), που προέρχεται από συνθ. σε -σκοπώ (βλ.λ), ενώ συχνά 
αποδίδει το ελληνογενές γαλλ. -scopie | αγγλ. -scopy (βλ. κ. -σκοπία), 
λ.χ. ακτινο-σκόπηση < γαλλ. radio-scopie]. σκοπιά (η) 1. θέση που 
βρίσκεται σε τέτοιο σηµείο, ώστε να µπορεί κανείς να έχει τη γενική 
εποπτεία των γύρω περιοχών ΣΥΝ. παρατηρητήριο, (λαϊκ.) βίγλα 2. 
ΣΤΡΑΤ. (α) στεγασµένη κατασκευή, συνήθ. σαν µικρό σπιτάκι, όπου 
στέκεται ο στρατιώτης, ο οποίος εκτελεί χρέη σκοπού: ο σκοπός 
κοιµόταν στη ~ του (β) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο 
στρατιώτης εκτελεί χρέη σκοπού: φυλάω | κρατάω ~ || πάω για ~ · 3. 
(µτφ.) η οπτική γωνία, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει κανείς 
ένα θέµα: βλέπω κάτι από διαφορετική ~ || εξετάζω ένα θέµα από κάθε 
~ || από τη δική της - έχει δίκιο ΣΥΝ. άποψη, γνώµη, πρίσµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < σκοπός]. -σκοπία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. εξέταση, παρατήρηση (ενός 
πράγµατος): οιωνο-σκο-πία, µετεωρο-σκοπία 2. ΙΑΤΡ. εξέταση που 
γίνεται σε ορισµένο τµήµα τού σώµατος: κρανιο-σκοπία, οµφθαλµο-
σκοπία 3. εγγραφή εικόνας ή/και ήχου µε ορισµένο µέσο: βιντεο-
σκοπία 4. επιδίωξη: κερδο-σκο-πία. Πβ. κ. λ. -σκόπηση. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Ίερο-σκο-
πία, µτγν. οίωνο-σκυπία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -σκόπος 
και -σκοπώ (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους 
(λ.^. γαλλ. laryngo-scopie, broncho-scopie)]. Σκόπια (τα) {Σκοπίων} 
1. πόλη τής πρώην Γιουγκοσλαβίας, πρωτεύουσα τής «Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας τής Μακεδονίας» (F.Y.R.O.M.) 2. 
(σύµφωνα µε την ελληνική πλευρά) το ίδιο το κράτος, τού οποίου 
πρωτεύουσα είναι η παραπάνω πόλη και έχει νόµισµα το δηνάριο (πβ. 
κ. λ. Μακεδονία, Μακεδόνας).  — Σκοπιανός (ο). Σκοπιανή (η), 
σκοπιανός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακεδόνικος. [ΕΤΥΜ; < σλαβ. Skopje 
(πβ. κ. σερβοκρ. Skoplje) < λατ. Skupi, ονοµασία λαού ιλλυρικής προελ., 
που εγκαταστάθηκε στην περιοχή κατά τον 2ο αι. µ.Χ. και ίδρυσε εκεί 
τη φερώνυµη πόλη]. σκόπιµος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται από 
πρόθεση: ~ ενέργεια | σιωπή | παρουσία | δηλώσεις || τίποτα δεν ήταν 
τυχαίο στη στάση του, ακόµα και η καθυστέρηση του ήταν ~ ΣΥΝ. 
εσκεµµένος, προµελετηµένος 2. αυτός που επιβάλλεται για την 
εξυπηρέτηση ενός σκοπού: δεν το θεωρώ - να συναντηθείτε τώρα. — 
σκόπιµα | σκοπίµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < σκοπός + παραγ. επίθηµα 
-ιµος, πβ. κ. νόµος - νόµιµος]. σκοπιµότητα (η) [1812] 
{σκοπιµοτήτων} ο συγκεκριµένος σκοπός για τον οποίο γίνεται µια 
ενέργεια: υπάρχει ~ πίσω από τις πράξεις ! τις δηλώσεις του || θυσίασε 
το κοινό καλό στον βωµό των κοµµατικών ~. σκοπίµως επίρρ. → 
σκόπιµος 
-σκόπιο λεξικό επίθηµα λέξεων που δηλώνουν όργανο, το οποίο χρη-

σιµοποιείται για εξέταση, παρατήρηση: τηλε-σκόπιο, µικρο-σκόπιο, 

κολπο-σκόπιο, περι-σκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα λ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αρχ. σκοπώ (-έω) «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω» (βλ.λ.) και 
µαρτυρείται σε πληθώρα ελληνογενών ξέν. όρων, πβ. αγγλ. tele-scope, 
peri-scope, γαλλ. thermo-scope κ.ά.]. 

σκοπιωρός (ο) ΝΑΥΤ. ναύτης που βγαίνει στην ξηρά, για να ανι-
χνεύσει σηµεία, τα οποία δεν είναι ορατά από τα αγκυροβοληµένα 
πλοία ΣΥΝ. βιγλάτορας, 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκοπιά + -ωρός (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όρώ «βλέπω, παρατηρώ», πβ. κ. θυρ-ωρός]. 

σκοποβολή (η) [1868] 1. άσκηση στη σκόπευση µε φορητό πυροβόλο 
όπλο: αγώνες | ασκήσεις σκοποβολής 2. το αντίστοιχο άθληµα: πήρε 
χρυσό µετάλλιο στη ~. [ΕΤΥΜ. < σκοπός + βολή]. 

σκοποθεσία (η) το να θέτει κανείς έναν σκοπό, το να αποβλέπει στην 
επίτευξη επιθυµίας του. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γερµ. Zielsetzung. Βλ. κ. στοχοθεσία (που αποδίδει 
τον ίδιο όρο)]. 

σκοπός (ο) 1. το απώτερο σηµείο στο οποίο αποβλέπουν οι ενέργειες, 
οι σκέψεις ή οι αποφάσεις κάποιου: πραγµατοποιώ τους ~ µου || πε-
τυχαίνω τον ~ µου || εξυπηρετώ έναν ~ || πεθαίνω | αγωνίζοµαι για 
έναν ιερό | ευγενή | µοναδικό ~ || αντικειµενικός ~ (ο κύριος, ο πρω-
ταρχικός σκοπός µιας ενέργειας) || διαρκής ~ ιδρύµατος || γύριζε όλη 
µέρα από 'δώ κι από 'κεί χωρίς ~ || ενώθηκαν όλοι στον κοινό ~, τη νί-
κη στις εκλογές || δεν το 'χω ~ να παντρευτώ (δεν είναι στα άµεσα 
σχέδια µου) ΣΥΝ. πρόθεση, βλέψη· ΦΡ. (α) από σκοπού {από σκοπού, 
Πλάτ. Θεαίτητος 179c) αποβλέποντας σε κάτι, επίτηδες, σκόπιµα (β) 
ο σκοπός αγιάζει τα µέσα βλ. λ. αγιάζω (γ) έχω καλό | σοβαρό σκοπό 
(για άνδρα που προσεγγίζει γυναίκα) αποβλέπω στον γάµο, όχι σε 
κάτι εφήµερο (δ) έχω καλούς | κακούς σκοπούς έχω τίµιες, αγαθές | 
ανέντιµες, κακές προθέσεις (ε) έχω σκοπό να... έχω την πρόθεση 
να...: ~ να τα πω όλα στην αστυνοµία || έχεις σκοπό να διαβάσεις ή θα 
παίζεις όλη µέρα; (στ) (ο) σκοπός είναι το ζητούµενο, αυτό που 
(πρέπει να) επιδιώκει κανείς είναι: Γι σηµασία έχει τι λέει ο κόσµος; 
Ο ~ να τα έχεις εσύ καλά µε τον εαυτό σου! · 2. ΣΤΡΑΤ. επί ακοπόν! 
παράγγελµα που καλεί τους στρατιώτες να σηµαδέψουν και να βά-
λουν εναντίον στόχου · 3. ΜΟΥΣ. η µελωδία και ο ρυθµός ενός µου-
σικού κοµµατιού: τραγουδάω | σφυρίζω έναν ~ || ζωηρός | χαρούµενος 
| λυπητερός ~ ΦΡ. αλλάζω σκοπό βλ. λ. αλλάζω · 4. (α) ΣΤΡΑΤ. στρα-
τιώτης που αναλαµβάνει την ευθύνη τής φρούρησης ορισµένου το-
µέα τού στρατοπέδου: φυλάω ~ || αντικαθιστώ έναν ~ ΣΥΝ. φρουρός 
(β) (γενικότ.) πρόσωπο που στέκεται σε ένα σηµείο για τη φύλαξη 
χώρου: στην είσοδο τού µεγάρου υπήρχε ένας ~ || καθόταν ακοίµητος 
~ στην πόρτα τού σπιτιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ, στρατηγικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παρατηρητής, φρουρός», < θ. σκοπ-, ετε-
ροιωµ. βαθµ. τού ρ. σκέπτοµαι (βλ.λ.). Αρχαιότατη είναι επίσης η σηµ. 
«σηµείο ή αντικείµενο, στο οποίο προσηλώνει κανείς την προσοχή, 
στόχος» και µτφ. «επιδίωξη, πρόθεση»]. 

-σκοπός λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. το πρόσωπο που εξετάζει ή παρατηρεί (κάτι): 
οιωνο-σκόπος, οµφαλο-σκόπος 2. το πρόσωπο που ψάχνει (κάτι) µε 
ορισµένο µέσο: ραβδο-σκόπος 3. αυτόν που επιδιώκει (κάτι): κερδο-
σκόπος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. οίωνο-
σκόπος, τερατο-σκόπος), που προέρχεται από το ρ. σκοπώ (-έω) «πα-
ρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω» (βλ. λ. σκοπός)]. 

σκοπόσηµο (το) [1858] {-ου κ. -ήµου | -ων κ. -ήµων} ΝΑΥΤ. πρόχειρη 
κατασκευή που ρυµουλκείται από πλοίο ή αεροσκάφος και χρησι-
µεύει ως στόχος για την εξάσκηση των πυροβολητών των πολεµικών 
πλοίων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cible]. 

σκοπούµενον (το) {σκοπουµέν-ου | -ων} (λόγ.) ο σκοπός, το αποτέ-
λεσµα στο οποίο αποβλέπει κανείς. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουδ. µτχ. ενεστ. 
τού ρ. σκοποΰµαι]. 

σκοπώ ρ. µετβ. (λόγ.) {σκοπείς...· µόνο σε ενεστ.) έχω σκοπό, σκοπεύω: 
η πρωτοβουλία τού υπουργού σκοπεί στην άµεση διευθέτηση τής 
κρίσεως ΣΥΝ. αποσκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκοπώ (-έω), αρχική σηµ. «παρατηρώ προσεκτικά, εξε-
τάζω»^ < σκοπός (βλ.λ.)]. 

-σκοπώ β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. 
ότι κάποιος εξετάζει ή παρατηρεί (κάτι): βυθο-σκοπώ, κολπο-σκοπώ 
2. ότι κάποιος εξετάζει ή παρατηρεί µε ορισµένο όργανο ή µέσο: 
ακτινο-σκοπώ, ραβδο-σκοπώ 3. ότι κάποιος εγγράφει κινούµενη εικό-
να και ήχο σε ορισµένο µέσο: µαγνητο-σκοπώ 4. ότι κάποιος επιδιώ-
κει (κάτι): κερδο-σκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. οίωνο-σκοπώ, 
άνα-σκοπώ, µτγν. καιρο-σκοπώ), που προέρχεται από το ρήµα σκοπώ 
(-έω) «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω» (βλ. λ. σκοπός). Ορισµένα νε-
ότ. σύνθετα (λ.χ. βιντεο-σκοπώ, µαγνητο-σκοπώ, ακτινο-σκοπώ) είναι 
απευθείας παράγωγα των αντιστοίχων σε -σκόπιο (βλ.λ.)]. 

σκορ (το) {άκλ.} το αποτέλεσµα (σε γκολ, καλάθια, πόντους, σετ 
κ.λπ.) ενός αθλητικού αγώνα: κερδίζω µε µεγάλο ~ || χάνω µε βαρύ ~ 
|| ΤΟ ~ τού αγώνα είναι 1-1 || ο αγώνας τελείωσε µε ισόπαλο ~ || µια 
οµάδα προηγείται µιας άλλης στο ~|| το ~ παραµένει αµετάβλητο || οι 
φιλοξενούµενοι έχουν µειώσει το ~" ΦΡ. (α) ανοίγω το σκορ πετυχαί-
νω πρώτος γκολ, πόντο κ.λπ.: το σκορ άνοιξε η γηπεδούχος οµάδα στο 
πρώτο κιόλας λεπτό τού αγώνα (β) το σκορ ανοίγει επιτυγχάνεται 
γκολ, πόντος κ.λπ.: στο γήπεδο τής Καστοριάς το σκορ δεν έχει ακό-
µη ανοίξει. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. score < αρχ. αγγλ. scora «εγκοπή, 
βαθµίδα» < αρχ. 
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σκανδ. skor (κυρ. µέσω τού p. skora «χαράσσω, µετρώ µε βάση τις 
γραµµές, τις χαρακιές»)]. σκοράρω ρ. αµετβ. {σκόραρα κ. σκοράρισα} (λαϊκ.) 

ΑΘΛ. επιτυγχάνω 
γκολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα: σκόραρε µε σουτ έξω από την περιοχή 

Ι µε πέναλτι | µε απευθείας φάουλ || δεν έχει σκοράρει δύο µήνες τώρα. — 
σκοράρισµα (το). σκορβούτο (το) ΙΑΤΡ. κατάσταση αβιταµινώσεως που 
προκαλείται από έλλειψη τής βιταµίνης C και χαρακτηρίζεται από καχεξία, 
αναιµία, αιµορραγία και άλλες οργανικές διαταραχές. — σκορβουτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scorbuto < µεσν. λατ. scorbutu(m) < µέσ. κάτω γερµ. scorbut, 
αρχική σηµ. «οίδηµα οφειλόµενο σε πηγµένο γάλα», αφού κατά τον 
Μεσαίωνα πίστευαν ότι το σκορβούτο οφειλόταν στις προµήθειες πηγµένου 
γάλακτος που έφερναν µαζί τους οι Νορµανδοί]. 

σκορδαλιά (η) κρεµώδες µείγµα σκόρδου µε ψωµί ή πατάτα, που συνοδεύει 
φαγητά, όπως ψάρι, χόρτα κλπ.: µπακαλιάρος ~ || είχε ψάρια µε παντζάρια ~ 
ΣΥΝ. αλιάδα. [ΕΤΥΜ. < σκόρδο + αλιάδα (< ιταλ. agliata)]. 

σκορδάτος, -η, -ο αυτός που έχει σκόρδο: λουκάνικο ~. [ΕΤΧΜ < µτγν. 
«γλώσσα» σκορδάτον (τό), άλλη ονοµασία για το αρχ. σκόρ(ο)δον (βλ.λ.)]. 

σκορδελαιο (το) {σκορδελαί-ου | -ων} λάδι που παράγεται από τους βολβούς 
τού σκόρδου και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική ή για την παρασκευή 
ορισµένων αρτυµάτων. 

σκορδιλα (η) η δυσάρεστη µυρωδιά από σκόρδο: µυρίζει ~. [ΕΤΥΜ. < σκόρδο + 
παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.), πβ. κ. ποδαρ-ίλα]. 

σκόρδο (το) 1. φυτό µε βολβώδη ρίζα αποτελούµενη από µικρότερες σκελίδες, 
µε έντονα καυστική γεύση και δυνατή οσµή: µια σκελίδα ~ || πουλούν τα ~ σε 
πλεξούδες- ΦΡ. σκόρδο ο ένας, κρεµµύδι ο άλλος σε περίπτωση που δύο άτοµα 
δεν µπορούν να συµφωνήσουν σε τίποτα, αλλά εκφράζουν διαρκώς αντίθετες 
γνώµες 2. (ως επιφών.) σκόρδο.' | σκόρδα! για την αποµάκρυνση, 
εξουδετέρωση τής βασκανίας, τού µατιάσµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκόροδον | σκόρδον (µε συγκοπή), αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
αλβ. hurdhë. Η αναγωγή στο θ. (s)ker-d- «κόβω» (πβ. κείρω «κουρεύω») 
αφήνει ανερµήνευτο τον δισύλλ. φωνηεντισµό τού τ. σκόροδον]. 

σκορδοκαήλα (η) (συνήθ. ορθ. σκορδοκαΐλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αίσθηµα 
καψίµατος που νιώθει κανείς από τη στιγµή που τρώει ή χωνεύει σκόρδο 2. 
(µτφ.) πλήρης αδιαφορία απέναντι σε (κάποιον/κάτι): κι εµένα µ' έπιασε ~! || κι 
εµένα ~ µου', (σκασίλα µου, δεν µου καίγεται καρφί). 

σκορδοκρέµµυδο (το) κρεµµύδι που σχηµατίζει αρµαθιά από µικρούς 
στρογγυλωπούς βολβούς. 

σκορδόξιδο (το) κοπανισµένο σκόρδο µέσα σε ξίδι, που παρασκευάζεται για να 
νοστιµίσει το φαγητό: βάζω ~ στον πατσά. 

σκορδόπιστος (ο), σκορδόπιστη (η) (ειρων.) ο άπιστος εραστής. [ΕΤΥΜ. < 
σκόρδο + πιστός, ίσως επειδή η βρώση σκόρδου καθιστά κάποιον (λόγω τής 
οσµής) µάλλον ανεπιθύµητο για ερωτική συνεύρεση]. 

σκορδοπλεξίδα (η) πλεξίδα σκόρδων. 
σκορδοσκελίδα (η) σκελίδα σκόρδου. Επίσης σκορδοσκελίδι (το). 
σκορδοστούµπι (το) {σκορδοστουµπ-ιού | -ιών} 1. φαγητό από ψητό κρέας µε 

σκόρδο 2. το σκορδόξιδο. [ΕΤΥΜ. < σκόρδο + -στούµπι < στουµπώνω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκορδούλα (η) (λαϊκ.) 1. η πανούκλα 2. (µτφ.) µεγάλη ζηµιά, καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σκορδύλη | κορδύλη «ρόπαλο, µώλωπας» (πβ. κ. κνίψ - 
σκνίψ), αγν. ατύµου. ∆εν έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε συσχέτιση µε το ρ. 
κραδάω | κραδαίνω, ενώ δυσχερής φαίνεται η αναγωγή στο αρχ. κόνδυλος 
«άρθρωση, γροθιά» µε επίδρ. των λ. κορυφή, κό-ρυς, κόρση]. 

σκορδοφαγία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η υπερβολική κατανάλωση και χρήση 
σκόρδου στα φαγητά 2. (συνεκδ.) διατροφή µε νηστήσιµα φαγητά, χωρίς 
ζωικές ουσίες. 

σκορδοφάγος (ο/η) [µτγν.] αυτός που του αρέσει πολύ το σκόρδο, που τρώει 
πολλά σκόρδα. 

σκορδόψωµο (το) ψωµί που περιέχει σκόρδο. 
σκόρερ (ο/η) {άκλ.} ΑΘΛ. Ο παίκτης που σηµειώνει τέρµατα, καλάθια ή πόντους 

σε αγώνα ποδοσφαίρου, µπάσκετ κ.λπ.: ο πρώτος ~ τού πρωταθλήµατος | τού 
αγώνα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. scorer < score (βλ. κ. σκορ)]. 

σκόρος (ο) µικρό έντοµο που τρέφεται µε µάλλινες ίνες, προξενώντας 
καταστροφές σε µάλλινα υφάσµατα και ρούχα: έβαλε καµφορά στη ντουλάπα, 
για να προστατέψει τα ρούχα από τον ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *κόρος (µε ανάπτυξη 
σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος -σβώλος) < αρχ. κόρις < θ. κορ-, ετεροιωµ. βαθµ. θ. 
που απαντά στο αρχ. ρ. κείρω «κόβω» (βλ.λ.), µε τη σηµ. «ροκανίζω, 
κατατρώγω»]. 

σκοροφαγωµένος, -η, -ο 1. (για µάλλινο ύφασµα) αυτός που έχει υποστεί 
φθορές, που έχει τρύπες σε διάφορα σηµεία από σκόρο: ~ µπλούζα | ζακέτα 2. 
(κατ' επέκτ.) καθετί που έχει υποστεί µικροφθο-ρές σε διάφορα σηµεία: ~ 
έπιπλα. — σκοροφάγωµα (το). 

σκορπαινα (η) → σκορπίνα 
σκορπίδι (το) (σκορπιδ-ιού | -ιών} 1. µικρών διαστάσεων σκορπιός (ψάρι) · 2. 

το σκορπιδόχορτο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σκορπίδιον, υποκ. τού αρχ. 
σκορπιός (βλ.λ.)]. 

σκορπιδόχορτο (το) ποώδες φυτό µε πολύ λεπτά φύλλα, που χρησιµοποιείται 
ως διακοσµητικό ΣΥΝ. σκορπίδι· ΦΡ. έγινε σκορπιδόχορτο για χρηµατικό 
ποσό ή περιουσιακό στοιχείο που σπαταλήθηκε άσκοπα. 

σκορπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκόρπισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ρίχνω σε 
διάφορες κατευθύνσεις, εδώ κι εκεί, πετάω: µη σκορπίζεις τα 
ρούχα σου στο πάτωµα || ~ κοπριά στο χωράφι || ο αέρας σκόρπισε τα 
χαρτιά µου ΣΥΝ. διασπείρω 2. (µτφ.) τρέπω τα µέλη οµάδας ατόµων σε 
άτακτη φυγή, διασπώ τη συνοχή τους: η αστυνοµία σκόρπισε µε δακρυγόνα το 
πλήθος των διαδηλωτών ΣΥΝ. διαλύω 3. (ειδικότ. για αισθήµατα, ιδέες, 
διαθέσεις κ.λπ.) κάνω (κάτι) να εξαφανιστεί, να πάψει να υπάρχει: τα λόγια του 
ήταν τόσο καθησυχαστικά, που σκόρπισαν τους φόβους | τις αµφιβολίες | τα 
ερωτηµατικά µας ΣΥΝ. διαλύω · 4. (µτφ.) αφήνω (κάτι) να βγει προς τα έξω 
και να διαχυθεί στον χώρο: τα λουλούδια σκόρπισαν µια γλυκιά µυρωδιά στο 
δωµάτιο || το κερί σκόρπιζε τη λάµψη του || το πιάνο σκόρπιζε γλυκές νότες στην 
αίθουσα ΣΥΝ. διαχέω, εκπέµπω, αναδίδω 5. (ειδικότ.) αφήνω συγκεκριµένη 
συναισθηµατική κατάσταση να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει: είναι ένας 
άνθρωπος που σκορπίζει την ευτυχία | τον φόβοι το γέλιο στους γύρω του · 6. 
(µτφ.) ξοδεύω αλόγιστα: ~ τα λεφτά µου || ~ τις συµβουλές µου αφιλοκερδώς || 
~ τον εαυτό µου (δηλ. αναλώνω τις δυνάµεις µου σε ανθρώπους ή πράγµατα 
που δεν το αξίζουν) || (κ. µεσοπαθ.) µη σκορπιέσαι σε χίλια δυο πράγµατα- 
συγκε-ντρώσου στη δουλειά σου! ΣΥΝ. αναλώνω, σπαταλώ ♦ (αµετβ.) 7. (για 
τα µέλη ενός συνόλου) διαχωρίζοµαι, γίνοµαι κοµµάτια πηγαίνοντας προς 
διάφορες κατευθύνσεις: η ζάχαρη | τα γυαλιά σκόρπισαν στο πάτωµα 8. (για τα 
µέλη οµάδας ατόµων) χάνω τη συνοχή µου, φεύγω προς διάφορες 
κατευθύνσεις: η συγκέντρωση σκόρπισε, µόλις άρχισε η βροχή || η παρέα µου 
σκόρπισε, όταν παντρευτήκαµε ΣΥΝ. διαλύοµαι. Επίσης σκορπώ [µεσν.] (κ. -
άω). — σκόρπισµα (το) [µεσν.] κ. σκορπισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διασκεδάζω, µετοχή, χαιρετώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκορπιός (βλ. λ. σκορπιός), µε 
τη µτγν. σηµ. «πολεµική µηχανή για εκτόξευση βελών»]. 

σκορπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψάρι µε χαρακτηριστικά µεγάλο κεφάλι, 
µεγάλα δηλητηριώδη αγκάθια στα µάγουλα και στα βραγχιακά επικαλύµµατα 
και έντονο κόκκινο χρώµα µε διάσπαρτες σκούρες κηλίδες, που αλιεύεται για 
το πλούσιο και εύγευστο κρέας του. Επίσης σκορπαινα [µτγν.]. 

σκορπιός (ο) 1. αραχνοειδές αρθρόποδο που απαντά συνήθ. στα θερµά κλίµατα 
µε κύριο χαρακτηριστικό δύο µπροστινά άκρα σε σχήµα τανάλιας και µακριά 
αρθρωτή ουρά, που καταλήγει σε δηλητηριώδες κεντρί, τού οποίου το 
τσίµπηµα µπορεί να αποβεί θανατηφόρο: τον τσίµπησε ~ 2. (µτφ.) άνθρωπος 
που δεν διστάζει να συµπεριφέρεται µε τρόπο δηκτικό και πικρόχολο · 3. ψάρι 
συγγενικό µε τη σκορπίνα, αλλά µικρότερο σε µήκος · 4. ΝΑΥΤ. ανθεκτική 
ξύλινη ή σιδερένια δοκός τού σκελετού των πλοίων · 5. ΑΣΤΡΟΝ. αστερισµός 
τού Ν. Ηµισφαιρίου 6. ΑΣΤΡΟΛ. το όγδοο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που 
θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο από 24/10-22/11 7. (συνεκδ.) το πρόσωπο 
που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκορπιός (µε συνίζηση τής λήγουσας και καταβιβασµό τού 
τόνου), αγν. ετύµου, καθώς θεωρείται αµφίβολη η σύνδεση µε την I.E. ρίζα 
*sker-d- «ξύνω». Έχει παρατηρηθεί σωστά ότι αρθρόποδα όπως ο σκορπιός 
συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στις θερµές χώρες, οπότε θα µπορούσαµε 
να υποθέσουµε ότι η λ. αποτελεί µεσογ. δάνειο. ∆εν έχει ερµηνευθεί 
ικανοποιητικά η σηµ. «πολεµική µηχανή εκτοξεύσεως βελών» (αφετηρία τού 
ρ. σκορπίζω, βλ.λ.)]. 

σκόρπίΌς, -ια, -ιο 1. αυτός που δεν ανήκει σε σύνολο, αλλά βρίσκεται 
διάσπαρτος εδώ κι εκεί: - ειδήσεις | σελίδες | διαδηλωτές | σπίτια ΣΥΝ. 
(δια)σκορπισµένος ANT. µαζεµένος 2. (α) (για προσ.) αυτός που είναι 
ανοργάνωτος, που δεν έχει σύστηµα σε ό,τι κάνει: είναι ~, γι ' αυτό δεν 
ολοκληρώνει ποτέ τίποτε (β) αυτός που δεν έχει εσωτερική σύνδεση, συνοχή: 
έλεγε ~ λόγια, δεν καταλάβαινες τι εννοούσε. — σκόρπια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < σκορπίζω (υποχωρητ.), κατά τα επίθ. όρθιος, νότιος κ.τ.ό. µε 
συνιζηµένη προφορά τής λήγουσας]. 

σκορπιστός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σκορπιστεί εδώ κι εκεί, χωρίς σειρά ή 
σύστηµα ΣΥΝ. σκόρπιος, διασκορπισµένος. — σκορπιστά επίρρ. 

σκορποχέρης (ο) {σκορποχέρηδες}, σκορποχέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που κάνει αλόγιστες σπατάλες ΣΥΝ. σπάταλος, ανοι-χτοχέρης ANT. 
σφιχτοχέρης. 

σκορποχώρι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} κατάσταση αταξίας, διασκορπισµού- 
συνήθ. σε ΦΡ. για τον χαρακτηρισµό καταστάσεων ή φαινοµένων πλήρους 
διαλύσεως και ακαταστασίας: το κόµµα έγινε ~, καθώς το ένα στέλεχος 
αποχωρεί µετά το άλλο || οικογένεια είναι αυτή ή~; 

σκορπώ ρ. —> σκορπίζω 
σκότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. σχοινί µε το οποίο τεντώνονται τα πανιά 

ιστιοφόρου πλοίου. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. scotta < ισπ. escota < αρχ. σκανδ. skaut «η χαµηλότερη γωνία 
(πουφ τού ιστίου, όπου στερεώνεται ο κάβος»]. 

σκοταδερος, -ή, -ό σκοτεινός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < σκοτάδι + παραγ. επίθηµα -
ερός, πβ. παγ-ερός, φοβ-ερός]. 

σκοτάδι (το) {σκοταδ-ιού | -ιών} 1. η απουσία (φυσικού ή τεχνητού) φωτός, 
ώστε να µη µπορεί κανείς να δει γύρω του: φοβάµαι το ~|| η διακοπή τής 
∆.Ε.Η. βύθισε την πόλη στο ~ || βαθύ | πυκνό | πηχτό ~ || ~ πίσσα (πολύ πυκνό, 
αδιαπέραστο^ ΦΡ. (α) (κάποιον) τον τρώει το µαύρο σκοτάδι βλ. λ. τρώω (β) 
(εκφραστ.) το αιώνιο σκοτάδι (ι) η τυφλότητα (ii) Ο θάνατος 2. (µτφ.) βαθιά 
άγνοια: αφήνω | κρατώ κάποιον στο ~ || είµαι στο ~ || οι βαρβαρικές επιδροµές 
βύθισαν την Ευρώπη στο ~ || (εµφατ.) έχω µαύρα σκοτάδια (πολύ µεγάλη 
άγνοια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω, υπόλειµµα. [ΕΤΥΜ. < σκότος + παραγ. 
επίθηµα -άδι, πβ. κ. σήµα - σηµάδι]. 



σκοταδιάζω 1613 σκοτώνω 
 

σκοταδιάζω ρ. αµετβ. {σκοτάδιασα} βυθίζοµαι στο σκοτάδι, καλύ-
πτοµαι από σκοτάδι: σκοτάδιασε ο ουρανός | η ψυχή µου. σκοταδισµός 
(ο) 1. η τάση για αντίδραση σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού και 
προόδου στον χώρο τής παιδείας και τού πολιτισµού, µε σκόπιµη 
διατήρηση τού λαού στην αµάθεια και την άγνοια ANT. διαφωτισµός 2. 
η κατάσταση ή η περίοδος στην οποία επικρατεί άγνοια, αµάθεια και 
αντίδραση σε κάθε πολιτιστικό νεωτερισµό: ο Μεσαίωνας θεωρείται 
περίοδος σκοταδισµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
obscurantisme]. σκοταδιστής (ο), σκοταδιστρια (η) {σκοταδιστριών} 
(κακόσ.) πρόσωπο που αντιδρά σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού 
και προόδου, οπαδός τού σκοταδισµού.  — σκοταδιστικός, -ή, -ό, 
σκοταδιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. obscurantiste]. σκοτασµός (ο) 1. το 
να είναι, να γίνεται ή να φαίνεται κάτι σκοτεινό 2. ελάττωση τής 
όρασης. [ΕΤΥΜ µτγν. < σκοτάζω < αρχ. σκότος (βλ.λ.)]. σκοτεινά 
επίρρ. 1. (α) κατά την περίοδο τού εικοσιτετραώρου που δεν έχει ήλιο, 
το βράδυ: όταν γυρίσαµε στο σπίτι, ήταν ήδη ~ (β) χωρίς φως, στο 
σκοτάδι: ήταν ~ στο δωµάτιο 2. µε τρόπο µυστηριώδη ή ασαφή: µιλάω 
~ ΣΥΝ. ασαφώς, δυσνόητα. σκοτεινά δα (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η 
απουσία φωτός, κατάσταση στην οποία επικρατεί σκοτάδι 2. τόπος 
σκοτεινός, που δεν φωτίζεται από πουθενά. 
[ΕΤΥΜ. < σκοτεινός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. φεγγαρ-άδα, λιακ-
άδα]. σκοτεινιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση ή το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο επικρατεί σκοτάδι 2. (µτφ.) βαριά διάθεση, 
που προκαλείται από δυσάρεστο γεγονός: µια ~ έπεσε στα πρόσωπα 
όλων, µόλις πήραν τα µαντάτα. σκοτεινιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{σκοτείνιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) σκοτεινό: τα σύννεφα 
σκοτείνιασαν τον ουρανό || τράβηξε τις κουρτίνες, να σκοτεινιάσεις το 
δωµάτιο ♦ (αµετβ.) 2. καλύπτοµαι από σκοτάδι: ο ουρανός | το 
δωµάτιο | η περιοχή σκοτείνιασε 3. (µτφ. για το µυαλό) τα χάνω, δεν 
σκέφτοµαι καθαρά, µου έρχεται τρέλα: σκοτείνιασε ο νους του και 
ήταν εκτός εαυτού ΣΥΝ. θολώνω 4. (µτφ.) χάνω την καλή µου όψη ή 
την ψυχική µου διάθεση, γίνοµαι σκυθρωπός: το πρόσωπο του | τα 
µάτια του | το χαµόγελο του σκοτείνιασε, µόλις έµαθε τα νέα ΣΥΝ. 
σκυθρωπάζω, κατσουφιάζω 5. (απρόσ. σκοτεινιάζει) πέφτει η νύχτα, 
αρχίζει να πέφτει το σκοτάδι: θα φτάσουµε στο χωριό πριν 
σκοτεινιάσει || µόλις ~, ο κόσµος κλείνεται στα σπίτια του ΣΥΝ. 
βραδιάζει, νυχτώνει ΑΝΤ. φέγγει, χαράζει. — σκοτεί-νιασµα (το). 
σκοτεινός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν φωτίζεται, που βρίσκεται στο σκο-
τάδι: ~ δωµάτιο || η ~ πλευρά τού φεγγαριού ΑΝΤ. φωτεινός- ΦΡ. (α) 
σκοτεινός θάλαµος βλ. λ. θάλαµος (β) σκοτεινή αίθουσα η αίθουσα 
τού κινηµατογράφου (γ) στα σκοτεινά (i) στο σκοτάδι, σε σηµείο που 
δεν φωτίζεται: κάποιος στεκόταν ~ (ii) χωρίς φως: δεν είχαµε ρεύµα 
και µείναµε όλο το βράδυ ~ (iii) (µτφ.) χωρίς σαφή προσανατολισµό, 
στην αβεβαιότητα: τραβάω | προχωρώ | βαδίζω | ψάχνω ~ 2. (χρώµα) 
που δεν έχει λάµψη, φωτεινότητα: συννέφιασε και η θάλασσα πήρε ένα 
χρώµα -ΣΥΝ. σκούρος, βαθύς ANT. ανοιχτός · 3. (µτφ.) αυτός που 
κρύβει ένα µυστήριο, που είναι δύσκολο να φθάσει κανείς στο τέλος 
του και να κατανοήσει κάθε πτυχή του: ~ υπόθεση | παρελθόν | φυ-
σιογνωµία ΣΥΝ. µυστηριώδης, περίπλοκος 4. (µτφ. για λόγο ή τρόπο 
σκέψεως) αυτός που δεν έχει σαφήνεια: ~ χωρίο | συγγραφέας || ο 
Ηράκλειτος αποκλήθηκε «σκοτεινός» για τα δυσνόητα λόγια του ΣΥΝ. 
δυσνόητος, ασαφής, στρυφνός ANT. σαφής, καθαρός 5. (µτφ.) αυτός που 
σχετίζεται µε κάτι κακό ή εµπεριέχει δόλο: ~ µυαλό | ψυχή | σχέδια | 
δουλειές | δυνάµεις | πλευρά τής πολιτικής | συναλλαγές ΣΥΝ. 
καταχθόνιος, ύπουλος, δόλιος 6. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα: το µέλλον είναι ~ (β) δυσάρεστος, που εµπνέει 
ανησυχία και φόβο: τα βλέπω όλα ~ ΣΥΝ. µαύρος, ζοφερός, δυσοίωνος 
7. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος συµφορές και δυστυχίες: ~ ζωή/ 
κόσµος. — σκοτεινότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < σκότος (βλ.λ.), κατ' 
αναλογίαν προς τα αντώνυµα φα-ει-νός, φωτ-εινός]. σκοτεινούτσικος, 
-η, -ο κάπως σκοτεινός. [ΕΤΥΜ. < σκοτεινός + υποκ. επίθηµα -
ούτσικος, πβ. κ. µικρ-ούτσικος, παχουλ-ούτσικος]. σκοτεινόχρωµος, -η, 
-ο αυτός που έχει σκοτεινό, σκούρο χρώµα 

ΣΥΝ. σκουρόχρωµος ΑΝΤ. ανοιχτόχρωµος. 
Σκοτία (η) → Σκωτία 
σκοτία (η) {σκότιων} ΑΡΧΙΤ. 1. η κοίλη γλυφή που χωρίζει τις δύο 
σπείρες τής βάσης τού αττικού ιωνικού και τού κορινθιακού κίονα, 
σχηµατίζοντας βαθιά σκιά 2. πλατύς αρµός που κατασκευάζεται για 
να τονίζει µορφολογικά τη διαφοροποίηση δύο στοιχείων. [ΕΤΥΜ; 
µτγν. < αρχ. σκότος (βλ.λ.)]. σκοτιδι (το) (σκοτιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το 
σκοτάδι. 

[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. σκότος, πβ. κ. ριπ-ίδι]. σκοτιδιάζω ρ. αµετβ. 
{σκοτίδιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) σκοτεινιάζω. — 
σκοτίδιασµα (το). σκοτίζω ρ. µετβ. {σκότισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
κάνω (κάτι) σκοτεινό ΑΝΤ. φωτίζω 2. διαταράσσω την ηρεµία 
(κάποιου), γίνοµαι ενοχλητικός: µας σκότισε όλο το απόγευµα µε τα 
προβλήµατα του | µε ανόητες ερωτήσεις || µη µε σκοτίζεις! (δηλ. µη µε 
ενοχλείς, µη µου παίρνεις το µυαλό) ΣΥΝ. ενοχλώ, ζαλίζω 3. έχω 
συνεχώς στο µυαλό µου (σκέψη δυσάρεστη), δεν µπορώ να 
απαλλαγώ από αυτήν: σκοτίζει το µυαλό του µε αβάσιµους φόβους 
ΣΥΝ. απασχολώ· (µεσοπαθ. σκοτίζοµαι) 4. απασχολώ διαρκώς το 
µυαλό µου µε µια δυσάρεστη σκέψη: ~ 

µε µικροπράγµατα | µε τη δουλειά µου || τι κάθεσαι και σκοτίζεσαι 
µαζί του; ΣΥΝ. ζαλίζοµαι, πονοκεφαλιάζω 5. δεν ενδιαφέροµαι, δεν 
νοιάζοµαι για (κάποιον/κάτι): (ειρων.) σκοτίστηκα! || πολύ που σκο-
τίστηκα! || σκοτίστηκα κι εγώ! (δηλ. δεν µε νοιάζει καθόλου, αδιαφο-
ρώ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σκότος (βλ.λ.)]. 

σκότιση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-µτφ.) ζάλη τού µυαλού, τάση για λι-
ποθυµία: µου 'ρθε ~ ξαφνικά, µόλις τον είδα ΣΥΝ. ζάλη. 

σκότισµα (το) → σκοτισµός 
σκοτισµαρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) σύγχιση (τού νου), ψυχική 
ταραχή. [ΕΤΥΜ < σκοτίζω + -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. σαστισ-µάρα]. 

σκοτισµός (ο) [µτγν.] η θόλωση τού νου. Επίσης σκότισµα (το). 
σκοτοδίνη (η) {σκοτοδινών} ζάλη που χαρακτηρίζεται από έντονη 

πίεση στο πάνω µέρος τού κεφαλιού και συνοδεύεται από στιγµιαία 
απώλεια τής όρασης και τάση για λιποθυµία: µου ήρθε | παθαίνω ~ 
ΣΥΝ. ζάλη. — (λόγ.) σκοτοδινιώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. σκοτοδινία «ζάλη, σκοτασµός» < σκότος + -δινία < δίνη]. 

Σκότος (ο) → Σκωτία 
σκότος (το) {σκότ-ους | -η· χωρ. γεν.} 1. (λόγ.) το σκοτάδι (βλ.λ.) ANT. 

φως 2. (µτφ.) βαθιά άγνοια, έλλειψη πνευµατικής ανάπτυξης: το ~ 
τής αµάθειας | τής πνευµατικής ισοπέδωσης 3. (µτφ.-λόγ.) ασάφεια, 
πέπλο µυστηρίου: βαθύ ~ καλύπτει την υπόθεση τού φόνου · ΦΡ. Ο 
άρχοντας τού σκότους (ό άρχων του σκότους, Μεθόδιος Περί ανα-
στάσεως 1, 38) ο Σατανάς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *skot- «σκιά, σκοτάδι», πβ. αρχ. ιρλ. scâth «σκιά», 
αρχ. αγγλ. sceadu (> αγγλ. shadow), αρχ. γερµ. scato (> γερµ. Schatten), 
νορβ. skodda «σύννεφο, νεφέλη» κ.ά. Η λ. απαντά αρχικώς σε αρσ. 
γένος (ό σκότος), ενώ το ουδ. γένος πιθ. οφείλεται στην αναλογική 
επίδρ. τού αντωνύµου φάος | φως. Η λ. σκότος αντικατέστησε βαθ-
µηδόν αρχαιότ. όρους, όπως τις λ. κνέφας, δνόφος, ζόφος]. 

σκοτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ζάλη, σκοτοδίνη: νιώθω ~ 2. (µτφ.-
συνήθ. στον πληθ.) πρόβληµα που δεν υποχωρεί, έγνοια που µας απα-
σχολεί έντονα: έχω τόσες | ένα σωρό | µεγάλες σκοτούρες στο µυαλό 
µου || χρηµατικές | οικογενειακές ~ || διώξε τις ~ απ' τον νου σου || δεν 
θέλω άλλη ~ στο κεφάλι µου ΣΥΝ. µπελάς, έγνοια, βάσανα- ΦΡ. (ει-
ρων.) (κι) είχα µια σκοτούρα! | σκοτούρα µου κι εµένα! για κάτι που 
δεν µε ενδιαφέρει, δεν µε αφορά: -Θα επισκεφτεί το χωριό µας ο 
υπουργός! -Σοβαρά; Κι είχα µια σκοτούρα! ΣΥΝ. σκασίλα µου! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σκότος + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. φαγ-ούρα]. 

σκοτσέζικος, -η, -ο → σκοτσέζικος 
Σκοτσέζος (ο) → Σκωτσέζος 
σκότωµα (το) {σκοτώµατος} 1. η βίαιη αφαίρεση τής ζωής: το ~ των 

ζώων ΣΥΝ. θανάτωση, (για πρόσ.) φόνος 2. (ως έκφραση υπερβολής) η 
εσχάτη τιµωρία για κάποιον που έκανε κάτι κακό, αντίθετα προς τις 
υποδείξεις που είχε: µετά απ' αυτά που είπες, θέλεις ~ || ήθελε ~, που 
µίλησε έτσι στον ευεργέτη του! 3. (µτφ.) πολύ µεγάλος κόπος: οι µο-
νοήµερες εκδροµές στα νησιά είναι σκέτο ~ ΣΥΝ. εξάντληση, κούρα-
ση 4. (µτφ.) η πώληση αντικειµένων σε εξευτελιστικά χαµηλές τιµές: 
τα κοσµήµατα της τα έχει για ~ ΣΥΝ. ξεπούληµα. 

σκοτωµός (ο) [µεσν.] 1. η βίαιη αφαίρεση τής ζωής: ζητούσε εκδίκηση 
για τον ~ τού αδελφού του || ο ~ αµάχων στους πολέµους || τα σίριαλ 
δείχνουν όλο σκοτωµούς ΣΥΝ. φόνος, δολοφονία, θανάτωση 2. (µτφ.) 
έντονος καβγάς µε απρόβλεπτες συνέπειες: όταν οι γονείς του δεν τον 
αφήνουν να βγει, γίνεται ~ στο σπίτι 3. (µτφ.) µεγάλος συνωστισµός 
(που συχνά προκαλεί ένταση, εκνευρισµό και διαπληκτισµούς για 
την εξασφάλιση προτεραιότητας): ~ στις τράπεζες | στα αεροδρόµια | 
στα λιµάνια | στο κέντρο τής Αθήνας την πρώτη µέρα εφαρµογής των 
νέων µέτρων || γινόταν ~ για ένα εισιτήριο· ΦΡ. τού σκοτωµού για 
πολύ µεγάλη ταχύτητα: έτρεχε τού σκοτωµού στην παραλιακή 
λεωφόρο. 

σκοτώνω ρ. µετβ. {σκότω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τη ζωή (έµ-
ψυχου όντος): τον σκότωσε µε καραµπίνα || τη σκότωσε από ζήλια || 
τους συνέλαβαν και τους σκότωσαν ΣΥΝ. φονεύω, θανατώνω, δολο-
φονώ ΦΡ. (α) κάνω | φέροµαι σαν να µου έχουν σκοτώσει τον πα-
τέρα | τη µάννα είµαι υπερβολικά επιθετικός για ασήµαντη αιτία ή 
για αιτία που δεν δικαιολογεί τέτοια αντίδραση (β) σκοτώνουν τα 
άλογα όταν γεράσουν για την τακτική των ανθρώπων να θέτουν στο 
περιθώριο, να περιφρονούν αυτούς που δεν τους είναι πλέον χρήσιµοι 
2. (µτφ.) προκαλώ βαθιά θλίψη, βασανίζω ψυχικά (κάποιον): µε σκο-
τώνει η αδιαφορία του | τα λόγια του | αυτή η δουλειά ΣΥΝ. ταλαι-
πωρώ, στενοχωρώ 3. χτυπώ σηµείο ή σηµεία τού σώµατος, προκαλώ-
ντας µεγάλο σωµατικό πόνο: σκότωσα το χέρι µου | τον αγκώνα µου || 
βλέπε πού πατάς- µε σκότωσες! ΦΡ. σκοτώνω (κάποιον) στο ξύλο 
χτυπώ (κάποιον) χωρίς έλεος 4. (µτφ.) πληγώνω (κάποιον) συναισθη-
µατικά, απογοητεύω: τώρα µε σκοτώνεις µε την άρνηση σου- µια µι-
κρή χάρη σού ζήτησα! 5. χρησιµοποιώ λέξεις, εκφράσεις ή εκτελώ 
µουσικό κοµµάτι µε εσφαλµένο τρόπο, διαστρεβλώνοντας την αρχική 
εικόνα: Πώς παίζει έτσι πιάνο; Σκοτώνει όλες τις µελωδίες || όταν 
ανοίγει το στόµα της, τα σκοτώνει τα Αγγλικά 6. (λαϊκ.-µτφ.) πουλάω 
όσο-όσο: είχε κάτι παλιούς δίσκους γραµµοφώνου και πήγε και τους 
σκότωσε στο Μοναστηράκι ΣΥΝ. ξεπουλώ· ΦΡ. (α) σκοτώνω την ώρα 
µου | τον καιρό µου ασχολούµαι µε πράγµατα χωρίς ενδιαφέρον, µόνο 
και µόνο για να περνάει η ώρα: από τότε που πήρε σύνταξη, παίζει 
τάβλι, για να σκοτώνει την ώρα του (β) σκοτώνω | βαράω µύγες δεν 
έχω πελατεία ή δεν έχω µε τι να ασχοληθώ: δεν έχει πατήσει πελάτης 
εδώ και µέρες στο µαγαζί του- όλη µέρα σκοτώνει µύγες- (το 
µεσοπαθ. σκοτώνοµαι) 7. (α) χάνω µε βίαιο τρόπο τη ζωή µου: σκο-
τώθηκε στον πόλεµο | από έκρηξη βόµβας | στον σεισµό (β) αυτοκτο- 
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νώ: σκοτώθηκε πηδώντας στο κενό 8. (µτφ.) χτυπώ και το σώµα µου 
γεµίζει τραύµατα, µώλωπες κ.λπ.: έπεσα από τις σκάλες και σκοτώ-
θηκα ΣΥΝ. τραυµατίζοµαι, (λαϊκ.) τσακίζοµαι 9. κοπιάζω πάρα πολύ, 
ταλαιπωρούµαι σωµατικά: ~ στο διάβασµα | στη µελέτη | στη δουλειά 
| στο τρέξιµο || κάθε µέρα γυρίζει στο σπίτι σκοτωµένος ΣΥΝ. 
εξαντλούµαι, πεθαίνω 10. (+να) προσπαθώ µε µεγάλο ζήλο να ικα-
νοποιήσω κάποιον ή να φανώ χρήσιµος σε κάτι: σκοτώθηκε να ευ-
χαριστήσει τους καλεσµένους της | να µας εξυπηρετήσει | να πάρει 
τηλέφωνο || (κ. µε ειρων. σηµ.) µη σκοτώνεσαι! (δηλ. µην προσπαθείς 
τόσο πολύ· όταν κάποιος δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον ή προθυµία 
να κάνει κάτι) ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι, σπεύδω, (λαϊκ.) τσακίζοµαι 11. 
σκοτωµένο αίµα το αιµάτωµα. 

[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. σκοτώ (-όω) «συσκοτίζω, τυφλώνω» (µτφ. «ρίχνω 
κάποιον στο σκοτάδι (τού θανάτου)») < σκότος]. σκοτώστρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. όργανο µε πλατιά ψαθωτή 
τετράγωνη επιφάνεια και µακριά εύκαµπτη χειρολαβή, µε το οποίο 
σκοτώνει κανείς έντοµα (πβ. µυγοσκοτώστρα) 2. όχηµα ακατάλληλο 
για κυκλοφορία λόγω παλαιότητας ή κακής συντήρησης· γενικότ. 
κάθε όχηµα επικίνδυνο στην οδήγηση του, που µπορεί να προκαλέσει 
ατύχηµα: κυκλοφορεί µε µια ~, ένα διαλυµένο αυτοκίνητο || οι οδηγοί 
αυτοκινήτων αποκαλούν συχνά τα µηχανάκια σκοτώστρες 3. ως 
χαρακτηρισµός ποδοσφαιριστή, συνήθ. αµυντικού, που ενεργεί συχνά 
αντιαθλητικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα των 
αντίπαλων παικτών. 
[ΕΤΥΜ. < σκοτώνω (πβ. αόρ. σκότωσ-α) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
ξαπλώσ-τρα, σιδερώσ-τρα]. σκούδο (το) νόµισµα χρυσό ή ασηµένιο, 
που χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν ως νοµισµατική µονάδα 
γαλλικών και ιταλικών κρατιδίων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scudo, αρχική σηµ. 
«ασπίδα» (που αρχικώς χαρασσόταν στο νόµισµα), < λατ. scütum 
«θυρεός, επιµήκης ασπίδα των Ρωµαίων πεζικαρίων»]. σκούζω ρ. 
αµετβ. {έσκουξα} (λαϊκ.) βγάζω διαπεραστική κραυγή: -από πόνο | 
σαν να µε σφάζουν || τι έπαθε το µωρό και σκούζει; ΣΥΝ. ουρλιάζω, 
ξεφωνίζω, στριγγλίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκύζοµαι «οργίζοµαι, αγανακτώ» (µε τροπή τού -υ- σε -
ου-, πβ. κ. κυτίο - κουτί) < *σκυδ-[ο-µαι, πιθ. < θ. *skud-, µη-δενισµ. 
βαθµ. τού I.E.  *skeud- «γκρινιάζω, αγανακτώ», πβ. λιθ. skùndïiu, 
«υποφέρω, παραπονούµαι», λετ. skundu «εχθρεύοµαι» κ.ά. Αν ως 
αρχική θεωρηθεί η σηµ. «γρυλίζω, γογγύζω», τότε ενδέχεται η λ. να 
έχει σχηµατιστεί βάσει ονοµατοποιίας], σκουλαµέντο (το) {χωρ. 
πληθ.} (λαϊκ.) η βλεννόρροια. [ETYM. < ιταλ. scolamento «ροή, 
άδειασµα» < scolare «αδειάζω, στραγγίζω» < µτγν. λατ. *ex-coläre < 
λατ. colare «διυλίζω»]. σκουλαρίκι (το) {σκουλαρικ-ιού | -ιών} 
κόσµηµα που κρεµιέται ή προσαρµόζεται στο αφτί (συχνά µετά από 
τρύπηµα): τρυπητά | κρεµαστά | χρυσά ~ || είναι τής µόδας να φορούν 
και οι άντρες ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ενώτιο· ΦΡ. να το βάλεις | κρεµάσεις 
σκουλαρίκι να το έχεις στο µυαλό σου. — (υποκ.) σκουλαρικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ: < µεσν. σκουλαρίκιον < σχολαρίκιον, που αποσπάστηκε από τη 
φρ. σχολαρικον ένώτιον (πβ. κ. νερό - νεαρον ϋδωρ) «ενώτιο που 
φορούσαν οι σχολάριοι (φρουροί των ανακτόρων στο Βυζάντιο)». Το 
ουσ. σχολάριος είναι µτγν.]. σκουληκαντέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
σκουλήκι που ζει σε υγρά εδάφη 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
πρόσωπο που κινείται συνεχώς, που δεν µπορεί να καθίσει ήσυχα στη 
θέση του. [ΕΤΥΜ. < σκουλήκι + -αντέρα < άντερο | έντερο, κατά τα 
µεγεθ.]. σκουλήκι (το) {σκουληκ-ιού | -ιών} 1. µικροσκοπικό 
ασπόνδυλο ζώο, χωρίς σκελετό και άκρα, µε µακρύ σώµα σε σχήµα 
σωλήνα, το οποίο χωρίζεται σε ζώνες ή τµήµατα και κινείται έρποντας 
2. η κάµπια των εντόµων ΣΥΝ. προνύµφη 3. (ειδικότ.) ο 
µεταξοσκώληκας 4. (µτφ.) άνθρωπος τιποτένιος και γλοιώδης 5. (µτφ.) 
έµµονη ιδέα ή προαίσθηµα που βασανίζει κάποιον: µε τρώει το ~ τής 
ζήλιας ΣΥΝ. σαράκι.   — (υποκ.) σκουληκάκι (το), (µεγεθ.) 
σκούληκας (ο). [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. σκωλήκιον (µε τροπή τού -ω- σε -
ου-), υποκ. τού σκώληξ, -ηκος, µε επίθηµα -ακΙ -ηκ (πβ. κ. µύρµ-ηξ), 
που χαρακτηρίζει κυρ. µικρά ζώα και έντοµα. Το αρχ. σκώληξ 
προέρχεται από αµάρτυρο τ. *σκώλος «καµπύλη, κυρτότητα» (πβ. τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου σκώλοισν δρεπάνοις, δια την σκολιότητα, 
όπου το δρεπάνι αποκαλείται *σκώλος εξαιτίας τής κυρτής λεπίδας 
του) και ανάγεται σε θ. *sköl-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)kel- «κάµπτω, στηρίζω - κυρτός»,jux το οποίο βλ. λ. σκέλος, 
σκόλιος]. σκουληκιάζω ρ. αµετβ. (σκουλήκιασ-α, -τηκα, -µένος} 
γεµίζω σκουλήκια: σκουληκιασµένο κρέας/ κεράσι | ξύλο. — 
σκουλήκιασµα (το). [ΕΤΥΜ; < µεσν. σκωληκιάζω < αρχ. σκωλήκιον (βλ. 
λ. σκουλήκι)]. σκουληκιάρης, -α, -ικο αυτός που είναι γεµάτος 
σκουλήκια, σκου-ληκιασµένος. — σκουληκιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
σκουλήκι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. ψωρ-ιάρης]. 
σκουληκοµυρµηγκοτρυπα (η) τρύπα στο έδαφος από όπου µπαι-
νοβγαίνουν σκουλήκια και µυρµήγκια· στη ΦΡ. φτου σκουληκοµυρ-
µηγκοτρυπα για δυσπρόφερτη λέξη ή δυσκολία γενικά. 
σκουληκοφάγωµα (το) {χωρ. πληθ.} 1. η διάβρωση επιφάνειας, που 
προκαλείται από τα σκουλήκια 2. µέρος που έχει καταστραφεί από τα 
σκουλήκια. σκουληκοφαγωµένος, -η, -ο αυτός που έχει φθαρεί από τα 
σκουλήκια: ~ έπιπλα ΣΥΝ. (λόγ.) σκωληκόβρωτος. οκουλλί (το) 
{σκουλλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. δέσµη από τυλιγµένο νήµα ΣΥΝ. κούκλα 
2. (γενικά) δέσµη από πράγµατα που έχουν δεθεί µαζί ΣΥΝ. µάτσο 3. 
µαλλιά τού κεφαλιού ακατάστατα και αχτένιστα, που πέφτουν 
µπροστά στο πρόσωπο ΣΥΝ. τούφα, τσουλούφι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
*σκολλίον, υποκ. τού µτγν. σκόλλυς, -υος «τούφα µαλ- 

λιών», που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκολύπτειν εκτίλ- 
λειν, κολούειν (αόρ. σκολύψαι· κολοΰσαι, κολοβώσαι) και ανάγεται 
στην ίδια ρίζα µε το αρχ. σκάλλω «σκαλίζω, σκάβω» (βλ. λ. σκαλί-
ζω)]. 

σκουµπρί (το) {σκουµπρ-ιού | -ιών} ψάρι µε στενόµακρο σώµα που 
καταλήγει σε διχαλωτή ουρά και χρωµατισµό πρασινωπό στη ράχη, 
κάθετες σκουρόχρωµες ταινίες µέχρι τα πλευρά και ασηµόλευκο 
χρώµα στην κοιλιά" αλιεύεται για το νόστιµο κρέας του (πβ. κ. λ. τσί-
ρος). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *σκοµβρίον (µε τροπή τού -ο- σε -ου-), υποκ. τού αρχ. 
σκόµβρος (βλ.λ.)]. 

σκουνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ιστιοφόρο πλοίο µε ισοϋψή συνήθ. κα-
τάρτια, που έχει στο κατάρτι τής πλώρης εξάρτιση γολέτας και στο 
κατάρτι τής πρύµνης εξάρτιση µπρικιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scuna < αγγλ. scooner (πβ. κ. γερµ. Schoner), αγν. ετύ-
µου). 

σκούντηµα (το) {σκουντήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. σπρώξιµο µε τον 
αγκώνα ή τον ώµο 2. (µτφ.) η ώθηση προς κάποιον, για να παροτρυν-
θεί να πραγµατοποιήσει κάτι: θέλει πάντα ~, για να διαβάσει ΣΥΝ. 
παρότρυνση, ενθάρρυνση. 

σκουντιά (η) δυνατό σπρώξιµο: µου έδωσαν µια - στο λεωφορείο, που 
µε πέθαναν. 

σκουντούφλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. χτύπηµα πάνω σε εµπό-
διο κατά το βάδισµα, που συνοδεύεται από πτώση και µικροτραυµα-
τισµό ΣΥΝ. σκουντούφληµα 2. (µτφ. για πρόσ.) βαρυθυµία, κακή διά-
θεση. 
[ΕΤΥΜ < σκοντούφλα < µεσν. σκόντουφλον (µε επίδρ. τού ρ. σκοντά-
φτω), πιθ. από συµφυρµό των λ. σκότος και τύφλα. Βλ. κ. σκουντου-
φλώ]. 

σκουντούφληµα (το) → σκουντούφλα» 
σκουντούφλης, -α, -ικο {σκουντούφληδες} 1. αυτός που περπατά 

άτσαλα και σκοντάφτει συνεχώς 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
σκυθρωπό πρόσωπο και µόνιµα κακή διάθεση ΣΥΝ. κατσούφης. 

σκουντουφλιάζω ρ. αµετβ. {σκουντούφλιασα} (λαϊκ.-µτφ.) γίνοµαι 
σκυθρωπός, χάνω τη διάθεση µου ΣΥΝ. κατσουφιάζω, σκυθρωπ(ι)άζω. 
— σκουντούφλιασµα (το). 

σκουντουφλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {σκουντουφλάς... | σκουντούφλησα} 
σκοντάφτω, πέφτω πάνω σε εµπόδιο καθώς βαδίζω και χάνω την 
ισορροπία µου (συνήθ. λόγω νύστας, µέθης κ.λπ.): όλο κάπου σκου-
ντουφλάει, πέφτει και χτυπάει. — σκουντούφληµα (το). [ΕΤΥΜ Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < σκουντούφλα (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, η λ. οφείλεται 
σε συµφυρµό των λ. σκοντάφτω και τυφλός. Λιγότερο πιθ. η 
αναγωγή σε συνθ. *κοντυλο-τυφλώ < τυφλο-κοντυλώ (µε αντιστροφή) 
«κουτουλώ σαν τυφλός» (βλ. κ. κουτουλώ), ενώ ακόµη λιγότερες 
πιθανότητες συγκεντρώνει η εκδοχή αµάρτυρου τ. *κουτου-φλιά (µε 
ανάπτυξη σ- προθεµ. και την επίδρ. τού ρ. σκοντάφτω) < *κοτουφλιά 
< *κοττο-τυφλία (µε απλολογία) «η τύφλωση των ορνίθων»]. 

σκουντώ ρ. µετβ. (λαϊκ.) {σκουντάς... | σκούντησα κ. σκούντηξα} 1. 
σπρώχνω (κάποιον) µε τον αγκώνα ή τον ώµο (συνήθ. µε απότοµο 
τρόπο): Μη µε σκουντάς! Όλοι θα περάσουµε || µε σκούντησε στον 
αγκώνα και έχυσα το κρασί || σκουντά τον να ξυπνήσει- κοιµάται πάλι 
2. (µτφ.) ωθώ (κάποιον) να κάνει κάτι, παροτρύνω: αν δεν τον 
σκουντήσεις, δεν στρώνεται να διαβάσει. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. σκουντώ < µεσν. κουντώ (µε ανάπτυξη σ- προ-
θεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, κύπτω - σκύβω) < ✈  κοντώ (-όω) 
«ακοντίζω» (η ύπαρξη τού ρ. εικάζεται από τα µαρτυρηµένα 
παράγωγα, λ.χ. κό-ντ-ωσις, κοντ-ωτός) < αρχ. κοντός «κοντάρι, 
ακόντιο»]. 

σκούξιµο (το) {σκουξίµ-ατος | -ατα, -άτων} διαπεραστική κραυγή 
ΣΥΝ. ουρλιαχτό, στρίγγλισµα. 

σκουός (το) {άκλ.} παιχνίδι εσωτερικού χώρου, που παίζεται µε ρα-
κέτες και µπάλα, στο οποίο δύο παίκτες χτυπούν εναλλάξ τη µπάλα 
ρίχνοντας την σε έναν τοίχο που βρίσκεται µπροστά τους, προσπα-
θώντας καθένας τους να κάνει τον άλλο να µην προλάβω να απο-
κρούσε. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. squash «συνθλίβω, συµπιέζω» < µέσ. γαλλ. esquasser 
< δηµώδ. λατ. *ex-quassäre < ex- + λατ. quassäre «σείω, τινάζω» (< 
quatëre, ίδια σηµ.)]. 

σκούπα (η) {σκουπών} 1. όργανο που αποτελείται από (ξύλινο, πλα-
στικό ή µεταλλικό) κοντάρι, στην άκρη τού οποίου προσαρµόζεται 
µια δέσµη από χόρτα ή βούρτσα από πλαστικό και χρησιµοποιείται 
για να αποµακρύνονται οι σκόνες και τα σκουπίδια: από πότε έχει να 
µπει - σ' αυτό το δωµάτιο; 2. (ειδικότ.) ηλεκτρική συσκευή που µε την 
ισχύ τού εκπεµπόµενου αέρα απορροφά τη σκόνη, στερεές ή 
ηµίρρευστες ακαθαρσίες από δάπεδα, χαλιά και έπιπλα: βάζω ~ (κα-
θαρίζω µε ~) 3. (µτφ.) διαδικασία εκκαθαρίσεως χώρου ή περιοχής 
από τα στοιχεία που διαταράσσουν την τάξη και την κοινωνική ηρε-
µία: η επιχείρηση-σκούπα τής Αστυνοµίας για τη σύλληψη εµπόρων 
ναρκωτικών. — (υποκ.) σκουπάκι (το) (βλ.λ.) κ. σκουπίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. scopa (κυρ. πληθ. scopae, -ärum) < scapus, -i «βα-
κτηρία, ράβδος»]. 

σκουπάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρή σκούπα 2. µικρή απορροφητική 
συσκευή καθαρισµού: επαναφορτιζόµενο ~. 

σκουπιδαρειο (το) (λαϊκ.) µέρος στο οποίο ρίχνονται σκουπίδια, τό-
πος γεµάτος σκουπίδια. 
[ΕΤΥΜ. < σκουπίδι + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. κεραµιδ-αρειό, 
αλητ-αρειό]. 

σκουπίδι (το) {σκουπιδ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) 1. καθετί άχρη-
στο που το πετάµε: σακούλες σκουπιδιών (πλαστικές σακούλες, στις 
οποίες τοποθετούνται τα σκουπίδια, για να τα πάρει το απόρριµµα- 
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τοφόρο) || κάδος για τα ~ ΣΥΝ. απορρίµµατα- ΦΡ. (α) στα σκουπίδια 
στον χώρο όπου αποθηκεύονται τα άχρηστα πράγµατα: άλλοι δεν 
έχουν να φάνε και εδώ πετούν το φαγητό ~ (β) (µτφ.) πετάω | ρίχνω 
(κάτι) στα σκουπίδια απορρίπτω (κάτι), θεωρώ (κάτι) χαµηλής ποιό-
τητας ή ανάξιο λόγου: πέταξαν στα σκουπίδια το σενάριο µου (γ) για 
τα σκουπίδια (ως χαρακτηρισµός) για κάτι άχρηστο, κακής ποιότη-
τας: αυτό το βιβλίο είναι ~ 2. κάθε είδους ακαθαρσία: σήµερα σκού-
πισα και πάλι η κουζίνα είναι γεµάτη σκουπίδια- ΦΡ. κάνω σκουπίδια 
λερώνω, σκορπίζω διάφορα υπολείµµατα (χαρτιού, αντικειµένων, 
τροφής κ.λπ.), σκόνες 3. (µτφ.) χαµηλής ποιότητας πρόσωπο ή πράγ-
µα: τα ~ τού τηλεοπτικού προγράµµατος || (κ. σε φραστικές λέξεις) 
µια ταινία-σκουπίδι τής περιόδου εκείνης...- ΦΡ. κάνω (κάποιον) 
σκουπίδι µιλώ και συµπεριφέροµαι σε (κάποιον) µε προσβλητικό τρό-
πο, εξευτελίζω (κάποιον). — (υποκ.) σκουπιδάκι (το). [ETYM. < 
σκουπίζω (υποχωρητ.) + παραγ. επίθηµα -ίδι (πβ. κ. ροκανίδι, σκυρπ-
ίδι)]. 

σκουπιδιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) όχηµα για την αποκοµιδή απορ-
ριµµάτων (ιδίως στον στρατό). 

σκουπιδιάρης (ο) |-ηδες κ. -αίοι), σκουπιδιάρισσα (η) (σκουπίδια 
ρισσών) πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα του τη συλλογή των 
σκουπιδιών και γενικότ. την καθαριότητα των δρόµων ΣΥΝ. οδοκα-
θαριστής. [ETYM. < σκουπίδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. σιτανταλ-
ιάρης], 

σκουπιδιάρικο (το) κοινοτικό ή δηµοτικό όχηµα, που χρησιµοποιείται 
για την αποκοµιδή των απορριµµάτων ΣΥΝ. απορριµµατοφόρο. 

σκουπιδολόι (το) {χωρ. πληθ.) πλήθος σκουπιδιών. 
[ΕΤΥΜ < σκουπίδι + -λόι | -λόγι < λέγω «συλλέγω»]. 

σκουπιδο(ν)τενεκές (ο) µεταλλικό ή πλαστικό δοχείο, µέσα στο οποίο 
τοποθετούνται οι σακούλες των σκουπιδιών. 

σκουπιδότοπος (ο) τόπος γεµάτος σκουπίδια. 
σκουπιδοφάνος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ειδική εγκατάσταση σε κουζίνα σπιτιού, 

που αποτελείται από µηχανισµό που αλέθει τα σκουπίδια και 
συνδέεται µε το αποχετευτικό δίκτυο. 

σκουπίζω ρ. µετβ. {σκούπισ-α, -τηκα, -µένος) 1. (α) καθαρίζω τις 
ακαθαρσίες από (µια επιφάνεια) µε τη σκούπα: ~ τα ψίχουλα από το 
πάτωµα | τα ξερά φύλλα από τον δρόµο | τις στάχτες από το τζάκι 
ΣΥΝ. (λόγ.) σαρώνω (β) αφαιρώ τη σκόνη (από µια επιφάνεια), χρησι-
µοποιώντας πανί ή βούρτσα: ~ τα έπιπλα | τους καθρέφτες || ψεκάζω 
τα τζάµια και τα ~ µε πανί || ~ τα πόδια µου (τρίβω τα παπούτσια µου 
πάνω στην ειδική ψάθα, το πατάκι, που υπάρχει στις εισόδους των 
σπιτιών, για να αποµακρύνω τις λάσπες και τις άλλες ακαθαρσίες 
τού δρόµου) ΣΥΝ. ξεσκονίζω 2. (α) απορροφώ την υγρασία από (µια 
επιφάνεια): ~ τα πιάτα | τα ποτήρια | το γάλα που χύθηκε ΣΥΝ. 
σφουγγίζω (β) αφαιρώ την υγρασία, τον ιδρώτα ή τις ακαθαρσίες 
(από το σώµα ή µέρος τού σώµατος) µε πετσέτα ή άλλο απορροφητι-
κό υλικό: ~ το πρόσωπο µου | τα δάκρυα από τα µάτια | τον ιδρώτα 
από το µέτωπο µου | τα χέρια | το παιδί, για να µην κρυώσει | τη µύτη 
µου µε χαρτοµάντηλο || (κ. µεσοπαθ.) σκουπίσου- έχεις σάλτσες στο 
στόµα. — σκούπισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σκούπα]. 

σκουπόξυλο (το) το µακρύ λεπτό κοντάρι τής σκούπας· σε ΦΡ. που 
δείχνουν επιθετική διάθεση προς κάποιον, π.χ. (α) παίρνω κάποιον µε 
το σκουπόξυλο χτυπώ κάποιον µε το σκουπόξυλο, διώχνω κάποιον: 
πάψε να λες τέτοια πράγµατα γιατί θα σε πάρω µε το σκουπόξυλο (β) 
σκουπόξυλο που σου χρειάζεται! πρέπει να σε δείρει κανείς: Επι-
τρέπεται να λες τέτοια πράγµατα; ~! 

σκουπόσπορος (ο) ο σπόρος τού σκουπόχορτου. 
σκουποχορτο (το) ειδικό φυτό που ο θύσανος του χρησιµοποιείται για 
να φτειάχνονται σκούπες. 

σκουραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκούρυνα} ♦ 1. (µετβ.) δίνω σε (κάτι) 
πιο σκούρο χρώµα, κάνω (κάτι) µαυρειδερό: ~ τις καρέκλες, για να 
ταιριάζουν µε το τραπέζι | τα µαλλιά µου ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σκού-
ρος, αποκτώ πιο σκούρο χρώµα: καθώς µεγαλώνει, τα µαλλιά και τα 
µάτια του σκουραίνουν 3. (µτφ.) πηγαίνω προς το χειρότερο, έχω 
άσχηµη εξέλιξη: το πολιτικό σκηνικό σκουραίνει ΣΥΝ. χειροτερεύω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

σκουρέτο (το) λεπτή σανίδα µε την οποία κατασκευάζονται τα λε-
πτότερα και ελαφρότερα µέρη παραθύρων και επίπλων. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. scuretto, υποκ. τού scuro < λογγοβαρδ. skur «σκιά, καλυµµένος 
τόπος»]. 

σκουριά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οξίδιο που σχηµατίζεται στην επιφά-
νεια των µετάλλων (συνήθ. τού σιδήρου) µε την επίδραση νερού ή 
αέρα 2. BOT. αρρώστια των φυτών αλλιώς σκωρίαση. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. σκωρία (µε τροπή τού /ο/ σε lu/) < σκώρ, σκατός «περίττωµα» 
(βλ. λ. σκατό)]. σκουριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκούριασ-α, -µένος} ♦ 
1. (µετβ.) προκαλώ σκουριά σε (σώµα, επιφάνεια): η υγρασία 
σκουριάζει τα µέταλλα ΣΥΝ. οξιδώνω ♦ (αµετβ.) 2. καλύπτοµαι µε 
σκουριά: το σίδερο σκουριάζει εύκολα ΣΥΝ. οξιδώνοµαι 3. (µτφ.) 
χάνω την ευλυγισία και γενικότ. την καλή φυσική µου κατάσταση, 
επειδή βρίσκοµαι για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός δράσεως: τόσο 
καιρό µέσα στο σπίτι, έχω σκουριάσει || αρχίζω γυµναστική, γιατί 
σκούριασα µε την καθιστική ζωή 4. (η µτχ. σκουριασµένος, -η, -ο ως 
χαρακτηρισµός) αυτός που έχει µείνει προσκολληµένος στο 
παρελθόν, που δεν επιδέχεται αλλαγή ή εξέλιξη: ~ µυαλά | ιδέες ΣΥΝ. 
απηρχαιωµένος, πεπαλαιωµένος, ξεπερασµένος. — σκούριασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκωριάζω < αρχ. σκωρία (βλ. κ. σκουριά)]. σκούρος, -α, 
-ο 1. αυτός που έχει σκοτεινό, βαθύ χρώµα: ~ µάτια | µαλλιά | δέρµα || 
~ µπλε | πράσινο ΣΥΝ. σκοτεινόχρωµος, βαθύχρωµος, µαυρειδερός ANT. 
ανοιχτόχρωµος 2. (µτφ.) σε ΦΡ. που δηλώνουν εµπό- 

δια και δυσκολίες, π.χ. (α) τα βρίσκω σκούρα συναντώ δυσκολίες, 
δεν έχω την αναµενόµενη αντιµετώπιση (β) τα βλέπω σκούρα προ-
βλέπω δυσάρεστη εξέλιξη (γ) κατάλαβα τα σκούρα αντιλήφθηκα τη 
δυσκολία τής κατάστασης (δ) σκούρα τα πράγµατα! δύσκολη η κα-
τάσταση 3. σκούρα (τα) τα παντζούρια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. oscuro (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ο-, που 
ταυτίστηκε µε το αρσ. άρθρο) < λατ. obscürus «σκοτεννός, σκιερός» < 
ob- «προ→ + -scùrus, που συνδ. µε σανσκρ. skauti «καλύπτω», αρχ. 
γερµ. scuvro «σκιά» κ.ά.]. 

σκουροφέρνω ρ. αµετβ. πλησιάζω προς το σκούρο. 
σκουρόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει σκούρο χρώµα: ~ οθόνη ΣΥΝ. 
ανοιχτός, ανοιχτόχρωµος. 

σκουτάρι (το) {σκουταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η ασπίδα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σκουτάριον, υποκ. τού ουσ. σκοϋτα < λατ. scutum «θυρεός, τετράγωνη 
ασπίδα των Ρωµαίων πεζικαρίων»]. 

σκουτέλλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) µεγάλο και βαθύ πιάτο, πια-
τέλα. 

σκουτέλλι (το) {σκουτελλ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) µικρή γαβάθα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σκουτέλλιον, υποκ. τού λατ. scutella «πιατάκι», υποκ. τού scutra 
«πιάτο, δίσκος», τεχν. όρ„ αγν. ετύµου]. 

σκούτερ (το) {άκλ.} µηχανοκίνητο δίκυκλο όχηµα µε µικρό κυβισµό, 
κατάλληλο για µετακινήσεις µέσα στην πόλη ΣΥΝ. βέσπα, µοτοποδή-
λατο. — (υποκ.) σκουτεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. scooter < p. scoot «τρέχω µε µεγάλη ταχύτητα, εφορ-
µώ», πιθ. < αρχ. σκανδ. skota «σπρώχνω» ή skjóta «πυροβολώ, εξακο-
ντίζω»]. 

σκουτί (το) {σκουτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. χοντρό µάλλινο ύφασµα, που 
χρησιµοποιούν οι χωρικοί για να ράβουν τα ρούχα τους 2. (συνεκδ.) 
το ρούχο: «ξένες µού πλένουν τα ~, ξένες τα σαπουνίζουν» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. ρούχο, ένδυµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σκυτίον, υποκ. τού 
σκϋτος (βλ.λ.)]. 

σκουφάτος, -η, -ο αυτός που φοράει σκούφο. 
σκουφί (το) {σκουφ-ιού | -ιών} ο µικρός σκούφος. 
σκούφια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάλυµµα τού κεφαλιού, που συνήθ. δέ-
νει στον λαιµό µε κορδελάκν ΦΡ. (α) από πού κρατάει | βαστάει η 
σκούφια σου; ποια είναι η καταγωγή σου, από πού προέρχεσαι; (β) 
βγάλε τη σκούφια σου και χτύπα | βάρα µε για κάποιον που, ενώ κα-
τακρίνει τη συµπεριφορά και τα ελαττώµατα άλλων, στην πραγµατι-
κότητα έχει τον ίδιο χαρακτήρα ή την ίδια συµπεριφορά (γ) πετάω 
τη σκούφια µου (για κάτι) είµαι πάντα πρόθυµος (για κάτι), τρελαί-
νοµαι (για κάτι): ~ για εκδροµές (δ) γελάει κι η σκούφια µου χαίρο-
µαι υπερβολικά. — (υποκ.) σκουφίτσα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. 
scuffia < αρχ. γερµ. *kupphja]. 

σκούφος (ο) εφαρµοστό κάλυµµα τού κεφαλιού χωρίς γείσο, από 
µαλλί, δέρµα ή άλλο υλικό: ~ για σκι | για το κρύο | για κολύµβηση. 
— (υποκ.) σκουφάκι (το). [ΕΤΥΜ < σκούφια (βλ.λ.), κατά τα αρσ. 
σε -ος]. 

σκουφώνω ρ. µετβ. {σκούφω-σα, -µένος} καλύπτω µε σκούφο. — 
σκούφωµα (το). 

σκραµπλ (το) {άκλ.} επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες προ-
σπαθούν να συνδυάσουν σωστά σκόρπια γράµµατα πάνω σε δια-
γραµµισµένη και βαθµολογηµένη επιφάνεια, ώστε να σχηµατίσουν 
λέξεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. scrabble, εµπορική ονοµασία]. 

σκράπας (ο) (λαϊκ.) 1. άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει, δεν µαθαίνει 
εύκολα- ανεπίδεκτος µαθήσεως 2. (ειδικότ.) ο κακός µαθητής: είναι ~ 
στα µαθηµατικά ΣΥΝ. τούβλο, µπούφος. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. scrap «υπόλειµµα, άχρηστο κατάλοιπο» < µέσ. αγγλ. 
scrappe < αρχ. σκανδ. skrap (< p. skrapa «αποξέω, χαράσσω»)]. 

σκριν (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο µπάσκετ) κίνηση σύµφωνη µε τους κανό-
νες, µε την οποία εµποδίζει ένας παίκτης την κίνηση αντιπάλου, 
ώστε να διευκολυνθεί ο συµπαίκτης του που έχει την µπάλα. — 
σκρινάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. screen «προπέτασµα, χώρισµα» < µέσ. αγγλ. serene < 
αρχ. γαλλ. escren < φρανκον. *skrank, πβ. αρχ. γερµ. scrank «φράγµα, 
εµπόδιο»]. 

σκρίνιο (το) ξύλινο έπιπλο µε ράφια και βιτρίνα, µέσα στο οποίο φυ-
λάσσονται και εκτίθενται διάφορα αντικείµενα τού σπιτιού (πιάτα, 
ποτήρια, διακοσµητικά κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκρίνιον< λατ. scrinium «κιβώτιο, χαρτοφύλακας», τε-
χν. όρ., αγν. ετύµου]. 

σκριπτ (το) {άκλ.} (στον κινηµατογράφο) 1. το σενάριο ταινίας 2. 
πρόσωπο µε πολλές και σύνθετες αρµοδιότητες τόσο στην προεργα-
σία τής ταινίας όσο και κατά το γύρισµα και το µοντάζ (έλεγχο των 
διαλόγων, καταγραφή σκηνών και πλάνων, ηµερολόγιο γυρισµάτων 
κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. script < λατ. scriptum, ουσιαστικοπ. µτχ. τ. τού ρ. 
scribêre «γράφω»]. 

σκρόφα (η) 1. το θηλυκό γουρούνι ΣΥΝ. γουρούνα 2. (µτφ.) (α) υβρι-
στ. για γυναίκα χαµηλής ηθικής (β) η πόρνη. — (υποκ.) σκροφάκι 
(το) κ. σκροφίτσα (η) (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. scrofa «γουρούνα», τεχν. όρ. τής αγροτικής γλώσ-
σας]. σκύβαλο (το) {σκυβάλ-ου | -ων} 1. ό,τι αποµένει από το 
ξεκαθάρισµα των δηµητριακών 2. (γενικότ.) σκουπίδι, άχρηστο 
πράγµα 3, (µτφ.) άνθρωπος τιποτένιος, κούφιος, χωρίς καµιά αξία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκύβαλον, αγν. ετύµου. Η χρονική τοποθέτηση τού 
όρου αποκλείει οποιαδήποτε υπόθεση ανατολ. δανείου, ενώ η σύνδ. 
µε το ρ. βάλλω δεν ευσταθεί µορφολογικώς]. σκύβω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. (έσκυψα, σκυµµένος} (αµετβ.) 1. γέρνω το 
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σώµα ή το κεφάλι µου προς τα εµπρός και κάτω: µη σκύβετε έξω από 
το παράθυρο || έτσι που σκύβεις καθώς γράφεις, θα στραβωθείς ΣΥΝ. 
χαµηλώνω· ΦΡ. (µετβ.-µτφ.) σκύβω το κεφάλι βλ. λ. κεφάλι 2. (µτφ.) 
ασχολούµαι µε ενδιαφέρον µε κάποιον ή κάτι: ο υπουργός έσκυψε 
πάνω στα προβλήµατα των εργαζοµένων || οι γονείς ~ µε στοργή στις 
δυσκολίες των παιδιών τους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σκύπτω, από τον αόρ. έκυψα τού αρχ. κύπτω (βλ. λ. κύ-
πτω, κυφός), κατά το σχήµα έτριψα - τρίβω, έθλιψα - θλίβω. Η λ. πα-
ρουσιάζει σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, βώλος - σβώλος]. 

Σκυθία (η) αρχαία χώρα Β. τού Εύξεινου Πόντου, την οποία οριοθε-
τούσαν οι ποταµοί ∆ούναβης και ∆ον.  — Σκύθης (ο), σκυθικός, -ή, -
ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. Σκύθαι, αγν. ετύµου]. 

σκυθρωπιάζω κ. (λόγ.) σκυθρωπάζω [αρχ.] ρ. αµετβ. {σκυθρώπια-
σα} (λόγ.) παίρνω όψη σκυθρωπή, χάνω την καλή µου διάθεση ΣΥΝ. 
κατσουφιάζω ΑΝΤ. ευθυµώ. — σκυθρώπιασµα (το). 

σκυθρωπός, -ή, -ό αυτός που έχει έκφραση λυπηµένη και συνο-
φρυωµένη: ~ όψη | πρόσωπο ΣΥΝ. κατσούφης, κατηφής, σκουντούφλης 
ΑΝΤ. ευδιάθετος, εύθυµος. — σκυθρωπά επίρρ., σκυθρωπότητα (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σκυθρός «οργισµένος, δυσαρεστηµένος» (που όµως 
µαρτυρείται ως µτγν.) + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.). Το επίθ. σκυ-
θρός < θ. σκυ- (µε εσφαλµ. µορφολ. χωρισµό) τού ρ. σκύζω | -οµαι «ορ-
γίζοµαι, γκρινιάζω» (βλ. λ. σκούζω) + παραγ. επίθηµα -θρός (πβ. κ. 
νω-θρός)]. 

σκύλα (η) 1. θηλυκό σκυλί 2. υβριστ. για γυναίκα µε κακό χαρακτή-
ρα, δύστροπη 3. (αργκό) η πόρνη. — (υποκ.) σκυλίτσα (η), (µεγεθ.) 
σκυλάρα (η) (σηµ. 2). 

σκυλάδικο (το) (αργκό) 1. νυκτερινό λαϊκό κέντρο όπου τραγουδιού-
νται χαµηλής ποιότητας τραγούδια µε ερωτικό κυρ. περιεχόµενο 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) λαϊκό τραγούδι που ακούγεται στα παραπάνω 
κέντρα ή που ταιριάζει στο ύφος αυτών των χώρων: τα τραγούδια 
αυτής τής τραγουδίστριας είναι σκυλάδικα || αγόρασε ένα σιντί µε 
σκυλάδικα. [ΕΤΥΜ. < σκυλάς + -άδικο, πβ. κ. ουζ-άδικο]. 

σκυλάκι (το) 1. το µικρόσωµο σκυλί ή κουτάβι · 2. καλλωπιστικό 
φυτό µε ροζ ή µοβ άνθη σε σχήµα χωνιού, που µοιάζουν µε το µου-
σούδι µικρού σκύλου. [ΕΤΥΜ < αρχ. σκυλάκιον, υποκ. τού σκύλαξ, -
ακος (βλ.λ.)]. 

σκύλαξ (ο) (αρχαιοπρ.) {σκύλ-ακος | -ακες, -άκων} το νεογέννητο 
σκυλί, κουτάβι. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. σκύλος]. 

σκυλάραπας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) υβριστ. για πρόσωπο που ανήκει 
στη µαύρη φυλή. 

σκυλάς (ο) {σκυλάδες}, σκύλου (η) {σκυλούδες} (αργκό) 1. λαϊκός 
τραγουδιστής που τραγουδά σε σκυλάδικο (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που συ-
χνάζει σε σκυλάδικα. 

σκυλευω ρ. µετβ. {σκύλ-εψα, -εύτηκα κ. -εύθηκα, -ευµένος κ. -εµέ-
νος} αφαιρώ τον οπλισµό και την εξάρτυση από (νεκρό συνήθ. στρα-
τιώτη), λεηλατώ το πτώµα (κάποιου), παίρνω λάφυρα από τους νε-
κρούς: σκύλεψαν τους σκοτωµένους. — σκύλευση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < σκϋλον (κυρ. πληθ. σκύλα) «λάφυρο, οτιδήποτε υφαρ-
πάζεται από τον σκοτωµένο εχθρό», αβεβ. ετύµου. Συνήθως η λ. συ-
σχετίζεται µε τα ουσ. σκϋτος «κατεργασµένο δέρµα», έπι-σκύνιον 
«δέρµα τού µετώπου», αλλά η σύνδεση µε σανσκρ. skunâti «καλυµ-
µένος, σκεπασµένος» (εξαιρετικώς αβέβ. σηµ.) προκαλεί σηµασιολ. 
δυσχέρειες. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε τα ουσ. σκύλαξ, 
σκύλος (βλ.λ.) παρά τη σηµασιολ. απόσταση και τη διαφορετική πο-
σότητα τού -υ-. Τέλος, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. έχει σχη-
µατιστεί από συµφυρµό των όρων σϋλον (βλ. λ. συλώ, -άω) και 
σκϋτος]. 

σκυλήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. σκυλίσιος) 1. αυτός που σχετίζεται µε 
σκύλο: ~ µούρη | τοµάρι | δέρµα 2. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος 
ταλαιπωρίες και κακουχίες: ζω | κάνω - ζωή || ~ δουλειά. — σκυλή-
σια επίρρ. 

σκυλί (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) {σκυλ-ιού | -ιών} 
1. ο σκύλος (βλ.λ.): αδέσποτα | αστυνοµικά ~ || ~ πολυτελείας | ρά-
τσας- ΦΡ. (α) (πάω) | πεθαίνω σαν το σκυλί (στ' αµπέλι) για κάποιον 
που κανείς δεν τον φρόντισε τις τελευταίες στιγµές τής ζωής του: πέ-
θανε - (β) (παροιµ.) κακό σκυλί ψόφο δεν έχει οι κακοί άνθρωποι 
δεν παθαίνουν τίποτα, οι συµφορές πλήττουν µόνο τους καλούς αν-
θρώπους (γ) τρώγονται σαν τα σκυλιά για ανθρώπους που καβγαδί-
ζουν συνέχεια (δ) ρεζίλι των σκυλιών για πολύ µεγάλο εξευτελισµό: 
~ γίναµε µε τα καµώµατα σου! (ε) βασιλική διαταγή (ή σ δρόµος εί-
ναι ανοιχτός) και τα σκυλιά δεµένα βλ. λ. βασιλικός 2. (µτφ.-µειωτ.) 
άγριος άνθρωπος µε βίαιη συµπεριφορά: µας επιτέθηκαν τα ~ κρα-
δαίνοντας γιαταγάνια 3. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος λύσσα και 
οργή εναντίον κάποιου: µε έκανε µε τη συµπεριφορά του ~ (µε εξα-
γρίωσε) 4. (µτφ.) άνθρωπος µε µεγάλη αντοχή, που δεν καταβάλλεται 
από τις δυσκολίες: δουλεύει σαν ~ || είναι - στη δουλειά του (δουλεύει 
ακούραστα, πάρα πολύ εργατικός) || είναι ~ µοναχό (δεν το βάζει 
κάτω). — (υποκ.) σκυλάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν., υποκ. τού µτγν. σκύλ(λ)ος (βλ.λ.)]. 

σκυλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {σκύλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
εξοργίζω (κάποιον) σε υπερβολικό βαθµό: τον σκύλιασες µε την άρ-
νηση σου ♦ (αµετβ.) 2. εξοργίζοµαι, θυµώνω υπερβολικά: ~ από το 
κακό µου ΣΥΝ. λυσσάω απ' το κακό µου 3. ζηλεύω υπερβολικά: έχει 
σκυλιάσει, γιατί βρήκα πολύ καλή δουλειά. — σκύλιασµα (το). 

σκυλίσιος, -ια, -ιο → σκυλήσιος 
σκυλίτσα (η) → σκύλα 

Σκύλλα (η) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσιο τέρας µε δώδεκα πόδια και έξι σκυλό-
µορφα κεφάλια, που κατοικούσε σε σπήλαιο (πιθ. στην Κάτω Ιταλία) 
και µαζί µε τη Χάρυβδη αποτελούσε τον τρόµο των διερχόµενων 
πλοίων και ναυτικών κατά την Οδύσσεια, τη σκότωσε ο Οδυσσέας· 
ΦΡ. (α) η Σκύλλα (+γεν. ουσ.) και η Χάρυβδη (+γεν. ουσ.) για δύο πο-
λύ αρνητικά φαινόµενα, καταστάσεις: «η πολιτική του αποσκοπούσε 
στο ν' αποφευχθούν τα δύο δεινά, η Σκύλλα τού χάους και η Χάρυβδη 
τής τυραννίας» (εφηµ.) (β) µεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης σε 
εξαιρετικά δυσχερή, επικίνδυνη θέση: χρωστάει στην τράπεζα και 
πρέπει να πληρώσει και τα νοίκια- βρίσκεται ~ (γ) από τη Σκύλλα 
στη Χάρυβδη από ένα κακό σε άλλο χειρότερο: πολλοί νέοι πέφτουν 
συχνά από τη Σκύλλα των ναρκωτικών στη Χάρυβδη τής εγκληµατι-
κότητας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Σκύλ^α (µε αφοµοίωση)· ανήκει στην ίδια οικογένεια 
µε τη λ. σκύλαξ (βλ. λ. σκύλος)]. 

σκύλο- κ. σκυλό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν: 1. κάτι σχετικό 
µε σκύλο: σκυλο-τροφή, σκυλό-σπιτο 2. δυσµορφία: σκυλο-µούρης 
• 3. κάτι δυσάρεστο µε υψηλό βαθµό: σκυλο-βαριέµαι, σκυλο-µετα- 
νιώνω. 

σκυλοβαριέµαι ρ. αµετβ. αποθ. (σκυλοβαρέ-θηκα, -µένος) πλήττω 
αφόρητα: ~ µε τις κουλτουριάρικες ταινίες. 

σκυλοβρίζω ρ. µετβ. (σκυλόβρισα) ξεστοµίζω χυδαίες βρισιές ενα-
ντίον (κάποιου): µε σκυλόβρισε, γιατί άργησα. — σκυλοβρίσιµο (το). 

σκυλοδόντης, -α, -ικο αυτός που έχει µεγάλα και αιχµηρά δόντια. 
σκυλόδοντο (το) 1. το δόντι σκύλου 2. (λαϊκ.) ο κυνόδοντας τού αν-

θρώπου. 
σκυλοδροµία (η) [1889] (σκυλοδροµιών) αγώνας δρόµου µεταξύ 

σκύλων, όπου οι θεατές βάζουν στοιχήµατα όπως στον ιππόδροµο 
ΣΥΝ. κυνοδροµία. 

σκυλοζωή (η) ζωή γεµάτη δυσκολίες και στερήσεις, σκυλήσια ζωή. 
σκύλο καβγάς (ο) 1. η συµπλοκή σκυλιών 2. (µτφ.) έντονος καβγάς 

ανάµεσα σε ανθρώπους µε δυνατές φωνές, διαπληκτισµούς, ακόµα 
και χτυπήµατα. 

σκυλοκέφαλος, -η, -ο αυτός που έχει κεφάλι όµοιο µε σκύλου ΣΥΝ. 
κυνοκέφαλος. 

σκυλολοι (το) {σκυλολογ-ιού | -ιών} (καθηµ.-περιληπτ.) 1. οµάδα αδέ-
σποτων συνήθ. σκύλων 2. (µτφ.-µειωτ.) πολλοί άνθρωποι µαζί που 
φωνάζουν δυνατά και ασχηµονούν: µαζεύτηκε στο µαγαζί όλο το ~. 
[ΕΤΥΜ < σκύλος + -λόι < -λόγι (< λέγω «συλλέγω, συγκεντρώνω»)]. 

σκυλοµαχία (η) {σκυλοµαχιών} η κυνοµαχία (βλ.λ.). 
σκυλοµετανιώνω ρ. αµετβ. {σκυλοµετάνιωσα} (εκφραστ.) µετανιώνω 

πικρά, µετανιώνω λόγω µεγάλης απογοήτευσης από ενέργεια µου: 
έχω σκυλοµετανιώσει που αποκάλυψα έτσι εύκολα τα όνειρα µου. 

σκυλοµούρης, -α, -ικο (λαϊκ.) άνθρωπος µε άσχηµη και αντιπαθητική 
όψη. 

σκυλόµουτρο (το) 1. αυτός που έχει άγριο και άσχηµο πρόσωπο 2. 
(µτφ.) άνθρωπος αδιάντροπος και χυδαίος. 

σκυλοπνιγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {σκυλοπνίγ-ηκα, -µένος) (συ-
νήθ. για ναυτικούς) υποφέρω αντιµετωπίζοντας τις δυσκολίες των 
ταξιδιών στη θάλασσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σκυλοπνίχτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µτφ.) πλοίο παλιό ή κακής κα-
τασκευής. 

σκύλος (ο) (πβ. λ. σκυλί") 1. κατοικίδιο σαρκοφάγο θηλαστικό ζώο, 
που εµφανίζεται σε διάφορους τύπους και έχει πολλαπλή χρησιµό-
τητα (κυνήγι, φύλαξη ανθρώπων ή ποιµνίων, καταδίωξη κακοποιών, 
εντοπισµό βοµβών ή ναρκωτικών, συνοδία τυφλών κ.ά.): - κυνηγετι-
κός | σαλονιού | συνοδίας- ΦΡ. (α) σαν τον σκύλο µε τη γάτα για τη 
σχέση ανθρώπων που καβγαδίζουν συνεχώς: τρώγονται ~ (β) σκύλος 
που γαβγίζει δεν δαγκώνει βλ. λ. γαβγίζω (γ) και την πίτα ολόκληρη 
και τον σκύλο χορτάτο βλ. λ. πίτα (δ) εγώ το λέω τού σκύλου µου 
και ο σκύλος στην ουρά του για πράξεις ή καθήκοντα που µε-
ταβιβάζονται από τον έναν στον άλλον, µε αποτέλεσµα να µην εκτε-
λούνται ποτέ (ε) µπάτε, σκύλοι, αλέστε κι αλεστικά µη δώσετε βλ. λ. 
αλέθω (στ) το φτηνό το κρέας το τρων' οι σκύλοι βλ. λ. κρέας 2. (ει-
δικότ.) το αρσενικό αυτού τού ζώου (θηλ. σκύλα) 3. (µτφ.) άνθρωπος 
σκληρός και άγριος που δεν συµβιβάζεται 4. (µτφ.) αυτός που είναι 
ακούραστος: δουλεύει σαν ~ · 5. το σκυλόψαρο, µικρός καρχαρίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκύλ(λ)ος (όπως παραδίδεται στη «γλώσσα» τού Ησυ-
χίου σκύλλον την κύνα λέγουσιν) < αρχ. σκύλαξ, -ακος «µικρός σκύ-
λος, κουτάβι» (µε µεταπλασµό κατά τα ουσ. σε -ός), εκφραστ. λ., µε 
επίθηµα -αξ (πβ.βεΐρ-αξ, δέλφ-αξ), που πιθ. συνδ. µε λιθ. skalikas «κυ-
νηγόσκυλο», kalè «σκύλα». Σύµφωνα µε άλλη πρόταση, η λ. ανάγεται 
σε θ. *skul-, µηδενισµ. βαθµ. τού 1.E *(s)kyel-, αλλά τα παράγωγα αυ-
τής τής ρίζας (λ.χ. αρχ. ισλ. skval «απεραντολογία», skvala «φωνάζω 
δυνατά») απέχουν σηµασιολογικώς. Κατ' άλλη άποψη, η λ. θα µπο-
ρούσε να αναχθεί στο θ. σκυ- τού αρχ. σκύζω | -οµαι (βλ. λ. σκούζω) 
µε εσφαλµ. µορφολ. χωρισµό τού ρ. (δηλ. σκύ-ζω αντί *σκύδ^ω). Τέ-
λος, έχει προταθεί η σύνδεση µε αρµ-çul «µικρός ταύρος», άποψη που 
παρουσιάζει σηµασιολ. δυσχέρειες]. 

σκυλοτράγουδo (το) (λαϊκ.) το σκυλάδικο (βλ.λ., σηµ. 2). 
σκυλοτρώγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {σκυλοφαγώ-θηκα, -µένος) (µτφ.) 
βρίσκοµαι σε συνεχή διαµάχη (µε κάποιον).  — σκυλοφάγωµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σκυλού (η) → σκυλάς 
σκυλόφατσα (η) (ως χαρακτηρισµός) σκυλοµούρης (βλ.λ.). 
σκυλόψαρο (το) [µεσν.] καθένα από τα µακρόστενα ψάρια τού βυθού 

που µοιάζουν µε καρχαρία και είναι εξοπλισµένα µε µυτερά δόντια 
που καταστρέφουν τα δίχτυα των ψαράδων. 

σκυλόψυχος, -η, -ο (µτφ.) αυτός που έχει σκληρή ψυχή, χωρίς αι-
σθήµατα ΣΥΝ. σκληρός, άσπλαχνος, ανάλγητος. 



σκύµνος 1617 Σλάβος 
 

σκύµνος (ο) το νεογέννητο τού λιονταριού. [ΕΤΥΜ αρχ. λ., µε επίθηµα -µνος 
(πβ. κ. πρυ-µνός, στά-µνος, έρυ-µνός), πράγµα που δυσχεραίνει την προφανή 
συσχέτιση µε το αρχ. σκύλαξ (βλ. λ. σκύλος). Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. έχει 
προέλθει από συµφυρµό των λ. σκύλαξ και *κύµνος (< ρ. κυώ, -έω «είµαι 
έγκυος»)]. 

σκύρο (το) 1. µικροσκοπικό κοµµάτι πέτρας, χαλίκι 2. (συνήθ. στον πληθ.) 
χαλίκια που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή σκυροδέµατος ή για την 
επίστρωση δρόµων. 
[ΒΤΥΜ. < αρχ. σκϋρος (κατά τα ουδ.), τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
λιθ. skiaurè «µικρή διάτρητη κύστη», αρχ. γερµ. scora «φτυάρι», αρχ. σκανδ. 
skora «σφουγγαρίζω, τρίβω» κ.ά. Από το προσηγορικό σκϋρος προέρχεται και 
το όνοµα τής νήσου Σκύρου]. 

σκυρόδεµα (το) {σκυροδέµατος | χωρ. πληθ.) τεχνητό δοµικό υλικό, που 
παρασκευάζεται από χαλίκια (σκύρα), άµµο, τσιµέντο και νερό σε αναλογία 
που καθορίζεται από τον σκοπό τής κατασκευής: ασφαλτικό - || άοπλο ~ (το 
απλό µπετόν) || οπλισµένο | ενισχυµένο ~ (που έχει µέσα στη µάζα του 
σιδερένιες ράβδους, ώστε να αντέχει στον εφελκυσµό- το µπετόν αρµέ) ΣΥΝ. 
σκυροκονίαµα, µπετόν. [ΕΤΥΜ < σκύρο + δέµα (< αρχ. δέω «δένω»), απόδ. τού 
γαλλ. béton (βλ. λ. µπετόν)]. 

σκυροδετω ρ. µετβ. {σκυροδετείς... | σκυροδέτησα} χρησιµοποιώ σκυρόδεµα 
στην κατασκευή δοµικού έργου. — σκυροδέτηση (η). [ΕΤΥΜ < σκύρο + -
δετώ < -δέτης (< αρχ. δέω «δένω»)]. 

σκυροκονίαµα (το) [1896] {σκυροκονιάµατος} το σκυρόδεµα (βλ.λ.). 
σκυροκονιαστής (ο) (λόγ.) ο µπετατζής. [ΕΤΥΜ < σκύρο + κονιαστής < 

µτγν. κονιάζω (βλ. κ. κονίαµα)]. 
Σκυροπούλα (η) νησί των Β. Σποράδων ∆. τής Σκύρου. [ΕΤΥΜ < 

Σκύρος + λεξικό επίθηµα -πούλα]. 
Σκύρος (η) 1. το µεγαλύτερο και νοτιότερο νησί των Β. Σποράδων 2. η 

πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σκυριανός (ο), Σκυριανή (η), 
σκυριανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· Σκϋρος < ουσ. σκϋρος (ό) (βλ. λ. σκύρο), λόγω των κοι-
τασµάτων χαλικιού που υπάρχουν στο νησί]. 

σκυρόστρωµα (το) [1889] {σκυροστρώµ-ατος | -ατα, -άτων) οδόστρωµα που 
έχει κατασκευαστεί µε σκυρόδεµα. 

σκυρόστρωση (η) [1888] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επίστρωση 
δρόµου µε σκύρα. 

σκυρωτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει στρωθεί µε σκύρα: ~ δρόµος. 
σκυτάλη (η) {δύσχρ. σκυταλών) 1. µικρή ξύλινη κυλινδρική ράβδος που 

χρησιµοποιείται από τους αθλητές τής σκυταλοδροµίας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η 
διαδοχή στην εκτέλεση έργου ή αποστολής: παίρνω τη ~ (συνεχίζω το έργο 
που µου άφησε κάποιος άλλος) || παραδίδω τη ~ (αφήνω κάποιον άλλον να 
συνεχίσει το έργο µου). [ΕΤΥΜ, αρχ., τεχν. όρ., µε επίθηµα -άλη | -άλο, 
χαρακτηριστικό εργαλείων, λ.χ. ρόπ-αλον, πάσσ-αλος κ.ά. Η λ. είναι αβεβ. 
ετύµου. Αν υποθέσουµε ότι ανάγεται σε αµάρτυρο ουσ. *σκύτος, τότε ίσως 
συνδ. µε λιθ. skùtas «κοµµάτι, κουρέλι», skutù «αποφλοιώνω, γδέρνω». Βλ. κ. 
σκύτος]. 

σκυταλοδροµία (η) {σκυταλοδροµιών} 1. οµαδικό αγώνισµα δρόµου κατά το 
οποίο καθένας από τους αθλητές (τέσσερεις συνήθ. στον στίβο) που 
αποτελούν µία οµάδα, αφού διανύσει την προβλεπόµενη απόσταση που του 
αντιστοιχεί, παραδίδει τη σκυτάλη στον αµέσως επόµενο συναθλητή του, 
µέχρις ότου ο τελευταίος κόψει το νήµα: ~ 4 χ 100 µέτρα 2. παρόµοιο 
αγώνισµα στην κολύµβηση. [ΕΤΥΜ· Απόδ. τού γαλλ. course de relais]. 

σκύτινος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από σκύτος 
ΣΥΝ. πέτσινος, δερµάτινος. 

σκύτος (το) {σκύτ-ους | -η, -ών} (αρχαιοπρ.) το κατεργασµένο δέρµα ζώου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκϋτος, τεχν. όρ., < θ. skut-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)keut- «καλύπτω, σκεπάζω», πβ. λατ. cutis «δέρµα» (> ισπ. cutis), αρχ. 
γερµ. hut (> γερµ. Haut «δέρµα», αγγλ. hut «καλύβα») κ.ά. Η λ. συνδ. πιθ. µε 
τον τ. σκϋλον (βλ. λ. σκυλεύω) και µε το αρχ. ρ. κεύθω «κρύβω» < *(s)keu-dh-
]. 

σκυτοτόµος (ο) (λόγ.) αυτός που επεξεργάζεται δέρµατα και κατασκευάζει 
δερµάτινα είδη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκϋτος + -τόµος < τοµή]. 

σκύφος (ο/το) ΑΡΧΑΙΟΛ. ποτήρι µε φαρδύ στόµιο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
πράγµα συνηθισµένο για ονόµατα δοχείων. Έχει παρατηρηθεί η οµοιότητα µε 
τις λ. σκάφος, σκάφη, αν και οι σηµ. δεν ταυτίζονται, ενώ η παρουσία 
φωνηεντισµού -υ- (στον τ. σκύφος) έχει αποδοθεί σε αναλογία προς τους τ. 
κύτος, κύπελλον, κύµ- 
βηΐ 

σκυφτός, -ή, -ό αυτός που δεν έχει όρθια στάση, αλλά περπατάει, κάθεται ή 
στέκεται µε κλίση τού σώµατος του προς τα εµπρός και προς τα κάτω: 
περπατάει ~ ΣΥΝ. σκυµµένος. — σκυφτά επίρρ. 

σκύψιµο (το) {σκυψίµ-ατος | -ατα, -άτων} η κλίση τού σώµατος ή τού 
κεφαλιού προς τα εµπρός: από το ~ την πονάει η µέση της. 

σκωληκας (ο) (σκωλήκων} (λόγ.) το σκουλήκι. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σκώληξ, -ηκος, βλ. λ. σκουλήκι]. 

σκωληκίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) το σκουλή-κιασµα. 
σκωληκιώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {σκωληκιάς...} (λόγ.) σκουληκιάζω (βλ.λ.). 
σκωληκόβρωτος, -η, -ο (λόγ.) σκουληκοφαγωµένος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < 

σκώληξ, -ηκος + -βρωτος < αρχ. βιβρώσκω (βλ. λ. βρώση)]. 
σκωληκοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σκωληκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.) αυτός 

που µοιάζει µε σκουλήκι 2. ΙΑΤΡ. σκωληκοειδής απόφυση απόφυση τού 
τυφλού εντέρου µε σχήµα σκουληκιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σκωληκοειδίτιδα (η) [1898] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής σκωληκοειδούς απόφυσης, που 
σε οξείες µορφές της αφαιρείται µε εγχείρηση: οξεία | χρόνια ~. Επίσης (λαϊκ.) 
σκωληκοειδίτης (ο). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. appendicite]. 

σκωληκοφάγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που τρέφεται µε σκουλήκια. 
σκώληξ (ο) → σκουλήκι 
σκώµµα (το) (λόγ.) {σκώµµ-ατος | -ατα, -άτων} λόγος περιπαικτικός, που 

εµπαίζει αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται ΣΥΝ. κοροϊδία, αστε-ϊσµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. [ΕΤΥΜ < αρχ. σκώµµα < σκώπτω (βλ.λ.)]. 

σκώπτης (ο) [µτγν.] {σκωπτών}, σκώπτρια (η) {σκωπτριών} (λόγ.) πρόσωπο 
που συνηθίζει να λέει αστεία και να περιπαίζει τους γύρω του. 

σκωπτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα σκώµµατος: ~ λόγος | 
κείµενο | δηµοσίευµα ΣΥΝ. περιπαικτικός, κοροϊδευτικός, χλευαστικός. — 
σκωπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

σκωπτικότητα (η) [1863] {χωρ. πληθ.} το πνεύµα αστεϊσµού. 
σκώπτω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) περιπαίζω, εµπαίζω 

κάποιον χρησιµοποιώντας σκώµµατα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Αρχαίοι 
σχολιαστές, όπως ο Αθηναίος και ο Αιλιανός, συνέδεσαν τη λ. µε το αρχ. 
σκώψ, -ωπός «κουκουβάγια», λόγω τού διαπεραστικού και περιπαικτικού της 
βλέµµατος. Η σηµα-σιολ. απόσταση δεν επιτρέπει τη σύνδεση µε τα ρ. σκάπτω 
και σκέπτοµαι]. 

σκωρία (η) (λόγ.) η σκουριά. 
[ΕΤΥΜ ο,ρχ., βλ. λ. σκουριά]. 

σκωρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το σκούριασµα, η οξίδωση 
2. γενική ονοµασία για διάφορες ασθένειες των φυτών οφειλόµενες σε 
µύκητες ΣΥΝ. σκουριά. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. rusting]. 

σκωριοµύκητας (ο) {σκωριοµυκήτων} παρασιτικός µύκητας που προκαλεί στα 
φυτά τη σκωρίαση. 

σκώτι (το) → συκώτι 
Σκωτία (η) (αγγλ. Scotland) γεωγραφική και πολιτική διαίρεση τού Ηνωµένου 

Βασιλείου, που καταλαµβάνει το βορειότερο τµήµα τού νησιού τής Μ. 
Βρετανίας, µε πρωτεύουσα το Εδιµβούργο. — Σκώτος κ. Σκωτσέζος (ο) 
(βλ.λ.), Σκωτσέζα (η), σκωτσέζικος, -η, -ο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < λατ. Scotia < 
Scotti «Σκώτοι», ονοµασία των λαών κελτ. καταγωγής που κατοικούσαν στην 
περιοχή. ∆εν έχει διατυπωθεί αξιόπιστη υπόθεση σχετικά µε την ετυµ. τού 
ονόµατος, αν και ορισµένοι το συνδέουν µε την αρχ. ουαλ. λ. ysgthru «κόβω, 
χαράσσω», µε αναφορά στη συνήθεια των Σκώτων να χαράσσουν στο σώµα 
τους εντοµές και τατουάζ]. 

σκωτσέζικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη Σκωτία και τους Σκωτσέζους: ~ 
ουίσκι | γκάιντα | γλώσσα | τσιγγουνιά' ΦΡ. (α) σκω-τσέζικη φούστα (i) το κιλτ 
(ii) φούστα µε πιέτες, κυρ. µάλλινη, µε πολύχρωµα καρό (β) σκωτσέζικο 
ντους (ι) (κυριολ.) ντους µε εναλλαγή ζεστού και κρύου νερού (ii) (µτφ.) η 
απότοµη µεταβολή από ευχάριστη σε δυσάρεστη κατάσταση. 

Σκωτσέζος (ο), Σκωτσέζα (η) 1. αυτός που κατάγεται από τη Σκωτία 2. 
(µετωνυµ.-µόνο στο αρσ.) άνθρωπος υπερβολικά τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ιταλ. scozzese, πβ. κ. Εγγλέζος]. 

σκωψ (ο) {σκωπός} (λόγ.) ο γκιόνης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < *σκώπ-ς, πιθ. 
εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. ρίζας που απαντά στο ρ. σκέπτοµαι (βλ.λ.), µε 
αναφορά στο διαπεραστικό, στοχαστικό βλέµµα τής κουκουβάγιας. Αυτό το 
χαρακτηριστικό έχει οδηγήσει ορισµένους µελετητές στην υποθ. ότι το ρ. 
σκώπτω (βλ.λ.) αποτελεί µετονοµατικό παράγωγο τού ον. σκώψ]. 

σλαβισµός (ο) [1879] 1. το σύνολο των Σλάβων 2. ιδεολογική τάση που έλαβε 
και τη µορφή πολιτικής κίνησης για την ένωση των Σλάβων σε ισχυρή 
οµοσπονδία µε βάση την κοινή ιστορική και πολιτισµική τους κληρονοµιά 
(βλ. λ. πανσλαβισµός). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. slavisme]. 

σλαβοκρατία (η) [1877] {χωρ. πληθ.} η επικράτηση τής σλαβικής φυλής. 
σλα βόλο για (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη 

µελέτη των σλαβικών γλωσσών και τής ιστορίας των σλαβικών λαών. — 
σλαβολόγος (ο/η) [1885]. 

Σλαβονία (η) περιοχή τής Α. Κροατίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
Slavonie (βλ. λ. Σλάβος, Σλοβενία)]. 

σλαβονικός, -ή, -ό [1830] κ. σλαβόνικος, -η, -ο 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε 
τη σλαβονική γλώσσα (β) σλαβονική γλώσσα η λόγια σλαβική γλώσσα που 
βασίστηκε στην αρχαία Σλαβική και η οποία χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως 
θρησκευτική και στη συνέχεια ως λογοτεχνική γλώσσα, εµφανίζοντας 
παραλλαγές ανάλογα µε την περιοχή στην οποία χρησιµοποιήθηκε (ρωσική | 
βουλγαρική | σερβική Σλαβονική) 2. Σλαβονική (η) κ. Σλαβονικά (τα) η 
σλαβονική γλώσσα (βλ. σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. slavonie < Slavonie (βλ. λ. Σλάβος, Σλοβενία)]. 

Σλάβος (ο), Σλάβα (η) καθένα από τα µέλη των σλαβόφωνων λαών τής Α. και 
Κ. Ευρώπης (Ρώσων, Πολωνών, Τσέχων, Σλοβάκων, Σέρβων κ.ά.). — 
σλαβικός, -ή, -ό [1845] κ. (καθηµ.) σλαβικός, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σλαβ. slovënim (πληθ. τού slovène), αβεβ. ετύµου. Ορι-
σµένοι πιστεύουν ότι η ρίζα τής σλαβ. λ. σηµαίνει «ρεύµα ποταµού» (βλ. κ. 
Σλοβενία), ενώ άλλοι τη συνδέουν µε τη λ. slava «δόξα» ή µε το ρωσ. slovo 
«λόγος» (οπότε Σλάβοι ονοµάζονταν αυτοί που χρησιµοποιούσαν κατανοητή 
γλώσσα). Η παλαιότ. αναγωγή στη λατ. λ. 
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slavus «σκλάβος», επειδή οι σλαβικοί πληθυσµοί πωλούνταν συχνά 
ως δούλοι κατά τον Μεσαίωνα, δεν θεωρείται πιθανή· οι αποδείξεις 
δείχνουν ότι ο σχηµατισµός ήταν µάλλον αντίστροφος (βλ. λ. σκλά-
βος)]. 

Σλάβος ή Σλαύος; Παλαιότερα έγραφαν τη λέξη µε -αν- (Σλαύος, 
σλαυϊκός κλπ.), πιστεύοντας ότι η γραφή µε -αν- είναι λογιότερη 
(τής καθαρεύουσας)! Όποια κι αν είναι η ετυµολογία τής λέξης 
(από σλαβ. slovënim ή από slava ή από slovo), το -ν- τής Σλαβικής 
αποδίδεται κανονικά µε -β- (Σλάβος, σλαβικός) 

σλαβόφιλος, -η, -ο [1878] 1. αυτός που έχει φιλική διάθεση προς τους 
Σλάβους: ~ πολιτική | σχέδιο 2. σλαβόφιλοι (οι) οι Ρώσοι διανο-
ούµενοι τού 19ου αι., που αντιτάχθηκαν στους φιλοδυτικούς. — σλα-
βοφιλία (η) [1878]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Slavophile (νόθο συνθ.) < slavo- (βλ. λ. 
Σλάβος) + -phile < φίλος], 

σλαβόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
σλάιντ(ς) (το) {άκλ.} ελλην. διαφάνεια· φωτογραφική διαφάνεια που 

περιβάλλεται από µικρό πλαίσιο και προβάλλεται από ειδική µηχα-
νή προβολής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slide < p. slide «γλιστρώ», οπότε το ουσ. θα αναφερό-
ταν στη λεία επιφάνεια των διαφανειών]. 

σλάλοµ (το) {άκλ.} 1. κάθοδος σε χιονισµένο δρόµο, σε ειδική πίστα 
µεγάλης κλίσεως µε υποχρεωτικά περάσµατα από δύσκολα σηµεία, 
που ορίζονται από ψηλούς και λεπτούς πασσάλους και απαιτούν 
πολλούς ελιγµούς 2. (α) κατάβαση µε κανό (βλ.λ.) σε ποτάµι (β) σει-
ρά ελιγµών επιδεξιότητας στο θαλάσσιο σκι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slalom < νορβ. slalâm < sla(d) «επικλινής» + lâm 
«ίχνος, τροχιά»]. 

σλαννκ (η/το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. τρόπος χρήσεως τής γλώσσας, που σκό-
πιµα αποκλίνει έντονα από την επίσηµη γλώσσα (νόρµα) στο λεξιλό-
γιο και στη σύνταξη, περιλαµβάνοντας αρκετές λέξεις που θεωρού-
νται αταίριαστες στον κοινωνικά προσεγµένο λόγο (µη ευγενικές)· 
έχει ως χαρακτηριστικά του την ελλειπτικότητα, τις µεταφορές, το 
σκωπτικό ύφος κ.ά. και ανήκει στις λεγόµενες «συνθηµατικές» χρή-
σεις τής γλώσσας (µάγκικη γλώσσα, αργκό). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αργκό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slang, αγν. ετύµου], 

Σ.Λ.Ε. (το) Συµβούλιο Λαϊκής Επιµόρφωσης. 
σλέπι (το) {χωρ. γεν.} φορτηγό ποταµόπλοιο που χρησιµοποιείται κυρ. 
στον ∆ούναβη. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. çlep < γερµ. Schlepper «ρυµουλκό, τρακτέρ» (< ρ. 
schleppen «τραβώ, σύρω»)]. 

σλιπ (το) {άκλ.} εφαρµοστό εσώρουχο (συνήθ. ανδρικό) µικρών δια-
στάσεων. — (υποκ.) σλιπάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. slip < p. slip «γλιστρώ, περνώ αθόρυβα» (εξαιτίας τού ότι τα 
εσώρουχα γλιστρούν εύκολα και απαλά στο σώµα)]. 

σλίπινγκ·µπαγκ (το) {άκλ.} ο υπνόσακος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sleeping-bag]. 

Σλοβακία (η) (σλοβακ. Slovenskâ Republika = ∆ηµοκρατία τής Σλο-
βακίας) κράτος τής Κ. Ευρώπης, που περιλαµβάνει το Α. από τα δύο 
τµήµατα στα οποία διασπάστηκε η πρώην Τσεχοσλοβακία, µε πρω-
τεύουσα τη Μπρατισλάβα, επίσηµη γλώσσα τη Σλοβακική και νόµι-
σµα τη σλοβακική κορώνα. — Σλοβάκος (ο), Σλοβάκα (η), σλοβακι-
κός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) σλοβάκικος, -η, -ο, Σλοβακικά κ. (καθηµ.) Σλο-
βάκικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Slovakia < σλοβακ. slovâk < αρχ. σλαβ. 
»slovënim «Σλάβοι» (βλ. λ. Σλάβος)]. 

Σλοβενία (η) (σλοβεν. Republika Slovenija = ∆ηµοκρατία τής Σλοβε-
νίας) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης, που προήλθε από τη διάσπαση τής 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, µε πρωτεύουσα τη Λιουµπλιάνα, επίσηµη 
γλώσσα τη Σλοβένικη και νόµισµα το τόλαρ. — Σλοβένος (ο), Σλο-
βένα (η), Σλοβένικα κ. (καθηµ.) Σλοβένικα (τα), σλοβένικος, -ή, -ό κ. 
(καθηµ.) σλοβένικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Slovenia < σλοβεν. Slovenija < Slovênec 
«Σλοβένος» (αρχική σηµ. «Σλάβος») < αρχ. σλαβ. *slovënim «Σλάβοι» 
(βλ. λ. Σλάβος)]. 

σλόγκαν (το) {άκλ.} ελλην. σύνθηµα· σύντοµη και εντυπωσιακή συν-
θηµατική φράση, που χρησιµοποιείται στην πολιτική προπαγάνδα ή 
στα διαφηµιστικά µηνύµατα: µιλάµε µε ~ || ένα αντιρατσιστικό ~ || 
ένα γνωστό διαφηµιστικό ~ είναι το «σηµασία στη λεπτοµέρεια». 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slogan < παλαιότ. slogorn < κελτ. (τής Σκωτίας) sluagh-
ghairm «κραυγή τού στρατού» < sluagh «στρατός» + ghairm «κραυ-
γή»]. 

Σ.Μ.Α. (η) Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας. 
σµάλτο (το) 1. γυάλινο επίχρισµα διαφόρων αποχρώσεων, που χρη-

σιµοποιείται για τη διακόσµηση ή την προστασία αντικειµένων από 
πηλό, πορσελάνη ή µέταλλο: έφυγε | τρίφτηκε το - ΣΥΝ. εφυάλωµα 2. 
(συνεκδ.) το αντικείµενο που έχει διακοσµηθεί µε το παραπάνω υλι-
κό 3. το λευκό εξωτερικό κάλυµµα των δοντιών ΣΥΝ. αδαµαντίνη. 
[ΕΤΥΜ < νταλ. smalto < φρανκον. smalt < αρχ. γερµ. smelzan «λειώνω 
(µέταλλα), διαλύω» (> αγγλ. smelt)]. 

σµαλτωνω ρ. µετβ. {σµάλτω-σα, -θηκα, -µένος} επιχρίω επιφάνεια 
(µεταλλική ή κεραµική) µε σµάλτο, µε ειδική διαδικασία ΣΥΝ. (λόγ.) 
εφυαλώνω. — σµάλτωµα (το) κ. σµάλτωση (η). 

Σµαράνδα (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Σµαραγδή. 
[ΕΤΥΜ. < σµαράγδι (βλ.λ.)]. 

σµαραγδένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος ή στολισµένος 
µε σµαράγδια: ~ δαχτυλίδι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το βαθυ-
πράσινο χρώµα τού σµαραγδιού: - θάλασσα. Επίσης σµαράνδινος. 

-η, -ο [µτγν.]. 
σµαραγδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το βαθυπράσινο χρώµα τού 
σµαραγδιού 2. σµαραγδί (το) το ίδιο το βαθυπράσινο χρώµα τού σµα-
ραγδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

σµαράγδι (το) (σµαραγδ-ιού | -ιών} διαφανής πολύτιµος λίθος µε βα-
θύ πράσινο χρώµα, που χρησιµοποιείται σε κοσµήµατα ή για τον 
στολισµό άλλων πολύτιµων αντικειµένων (εκκλησιαστικών σκευών 
κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σµαράγδιον, υποκ. τού αρχ. σµάραγδος, πιθ. < σανσκρ. 
marakatam | marakram (όπως επιµαρτυρείται από το µτγν. µάραγδος). 
Φαίνεται πως και οι τ. τής Σανσκριτικής έχουν σηµιτ. προέλ., πβ. εβρ. 
bâréqet, ακκαδ. barraqtu (ίσως από αρχική σηµιτ. ρίζα brq «λάµπω, 
γυαλίζω»)]. 

σµαρανδίτης (ο) [µτγν.] {σµαραγδιτών} ινώδες ορυκτό πράσινου 
χρώµατος. 

σµαραγδοειδής, -ής, -ές {σµαραγδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε σµαράγδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σµαραγδόχρους, -ους, -ουν [1887] (λόγ.) {σµαραγδόχρ-οες (ουδ. -οα), 
-όων} αυτός που έχει το βαθυπράσινο χρώµα τού σµαραγδιού. 
[ΕΤΥΜ < σµάραγδος (βλ. λ. σµαράγδι) + -χρους < αρχ. χρως «δέρµα, 
επιδερµίδα» (βλ. λ. χρώµα)]. 

σµάρι (το) {δύσχρ. σµαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. σµήνος εντόµων, συνήθ. 
µελισσών 2. (µτφ.) µεγάλο πλήθος: ένα ~ παιδιά | πουλιά πρόβαλε 
µπροστά µας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έ-σµάρι-ον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-), υποκ. 
τού αρχ. εσµός (βλ.λ.)]. 

σµεουριά (η) (λαϊκ.) φυτό συγγενές προς τη βατοµουριά. 
σµέουρο (το) (λαϊκ.) ο καρπός τής σµεουριάς. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < µούρο 

(λόγω τής οµοιότητας των καρπών), µε ανάπτυξη σ- προθεµ. (πβ. κ. 
διαλεκτ. τ. σµούρο)]. 

σµέρνα (η) {σµερνών} ψάρι που µοιάζει µε χέλι, µε µακρόστενο γλοι-
ώδες, χωρίς λέπια σώµα, σκούρο καφετί χρώµα, που αφθονεί στις 
θερµές θάλασσες, αναζητεί την τροφή του κρυµµένο σε σχισµές βρά-
χων και σπηλιές και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο αν προκληθεί· ψα-
ρεύεται για την εύγευστη σάρκα του· αλλιώς σµύρνα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σµέρινα (µε συγκοπή τού ενδοσυµφωνικού -ι-) < αρχ. (σ)µύραινα (βλ. 
λ. µύραινα)]. 

σµερτιά κ. σµυρτια (η) (διαλεκτ.) το φυτό µυρσίνη, η µυρτιά. 
Σ.MET.Χ.Α. (το) Συµβούλιο Μετόχων Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
σµήγµα (το) {σµήγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. λιπώδες και παχύρρευστο 

έκκριµα των δερµατικών αδένων (λ.χ. στο µέτωπο), που κρατά µαλα-
κό και ελαστικό το δέρµα 2. το σµήµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. σµήγµα, 
αρχική σηµ. «σµήµα», < σµήχω «πλένω (µε καθαριστικό διάλυµα, 
σαπούνι), καθαρίζω, σαπουνίζω», επεκτεταµ. τ. τού ρ. σµώ (-ήω) 
(ίδια σηµ.), µε ενεστωτ. επίθηµα -χω (πβ. κ. τρύ-χω, ψή-χω). Το αρχ. 
σµώ (-ήω) είναι αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το σπάνιο αρχ. σµώχω 
«τρίβω» και µε το αρχ. σµώδιξ «µώλωπας, πρήξιµο». Ορισµένοι 
µελετητές ανάγουν το ρ. σµήω σε I.E. ρίζα *sm-e(i) | *sm-ei- «αλείφω, 
σφουγγίζω», πβ. αρχ. γερµ. smlzan «χτυπώ - αλείφω» (> γερµ. 
schmeißen «ρίχνω, πετώ»), αρχ. αγγλ. smitte «κηλίδα», µέσ. άνω γερµ. 
smitze κ.ά.]. 

σµηγµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το σµήγµα: ~ πάθηση. 
σµηγµατογόνος, -ος, -ο [1887] αυτός που εκκρίνει σµήγµα: ~ αδένες. 
σµηγµατόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από την αυξηµένη (λιπαρή ~) ή µειωµένη (ξηρή ~) 
έκκριση σµήγµατος λόγω δυσλειτουργίας των σµηγµατογόνων δερ-
µατικών αδένων. — σµηνµατορροίκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. seborrhoea (νόθο συνθ.) < sebo-
(< λατ. sebum «σµήγµα, στέαρ») + -rrhoea < -ρροια (< ρέω)]. 

σµηκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει καθαρτική δύναµη: ~ φάρµακα 2. 
ΦΥΣ.-ΧΗΜ. ενδιάµεση κατάσταση τής ύλης, που βρίσκεται ανάµεσα 
στη στερεά και την υγρή της µορφή: ~ κατάσταση || ~ σώµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < σµήκτης «αυτός που καθαρίζει τρίβοντας» < αρχ. σµή-χωφλ. λ. 
σµήγµα)]. 

σµήµα (το) {σµήµα-τος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε χρησιµεύει ως καθα-
ριστικό, σαπούνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σµήµα < σµώ (-ήω), βλ. κ. 
σµήγµα]. 

σµηναγός (ο) αξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < σµήνος + -αγάς < άγω, πβ. κ. λοχ-αγός]. 

σµηναρχία (η) {σµηναρχιών} µονάδα τής Πολεµικής Αεροπορίας, 
πογ αντιστοιχεί µε το σύνταγµα τού Στρατού Ξηράς. 

σµήναρχος (ο) {σµηνάρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµατικός τής 
Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < σµήνος + -
άρχος < άρχω]. 

σµηνίας (ο) {σµηνιών} υπαξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπορίας 
(βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < σµήνος + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. 
λοχ-ίας]. 

σµηνίτης (ο) {σµηνιτών} το κατώτερο στην ιεραρχία στέλεχος τής 
Πολεµικής Αεροπορίας. [ΕΤΥΜ. < σµήνος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. 
κ. οπλ-ίτης], 

σµήνος (το) {σµήν-ους | -η, -ών} 1. πυκνή οµάδα ιπτάµενων εντόµων 
ή πουλιών σε κίνηση: ~ χελιδονιών | ακρίδων ΣΥΝ. πλήθος 2. (µτφ.) 
οµάδα αεροπλάνων υπό ενιαία διοίκηση: ~ καταδιωκτικών | µαχητι-
κών αεροσκαφών · 3. ΑΣΤΡΟΝ. αστρικό σµήνος φυσική οµάδα αστέ-
ρων που συνδέονται µεταξύ τους µε ελκτικές δυνάµεις· ο αριθµός 
των αστέρων µπορεί να είναι από δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σµήνος | σµάνος (δωρ.), µε επίθηµα -νος (πβ. κ. εθ-νος), 
αγν. ετύµου]. 



σµηνοσεισµοί 1619 σνοµπ 
 

σµηνοσεισµοί (οι) ΓΕΩΛ. πλήθος σεισµών διαφόρων εντάσεων, µε-
ταξύ των οποίων δεν είναι δυνατή η διάκριση τού κύριου σεισµού. 

σµηνουργία (η) {σµηνουργιών} µετανάστευση τµήµατος των µελισ-
σών µιας κυψέλης για τη δηµιουργία νέας. [ΕΤΥΜ. µτνγ. < 
σµηνουργός < σµήνος + -ουργός (< έργον)}. 

σµινάδι (το) (σµιγαδ-ιού | -ιών) 1. µείγµα σιταριού µε κριθάρι ή σί-
καλη 2. (συνεκδ.) το αλεύρι που παράγεται από το παραπάνω µείγµα. 
[ΕΤΥΜ. < σµιγός (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. κ. υφ-άδι, µοιρ-
άδι]. 

σµιγός (ο) το σµιγάδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. συµµιγής (βλ.λ.), µε σίγηση 
τού άτονου [ί] έπειτα από σ-(πβ. κ. σιτάρι - στάρι) και µεταπλασµό 
κατά τα επίθ. σε -ος]. 

σµίγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έσµιξα, σµίχτηκα, σµιγµένος} ♦ (αµετβ.) (εκ-
φραστ.) 1. συναντώµαι (µε κάποιον): είχαµε να σµίξουµε όλοι µαζί 
δύο χρόνια- ΦΡ. βουνό µε βουνό δεν σµίγει βλ. λ. βουνό 2. (ειδικότ.) 
δηµιουργώ ερωτική σχέση (µε κάποιον) 3. ενώνοµαι, συµπίπτω στο 
ίδιο σηµείο: εδώ σµίγουν η θάλασσα και η στεριά || στο νέο κόµµα 
σµίγει το παλιό µε το καινούργιο ♦ 4. (µετβ.) ενώνω, φέρνω κοντά: 
προσπάθησαν να τους σµίξουν ξανά, αλλά µάταια. — σµίξιµο (το) κ. 
(λαϊκ.) σµίξη (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µέλλ. σµίξω (κατά το σχήµα θίγω - θίξω) < αρχ. µέλλ. 
συµµείξω (µε σίγηση τού άτονου [i] έπειτα από σ-, πβ. κ. σιτάρι -
στάρι) τού ρ. συµµ(ε)ίγνυµι «αναµειγνύω, συνενώνω» (βλ. κ. συµµι-
γής). Κατ' άλλη άποψη, σµίγω < αρχ. µίσγω, µε αντιµετάθεση (βλ. λ. 
µειγνύω)]. 

σµίκρυνση (η) [1879] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. αναπαρά-
σταση ή αναπαραγωγή πρωτοτύπου µε τεχνικές µεθόδους σε µικρό-
τερες διαστάσεις, που διατηρεί αναλλοίωτες τις αρχικές του αναλο-
γίες: ~ φωτογραφίας | βιβλίου || φωτοτυπική - || η απεικόνιση περιο-
χής στον χάρτη σε ~ || ~ σε κλίµακα 1/1000 (= ένα προς χίλια) ΑΝΤ. µε-
γέθυνση 2. (γενικά) η µείωση τού µεγέθους. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού 
γαλλ. raccourcissement]. 

σµίκρυντικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται µε τη σµίκρυνση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 

σµικρύνω ρ. µετβ. {σµίκρυν-α, -θηκα} κάνω σµίκρυνση (βλ.λ.): -µια 
σελίδα στο φωτοτυπείο ANT. µεγεθύνω. [ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. σµικρός 
(βλ. λ. µικρός)]. 

σµίλαξ (η) (λόγ.) {σµίλ-ακος, -ακα | -ακες, -άκων} αυτοφυές, πολυετές, 
ποώδες και αναρριχώµενο φυτό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σµίλαξ, -ακος, µε παραγ. επίθηµα -αξ, χαρακτηριστικό 
λ. που δηλώνουν φυτά (πβ. κ. δόν-αξ), αγν. ετύµου]. 

σµιλάρι (το) (σµιλαρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) η σµίλη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σµιλάριον, υποκ. τού αρχ. σµίλη (βλ.λ.)]. 

σµίλευµα (το) [αρχ.] {σµιλεύµ-ατος | -ατα, -άτων) καθετί που κατα-
σκευάζεται και λαξεύεται µε τη σµίλη. 

σµιλευτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σµιλευθεί ΣΥΝ. λαξευτός, 
σκαλιστός, γλυπτός. 

σµιλεύω ρ. µετβ. {σµίλευ-σα (κ. λαϊκ. -εψα), -θηκα, -µένος} 1. σκαλί-
ζω µε σµίλη: ο γλύπτης σµιλεύει το µάρµαρο || (µτφ.) οι βράχοι τους 
οποίους είχε σµιλέψει το κύµα ΣΥΝ. λαξεύω 2. (µτφ.) επεξεργάζοµαι 
µε επιµέλεια: οι στίχοι που σµίλεψε ο ποιητής || ποίηµα σµιλευµένο 
από την πένα ενός µεγάλου δηµιουργού. — σµίλευση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σµίλη (βλ.λ.)]. 

σµίλη (η) {δύσχρ. σµιλών} κοπτικό χαλύβδινο εργαλείο µε αιχµηρή 
λάµα στο ένα άκρο, που χρησιµοποιείται στην κατεργασία µαρµάρου 
ή πέτρας ΣΥΝ. καλέµι, σκαρπέλο, κοπίδι. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. λ. µε επίθηµα -λη (-λά(, χαρακτηριστικό λέξεων που δη-
λώνουν εργαλεία (πβ. κ. µήλη) ή όργανα (πβ. κ. χηλή). Η λ. συνδ. µε 
I.E. όρους, οι οποίοι προσδιορίζουν τον ξυλουργό και τον σιδηρουργό, 
λ.χ. αρχ. αγγλ. smid (> αγγλ. smith «σιδηρουργός»), αρχ. γερµ. smid 
(> γερµ. Schmied). ∆υσερµήνευτο παραµένει το µακρό -Τ- τού ουσ. 
σµίλη και δεν φαίνεται πιθ. η φωνηεντική εναλλαγή *smei | *smi-. 
Κατά µία άποψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η λ. σµίλη παρουσιάζει 
επίθηµα -Τλη | -Ιλο (και όχι -λη)]. 

σµιχτός, -ή, -ό (συνήθ. για τα φρύδια) ενωµένος. — σµιχτά επίρρ. 
σµιχτοφρύδης, -α, -ικο αυτός που έχει φρύδια ενωµένα πάνω από 
τηµύτη του. 

σµόκιν (το) {άκλ.} επίσηµο ανδρικό ένδυµα µαύρου χρώµατος, λιγό-
τερο επίσηµο από το φράκο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. smoking (< p. smoke «καπνίζω»), που αποσπάστηκε από τη φρ. 
smoking-jacket, αρχική σηµ. «σακάκι που φορούσαν για το κάπνισµα 
µετά το δείπνο»]. Σµόλικας (ο) όρος τής Ηπείρου στον νοµό 
Ιωαννίνων. 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Smola «ρητίνη» ή < σλαβ. Smolnika «αργιλόχωµα»]. 
σµπαράλια (τα) 1. (για πράγµατα) κοµµάτια και θρύψαλα, συντρίµ-
µια: ΤΟ αυτοκίνητο έγινε ~ από τη σύγκρουση 2. (µτφ. για πρόσωπα) 
για πλήρη διατάραξη τής κανονικής λειτουργίας τού οργανισµού, χά-
λια: η γρίπη µε έκανε - || τα νεύρα µου έχουν γίνει ~ 3. (για σχέσεις | 
καταστάσεις) για ολοκληρωτική διάλυση: µαλώσαµε και γίναµε ~. 
ÌJTYM < ιταλ. sbaraglio «κατατρόπωση, διάλυση» < sbaragliare < προ-
βηγκ. baralhar «αναστατώνω, ταράζω»]. σµπαραλιάζω ρ. µετβ. 
{σµπαράλιασ-α, -τηκα, -µένος) κάνω (κάποιον/κάτι) σµπαράλια, 
διαλύω εντελώς: ~ το αυτοκίνητο µου | τη ζωή µου | τα νεύρα µου. — 
σµπαράλιασµα (το). σµπάρος (ο) πυροβολισµός, ο ήχος από την 
εκπυρσοκρότηση όπλου-ΦΡ. µ' έναν σµπάρο δυο τρυγόνια για 
ενέργεια που αποφέρει διπλό όφελος. 

[ΕΤΥΜ. < βεν. sbaro «θόρυβος, κρότος - εµπόδιο» < λατ. barra «µπά-
ρα»]. 

σµπίρος (ο) 1. αστυνοµικός υπάλληλος 2. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που 

εκτελεί εντολές άλλου, συνήθ. εις βάρος τρίτων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
sbirro «αστυνοµικός» (περιφρονητικά), αντιδάν., < µτγν. λατ. birrus 
«ερυθρωπός µανδύας που φορούσαν οι αστυνοµικοί» < αρχ. πυρρός 
(βλ.λ.)]. 

Σ.Μ.Υ.Ν. (η) Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού. 
σµυρινλάς (ο) {σµυριγλάδες} ο σµυριδεργάτης. 
σµυρίγλι (το) {σµυριγλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η σµύριδα. [ΕΤΥΜ. 

Αντιδάν., < ιταλ. smeriglio < λατ. *smirilium | *smyridium, υποκ. τού 
smyris < µτγν. σµύρις, -ιδος (βλ.λ.)]. 

σµύριδα (η) {σµυρίδων} ορυκτό οξίδιο τού αργιλίου, µαύρου ή γκρί-
ζου χρώµατος, µεγάλης σκληρότητας, που χρησιµοποιείται σε σκόνη 
για τη λείανση µαρµάρων ή µετάλλων, καθώς και στην κατασκευή 
σµυριδόχαρτου, σµυριδόπανων και σµυριδοτροχών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σµύρις, -ιδος, αγν. ετύµου. Η παραδοσιακή σύνδεση µε το αρχ. µύρον 
(βλ.λ.) και µε γερµ. λ. (πβ. αρχ. γερµ. smero > γερµ. Schmer «λίπος, 
πάχος», αρχ. ιρλ. smi(u)r «µεδούλι, µυελός» κ.ά.) δεν ικανοποιεί ούτε 
ως προς τη µορφή ούτε ως προς τη σηµ., ενώ το ίδιο ισχύει και για 
την επιχειρηθείσα αναγωγή στο ρ. σµώ (-ήω) (βλ. λ. σµήγµα). Έχει 
ακόµη διατυπωθεί η πρόταση περί σηµιτ. δανείου]. 

σµυριδεργάτης (ο) {σµυριδεργατών} εργάτης που ασχολείται µε την 
εξόρυξη σµύριδας ΣΥΝ. σµυριδωρύχος, σµυριγλάς. 

σµυριδόπανο (το) ύφασµα πάνω στο οποίο έχουν κολληθεί λεπτοί 
κόκκοι σµύριδας ή άλλων υλικών, που χρησιµοποιείται για τη λείαν-
ση µεταλλικών επιφανειών. 

σµυριδόσκονη (η) [1897] [χωρ. γεν. πληθ.) σκόνη από ψήγµατα σµύ-
ριδας. 

σµυριδοτροχός (ο) [1896] κυλινδρικός ή κωνικός δίσκος φτειαγµέ-
νος από κόκκους πολύ σκληρών υλικών, που χρησιµοποιείται για τον 
τεµαχισµό, τη λείανση, το ακόνισµα κ.λπ. µετάλλων, ξύλων, πολύτι-
µων λίθων κ.ά. 

σµυριδόχαρτο (το) [1898] φύλλο χαρτιού, τού οποίου η επιφάνεια 
καλύπτεται µε κόκκους σµύριδας· χρησιµοποιείται για τη λείανση 
σκληρών µεταλλικών επιφανειών, την προετοιµασία µεταλλικής επι-
φάνειας για βαφή κ.λπ. (πβ. λ. γυαλόχαρτο). 

σµυριδώνω ρ. µετβ. [1876] {σµυρίδω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω (επι-
φάνεια) µε σµύριδα. 

σµυριδωρυχειο (το) [1897] ορυχείο εξορύξεως σµύριδας. 
σµυριδωρύχος (ο) ο εργάτης σµυριδωρυχείου. 
σµύρνα (η) {σµυρνών} 1. µικρό αγκαθωτό δέντρο, το οποίο εκκρίνει 

αρωµατικό ρετσίνι 2. (συνεκδ.) το αρωµατικό ρετσίνι που παράγεται 
από το παραπάνω φυτό και αποτέλεσε το περίφηµο µύρο, το οποίο, 
σύµφωνα µε την Κ.∆., προσφέρθηκε στον νεογέννητο Χριστό και σή-
µερα χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και τη φαρµακευτική · 3. 
το ψάρι σµέρνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µύρρα «αρωµατικό φυτό» (σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. mor, 
αραµ. mura, χανααν. muura, ουγκαριτ. mr, που ανάγονται σε ρίζα mrr 
«δυσοσµία») µε την επίδρ. τού τοπωνυµίου Σµύρνη, όπως διαφαίνεται 
στη φρ. µύρρα Σµυρναία. Κατ' άλλη άποψη, σµύρνα < *(σ)µύρριν-ά 
(µε αρχαϊκή συγκοπή τού -ι-) < µύρρα, ενώ η παρουσία τού σ- κατά 
το σχ^ήµα σµικρός - µικρός]. 

σµυρναιικος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σχέση µε τη Σµύρνη ή προέρ-
χεται από εκεί: σουτζουκάκια ~ || ~ τραγούδια 2. σµυρναίικο (το) το 
αστικό λαϊκό τραγούδι των Ελλήνων τής Σµύρνης, κυρ. µέχρι τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή: µια ραδιοφωνική εκποµπή αφιερωµένη στο 
~. Επίσης σµυρναϊκός, -ή, -ό [µτγν.] κ. σµυρνκίπΊΚος, -η, -ο. 

Σµύρνη (η) πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας, στην οποία ήκµασε µέχρι την 
καταστροφή τού 1922 ένα πολύ ζωντανό κοµµάτι τού ελληνισµού: ~, 
η χιλιοτραγουδισµένη νύµφη τής Ιωνίας. — Σµυρναίος [αρχ.] κ. 
(λαϊκ.) Σµυρνιός (ο), Σµυρναία κ. (λαϊκ.) Σµυρνιά (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου. Το τουρκ. όν. Izmir ανάγεται στο αρχ. Σµύρνη]. 

σµυρνιώτικος, -η, -ο → σµυρναίικος 
σµυρτιά (η) σµερτιά (βλ.λ.). 
σνακ (το) (άκλ.) 1. µικρή ποσότητα φαγητού που τρώγεται ανάµεσα 
στα σταθερά γεύµατα 2. τα συνοδευτικά ποτών. [ΕΤΥΜ <^αγγλ. 
snack < µέσ. αγγλ. snaken «δαγκώνω, τσιµπολογώ»]. 

σνακµπάρ κ. σνακ-µπάρ (το) (άκλ.) κατάστηµα στο οποίο σερβί-
ρονται σνακ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. snack bar]. 

σναπς (το) {άκλ.} αλκοολούχο ποτό που πίνεται µε πάγο ή σε σφηνά-
κι και έχει γεύση φρούτων. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Schnaps < κάτω γερµ. snappen «προσπαθώ να δαγκώ-
σω, αρπάζω»]. 

Σ.Ν.∆. (η) Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων. 
σνίτσελ (το) {άκλ.} µοσχαρήσιο κρέας σε λεπτές φέτες που τηγανί-

ζονται, αφού προηγουµένως βουτηχθούν σε αβγό και φρυγανιά: βιε-
νέζικο ~. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Schnitzel, υποκ. τού µέσ. γερµ. sniz «κοµµάτι, φέτα», 
που συνδ. µε αρχ. snldan «κόβω» (> γερµ. schneiden)]. 

σνιφ (το) {άκλ.} ο ήχος που κάνει κάποιος όταν ρουφάει τη µύτη του 
ή/και όταν κλαίει· συχνό στα κόµικς. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sniff, 
ηχοµιµητ. λ.]. 

σνιφάρω ρ. µετβ. {σνιφάρισα} (αργκό) εισπνέω (ναρκωτική ουσία) 
από τη µύτη: ~ κοκαΐνη. — σνιφάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sniff 
(+ κατάλ. -άρω) < µέσ. αγγλ. sniffen «εισπνέω]. 

σνοµπ επίθ. (άκλ.) (για πρόσ.) αυτός που είναι µαταιόδοξος, που ανή-
κει στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις ή µιµείται τη συµπεριφορά και 
τις συνήθειες των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές, δείχνοντας πα-
ράλληλα περιφρόνηση προς καθετί που είναι ή θεωρεί κατώτερο, 
στην προσπάθεια του να κάνει αισθητή τη δική του υπεροχή. 



σνοµπαρία 1620 σοβώ 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. snob, αβεβ. ετύµου, κατά µία άποψη από συµφυρµό των λατ. 
λ. s(ine) nob(ilitate) «χωρίς τίτλο ευγενείας». Η λ. σήµαινε «παπουτσής» και 
στην αργκό τού Πανεπιστηµίου τού Καίµπριτζ (αρχές 19ου αι.) δήλωνε αυτόν 
που δεν ανήκει στο πανεπιστήµιο, τον φτωχό, κοινό άνθρωπο, αργότερα όµως 
και τον ποµπώδη, κακοµαθηµένο και καυχησιάρη (για την καταγωγή ή και τον 
πλούτο του). Η λ. διαδόθηκε από το βιβλίο τού W. Thackeray The Book of 
Snobs (1848)]. σνοµπαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οµάδα σνοµπ ανθρώπων: 
είναι µια 

- όλοι τους 2. συµπεριφορά, ενέργεια ή στάση που χαρακτηρίζει σνο 
µπ ανθρώπους: ακόµα δεν ήρθε και άρχισε τις ~ της. 

[ΕΤΥΜ. < σνοµπ + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. αλητ-αρία]. σνοµπάρω ρ. µετβ. 
{σνόµπαρα κ. σνοµπάρισα} 1. συµπεριφέροµαι µε περιφρόνηση απέναντι σε 
(κάποιον): οι πρωτευουσιάνοι συχνά σνοµπάρουν τους επαρχιώτες 2. δεν 
καταδέχοµαι (κάποιον/κάτι), αποφεύγω υποτιµώντας: πολύ µας σνοµπάρεις 
τώρα τελευταία- ούτε ένα τηλεφώνηµα δεν µας έκανες || ~ τις βιοτεχνίες | τα 
φτηνά µαγαζιά. 

— σνοµπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. snobbare < snob (βλ. λ. σνοµπ)]. 

σνοµπισµός (ο) [1896] τρόπος συµπεριφοράς, χαρακτηριστικά και συνήθειες 
που ταιριάζουν σε σνοµπ ανθρώπους: δεν µας µιλάει από ~ από τότε που 
µεγαλοπιάστηκε. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. snobbism (βλ. κ. σνοµπ)]. 

Σ.Ο.Α. (το) Συµβούλιο Οικονοµικής Αλληλοβοήθειας. 
σοβαντεπί (το) → σοβατεπί 
σοβα(ν)τίζω κ. σουβα(ν)τίζω ρ. µετβ. (σοβά(ν)τισ-α, -τηκα, -µένος} 1. επιχρίω 

(επιφάνεια) µε σοβά 2. (λαϊκ.-µτφ.) βάζω µεγάλη ποσότητα µακιγιάζ στο 
πρόσωπο µου. — σοβά(ν)τισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού τουρκ. sivadim, 
αόρ. τού p. sivamak (< siva « σοβάς»)]. # 

σοβαρά επίρρ. 1. µε τρόπο σοβαρό, χωρίς αστεία: µίλα µου ~, µη µε 
κοροϊδεύεις! 2. µε ευπρέπεια, χωρίς ακρότητες ή προκλητικότητα: ντύνεται ~ 
3. σε κρίσιµη κατάσταση: είναι ~ στο νοσοκοµείο 4. αληθινά, ειλικρινά: ~ το 
είπες αυτό ή µου έκανες πλάκα; 5. για τη δήλωση έκπληξης, απορίας: -Κέρδισα 
τον πρώτο αριθµό στο λαχείο. —; 6. µε υπεύθυνο και συστηµατικό τρόπο: αν 
δεν δουλέψεις ~, δεν θα επιτύχεις 7. (ειδικότ.) µε προσοχή, όχι επιπόλαια: 
αγωνίστηκε ~ και κέρδισε τον αγώνα. Επίσης (λόγ.) σοβαρώς [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατι-κός. 

σοβαρεύω ρ. αµετβ. {σοβάρεψα} γίνοµαι σοβαρός, παίρνω σοβαρό ύφος: τι 
έπαθες και σοβάρεψες απότοµα; || θα σοβαρέψουµε ποτέ ή θα γελάµε συνέχεια; 

σοβαρεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {σοβαρεύτηκα} 1. αποκτώ σοβαρότητα, 
βάζω µυαλό: παντρεύτηκε και σοβαρεύτηκε || πότε επιτέλους θα σοβαρευτείς 
και συ; ΣΥΝ. ωριµάζω 2. παίρνω σοβαρό ύφος, παύω να κάνω αστεία: εµπρός 
να σοβαρευτούµε και λιγάκι, για να δουλέψουµε ΑΝΤ. αστειεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

σοβαρολογώ ρ. αµετβ. [1894] {σοβαρολογείς...} µιλάω σοβαρά, χωρίς να κάνω 
αστεία: δεν σοβαρολογείς, βέβαια, όταν λες ότι δεν θα ξαναέρθεις στην 
Ελλάδα! || Σου είπε τέτοιο πράγµα; Σοβαρολογείς; 

σοβαρός, -ή, -ό (για πρόσ.) 1. αυτός που µε τη στάση και τη συµπεριφορά του 
εµπνέει εµπιστοσύνη, στον οποίο µπορεί να στηριχθεί κανείς: είναι - 
άνθρωπος- δεν θα σε κοροϊδέψει || ~ πελάτης | οικογενειάρχης ΣΥΝ. αξιοπρεπής, 
φρόνιµος, συνετός, αξιόπιστος· ΦΡ. είσαι σοβαρός; (οικ.) για τη δήλωση τής 
µεγάλης µας έκπληξης από κάτι που είπε ή έκανε κάποιος και το οποίο µας 
φαίνεται παράλογο, επιπόλαιο κ.λπ.: ~; Θα φύγεις µε τέτοιον παλιόκαιρο; 2. 
αυτός που έχει αυστηρό ύφος, που δεν µιλάει πολύ ή δεν κάνει καθόλου 
αστεία: είναι πολύ ~ παιδί- σχεδόν ποτέ δεν το έχω δει να γελάει- ΦΡ. (α) στα 
σοβαρά χωρίς διάθεση αστεϊσµού, µε απόλυτη πίστη σε όσα λέγονται ή γί-
νονται: το λες ~; (πιστεύεις αυτό που λες;) || δεν τον παίρνω ~ (δεν του δίνω 
ιδιαίτερη σηµασία, δεν πιστεύω όσα λέει ή κάνει) || δεν παίρνω ~ τις 
προειδοποιήσεις | τα λόγια | τους ισχυρισµούς της (δεν τους πιστεύω) (β) 
µεταξύ σοβαρού και αστείου για κάτι που λέγεται σε εύθυµο, αστείο τόνο 
αλλά για να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν, µε σκοπό να υποβάλει πλαγίως κάτι 
σοβαρό (γ) έχω σοβαρό σκοπό βλ. λ. σκοπός 3. αυτός που είναι ιδιαίτερης 
σηµασίας, ο πάρα πολύ σπουδαίος: ~ επιστήµονας | καλλιτέχνης ΣΥΝ. 
αξιόλογος, σηµαντικός 4. (για πράγµατα, καταστάσεις ή ενέργειες) αυτός που 
βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, που εµπνέει φόβο και ανησυχία: ~ ασθένεια | 
κατάσταση | τραυµατισµός | ατύχηµα ΣΥΝ. επικίνδυνος, κρίσιµος, δύσκολος 5. 
αυτός που έχει γίνει ή γίνεται µε προσοχή και ακρίβεια, χωρίς προχειρότητες: 
~ µελέτη | έρευνα || µόνο - προτάσεις θα ληφθούν υπ' όψιν στον διαγωνισµό 
ΣΥΝ. ακριβής, εµπεριστατωµένος 6. αυτός που είναι ζωτικής σηµασίας: έχω ~ 
λόγους να αρνηθώ || ασχοληθείτε µε πιο ~ θέµατα || προσφέρω ~ βοήθεια για 
την ευόδωση των ενεργειών || πρόκειται για ~ απόφαση, που δεν λαµβάνεται από 
τη µια µέρα στην άλλη || υπάρχει ~ πρόβληµα στις σχέσεις τους || σηµειώθηκαν ~ 
εξελίξεις στην υπόθεση µας ΣΥΝ. σηµαντικός 7. αυτός που δηµιουργεί ένα 
αίσθηµα αυστηρότητας και επιβολής, που δεν είναι έξαλλος ή τολµηρός: ~ 
ρούχα | χρώµατα || ~ έργο || ~ ύφος | πρόσωπο ΣΥΝ. επιβλητικός, αυστηρός 8. 
αυτός που γίνεται σε µεγάλο βαθµό ή σε µεγάλη ποσότητα: ~ χρηµατικό ποσό 
|| σηµειώθηκε ~ κάµψη στην αγορά 9. σοβαρή µουσική όρος που 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει µια περιοχή µουσικών ειδών η οποία 
συµπίπτει περίπου µε την κλασική µουσική (βλ.λ.): αυτός ακούει µόνον ~ ΑΝΤ. 
ελαφρά µουσική. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ορµητικός, ταχύς, βίαιος - 
επιβλητικός, ποµπώδης», < σοβώ (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αρός, πβ. κ. στιβ-
αρός, χαλ-αρός. Η φρ. (παίρνω) στα σοβαρά αποδίδει τη γαλλ. prendre au 
sérieux]. 

σοβαρότητα (η) [µτγν.] 1. η ιδιότητα τού σοβαρού- η επιµέλεια και 

η υπευθυνότητα στην εκτέλεση έργου, καθώς και η αξιοπρέπεια τής 
συµπεριφοράς: τον διακρίνει η ~ στην εκτέλεση τού καθήκοντος του || πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις µε τη δέουσα ~ || (ως παρατήρηση) Κύριοι, ~! 
(ας είµαστε σοβαροί, να µην ενεργούµε επιπόλαια ή πρόχειρα) ΑΝΤ. 
επιπολαιότητα, ανευθυνότητα, ελαφρότητα (πβ. λ. σοβαροφανής) 2. η 
κρισιµότητα, ο βαθµός στον οποίο κάτι εγκυµονεί κινδύνους: η ~ τραύµατος | 
αρρώστιας | ατυχήµατος | πολιτικής κρίσης. 

σοβαροφανής, -ής, -ες {σοβαροφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· σοβαροφα-νέστ-ερος, -
ατός} αυτός που θέλει να φαίνεται σοβαρός, που κάνει τον σοβαρό, παρότι 
δεν είναι ΣΥΝ. σπουδαιοφανής. — σοβαροφάνεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < σοβαρός + -φανής < αρχ. έφάνην, παθ. αόρ. β' τού ρ. φαίνω | -
οµαι]. 

σοβάς κ. (λαϊκ.) σουβάς (ο) {σοβάδες} 1. υλικό από ασβέστη και άλλα υλικά 
για την επίστρωση επιφανειών τοίχων, οροφών κ.λπ., επιτρέποντας την 
εκτέλεση λεπτότερων εργασιών πάνω σε αυτές, λ.χ. τού χρωµατισµού, τής 
τοποθέτησης ταπετσαρίας κ.λπ. ΣΥΝ. ασβεστο-κονίαµα, αµµοκονίαµα 2. 
(λαϊκ.-σκωπτ.) πολύ έντονο µακιγιάζ πάνω σε γυναικείο πρόσωπο. [ETYM. < 
τουρκ. siva]. 

σοβατεπί κ. σουβατεπί (το) {άκλ.} (στην οικοδοµική) στενόµακρη λωρίδα από 
ξύλο, µάρµαρο ή πλακάκι που τοποθετείται στο σηµείο που συναντάται ο 
τοίχος µε το δάπεδο στο εσωτερικό µέρος των κτηρίων. Επίσης σοβαντεπί. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sivadibi < siva «σοβάς» + dip «πάτος, βυθός»]. 

σοβατζής (ο) {σοβατζήδες} εργάτης που σοβαντίζει. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. sivaci]. 

σοβατίζω ρ. → σοβα(ν)τίζω 
σοβεντάρω ρ. αµετβ. ΝΑΥΤ. (για πλοίο) καταφεύγω σε απάνεµο λιµάνι, µέρος: 

ζύγωσαν στη στεριά, για να σοβεντάρουν όσο να πέσει ο αέρας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. souventer < sou- (< sous «υπό» < µτγν. λατ. 
subtus) + -venter < vent «άνεµος» < λατ. ventus]. 

σοβιέτ (το) {άκλ.} συµβούλιο των αντιπροσώπων τού έθνους και των 
οµόσπονδων δηµοκρατιών, που αποτελούσε το βασικό κυβερνητικό όργανο 
στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soviet < ρωσ. sovet «συµβούλιο» < αρχ. ρωσ. süvetü < sii- 
«συν-, µαζί» + vêtu «βουλή»" ίδια δοµή µε την αρχ. λ. συµ-βού-λιον]. 

Σοβιετική Ένωση (η) οµόσπονδη ένωση 15 Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών στην 
Α. Ευρώπη και στην Κ. και Β. Ασία, που ιδρύθηκε το 1922 µετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση στη θέση τής παλαιάς ρωσικής αυτοκρατορίας, µε 
πρωτεύουσα τη Μόσχα, και που ώς τη διάλυση της το 1991 υπήρξε η 
µεγαλύτερη σε έκταση χώρα τού κόσµου και µία από τις δύο υπερδυνάµεις 
(µαζί µε τις Η.Π.Α.). Επίσης Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών 
(συντοµ. Ε.Σ.Σ.∆.). — Σοβιετικός (ο), Σοβιετική (η). 

σοβιετικός, -ή, -ό αυτός που σχετιζόταν µε το σοβιέτ ή τη Σοβιετική Ένωση: - 
οικονοµία | πολίτης | δηµοκρατία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. soviétique]. 

σοβίετίσµός (ο) 1. το σύστηµα διοικήσεως µε τα σοβιέτ, ο τύπος τής σοβιετικής 
εξουσίας 2. (κατ' επέκτ.) ο κοµουνισµός. [ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. 
soviétisme]. 

σοβινισµός (ο) (συχνή ορθ. σωβινισµός) τυφλός εθνικισµός που χαρακτηρίζεται 
από τη φανατική εξύµνηση κάθε εθνικού στοιχείου, από απόρριψη και 
περιφρόνηση των στοιχείων άλλων λαών ΦΡ. ανδρικός σοβινισµός το σύνολο 
των προκαταλήψεων ορισµένων ανδρών κατά των γυναικών, που βασίζονται 
στην αντίληψη περί κληρονοµικής υπεροχής τού άνδρα έναντι τής γυναίκας. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. chauvinisme, από το όν. Chauvin ενός φα-
νατικού πατριώτη, ήρωα τού θεατρικού έργου La Cocarde tricolore (1831), το 
οποίο γράφτηκε από τον Jean Η. Cogniard και βασίστηκε στο πρόσωπο τού 
Γάλλου στρατιώτη Ν. Chauvin, υπέρµετρα αφοσιωµένου στον Ναπολέοντα]. 

σοβινιστής (ο), σοβινίστρια (η) {σοβινιστριών} (συχνή ορθ. σωβι-νιστής, 
σωβινίστρια) οπαδός τού σοβινισµού, φανατικός εθνικιστής. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. chauviniste (βλ. κ. σοβινισµός)]. 

σοβινιστικός, -ή, -ό (συχνή ορθ. σωβινιστικός) αυτός που σχετίζεται µε τον 
σοβινισµό, που είναι χαρακτηριστικός τού σοβινιστή: ~ αντιλήψεις || - 
πολιτική | τοποθέτηση. — σοβινισπκ-ά | -ώς επίρρ. 

σοβράνος, -α, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει µέτωπο προς την κατεύθυνση τού 
ανέµου ΣΥΝ. προσήνεµος· ΦΡ. από σοβράνο (µεριά) από την πλευρά τού 
πλοίου που χτυπά | φυσά ο άνεµος 2. (το ουδ. ως επίρρ.) προς την πλευρά τού 
ανέµου ΑΝΤ. σταβέντο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sovrano «κυρίαρχος, επιφανής» < 
δηµώδ. λατ. *superänus < λατ. super- «υπέρ→ + παραγ. επίθηµα -anus]. 

σοβχόζ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) µεγάλη κρατική αγροτική επιχείρηση µε 
προδιαγραφές βιοµηχανικής µονάδας στη Σοβιετική Ένωση, που στόχευε στη 
µαζικοποίηση τής παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. sovkhoz < sov(etskoe) khoz(yaistvo) «σοβιετική φάρµα, 
αγροτόσπιτο»]. 

σοβώ ρ. αµετβ. {σοβείς...· εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} υπάρχω χωρίς να 
εκδηλώνοµαι, σε λανθάνουσα κατάσταση: η κρίση που σοβεί στο εσωτερικό 
τού κόµµατος || το µίσος χρόνια τώρα σοβεί στις µεταξύ τους σχέσεις ΣΥΝ. 
υποβόσκω, υπόκειµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σοβώ (-έω), αρχική σηµ. «κινώ ορµητικά, σφοδρά - βαδίζω 
ποµπωδώς», επιτατ. σχηµατισµός από την ετεροιωµ. βαθµ. σοβ-τού ρ. σέβοµαι 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. παρουσιάζει το φαινόµενο 
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τής µεταβολής προς αντίθετη κατεύθυνση: «κορδώνοµαι» → «λανθάνω»]. 
σόγια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ετήσιο ποώδες φυτό που καλλιεργείται ως όσπριο 

κυρ. για τους εδώδιµους και εξαιρετικά πλούσιους σε πρωτεΐνες σπόρους του, 
καθώς και για την ευρεία χρήση του στην παραγωγή λιπασµάτων, ζωοτροφών, 
καθώς και για µια ποικιλία άλλων εµπορικών χρήσεων 2. ο σπόρος αυτού τού 
φυτού, κυρ. επεξεργασµένος βιοµηχανικά, λ.χ. ως υποκατάστατο τού κρέατος: 
µπιφτέκια σόγιας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. soya < ιαπ. shoyu < κινεζ. shî-yau 
«σογιέλαιο»]. 

σογιάλευρο (το) εξαιρετικά πρωτεϊνούχο προϊόν από σπόρους σόγιας ειδικά 
κατεργασµένους, το οποίο χρησιµοποιείται για τη διατροφή ανθρώπων και 
ζώων, την παρασκευή γάλακτος, τεχνητού κρέατος (πανοµοιότυπου µε το 
φυσικό), καθώς και για τον εµπλουτισµό αλλαντικών σε πρωτεΐνες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. soya flour]. 

σογιέλαιο (το) {σογιελαί-ου | -ων} ωχροκίτρινο φυτικό έλαιο που παράγεται 
από τους σπόρους τής σόγιας και χρησιµοποιείται στη µαγειρική, καθώς και 
στην κατασκευή σαπουνιών, κεριών, βαφών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. soya oil]. 

σογκουν (ο) {άκλ.} ανώτερος στρατιωτικός διοικητής στην Ιαπωνία από τον 8ο 
ώς τον 12ο αι. και αργότερα κληρονοµικός αξιωµατούχος, που µαζί µε τους 
οµότιτλους του κυβερνούσαν την Ιαπωνία µαζί µε τον αυτοκράτορα µέχρι το 
1868. 
[ΕΤΥΜ. < ιαπ. shogun «στρατηγός» < µεσν. κινεζ. shaügun < jiängjün 
«αρχηγός τού στρατού»]. 

σόδα (η) {δύσχρ. σοδών} 1. ΧΗΜ. (α) το όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO,) (β) 
καυστική σόδα (καταχρ.) το υδροξίδιο τού νατρίου (γ) µαγειρική | 
φαρµακευτική σόδα λευκή στερεή σκόνη που χρησιµοποιείται στην 
αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική για το «φούσκωµα» τής ζύµης 2. 
ανθρακούχο αναψυκτικό που διατίθεται σε διάφορες γεύσεις εµφιαλωµένο και 
βοηθεί στη χώνευση 3. (συνεκδ.) κάθε συσκευασία τού παραπάνω 
αναψυκτικού, καθώς και ποσότητα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της. — 
(υποκ.) σοδίτσα (η) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. soda, αρχική σηµ. «είδος φυτού 
από το οποίο παράγεται η σόδα», < µεσν. λατ. soda < αραβ. suwwâdh]. 

σοδειά (η) 1. η συλλογή και αποθήκευση των ώριµων καρπών που απέδωσε 
αγροτική καλλιέργεια σε ορισµένη χρονική περίοδο: καλή ~ να 'χουµε! || η ~ 
τού σιταριού | των ελιών | τής ντοµάτας ΣΥΝ. συγκοµιδή 2. (συνεκδ.) η 
παραγωγή αγροτικής καλλιέργειας για µία χρονική περίοδο, το σύνολο των 
καρπών από συγκοµιδή: πλούσια | φετινή ~ || σταφύλια από διαλεχτή ~ || 
µαζεύω τη ~ 3. (γενικότ.) το σύνολο των εισπράξεων και τα κέρδη: καλή 
αναµένεται η ~ φέτος για χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις ΣΥΝ. έσοδα, τζίρος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξοδεύω, ξενιτειά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εισοδειά (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου /i/, το οποίο 
θεωρήθηκε άρθρο) < είσοδεία (µε συνίζηση) < µτγν. είσοδεύω (< είσ-+ όδευω 
< οδός)]. 

σοδιάζω ρ. µετβ. {σόδιασ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.) 1. συγκεντρώνω και 
φυλάσσω σε ειδικούς χώρους τους καρπούς, γενικά τη σοδειά µιας χρονικής 
περιόδου 2. συγκεντρώνω (αγαθά) ως απόθεµα, για αποταµίευση ή ως 
εισόδηµα ΣΥΝ. αποταµιεύω. Επίσης σοδεύω. — σόδιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξοδεύω. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. είσοδιάζω (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου /i/) < αρχ. 
είσοδος]. 

Σόδοµα και Γόµορρα (τα) {Σοδόµων και Γοµόρρων) βιβλικές πόλεις στο νότιο 
άκρο τής Νεκράς Θάλασσας, γνωστές για την ακολασία των κατοίκων τους, 
εξαιτίας τής οποίας καταστράφηκαν από τον Θεό (Π.∆. Γένεσις 19, 24-25)- 
ΦΡ. Σόδοµα και Γόµορρα! για περιπτώσεις και καταστάσεις πλήρους ηθικού 
ξεπεσµού ή µεγάλης και γενικευµένης ακολασίας: εδώ µέσα γίνονται ~! || σ' 
αυτό το κέντρο γίνονται κάθε βράδυ ~! ΣΥΝ. όργια. [ΕΤΥΜ- µτγν. < εβρ. 
Sedom, αγν. ετύµου]. 

σοδοµία (η) η πρωκτική συνουσία, κυρ. µεταξύ οµοφυλόφιλων ανδρών. — 
σοδοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sodomie. Εξαιτίας των ακόλαστων πράξεων των 
Σοδοµιτών (βλ. λ. Σόδοµα), η λ. χρησιµοποιείται για να δηλώσει ποικίλες 
σεξουαλικές πρακτικές (οµοφυλοφιλία, πρωκτικό σεξ, κτηνοβασία κ.ά.), οι 
οποίες αποκλίνουν από τη φυσιολογική επαφή]. 

σοδοµίζω ρ. µετβ. {σοδόµισ-α, -τηκα, -µένος} (για άνδρα) έρχοµαι σε 
πρωκτική επαφή µε (κάποιον). 

σοδοµισµός (ο) η σοδοµία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sodomisme]. σοδοµιστής (ο) ο άνδρας που 

διαπράττει σοδοµία, ο σοδοµίτης. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. sodomiste]. σοδοµίτης (ο) [µτγν.] (σοδοµιτών) 
αυτός που έρχεται σε πρωκτική συνουσία, κυρ. µε άλλον άνδρα ΣΥΝ. 
σοδοµιστής.   — σοδοµιτικός, -ή, -ό [µτγν.]. Σ.Ο.∆.Υ. (ο) Στεγαστικός 
Οργανισµός ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Σ.Ο.Ε. (το) Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. 
σό! (το) {σογ-ιού | -ιών) 1. η οικογένεια στην οποία ανάγεται η καταγωγή 

κάποιου, το γένος του: κρατάει από µεγάλο ~ || έγινε ψηλός, γιατί πήρε από το - 
τής µάννας του- αυτοί είναι όλοι τους πρώτο µπόι ΣΥΝ. καταγωγή, γενιά- ΦΡ. 
(α) σόι πάει το βασίλειο βλ. λ. βασίλειο (β) από σόι από ευγενική γενιά, από 
καλή καταγωγή: είναι βλέπεις - και το περηφανεύεται, ΣΥΝ. τζάκι 2. το σύνολο 
των συγγενών (κάποιου) ως οικογένεια και ξεχωριστά το κάθε µέλος της: 
όπου πάει, κουβαλάει και το ~ του! || αγαπάει το ~ του και το βοηθάει όπως 
µπορεί! 3. (συνήθ. µειωτ.) η ξεχωριστή ή πραγµατική ποιότητα προσώπου ή 
πράγµατος: Γι ~ παιδί είναι αυτό; ∆εν ακούει κανέναν! || τι ~ αγάπη 

έχουν και τσακώνονται συνέχεια; || τι ~ αµάξι έχεις; ΣΥΝ. είδος, ποιόν 4. 
(ειδικότ.) η καλή ποιότητα: δεν µου φαίνεται ~ αυτό το ύφασµα' θα σου σκιστεί 
αµέσως! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. soy]. 

σοκ (το) {άκλ.) ελλην. καταπληξία!, ΙΑΤΡ. (α) οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, 
που προκαλείται από σοβαρό τραυµατισµό ή δυνατό πόνο, µεγάλη απώλεια 
αίµατος ή συγκεκριµένες ασθένειες και χαρακτηρίζεται από αδύναµο σφυγµό 
και πολύ χαµηλή πίεση: µετεγχειρητικό ~ || ~ λόγω ανεπαρκούς καρδιακής 
αποδόσεως || έπαθε ~ και λιποθύµησε! (β) αναφυλακτικό σοκ εντονότατη 
αλλεργική αντίδραση ενός οργανισµού (λ.χ. λόγω ενέσεως ξένης πρωτεΐνης) 
µε έντονη σύσπαση των βρόγχων και εκδήλωση σοβαρής δύσπνοιας 2. 
(ειδικότ.) οργανική διαταραχή, η οποία προκαλείται µε χηµικά µέσα (λ.χ. µε 
ενδοφλέβια ένεση ινσουλίνης για ψυχιατρική θεραπεία) 3. ΨΥΧΟΛ. (α) η 
ξαφνική και βίαιη ανατροπή ή αναστάτωση των αισθηµάτων ή των 
συναισθηµάτων κάποιου, η οδυνηρή κατάπληξη, η οποία συνοδεύεται από 
νευρικές, κυκλοφορικές, αναπνευστικές κ.λπ. διαταραχές: µ'αυτά που είδε, 
έπαθε ~ ο άνθρωπος! || αν το µάθει, θα πάθει ~· πρόσεξε, να της το πεις µε 
τρόπο! (β) εντονότατη συγκίνηση και ταραχή, που προκαλείται από 
απροσδόκητο γεγονός ή βίαιες καταστάσεις, εξαιτίας τής οποίας το άτοµο δεν 
µπορεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις τού 
περιβάλλοντος (γ) µεγάλη αναστάτωση, ανατροπή µιας ισορροπηµένης 
κατάστασης από αναπάντεχο γεγονός: «η άνοδος τού πληθωρισµού και η 
πτώση τού χρηµατιστηρίου προκαλούν - στην κυβέρνηση» (εφηµ.) 4. (συνεκδ.) 
ό,τι προκαλεί τέτοιου είδους σφοδρή και ξαφνική αναστάτωση, κατάπληξη σε 
κάποιον: ήταν µεγάλο ~ για όλους µας αυτές οι αποκαλύψεις! || αυτό το 
αποτέλεσµα ήταν ~ για τα κοµµατικά επιτελεία! [ΕΤΥΜ < γαλλ. choc, αρχική 
σηµ. «ένοπλη σύγκρουση», < p. choquer «συγκρούοµαι (στη µάχη)», γερµ. 
αρχής, πβ. ολλ. shokken «σείω, ταράζω», πιθ. προϊόν ονοµατοποιίας]. 

σοκάκι (το) {σοκακ-ιού | -ιών} ο στενός, µικρός συνοικιακός δρόµος: τα ~ τής 
γειτονιάς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sokak]. 

σοκάρω ρ. µετβ. {σόκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος) 1. προκαλώ σε (κάποιον) 
έντονη και δυσάρεστη έκπληξη: η ανάµειξη υψηλών προσώπων στο σκάνδαλο 
σόκαρε την κοινή γνώµη || «ο γάµος τής κόρης τού µεγιστάνα των MME µε έναν 
µιγάδα σοκάρισε την υψηλή κοινωνία τής Ν. Υόρκης» (εφηµ.) || µε σοκάρει ο 
κυνισµός του! 2. σκανδαλίζω ή προκαλώ το «γαργαλιστικό» ενδιαφέρον 
(κάποιου): ντύνεται έξαλλα, για να σοκάρει τους γονείς του || του αρέσει να 
σοκάρει µε τα αστεία του 3. (µεσοπαθ. σοκάροµαι) υφίσταµαι σοκ, νευρικό 
κλονισµό: σοκαρίστηκε πολύ από το ατύχηµα κι ακόµα να το ξεπεράσει 4. 
(τριτοπρόσ. σοκάρει, σοκάρουν) είναι υπερβολικά προκλητικό και επιθετικό: 
αυτή η συµπεριφορά ~. — σοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
choquer (βλ. λ. σοκ)]. 

σόκιν επίθ. {άκλ.) 1. αυτός που προκαλεί αµηχανία λόγω τού τολµηρού και 
άσεµνου περιεχοµένου του: ~ ανέκδοτα | ιστορίες | πόζες | σκηνές | στίχοι | 
εκφράσεις | τραγούδια ΣΥΝ. ακατάλληλος, πονηρός, σκανδαλιστικός, (µτφ.) 
βρόµικος 2. σόκιν (το) σχόλιο ή ανέκδοτο που λέγεται για να σκανδαλίσει, να 
πειράξει και το οποίο έχει κατά κανόνα άσεµνο περιεχόµενο: θα σας το πω, 
αλλά είναι ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. shocking < shock < γαλλ. choc (βλ. λ. σοκ)]. 

σοκολάτα (η) {σοκολατών} 1. παρασκεύασµα από καβουρντισµένους, 
αποφλοιωµένους και αλεσµένους σπόρους από κακάο, συχνά ζαχαρωµένο και 
αρωµατισµένο 2. (συνεκδ.) το συµπαγές γλύκυσµα που έχει ως βάση (ή έχει 
επίστρωση µε) αυτό το παρασκεύασµα: λευκή | πικρή ~ || ~ γάλακτος | µε 
αµύγδαλα | µε γέµιση λικέρ || µους - || κρέµα ~ || µία πλάκα ~ 3. (συνεκδ.) 
γαρνίρισµα ή γέµιση από αυτό το παρασκεύασµα: θα προτιµούσα η τούρτα να 
είχε λιγότερη ~ || ήθελε πιο πολλή ~ στο κρουασάν του 4. (συνεκδ.) ζεστό ή 
κρύο ρόφηµα, που φτειάχνεται διαλύοντας το παραπάνω παρασκεύασµα σε 
γάλα ή νερό: παράγγειλε µια ζεστή ~ || πίνω τη ~ µου. — (υποκ.) σοκολατίτσα 
(η). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. chocolat | ιταλ. cioccolata < ισπ. chocolate < chocolatl (λ. τής 
γλώσσας Ναχουάτλ των Αζτέκων) «ρόφηµα µε βάση το κακάο»]. 

σοκολατάκι (το) {χωρ. γεν.) µικρό γλύκυσµα που παρασκευάζεται από 
σοκολάτα ή έχει επίστρωση σοκολάτας: παλιά στις γιορτές προσέφεραν 
σοκολατάκια || ένα πακέτο σοκολατάκια || γεµιστό ~. 

σοκολατένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί από σοκολάτα: - 
πασχαλινό αβγό 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το βαθύ καφέ χρώµα τής 
σοκολάτας: ~ µαύρισµα ΣΥΝ. σοκολατής. 

σοκολατης, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το σκούρο καφέ χρώµα τής σοκολάτας: - 
ρούχο | απόχρωση 2. σοκολατί (το) το ίδιο το χρώµα, η ίδια απόχρωση τού 
καφέ τής σοκολάτας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

σοκολατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πάστα µε στρώσεις και επικάλυψη από 
σοκολάτα. 

σοκολατόπαιδο (το) (εκφραστ.-µειωτ.) παιδί κακοµαθηµένο και εξαρτηµένο 
από τους γονείς του, που έχει συνηθίσει στις ανέσεις και στην τρυφηλή ζωή 
ΣΥΝ. βουτυρόπαιδο, µαµµόθρεφτο. 

σοκολατοποιια (η) {χωρ. πληθ.) 1. η βιοµηχανία ή βιοτεχνία παρασκευής (και 
συσκευασίας) σοκολατών 2. η τέχνη και το σύνολο των µεθόδων παρασκευής 
σοκολατών. — σοκολατοποιός (ο) [1880]. 

σοκολατούχος, -ος/-α, -ο αυτός που περιέχει σοκολάτα: -ρόφηµα. [ΕΤΥΜ. < 
σοκολάτα + παραγ. επίθηµα -ούχος (< έχω), πβ. κ. ζαχαρ-ού- 
χρςί 

σοκορο (το) (λαϊκ.) το στενό περιθώριο µεταξύ δύο παραλλήλων ακµών 
σανίδας ή πλάκας. Σ.Ο.Λ. (το) Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 
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σολ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. η πέµπτη νότα στην κλίµακα τής ευρωπαϊκής 
µουσικής 2. κλειδί rou σολ το καθιερωµένο σύµβολο τής µουσικής 
στην αρχή τού πενταγράµµου µε δύο τελείες πάνω και κάτω από τη 
δεύτερη γραµµή, στην οποία γράφεται η νότα σολ, δηλώνοντας έτσι 
τη θέση που πρέπει να πάρουν επάνω στο πεντάγραµµο οι άλλες νό-
τες. [ΕΤΥΜ. < διεθν. sol < µεσν. λατ. sol(ve) (βλ. λ. νότα)]. 

σόλα (η) {σπάν. σολών} το σκληρό κάτω µέρος τού παπουτσιού, αυτό 
που καλύπτει το πέλµα και πατά στο έδαφος: λαστιχένια | διπλή | 
τρακτερωτή -1| αυτή η µπριζόλα είναι σαν ~. — (υποκ.) σολίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < προβηγκ. sola < δηµώδ. λατ. *sola < λατ. solea «σανδάλι» 
(< solum «βάση, πυθµένας»)]. 

σολανίνη (η) {σολανινών} ισχυρό, τοξικό και δηλητηριώδες αλκαλο-
ειδές, που απαντά σε διάφορα φυτά και συγκεκριµένα στα φύλλα, 
στους (σαρκώδεις) καρπούς τους και στα υπόγεια αποταµιευτικά µέ-
ρη τους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. solanine < λατ. Solanum «σκιά», ουσια-
στικοπ. ουδ. τού επιθ. solanus «ανατολικός» (< sol, solis «ήλιος»)]. 

σολανό (το) κάθε φυτό που ανήκει στο γένος στο οποίο ανήκουν η 
πατάτα, η µελιτζάνα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. Solanum < λατ. solanus 
«ανατολικός» (< sol, solis «ήλιος»)]. 

σολάριουµ (το) {άκλ.} συσκευή µε ειδική θέση πάνω στην οποία ξα-
πλώνει κανείς για να αποκτήσει τεχνητό µαύρισµα µε τη βοήθεια ει-
δικών λαµπτήρων. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. solarium < λατ. solarium 
«λιακωτό»]. 

σολάρω ρ. αµετβ. {σόλαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. κάνω σόλο: πριν από το 
φινάλε, σολάρει το βιολί 2. (µτφ.-αργκό) επιδεικνύω τη δεξιοτεχνία, 
τις ικανότητες µου σε κάτι: σόλαρε πάλι χθες στη συνέντευξη, κατα-
τρόπωσε τους πάντες! || όταν έχει κέφια, σολάρει στο γήπεδο! ΣΥΝ. δί-
νω ρεσιτάλ, (αργκό) γράφω. — σολάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σόλο Λ- 
παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. σουτ-άρω]. 

σολέα κ. σολία (η) {σολεών} (στους βυζαντινούς ναούς) ο χώρος τού 
κυρίως ναού που µεσολαβεί µεταξύ τού εικονοστασίου και τού άµ-
βωνα, σχηµατίζοντας περίπου µια προέκταση τού Αγίου Βήµατος. 
Επίσης σολέας (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. solea «σανδάλι, υπόδηµα» < solum «βάση, πυθµέ-
νας»]. 

σολιάζω ρ. µετβ. {σόλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω σόλες σε πα-
πούτσια ή επισκευάζω, αντικαθιστώ τις παλιές: ~ τις µπότες || έστει-
λε τα παπούτσια, να της τα σολιάσουν. — σόλιασµα (το). 

σολινταρίσµός (ο) 1. θεωρία που δίνει µεγάλη έµφαση στην επι-
κράτηση σχέσεων αλληλεγγύης και συναδελφικότητας µεταξύ των 
µελών µιας κοινωνίας ή επαγγελµατικής οµάδας 2. κάθε πρακτική ή 
επιµέρους κίνηση, ενέργεια που στηρίζεται σε αυτή τη θεωρία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. solidarismo < γαλλ. solidaire «αλληλέγ-
γυος, συνυπεύθυνος» < λατ. solidäre «στερεώνω, ισχυροποιώ» (< 
soiidus «στερεός, σταθερός»)]. 

σολίστας (ο), σολίστα (η) 1. εκτελεστής µουσικού οργάνου ή τρα-
γουδιστής, ο οποίος ερµηνεύει µουσική σύνθεση γραµµένη για ένα 
µόνο όργανο ή φωνή, ή για όργανο ή φωνή µε συνοδία οργανικού ή 
και φωνητικού συγκροτήµατος: στο κοντσέρτο για βιολί τού Μπετό-
βεν ~ θα είναι ο Νταβίντ Όιστραχ || το ρέκβιεµ τού Βέρντι είναι 
γραµµένο για τέσσερεις σολίστες, χορωδία και ορχήστρα ΣΥΝ. σόλο 
(το) 2. επαγγελµατίας µουσικός, ειδικευµένος στην εκτέλεση ιδίως 
κοντσέρτων και γενικότ. στην εκτέλεση σολιστικών µουσικών 
µερών: ο Φραντς Λιστ ήταν µεγάλος ~ τού πιάνου ΣΥΝ. βιρτουόζος, 
δεξιοτέχνης ANT. µουσικός ορχήστρας, χορωδός. Επίσης σολίστ (ο/η). 
— σολιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. soliste | ιταλ. solista < solo (βλ. 
λ. σόλο)]. 

σολιψισµός (ο) φιλοσοφική θεωρία που συνιστά ακραία µορφή τού 
υποκειµενικού ιδεαλισµού και αποδέχεται ως µόνη υπαρκτή ή απο-
δείξιµη πραγµατικότητα το Εγώ. — σολιψιστής (ο), σολιψιστικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. solipsisme < λατ. solus «µόνος» + ipse «ο 
ίδιος» (µε συµφυρµό)]. 

σόλο (το) {άκλ.} 1. µουσική σύνθεση ή µέρος σύνθεσης που εκτελεί-
ται, ερµηνεύεται από έναν µόνο καλλιτέχνη µε ή χωρίς συνοδία: σε 
αυτό το σηµείο ακούγεται ένα ~ βιολί 2. (ειδικότ.) η µονωδία 3. (στη 
τζαζ) ο αυτοσχεδιασµός ενός από τους µουσικούς ορχήστρας σε ένα 
θέµα µε τη ρυθµική υποστήριξη των υπόλοιπων οργάνων τής ορχή-
στρας: ~ σαξόφωνο 4. το µέρος χορογραφίας που εκτελείται από έναν 
µόνο χορευτή ή χορεύτρια 5. (συνεκδ.) ο σολίστας (βλ.λ.) 6. (µτφ.-ως 
επίρρ.) από ένα µόνο άτοµο, χωρίς συνοδία: δουλεύει ~ || σήµερα βγή-
κε ~, χωρίς την παρέα του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. solo < λατ. solus 
«µόνος»]. 

σολόδερµα (το) {σολοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πολύ χοντρό και ει-
δικά επεξεργασµένο δέρµα, µε το οποίο κατασκευάζονται κυρ. σόλες 
για τα παπούτσια 2. κοµµάτι από καουτσούκ ή άλλη σκληρή και αν-
θεκτική ύλη για την κατασκευή πελµάτων (σολών) στα παπούτσια. 

σολοικιζω ρ. αµετβ. {σολοίκισα} κάνω συντακτικά λάθη στον γραπτό 
ή προφορικό λόγο µου, κάνω σολοικισµούς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (κατ' αναλογίαν και κατ' αντιδιαστολή προς το ρ. άττικί-
ζω) < Σόλοι, όν. πόλεως τής Κιλικίας, όπου οι κάτοικοι µιλούσαν πα-
ρεφθαρµένα την Ελληνική]. 

σολοικισµός (ο) [αρχ.] το εκφραστικό, συντακτικό λάθος κατά την 
εκφορά τού λόγου, στη διατύπωση: η οµιλία του στην τηλεόραση δεν 
ήταν απαλλαγµένη από σολοικισµούς και έδωσε λαβή σε επικριτικά 
σχόλια. 

σόλοικος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που πέφτει σε συντακτικά λά- 

θη στον λόγο του, που κάνει σολοικισµούς 2. (για κείµενα) αυτός που 
έχει σολοικισµούς, που είναι γεµάτος συντακτικά λάθη 3. (γενικά) 
αυτός που δεν ακολουθεί τους αρµόζοντες κανόνες, που δεν ταιριά-
ζει ή είναι ανάρµοστος για µία περίπτωση: θα είναι σόλοικο να πας 
χωρίς πρόσκληση ΣΥΝ. απρεπές, ανάρµοστο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σολοικίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σολοµός (ο) 1. µεγάλο ψάρι, που µεγαλώνει και ζει στη θάλασσα, το 
οποίο ωστόσο γεννιέται και αναπαράγεται σε ποταµό (στον ποταµό 
µάλιστα στον οποίο γεννήθηκε), κολυµπώντας ανάποδα στο ρεύµα 
του· αλιεύεται για το νόστιµο κρέας του, κοντά στις εκβολές ποτα-
µών 2. (συνεκδ.) το κρέας αυτού τού ψαριού: καπνιστός ~. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. salmo, -önis, κελτ. αρχής]. 

Σολοµών (ο) {Σολοµώντ-ος, -α) 1. Π.∆. ο σηµαντικότερος βασιλιάς 
τού Ισραήλ, γυιος και διάδοχος τού ∆αβίδ, µε σπουδαίο έργο σε πολ-
λούς τοµείς (ανήγειρε τον περίφηµο ναό στην Ιερουσαλήµ και απέ-
κτησε µεγάλη φήµη ως σοφός και ποιητής) και άγιος τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σολοµώντας κ. (λαϊκ.) 
Σολοµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Slomo «ειρηνικός»]. 

σολοµωνική (η) {χωρ. πληθ.} 1. βιβλίο µε µαγικές συµβουλές για την 
καθυπόταξη των δαιµόνων, µε µεγάλη επιρροή κατά τους χρόνους 
τού Μεσαίωνα 2. (µτφ.) (α) η µαγεία, η χρήση µαγικών ή αλχηµειών 
(β) οτιδήποτε παραµένει σκοτεινό και ανεξιχνίαστο, χωρίς να κατα-
νοείται ή να έχει λογική: µας άρχισε πάλι µε τη ~ του! ΣΥΝ. ασυναρ-
τησίες. 
[ΕΤΥΜ Το βιβλίο ονοµάστηκε έτσι, επειδή αρχικώς το απέδιδαν στη 
µεταγενέστερη συγγραφική δραστηριότητα τού βασιλιά Σολοµώντα, 
στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για έργο των αλχηµιστών τού 
Μεσαίωνα]. 

σολοµώντειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον Σολοµώντα· 
ΦΡ. σολοµώντεια λύση η µέση ή ευρηµατική λύση που να ικανοποιεί 
όλους, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποιος 
έχει πραγµατικά δίκιο ή δεν είναι εφικτή η υπέρ τού ενός λύση. 

Σολοµώντος Νήσοι (οι) (αγγλ. Solomon Islands) νησιωτικό κράτος 
τού Ν. Ειρηνικού Ωκεανού ΒΑ. τής Αυστραλίας µε πρωτεύουσα τη 
Χονιάρα, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Νή-
σων Σολοµώντος. Επίσης Νήσω τού Σολοµώντα (τα). [ΕΤΥΜ. o 
Ισπανός εξερευνητής Alvaro de Mendafia έδωσε αυτό το όνοµα στα 
νησιά το 1586, επειδή βλέποντας τους ιθαγενείς να στολίζονται µε 
χρυσά κοσµήµατα νόµισε ότι ανακάλυψε τη γη Σουφίρ, από την 
οποία εισήγε χρυσό ο βασιλιάς Σολοµών (Βασιλειών Α' 10, 11)]. 

σολφέζ (το) {άκλ.} 1. φωνητική άσκηση, κυρ. για να µάθει κανείς τις 
νότες, να µπορεί να αναγνωρίζει ήχους και διαστήµατα σε ένα µου-
σικό κοµµάτι ή για εξάσκηση, η οποία συνίσταται στην ανάγνωση 
των σηµείων τής µουσικής κλίµακας, λ.χ. σε µια παρτιτούρα, µε εκ-
φώνηση τής ονοµασίας τους: µάθηµα ~ 2. βιβλίο µουσικής που περι-
λαµβάνει τέτοιες ασκήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. solfège < ιταλ. solfeggio < µεσν. λατ. solfa «κλίµακα, 
γκάµµα» < sol «σολ» + fa «φα»]. 

σολωµικός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε τον ∆ιονύσιο Σο-
λωµό και το έργο του: ~ ποίηµα | έργο | µελέτες | επιδράσεις. [ΕΤΥΜ 
Η λ. πρωτοαπαντά στον Κωστή Παλαµά]. 

σολωµιστής (ο), σολωµίστρια (η) {σολωµιστριών} µελετητής τού 
∆ιονυσίου Σολωµού και τής ποίησης του ή γενικότ. κάθε µιµητής ή 
θαυµαστής τού ποιητικού του ύφους και έργου. 

Σόλων (ο) (Σόλων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος ποιητής και νοµοθέτης 
(640-560 π.Χ.), ένας από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας 2. ανδρι-
κό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σόλωνας. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < σόλος «µάζα µετάλλου - δί-
σκος», που συνδ. µε χεττ. äulai- «µόλυβδος»]. 

σοµακί (το) 1. δάπεδο ή διακοσµητικό περίζωµα τοίχου, κατασκευα-
σµένο από πολύχρωµο υλικό, κυρ. µάρµαρο 2. (συνεκδ.) το πολύχρω-
µο µάρµαρο που κατεξοχήν χρησιµοποιείται σε τέτοιες κατασκευές. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. somaki < αραβ. summaki]. 

Σοµαλία (η) (σοµαλ. Jamhuuriyadda Demuqraadiga Soomaaliyeed, 
αραβ. Jumhurïyat as §ümäl ad Dìmuqraciyah = Σοµαλική ∆ηµοκρατία) 
κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μογκαντίσου, επίσηµες 
γλώσσες τη Σοµαλική και την Αραβική και νόµισµα το σελίνι Σοµα-
λίας. — Σοµαλός (ο), Σοµαλή (η), σοµαλικός, -ή, -ό, Σοµαλικά (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. Somalia < σοµαλ. Soomaaliya, αβεβ. ετύ-
µου, ίσως από κουσιτική λ. µε τη σηµ. «σκούρος, µαύρος», αναφερό-
µενη στο χρώµα τού δέρµατος των Σοµαλών. Σύµφωνα µε άλλη άπο-
ψη, ωστόσο, η ονοµασία προέρχεται από τις λ. soo «πηγαίνω» και 
maal «γάλα», οπότε περιγράφει τις φιλόξενες διαθέσεις των ιθαγε-
νών]. 

σοµιέ κ. σουµιέ (το) {άκλ.} µεταλλικό πλέγµα µε ελατήρια, που το-
ποθετείται στο κρεβάτι ως βάση για την υποστήριξη τού στρώµατος: 
ορθοπεδικό ~. Επίσης σοµιές κ. σουµιες (ο). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. sommier < δηµώδ. λατ. sagmarium, υποκ. τού 
λατ. sagma < αρχ. σάγµα (βλ.λ.)]. 

σοµόν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει ανοιχτό πορτοκαλί προς το ροζ 
χρώµα: ~ φόρεµα 2. σοµόν (το) το ίδιο το ανοιχτό πορτοκαλί προς ροζ 
χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. saumon «σολοµός» (η σηµ. οφείλεται στο χρώµα τού 
ψαριού) < λατ. salmo]. 

σόµπα (η) {σοµπών} φορητή ή µόνιµα εγκατεστηµένη συσκευή, που 
παρέχει θερµότητα για το ζέσταµα ενός χώρου ή ακόµα και για ψή-
σιµο και λειτουργεί µε κάρβουνα, πετρέλαιο, γκάζι, ξύλα ή ηλεκτρι-
κό ρεύµα ΣΥΝ. θερµάστρα. — (υποκ.) σοµπίτσα (η). 



σοµπρέρο 1623 σοσιαλισµός 
 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. soba]. 
σοµπρέρο (το) {άκλ.} το χαρακτηριστικό πλατύγυρο και ψηλό κα-
πέλο από ψάθα ή τσόχα, που φοριέται στο Μεξικό και στις Ν∆. πε-
ριοχές των Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. sombrero < sombra «σκιά» < δηµώδ. λατ. *subumbräre 
«σκιάζω» (< λατ. sub- «υπο→) + -umbräre < λατ. umbra «σκιά»]. 

σοµφός, -ή, -ό αυτός που έχει σπογγώδη υφή: ~ ξύλο (για τα στρώ-
µατα τού ξυλώµατος των δέντρων, µέσω των οποίων µεταφέρονται 
νερό και άλατα στο φύλλωµα) ΣΥΝ. πορώδης. — σοµφότης (η) [αρχ.] 
(σοµφότητος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < I.E. *swomb(h)-os «σπογγώδης, πορώδης», πβ. αρχ. 
γερµ. swamp (> γερµ. Schwamm «σφουγγάρι»), αρχ. αγγλ. swamm 
(> αγγλ. swamp «έλος, βάλτος») κ.ά.]. 

σοµφώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σοµφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός 
που έχει σπογγώδη, πορώδη υφή ΣΥΝ. σπογγώδης, πορώδης, σοµφός. 
— σοµφωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σόναρ (το) {άκλ.} 1. µέθοδος για την ανίχνευση και τον εντοπισµό 
αντικειµένων που έχουν βυθιστεί ή κινούνται υποβρυχίως, καθώς και 
για την εξέταση τής µορφολογίας τού βυθού µε ειδική συσκευή υπε-
ρήχων 2. η συσκευή υπερήχων που χρησιµοποιείται σε αυτή τη µέ-
θοδο. — σονάρισµα (το), σονάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sonar, αρκτικόλεξο από τη φρ. so(und) na(vigation) 
r(anging)]. 

σονάτα (η) {σπάν. σονατών) ΜΟΥΣ. ενόργανη σύνθεση γραµµένη κα-
τά κανόνα για έναν ή δύο εκτελεστές πάνω σε ορισµένο µορφολογι-
κό και αισθητικό πρότυπο· αποτελεί τη µία από τις δύο κυριότερες 
φόρµες τής ευρωπαϊκής µουσικής (η άλλη είναι η φούγκα), εµφανί-
ζεται κατά την εποχή τού µπαρόκ, αλλά διαµορφώνεται στη σηµερι-
νή µορφή της από τους κλασικούς (Χάυντν και Μότσαρτ) και φτάνει 
στο απόγειο της µε τις σονάτες για πιάνο τού Μπετόβεν διαρθρώνε-
ται κατά κανόνα σε δύο έως τέσσερα µέρη και χαρακτηρίζεται από 
τη µορφολογία τού πρώτου µέρους, το οποίο γράφεται σε «φόρµα σο-
νάτας» ή σε «φόρµα αλέγκρο σονάτας». 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sonata < ρ. suonare «ηχώ», αλλά και «παράγω ήχο παί-
ζοντας µουσικό όργανο» < λατ. sonus «ήχος». Στην αρχική της σηµα-
σία, η sonata «παιγµένη σε µουσικό όργανο» αντετίθετο στην cantata 
«τραγουδισµένη από ανθρώπινη φωνή»]. 

σονατίνα (η) {σονατινών} µικρή πολυµερής σύνθεση, γραµµένη κατά 
κανόνα για έναν ή δύο εκτελεστές, σε απλοποιηµένη κατά τη µορφή, 
το περιεχόµενο και την τεχνική, φόρµα σονάτας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. sonatina, υποκ. τού sonata (βλ. κ. σονάτα)]. 

σονέτο (το) λυρικό ποίηµα που αποτελείται από δεκατέσσερεις στί-
χους (δύο τετράστιχα, δύο τρίστιχα) και έχει συντεθεί συνήθ. σε ιαµ-
βικό πε-ντάµετρο µε οµοιοκαταληξίες που ακολουθούν σταθερό σχή-
µα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sonetto < αρχ. προβηγκ. sonet < son «ποίηµα, ωδή» 
(< λατ. sonus «ήχος»)]. 

σόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΝΑΥΤ. βυθοµετρικό όργανο, το σκαντάγιο. 
— σοντάρισµα (το), σοντάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sonda «καθετήρας, βολίδα» (γαλλ. sonde), αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < αρχ. αγγλ. sundrap «καθετή ψαρέµατος»]. 

σόου (το) {άκλ.} ελλην. θέαµα 1. (γενικά) θεατρική ή µουσικοχορευ-
τική παραγωγή ή παράσταση µε έντονο το στοιχείο τού θεάµατος: 
φέτος θ'ανεβάσει èva πολύ ακριβό ~· ΦΡ. κάνω σόου παρουσιάζοµαι 
στη σκηνή ή σε πίστα, κάνοντας επίδειξη κυρ. των καλλιτεχνικών ή 
και σωµατικών µου προσόντων: κάνει σόου σε νυχτερινό κέντρο 2. 
τηλεοπτική ή κινηµατογραφική παραγωγή µε σκηνοθετική έµφαση 
στα εντυπωσιακά σκηνικά, τα πολυµελή µπαλέτα και τα τραγούδια: 
φαντασµαγορικό | χολλυγουντιανό ~ || τα ~ τής ελληνικής τηλεόρασης 
ανταγωνίζονται σκληρά το ένα το άλλο για τη θεαµατικότητα || 
καλεσµένος στο αποψινό ~ 3. (αργκό) επεισοδιακή σκηνή, φασαρία ή 
απρόοπτη εξέλιξη, συνήθ. µπροστά σε άλλους (οι οποίοι την αντιµε-
τωπίζουν ως διασκεδαστικό θέαµα): στο πάρτι µέθυσαν δυο φίλοι της 
κι έγινε µεγάλο ~ ΣΥΝ. χαµός, το σώσε. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. show < p. 
show «δείχνω»]. 

σόουλ (η) {άκλ.} δηµοφιλής µουσική τής Β. Αµερικής (ιδ. στις Η.Π.Α.), 
που έχει τις ρίζες της στα νέγρικα εκκλησιαστικά τραγούδια και τη 
χαρακτηρίζει η ένταση τής έκφρασης, το «ξεχείλισµα τής ψυχής». 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. soul «ψυχή - είδος µουσικής»]. 

σόουµαν (ο) {άκλ.}, σοουνούµαν (η) {άκλ.} 1. πρόσωπο που δηµι-
ουργεί ή παρουσιάζει ένα σόου 2. (γενικότ.) πρόσωπο που έχει το χά-
ρισµα τής άνετης σκηνικής παρουσίας, τής ζωντανής επικοινωνίας 
µε το κοινό, αυτός που µπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον όλων πά-
νω του: πέρα από µεγάλος κωµικός, υπήρξε γεννηµένος ~ || (µτφ.) ο ~ 
τής παρέας. [ΕΤΥΜ <αγγλ. showman | showwoman]. 

σοουµπίζνες κ. σόου µπίζνες (η) {άκλ.} η βιοµηχανία τού θεάµατος, 
κάθε επαγγελµατική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα για την 
οργάνωση, προώθηση και εκµετάλλευση παραγωγών στον χώρο τού 
θεάτρου, τού κινηµατογράφου, τής ραδιοτηλεόρασης, τού τσίρκου 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. show business]. 

σοπράνο (η) {άκλ.} 1. η ποιότητα γυναικείας φωνής που παράγει 
τους υψηλότερους ήχους- τυπική έκταση τής σοπράνο είναι από το 
µεσαίο ντο και περίπου δύο οκτάβες ψηλότερα· υποδιαιρείται σε κα-
τηγορίες όπως: δραµατική | λυρική ~ ΣΥΝ. υψίφωνος (η) (βλ.λ.) 2. (συ-
νεκδ.) η τραγουδίστρια τής κλασικής µουσικής µε φωνή σοπράνο: η 
διάσηµη ~ Μαρία Κάλλας 3. (ως άκλ. επίθ.) το είδος οργάνου ή η ποι-
ότητα φωνής (λ.χ. καστράτο, παιδικής) που παράγει τους υψηλότε-
ρους ήχους στην κατηγορία του/της: ~ κλαρινέτο | σαξόφωνο | τρο- 

µπόνι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. soprano < sopra «άνω» < λατ. supra «υπέρ, άνω»]. 

Σορβόννη (η) δηµόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο Παρίσι, ένα 
από τα πιο φηµισµένα πανεπιστήµια τού κόσµου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. Sorbonne, από το όν. τού λογίου Robert de Sorbon (1201-74), 
ο οποίος ίδρυσε το πρώτο θεολογικό κολλέγιο τής σχολής το 1253]. 

σόργο (το) σιτηρό που καλλιεργείται σε πολλές ποικιλίες ΣΥΝ. νταρί. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sorgo < µτγν. λατ. sorgum < λατ. syricum (granum) «συ-
ριακός (σπόρος)»]. 

σορµπέ (το) (άκλ.) γλυκό παρασκεύασµα µε βάση τον πολτό φρούτων 
σερβίρεται παγωµένο σε ποτήρι συνήθ., κατά τη διάρκεια τού 
γεύµατος, πριν από το ψητό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sorbet < ιταλ. sorbetto < 
τουρκ. çerbet (βλ. λ. σερµπέτι)]. 

σοροκάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δυνατός σιρόκος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σορόκος + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. φεγγαρ-άδα]. 

σοροκολεβάντες (ο) → σιροκολεβάντες 
σορόκος (ο) → σιρόκος 
σορολόπ κ. (λαϊκ.) σορολόπι (το) {άκλ.} στη ΦΡ. ΤΟ ρίχνω στο σο-
ρολόπ συµπεριφέροµαι ανέµελα και αδιάφορα, χαζολογώ ή κάνω 
ό,τι µου έρχεται στο µυαλό, χωρίς να σκέφτοµαι, αδιαφορώντας για 
τις συνέπειες ή για το σωστό: τώρα τελευταία το 'χει ρίξει στο σο-
ρολόπ' δεν δουλεύει, ξενυχτάει, δεν µιλάει στους δικούς του ... 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sorolop]. 

σο póni (το) → σιρόπι 
σοροπιάζω ρ. → σιροπιάζω 
σοροπιαστός, -ή, -ό → σιροπιαστός 
σορός (η) (λόγ.) 1. το σώµα τού νεκρού: η ~ του πρωθυπουργού θα 

εκτεθεί σε δηµόσιο προσκύνηµα 2. το φέρετρο στο οποίο έχει τοπο-
θετηθεί το σώµα τού νεκρού ΣΥΝ. κάσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, νεκρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φέρετρο», < *τΨορός, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *twer- «περιβάλλω, περικλείω», πβ. λιθ. tveriù, αρχ. σλαβ. tvoriti 
«κάνω, δηµιουργώ», αρχ. ρωσ. tvorü «µορφή, δηµιουργία» κ.ά. Σύµ-
φωνα µε την εκδοχή αυτή, η λ. ίσως εντάσσεται στην ετυµολ. οικο-
γένεια των λ. σειρά, σωρός (βλ.λ.)]. 

σορός - σωρός. Οµόηχες λέξεις, διαφορετικής σηµασίας και χρή-
σεως, που ενίοτε συγχέονται γραµµατικώς (ως προς τη χρήση τού 
γένους) και ορθογραφικώς. Η λ. σορός είναι θηλ. γένους (η σορός) 
και σηµαίνει «τον νεκρό, το σώµα τού νεκρού που βρίσκεται µέσα 
σε φέρετρο». Πρόκειται για αρχαία λ. που ανάγεται σε I.E. ρίζα 
*twer-, η οποία σηµαίνει «περιβάλλω, περικλείω» (*τΡορ-ός > σορ-
ός). Η λ. σωρός είναι αρσ. γένους (ο σωρός) και σηµαίνει «πλήθος 
πραγµάτων στοιβαγµένων το ένα πάνω στο άλλο». Και αυτή η λ. 
είναι αρχαία και ανάγεται σε I.E. ρίζα *twë- | t5w-, που σηµαίνει 
«διογκώνοµαι, φουσκώνω» (*τΕω-ρός> σω-ρός) και συνδέεται πιθ. 
µε τη λ. σώ-µα. 

σόρτ(ς) (το) {άκλ.} κοντό παντελόνι που το µήκος του τελειώνει πολύ 
πάνω από το γόνατο, καλύπτοντας µέρος µόνο των µηρών.   — 
(υποκ.) σορτσάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. short (πληθ. shorts) < επίθ. 
short «κοντός»]. 

σος (η) (συνήθ. ορθ. σως) {άκλ.} σάλτσα αλµυρή ή γλυκιά. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. sauce < παλ. γαλλ. salse < δηµώδ. λατ. *salsa, θηλ. τού λατ. salsus 
«αλατισµένος». Βλ. κ. σάλτσα]. 

S.O.S. (το) (προφέρεται σος ή ες-ο-ες στη σηµ. 1) {άκλ.} 1. διεθνές κω-
δικοποιηµένο σήµα κινδύνου, που εκπέµπεται σε περιπτώσεις µεγά-
λης ανάγκης, κυρ. από πλοία ή αεροσκάφη, ως κλήση σε βοήθεια: ο 
ασύρµατος εξέπεµψε ~ τρία λεπτά πριν από τη βύθιση τού πλοίου || 
στέλνω ~ · 2. (καθηµ.) το κατεξοχήν πιθανό θέµα µιας σχολικής εξέ-
τασης ή διαγωνισµού: το θέµα που έπεσε δεν ήταν ~ || ξέρεις τα ~; || 
δίνω | παίρνω τα - (τα θέµατα που είναι πιο πιθανό να δοθούν στις 
εξετάσεις). — (µεγεθ.) σοσάρα (η) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Αρκτικόλεξο από τις αγγλ. λ. save our souls «σώστε τις ψυχές 
µας». Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για αρκτικόλεξο, 
αλλά ότι τα γράµµατα S.O.S. επιλέχθηκαν ως σήµα κινδύνου επειδή 
είναι απλούστατα στη µεταγραφή τους στον κώδικα Μορς )...—...)]. 

σοσιαλδηµοκράτης (ο) (σοσιαλδηµοκρατών), σοσιαλδηµοκρά-τισσα 
(η) {σοσιαλδηµοκρατισσών} 1. οπαδός τής σοσιαλδηµοκρατίας 2. 
πολιτικός ή εκπρόσωπος σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γερµ. Sozialdemokrat (νόθο συνθ.)]. 

σοσιαλδηµοκρατία (η) {σοσιαλδηµοκρατιών) 1.(στα σοσιαλιστικά 
κόµµατα τής ∆. Ευρώπης) η πολιτική ιδεολογία και πρακτική που 
υποστηρίζει τη βαθµιαία µετάβαση στον σοσιαλισµό µέσω δηµοκρα-
τικών διαδικασιών 2. κάθε κόµµα ή το σύνολο των κοµµάτων που εκ-
φράζουν και εφαρµόζουν αυτή την ιδεολογία και πρακτική: γερµα-
νική | σκανδιναβική ~. — σοσιαλδηµοκρατικός, -ή, -ό, σοδιαλδηµο-
κρατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Sozialdemokratie (νόθο 
συνθ.)]. 

σοσιαλίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. κυρ. στη µτχ. σοσιαλίζων, -ούσα, -ον} ακο-
λουθώ πολιτική µε σοσιαλιστικό προσανατολισµό, αποκτώ σοσιαλι-
στικό χαρακτήρα ή εφαρµόζω σοσιαλιστικές αρχές ή µεθόδους: σο-
σιαλίζουσα πολιτική | θεωρία. 

σοσιαλισµός (ο) [1852] 1. ΠΟΛΙΤ. η θεωρία και το σύστηµα κοινωνι-
κής και οικονοµικής οργάνωσης, στο οποίο τα µέσα παραγωγής και 
κατανοµής των αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από κοινωνικές 
οµάδες, κοινότητες ή από το κράτος και όχι από ιδιώτες, οπότε η ατο-
µική ιδιοκτησία και η κατανοµή τού εισοδήµατος υπόκεινται κυρ. 
στον κοινωνικό έλεγχο, κατ' αντιδιαστολή προς τον καπιταλισµό και 
τον φιλελευθερισµό 2. (α) (κατά τη µαρξιστική θεωρία) το στάδιο που 
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έπεται τού καπιταλισµού κατά τη µετάβαση µιας κοινωνίας στον κο-µουνισµό 
και χαρακτηρίζεται από ατελή εφαρµογή των αρχών τού κολεκτιβισµού (β) 
υπαρκτός σοσιαλισµός το πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα που 
είχε επικρατήσει στην Ε.Σ.Σ.∆. και στις πρώην κοµουνιστικές χώρες τής Α. 
Ευρώπης: οι χώρες τού υπαρκτού σοσιαλισµού (το παλιό «ανατολικό µπλοκ») 
(γ) δηµοκρατικός σοσιαλισµός το σύνολο των µεταρρυθµιστικών 
σοσιαλιστικών κοµµάτων τής ∆. Ευρώπης στα νεότερα χρόνια (βλ. κ. λ. 
σοσιαλδηµοκρατία). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. socialisme < social 
«κοινωνικός» < λατ. socialis (< socius «σύντροφος, εταίρος»)]. 

σοσιαλιστής (ο) [1852], σοσιαλίστρια (η) {σοσιαλιστριών} οπαδός τού 
σοσιαλισµού ή µέλος σοσιαλιστικού κόµµατος. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
socialiste (βλ. κ. σοσιαλισµός)]. 

σοσιαλιστικός, -ή, -ό [1894] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον σοσιαλισµό ή 
τον σοσιαλιστή, που συµφωνεί µε τις αρχές τού σοσιαλισµού: ~ πολιτική | 
πρακτική | σύστηµα | ιδεολογία (β) σοσιαλιστικός ρεαλισµός βλ. λ. ρεαλισµός 
(γ) Σοσιαλιστική ∆ιεθνής οµοσπονδία κοµµατικών και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που υποστήριζαν τον σοσιαλισµό (από το 1889 ώς τον Α 
Παγκόσµιο Πόλεµο) µε µεγάλη επιρροή στο παγκόσµιο εργατικό κίνηµα 2. 
αυτός που υποστηρίζει ή προωθεί τον σοσιαλισµό: ~ κόµµα | κίνηµα | 
οργάνωση. — σοσιαλι-στικ-ά | -ώς επίρρ. 

σοσόνι (το) {σοσον-ιού | -ιών} κοντή κάλτσα που φθάνει ώς το ύψος τού 
αστραγάλου. — (υποκ.) σοσονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chausson < p. chausser «φορώ παπούτσια» < λατ. calceare < 
calx, -eis «φτέρνα»]. 

σοστενούτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική µουσική ένδειξη, δηλώνει άµεση (κι 
όχι βαθµιαία) επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής (τέµπο), και γενικότ. 
«συγκρατηµένη» µουσική ερµηνεία- ως ένδειξη ρυθµικής αγωγής, διαφέρει 
από το ριτενούτο, κατά το ότι το τελευταίο δηλώνει βαθµιαία επιβράδυνση 
τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. µένο µόσο ANT. πιου µόσο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sostenuto «συγκρατηµένος» < ρ. sostenere < λατ. sustinêre 
«συγκρατώ, βαστάζω, στηρίζω» (< sub- «υπο→ + tenere «κρατώ»)]. 

σοτάρω ρ. µετβ. {σόταρα κ. σοτάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) καβουρντίζω ή 
τσιγαρίζω ελαφρά (φαγητό ή συστατικό φαγητού): ~ τα κρεµµύδια (σε λάδι ή 
βούτυρο που καίει). — σοτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού γαλλ. sauter 
«πηδώ, ρίχνω, τινάζω» < λατ. saltare < saltus «άλµα, πήδηµα» < ρ. salire 
«πηδώ»]. 

σοτέ επίθ. κ. επίρρ. (συνήθ. ορθ. σωτέ) {άκλ.} ελαφρά τσιγαρισµένος (σε λάδι ή 
βούτυρο που καίει): µανιτάρια | κρεµµύδια ~. ΓΕΓΥΜ. < γαλλ. sauté, µτχ. τ. 
τού p. sauter (βλ. λ. σοτάρω)]. 

σοτοβέντο επίρρ. → σταβέντο 
σοτοβοτσε κ. σότο-βότσε επίρρ. ΜΟΥΣ. µε χαµηλή, µαλακή φωνή (σαν 

ψιθύρισµα, για να µην ακούγεται από άλλους). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sottovoce (< 
λατ. subtus «κάτω») + voce «φωνή» (< λατ. vox)]. 

σου1 (το) {άκλ.} γλύκυσµα µικρό και στρογγυλό από ειδική ελαφριά ζύµη 
ψηµένη στον φούρνο και µε γέµιση από διάφορες κρέµες, µαρµελάδα κ.λπ. — 
(υποκ.) σουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chou (à la crème) «γλύκυσµα µε κρέµα» < chou «λάχανο» 
(από το σχήµα τού γλυκύσµατος) < λατ. caulis «λάχανο - βλαστός»]. 

σου* αντων. 1. γεν. τού β' προσώπου τής κτητικής αντων.: ο φίλος ~ || τα λόγια 
~ · 2. γεν. τού β' προσώπου τού αδύνατου τύπου τής προσ. αντων.: - είπα τι να 
κάνεις! (βλ. λ. εσύ). [ΕΤΥΜ < αρχ. σου, γεν. τής αντων. συ (βλ.λ.)]. 

Σουαζιλάνδη (η) (σουάζι Umbuso Weswatini, αγγλ. Kingdom of Swaziland = 
Βασίλειο τής Σουαζιλάνδης) κράτος τής Ν. Αφρικής µε πρωτεύουσες το 
Εµπαµπάν και τη Λοµπάµπα, επίσηµες γλώσσες τη Σουάζι και την Αγγλική 
και νόµισµα το λιλανγκένι. — Σουαζιλαν-δός (ο), Σουαζιλανδή (η), 
σουαζιλανδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Swaziland (µε β' συνθ. 
τη λ. land «χώρα, γη»), από το όνοµα των ιθαγενών Swazi | Swati < Mswati, 
όνοµα βασιλιά τού 16ου αι., που πιθ. σηµαίνει «ραβδί, βέργα»]. 

σουαρέ (το) {άκλ.} απογευµατινή ή βραδινή συγκέντρωση φιλικού χαρακτήρα: 
λογοτεχνικό | γαστριµαργικό ~ ΣΥΝ. βεγκέρα, εσπερίδα. Επίσης (λαϊκ.) 
σουαρές (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soirée «βραδιά - δεξίωση» < serée (µε την επίδρ. τού ουσ; 
soir «βράδυ») < δηµώδ. λατ. *serâta < λατ. serus «όψιµος»]. 

σουά σοβάζ (το) {άκλ.} ελλην. άγριο µετάξνβαρύ µεταξωτό ύφασµα µε υφή όχι 
πολύ επεξεργασµένη· (κ. ως επίθ.): για τη δεξίωση θα ράψω ένα φόρεµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soie sauvage «άγριο µετάξι», το οποίο παράγεται στην Ινδία, 
την Κίνα και την Ιαπωνία]. 

Σουαχίλι (η/τα) {άκλ.} γλώσσα Μπαντού µε ισχυρές επιδράσεις από την 
Αραβική, η οποία οµιλείται ως µητρική ή ως δεύτερη γλώσσα κυρ. στην 
ανατολική ακτή και στα νησιά τής Αφρικής από την Κένυα έως τα νότια 
σύνορα τής Τανζανίας στον Νότο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. swahili < αραβ. sawâhilîy, 
πληθ. τού sâhil «ακτή», οπότε η λ. θα αναφερόταν στη γλώσσα των ιθαγενών 
που κατοικούν στις ακτές]. 

σουβα(ν)τίζω ρ. → σοβα(ν)τίζω 
σουβάς (ο) → σοβάς 
σουβατεπί (το) → σοβα(ν)τεπί 
σουβενίρ (το) {άκλ.} ελλην. ενθύµιο 1. οτιδήποτε αποτελεί ενθύµιο, ζωντανεύει 

στη µνήµη περασµένες στιγµές, αναµνήσεις: κράτησε το δαχτυλίδι ως ~ αυτής 
τής σύντοµης σχέσης || (σκωπτ.) αυτό το σηµάδι τού 'µείνε - από το ατύχηµα! 2. 
(ετδικότ.) ένα συνήθ. µικρό και 

σχετικά φτηνό αντικείµενο, που δίνεται, πωλείται ή φυλάσσεται από κάποιον 
ως ενθύµιο από τόπο, περίσταση, εποχή κ.λπ.: µαγαζί µε ~ || το περίπτερο 
πουλούσε µικρούς τσολιάδες για ~ στους τουρίστες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. souvenir 
«ενθύµιο» < p. (se) souvenir «θυµούµαι» < λατ. subvenire «επιβοηθώ, 
έρχοµαι (στον νου)» < sub «υπό» + venire «έρχοµαι»]. 

σουβερ (το) {άκλ.} µικρό κοµµάτι από φελλό, πεπιεσµένο χαρτί ή άλλο υλικό, 
πάνω στο οποίο τοποθετεί κανείς ένα ποτήρι, µια κούπα κ.λπ., για να µην έρθει 
σε άµεση επαφή µε την επιφάνεια επίπλου (π.χ. τραπεζιού). — (υποκ.) 
σουβεράκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. sous-verre < sous «κάτω από» + verre 
«ποτήρι»]. 

σούβλα (η) {σπάν. σουβλών} µεταλλική ή ξύλινη βέργα για το ψήσιµο, κυρ. σε 
ψησταριές, στην οποία περνιέται το κρέας και η οποία περιστρέφεται 
στερεωµένη σε σταθερό ύψος πάνω από φωτιά ή άλλη πηγή θερµότητας, 
ώσπου το κρέας να ψηθεί από όλες τις µεριές: ψήνω στη ~ || γυρίζω τη ~ ΣΥΝ. 
οβελός· ΦΡ. στη σούβλα ψηµένο σε σούβλα: αρνί ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. subula < *sü-dhl-ä < p. suere «συρράπτω, συναρµόζω»]. 

σουβλάκι (το) {δύσχρ. σουβλακ-ιού | -ιών} 1. (α) ξύλινη ή µεταλλική λεπτή και 
µικρού µήκους βέργα που χρησιµοποιείται ως σούβλα (β) µικρή σούβλα 2. 
φαγητό παρασκευασµένο από κρέας ή περισσότερα υλικά κοµµένα σε µικρά 
κοµµάτια (συνήθ. κύβους) και περασµένα σε λεπτή και µικρού µήκους ξύλινη 
βέργα (καλαµάκι) ή σε µικρή σούβλα- ψήνονται στη σχάρα ή σε γκριλ και 
προσφέρονται σκέτα ως ορεκτικό ή ως κύριο πιάτο µε συµπληρωµατικό 
γαρνίρισµα: σουβλάκια µε θαλασσινά || ~ κοτόπουλο | ξιφία || ~ ξυλάκι | 
καλαµάκι 3. πρόχειρο φαγητό από κοµµάτια κρέατος (ψηµένα µε τον 
παραπάνω τρόπο) ή από γύρο (βλ.λ.) ή από µπιφτέκι τοποθετηµένο µέσα σε 
µικρή στρογγυλή πίτα µαζί µε άλλα υλικά, όπως ντοµάτα, κρεµµύδι, τζατζίκι 
κ.λπ.: 
- µε διπλή πίτα | απ' όλα (ή κοµπλέ, δηλ. µε όλα τα συνοδευτικά) | χω 
ρίς κρεµµύδι. 
[ΕΤΥΜ µεσν., υποκ. τού σούβλα]. 

σουβλατζήδικο (το) κατάστηµα που παρασκευάζει και πουλά σουβλάκια. 
σουβλατζής (ο) {σουβλατζήδες}, σουβλατζού (η) {σουβλατζού-δες} ο 

ιδιοκτήτης σουβλατζήδικου ή το πρόσωπο που ψήνει και ετοιµάζει τα 
σουβλάκια. [ΕΤΥΜ < σούβλα + παραγ. επίθηµα -τζής (βλ.λ.)]. 

σουβλερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µυτερή άκρη, που σχηµατίζει αιχµηρή 
απόληξη: ~ εργαλείο | όργανο ΣΥΝ. οξύς, αιχµηρός, µυτερός 
2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από διαπεραστική οξύτητα, πολύ 
έντονος: ~ πόνος ΣΥΝ. διαπεραστικός. 

[ΕΤΥΜ. < σούβλα + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. µυτ-ερός, βροχ-ερός]. 
σουβλί (το) [µεσν.] {σουβλ-ιού | -ιών} 1. η µικρή σούβλα 2. (γενικότ.) 

κάθε σουβλερό αντικείµενο, ό,τι είναι αιχµηρό, έχει µυτερή άκρη 
3. ειδικό µεταλλικό εργαλείο που χρησιµοποιούν κυρ. οι υποδηµατο 
ποιοί για το τρύπηµα τού δέρµατος (λ.χ. σε λουράκια, ζώνες). 

σουβλιά (η) (καθηµ.) 1. το τρύπηµα µε σουβλί ή γενικότ. µε αιχµηρό 
αντικείµενο, καθώς και το σηµάδι που αφήνει 2. (µτφ.) ο οξύς, έντονος, 
διαπεραστικός πόνος: ένιωσε µια ~ στο στοµάχι! ΣΥΝ. σφάχτης. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σουβλέα < σούβλα]. 

σουβλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {σούβλισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
περνώ (κάτι, κυρ. κρέας) στη σούβλα για ψήσιµο 2. ψήνω στη σούβλα (το 
κρέας) γυρίζοντας τη: ~ το αρνί το Πάσχα 3. διαπερνώ (κάποιον) µε σούβλα: 
του είπε πως θα τον σουβλίσει, όπως οι Τούρκοι τον Αθανάσιο ∆ιάκο! ΣΥΝ. 
(λόγ.) ανασκολοπίζω, (λαϊκ.) παλουκώνω 4. (µτφ.) προκαλώ έντονο και οξύ 
εσωτερικό πόνο, δίνω σουβλιές: µε σουβλίζει η µέση µου! ♦ 5. (αµετβ.) ψήνω 
στη σούβλα (κυρ. το πασχαλιάτικο αρνί): πού θα σουβλίσετε φέτος; || όσοι 
έµειναν στην Αθήνα σουβλίζουν στους ακάλυπτους χώρους και στις αυλές. 
— σούβλισµα (το). 

σουβλιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σουβλιστεί, που έχει περαστεί σε σούβλα 
2. αυτός που έχει ψηθεί στη σούβλα: το - αρνί είναι πιο νόστιµο. 

σουβλοµύτης, -α, -ικο αυτός που η µύτη του είναι µυτερή, έχει σουβλερό 
σχήµα. Επίσης σουβλεροµύτης. 

σουγιάς (ο) {σουγιάδες} µικρό µαχαίρι τσέπης µε µία ή δύο λεπίδες που 
διπλώνουν µέσα στη λαβή- ΦΡ. κολοκοτρωναίικος σουγιάς είδος σουγιά µε 
ξύλινη λαβή. — (υποκ.) σουγιαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σούδα (η) {σουδών} 1. µικρό αυλάκι για τη διοχέτευση των βρόµικων νερών, 
κυρ. από οικιακή χρήση ΣΥΝ. οχετός 2. στενό δροµάκι ή µονοπάτι, γενικότ. 
πέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. sudes | sudis «πάσσαλος, κοντάρι - τάφρος», αγν. 
ετύµου]. 

Σουδάν (το) {άκλ.} (αραβ. Jumhürlyat as-Südän = ∆ηµοκρατία τού Σουδάν) 
κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Χαρτούµ, επίσηµη γλώσσα την 
Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Σουδάν. — Σουδανός κ. (προφορ.) 
Σουδανέζος (ο), Σουδανή κ. (προφορ.) Σουδανέζα (η), σουδανικός, -ή, -ό κ. 
(καθηµ.) σουδανέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αραβ. Sudan (πληθ. τού aswad 
«µαύρος»), που αποσπάστηκε από τη φρ. balad as-südän «γη των µαύρων»]. 

Σουδητια (η) περιοχή τής Β. Τσεχίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Sudétie, 
από τα Σουηδικά όρη (γερµ. Sudeten), αγν. ετύµου, ίσως ιλλυρ. αρχής]. 

Σουέζ (το) {άκλ.} 1. πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Αιγύπτου στον οµώνυµο κόλπο 2. 
(α) Ισθµός τού Σουέζ λωρίδα αιγυπτιακού εδάφους, που συνδέει τη ΒΑ. 
Αφρική µε τη ∆. Ασία (β) ∆ιώρυγα τού Σουέζ διώρυγα που συνδέει τη 
Μεσόγειο µε την Ερυθρά Θάλασσα (γ) Κόλπος τού 
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Σουέζ το Β∆. τµήµα τής Ερυθράς Θάλασσας ανάµεσα στην Αφρική 
και τη Χερσόνησο τού Σινά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Suez < αραβ. as-suways «το ξεκίνηµα, η αρχή», από τη 
θέση του στο Β. άκρο τής Ερυθράς Θάλασσας]. 

σουέτ (το) {άκλ.} 1. κατεργασµένο δέρµα πολυτελείας, κυρ. από κα-
τσίκι, που χρησιµοποιείται ευρέως στην κατασκευή διαφόρων ειδών 
(ρουχισµού, υποδήσεως) λόγω τής µαλακής χνουδωτής του επιφά-
νεια 2. (ως επίθ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από δέρµα τής 
παραπάνω ποιότητας: ~ γάντια | καπέλο | τσάντα | παπούτσι. — 
σουέτινος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. suède, αρχικώς από τη φρ. (gants de) Suède «γάντια 
από τη Σουηδία», που δήλωσε στη συνέχεια και το δέρµα από το 
οποίο ήταν κατασκευασµένα]. 

σουετίνα (η) {χωρ. πληθ.} αποµίµηση δέρµατος σουέτ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. suédine, θηλ. τού suède (βλ. λ. σουέτ)]. 

σούζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (για τετράποδα ζώα) η στήριξη στα πί-
σω πόδια µε ισορρόπηση τού κορµού σε όρθια θέση 2. (για οδηγούς 
δικύκλων) η επιδέξια και ριψοκίνδυνη ισορρόπηση τής µηχανής ή 
τού ποδηλάτου στην πίσω ρόδα, καθώς αυτό είναι σε κίνηση: κάνει 
σούζες µπροστά στο σχολείο, για να εντυπωσιάζει τα κοριτσάκια 3. 
(µτφ.) το να στέκεται κανείς ακίνητος µπροστά σε κάποιον (συνήθ. 
ιεραρχικά ανώτερο) ή να δείχνει απόλυτη πειθαρχία και φόβο: όταν 
µπαίνει για µάθηµα, τους θέλει όλους ~! || στέκοµαι ~ (µπροστά) σε 
κάποιον (στέκοµαι ακίνητος σε στάση προσοχής περιµένοντας δια-
ταγές) || Η πεθερά της τους έχει όλους - στο σπίτι! ∆εν τολµά κανείς 
να της φέρει αντίρρηση ΣΥΝ. κλαρίνο. 
[ETYM. Μεταφορά τού παλ. ιταλ. suso < λατ. επίρρ. su(r)sum, που υπο-
δηλώνει κίνηση από κάτω προς τα πάνω, συγκεκ. τ. τού subversum, 
σουπίνο τού ρ. subvertere «ανατρέπω, αναστρέφω» (< sub- «υπο→ + 
vertere «στρέφω, τρέπω»)]. 

Σουηδία (η) (σουηδ. Konungariket Sverige = Βασίλειο τής Σουηδίας) 
κράτος τής Β. Ευρώπης στη Σκανδιναβική Χερσόνησο µε πρωτεύου-
σα τη Στοκχόλµη, επίσηµη γλώσσα τη Σουηδική και νόµισµα τη σου-
ηδική κορώνα. — Σουηδός κ. (καθηµ.) Σουηδέζος (ο), Σουηδή κ. (κα-
θηµ.) Σουηδέζα (η), σουηδικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Σουηδικά κ. (καθηµ.) 
Σουηδέζικα (τα). 
[ETYM. Μεταφορά τού νεολατ. Suedia (γερµ. Schweden) < αρχ. σκανδ. 
Sui-piod «ο µοναδικός λαός, ο ξεχωριστός λαός», από το όνοµα Swêar 
(< γοτθ. swê-s «ξεχωριστός, µοναδικός») τού γερµ. φύλου που εγκατα-
στάθηκε στην περιοχή κατά τον πρώιµο Μεσαίωνα. Η σουηδ. ονοµα-
σία Sverige < αρχ. σουηδ. Swë-rike «µοναδικό κράτος, ξεχωριστή αυ-
τοκρατορία» (το β' συνθ. -rike συνδ. µε το γερµ. Reich «κράτος, βασί-
λειο, αυτοκρατορία»)]. 

σουηδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σουηδία και τους 
Σουηδούς 2. σουηδική γυµναστική σύστηµα γυµναστικής που περι-
λαµβάνει ελεύθερες ασκήσεις εδάφους, οι οποίες αποσκοπούν στη 
βελτίωση τής φυσικής κατάστασης και την απόκτηση ρυθµού στην 
κίνηση. Επίσης (καθηµ.) σουηδέζικος, -η, -ο. 

SUI generis λατ. (προφέρεται σούι γκένερις) ελλην. τού δικού του γέ-
νους- συνήθ. ως χαρακτηρισµός προσώπων και καταστάσεων που 
έχουν κάτι το ιδιαίτερο, ιδιότητα χαρακτηριστική των ίδιων και µό-
νο- (ειδικότ.) για κάποιον/κάτι που ξεφεύγει από το συνηθισµένο· 
ιδιόρρυθµος ΣΥΝ. ιδιόµορφος, ιδιότυπος. 

σουίνγκ (το) {άκλ.} 1. µουσική τζαζ τής δεκαετίας τού '30 και τού '40 
µε έντονο ρυθµό, που συνήθως παιζόταν από µεγάλες ορχήστρες 2. ο 
αντίστοιχος χορός. 
[ETYM. < αγγλ. swing «αιώρηση, παλινδρόµηση, (µετα)στροφή, έντονη 
ρυθµική κίνηση»]. 

σουίπστείκ (το) {άκλ.} λαχείο για τους αγώνες ιπποδρόµου. [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. sweepstake < sweep «σκουπίζω, σαρώνω» + stake 
«στοίχηµα, ποντάρισµα»]. 

σουίτα (η) {σουιτών} 1. σειρά δωµατίων ξενοδοχείου ή σκάφους, που 
συνδέονται µεταξύ τους και χρησιµοποιούνται ως ενιαίο σύνολο: 
έκλεισε µία ~ στο «Χίλτον» · 2. σειρά ορχηστρικών χορών τής ίδιας 
περιοχής · 3. ορχηστρική σύνθεση αποτελούµενη από αυτοτελή 
ενόργανα τµήµατα διαφορετικής µουσικής φυσιογνωµίας, στην ίδια 
τονικότητα και µε µορφές συνήθ. µικρότερες από εκείνες τής σονά-
τας, κυρ. επιλογές σκηνικής µουσικής από θεατρικά έργα ή µουσικής 
µπαλέτου, που προορίζονται να εκτελεστούν σε κοντσέρτα: η ~ «Σε-
χραζάντ» τού Ρίµσκυ-Κόρσακοφ. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. suite «ακολουθία, συνέχεια, διαδοχική σειρά» < δη-
µώδ. λατ. *sequita < λατ. sequor «ακολουθώ»]. σούκο (η) {άκλ.} 
πρίζα µε γείωση. [ΕΤΥΜ < γερµ. Schuko, συντετµ. τ. τού όρου 
Schutzkontakt «επαφή ασφαλείας»,   από   τη   συχνή   χρήση   στα   
σύνθετα   Schukosteckdose «ρευµατοδότης ασφαλείας» και 
Schukostecker «ρευµατολήπτης ασφαλείας»]. σουκρουτ (το) {άκλ.} 
λάχανο κοµµένο σε πολύ λεπτά κοµµάτια, που συντηρείται σε άρµη. 
[ΕΤΎΜ < γαλλ. choucroute, παρεφθαρµένος τ. (µε την παρετυµολ. επί-
δρ· των λ. chou «λάχανο» και croûte «κρούστα») τού διαλεκτ. αλσατ. 
sûkrût < γερµ. Sauerkraut «ξινολάχανο, τουρσί» < sauer «ξινός» + 
Kraut «λάχανο, χόρτο»]. σουλαντίζω ρ. µετβ. {σουλάντισα} (λαϊκ.) 
βρέχω (κάτι) σε όλη του την επιφάνεια ΣΥΝ. καταβρέχω, ποτίζω. 
Επίσης σουλαντώ. — σου-λάντισµα (το). 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού τουρκ. suladim, αόρ. τού p. sulamak]. 
σουλαντιστήρι (το) {σουλαντιστηρ-ιού | -ιών) το ποτιστήρι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < σουλαντίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. ποτισ-τήρι]. 
σουλατσαδόρος (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) αυτός που κάνει σουλάτσο- ΦΡ. 

τοκιστής και σουλατσαδόρος (ως χαρακτηρισµός) ο χασοµέρης, ο 
αργόσχολος, που ζει παρασιτικά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sollazzatore < sollazzare (βλ.λ.)]. 

σουλατσάρω ρ. αµετβ. {σουλάτσαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) κάνω σουλάτσο 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. σεργιανώ, σεργιανίζω, βολτάρω. — σουλατσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sollazzare «διασκεδάζω, ξεσκάω» < sollazzo «διασκέ-
δαση, γλέντι» < λατ. solatium «ανακούφιση, παρηγοριά - φαιδρότη-
τα» (< p. solor «παρηγορώ, πραΰνω»)]. 

σουλάτσο (το) (λαϊκ.) ο περίπατος, το συνήθ. αργόσχολο σεργιάνι-
σµα: βγήκε για το ~ της στα µαγαζιά ΣΥΝ. σουλατσάρισµα, σεργιάνι, 
βόλτα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. sollazzo (βλ. λ. σουλατσάρω)]. 

Σούλι (το) {Σουλίου} (περιληπτ.) οµοσπονδία χωριών τής Ηπείρου και 
η περιοχή όπου βρίσκονται αυτά τα χωριά' γνωστά για την ηρωική 
αντίσταση των κατοίκων τους κατά τού Αλή Πασά (1792-1803).  — 
Σουλιώτης (ο), Σουλιώτισσα (η), σουλιώτικος, -η, -ο [1895]. [ΕΤΥΜ. 
< αλβ. suli «αιχµηρή κορυφή (βουνού)»]. 

σουλούπι (το) {σουλουπ-ιού | -ιών} 1. (για πρόσ.) η εξωτερική εµφά-
νιση, η σωµατική διάπλαση (κάποιου): ωραίο | συµµετρικό ~ || από ~ 
δεν λέει τίποτα, αλλά έχει καλή ψυχή! ΣΥΝ. παρουσιαστικό 2. το πε-
ρίγραµµα, το σχήµα πράγµατος: σ' αυτό το µοντέλο µού αρέσει το ~ 
του || αυτό το βάζο έχει ωραίο ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. üslup (µε ευφωνική αντιµετάθεση), πβ. κ. γρουσούζης < τουρκ. 
ugursuz]. 

σουλουπωνω ρ. µετβ. {σουλούπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω σε (κά-
τι/κάποιον) καλύτερη ή την καλύτερη δυνατή εµφάνιση ή έκφραση, 
βελτιώνω την εµφάνιση (κάποιου): ~ το γραφείο | το σπίτι | τα µαλλιά 
µου || δεν άλλαξε το περιεχόµενο, απλώς του σουλούπωσε λίγο τη 
διατύπωση ΣΥΝ. τακτοποιώ, ευπρεπίζω 2. (µεσοπαθ. σουλουπώνοµαι) 
αποκτώ το σωστό ή ενδεδειγµένο παρουσιαστικό, γενικότ. το σωστό 
στυλ: έχει σουλουπωθεί, έµαθε να ντύνεται και να µιλάει σαν κύριος! 
|| σαν να σουλουπώθηκε λίγο αυτό το αχούρι, τώρα µοιάζει µε 
δωµάτιο! — σουλούπωµα (το). 

Σουλτάνα (η) γυναικείο όνοµα. 
σουλτάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα τού σουλτάνου 2. (συχνά 
και ως προσφώνηση χαϊδευτ. ή σκωπτ.) γυναίκα µεγαλωµένη ή συ-
νηθισµένη στις ανέσεις, που έχει εύκολη ζωή. 

σουλτανάτο (το) 1. το αξίωµα τού σουλτάνου 2. κράτος που ηγεµο-
νεύεται από σουλτάνο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sultanat]. 

σουλτανίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εκλεκτή ποικιλία αµπελιού µε 
σταφύλια χωρίς σπόρους, από τα οποία παράγεται κυρ. η γνωστή, 
ξανθή σταφίδα 2. σταφύλι τής παραπάνω ποικιλίας αµπελιού ΣΥΝ. 
ροζακί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sultanina < αραβ. sultani «αυτοκρατορική»]. 

σουλτάν µερεµέτ (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ο άγριος ξυλοδαρµός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sultan «σουλτάνος» + meremet «µερεµέτι»]. 

σουλτάνος (ο) 1. (από τον 11ο αι.) ηγέτης µουσουλµανικού κράτους 
2. καθένας από τους ηγέτες τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 3. (µτφ.) 
κάθε κυβερνήτης ή δεσπότης µε απόλυτες εξουσίες 4. (µτφ.-σκωπτ.) 
άνθρωπος συνηθισµένος στην εύκολη και άνετη ζωή, που ζει µέσα 
στα πλούτη και τα µεγαλεία: ξύπνησε ο ~ µας; (πβ. αγάς, πασάς, 
µπέης). — σουλτανικός, -ή, -ό [1836]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάς. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σουλτάνος < τουρκ. sultan < αραβ. sultan «κυρίαρχος, ηγεµόνας, 
άρχοντας»]. 

σουλφαµίδη (η) {σουλφαµιδών} ΦΑΡΜ. κάθε χηµική ένωση που συ-
νήθ. χρησιµοποιείται για την παρασκευή φαρµάκων κατά των βα-
κτηριακών µολύνσεων, τού σακχαρώδους διαβήτη, διαφόρων οιδηµά-
των, τής αρτηριακής υπέρτασης και τής ουρικής αρθρίτιδας. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. sulfamide < sulf(o)- (< λατ. sulphur | sulfur «θείο») + 
-amide (< am(monia) «αµµωνία») + παραγ. επίθηµα -ide]. 

σουλφαµιδόσκονη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. σκόνη από σουλφαµίδες 
που τοποθετείται σε πληγές. 

σούµα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το αποτέλεσµα τής άθροισης, το 
σύνολο ΣΥΝ. άθροισµα- ΦΡ. κάνω (τη) σούµα προσθέτω, υπολογίζω 
συνολικά: κάνε τη σούµα, να δούµε τι σου χρωστάω ΣΥΝ. σουµάρω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σοϋµ(µ)α < λατ. summa «σύνολο», θηλ. τού επιθ. 
summus «ολόκληρος, ανώτατος, ύψιστος»]. 

σούµα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αρωµατικό ρακί από πρώτη απόσταξη 
σύκων. [ΕΤΥΜ < τουρκ. soma, ινδικής προελ.]. 

σουµάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλυκό αναψυκτικό ποτό από γαλάκτω-
µα αµυγδάλου ΣΥΝ. αµυγδαλάδα. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < σούµα «είδος ποτού» + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. λε-
µον-άδα]. 

σουµάρω ρ. µετβ. {σούµαρ-α κ. -ισα} υπολογίζω ένα άθροισµα, κάνω 
τη σούµα (βλ.λ.): αν τα σουµάρεις, πόσο βγαίνουν όλα µαζί; ΣΥΝ. 
αθροίζω, προσθέτω. — σουµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σούµα + -άρω, 
πβ. κ. παρκ-άρω, γουστ-άρω]. 

Σουµελά (η) µονή τής Παναγίας στην Τραπεζούντα τού Πόντου, στο 
όρος Μελά, προπύργιο τού χριστιανισµού κατά την περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας- ερηµώθηκε µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο και η ει-
κόνα τής Παναγίας βρίσκεται σήµερα στο Βέρµιο Ηµαθίας. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. Σουµελά (στην ποντιακή διάλεκτο) < εις του Μελά, όν. τού 
όρους όπου βρισκόταν η µονή]. 

Σουµερία (η) αρχαία περιοχή στο νοτιότερο τµήµα τής Μεσοποτα-
µίας µεταξύ τού Τίγρη και τού Ευφράτη, όπου αναπτύχθηκε αξιόλο-
γος πολιτισµός (των Σουµερίων) και αργότερα έγινε γνωστή ως Βα-
βυλωνία. 



Σουµέριος 1626 σου pi ζω 
 

[ΕΤΥΜ. < νεολατ. Sumeria < ακκαδ. Sumeru, αγν. ετύµου]. 
Σουµέριος (ο) {Σουµερί-ου | -ων, -ους} µέλος αρχαίου λαού που κα-

τοικούσε στη Μεσοποταµία (4η χιλιετία π.Χ.) και είχε αναπτύξει 
αξιόλογη πολιτισµική δραστηριότητα (ναοδοµία, µεταλλουργία, αγ-
γειοπλαστική, σφηνοειδή γραφή). — σουµερι)α)κός, -ή, -ό. 

σουµιέ (το) → σοµιέ 
σούµο (το) {άκλ.} είδος ιαπωνικού αθλήµατος πάλης µεταξύ υπέρβα-

ρων παλαιστών. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. sumö «αγώνας, µάχη»]. 
sub voce (συντοµ. s.v., προφέρεται σουµπ βόκε ή και σουµπ βότσε) 

λατ.· ελλην. στη λέξη, στο λήµµα· ως παραποµπή σε λήµµα (εγκυκλο-
παίδειας, λεξικού) στο οποίο µπορεί να βρει κανείς µια πληροφορία. 

σούµπιτο επίρρ. (λαϊκ.) µε αιφνιδιαστική ταχύτητα, χωρίς καθυστέ-
ρηση ή προειδοποίηση: µε το που ήρθε, έφυγε ~ για κάτι έκτακτο! 

σούµπιτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που εµφανίζεται ή συµβαίνει απρό-
οπτα, αιφνιδιαστικά: ήρθε ~ απ' το αεροδρόµιο ΣΥΝ. ξαφνικός, αιφνι-
διαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. subito «αιφνίδιος, ξαφνικός, ταχύς» < λατ. subitus (< ρ. 
subire «εισέρχοµαι, προσέρχοµαι»)]. 

σουµπλιµέ (το) {άκλ.} ΧΗΜ. η ένωση τού διχλωριούχου υδραργύρου, 
µε περιορισµένη χρήση στη θεραπευτική λόγω τής τοξικότητας της, 
µε αντισηπτικές ιδιότητες, που καταπολεµεί τα παράσιτα και τη σύ-
φιλη- αλλιώς άχνη υδραργύρου (η). Επίσης σουµπλιµές (ο). [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. sublimé, µτχ. τ. τού p. sublimer «εξαχνώνω» < λατ. sublimare 
«υψώνω στον αέρα, µετεωρίζω» < επίθ. sublimis «µετέωρος, υψηλός» < 
sub- «υπο→ + -limis, αβεβ. ετύµου, ίσως παράλλ. τ. τού επιθ. limus 
«λοξός, πλάγιος»]. 

σουµπρέτα (η) {σουµπρετών} 1. (σε θεατρικά έργα, όπερες κ.λπ.) χα-
ρακτηριστικός ρόλος υπηρέτριας ή καµαριέρας, που εκδήλωνε έντο-
νη κοκεταρία, αναίδεια και είχε την τάση να µπλέκει σε ίντριγκες 2. 
ηθοποιός που υποδύεται τέτοιο ρόλο ή έχει καθιερωθεί σε τέτοιους 
ρόλους. — σουµπρετίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soubrette < προβηγκ. soubreto, θηλ. τού soubret «προ-
σποιητός, επιτηδευµένος» < παλαιότ. προβηγκ. soubrar < λατ. superare 
«υπερέχω, περισσεύω»]. 

σουναµιτισµός (ο) δοξασία ασιατικών λαών, κατά την οποία η επαφή 
µε νεαρά άτοµα µπορεί να προσφέρει τόνωση και µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής σε γερασµένους και εξασθενηµένους οργανισµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σουναµίτις, -ιδος, νεαρή παρθένα (πλήρες όνοµα 
Άβισάγ ή Σουναµίτις), η οποία, σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση 
(Π.∆. Χρονικών ΑΊ, 1-4), κοιµόταν µαζί µε τον ηλικιωµένο βασιλιά 
∆αβίδ προς το τέλος τής ζωής του]. 

σουνέτι (το) (στους µουσουλµάνους) η περιτοµή (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sünnet], 

Σούνιο (το) {Σουνίου} ακρωτήριο τής Α. Στερεάς Ελλάδας στο Ν. 
άκρο τού νοµού Αττικής· αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-Κολώνες (οι). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. Σούνιον, αγν. ετύµου], 

σουνίτης (ο) [1897] {σουνιτών}, σουνίτισσα (η) {σουνιτισσών} οπα-
δός µιας από τις δύο µεγάλες θρησκευτικές διαιρέσεις τού ισλαµι-
σµού (µαζί µε τους σιίτες), που θεωρεί τους τέσσερεις πρώτους χαλί-
φες ως νόµιµους διαδόχους τού Μωάµεo και τονίζει τη σηµασία τής 
παραδοσιακής κοινωνικής πρακτικής, των απόψεων και των εθίµων 
τής κοινότητας ως βάση τού ισλαµικού ∆ικαίου· ο ορθόδοξος µου-
σουλµάνος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sunnite < αραβ. sunni < sunnâh «µονοπά-
τι, κανόνας, δρόµος»]. 

σουξέ (το) {άκλ.} 1. η, συνήθ. εφήµερη, επιτυχία, η µεγάλη απήχηση 
(προσώπου ή πράγµατος σε οικονοµικό, επαγγελµατικό, προσωπικό 
κ.λπ. επίπεδο): µε την τελευταία του ταινία πιστεύει ότι θα κάνει ~! || 
έχει µεγάλο ~ στις γυναίκες 2. (συνεκδ.) ό,τι ή όποιος σηµειώνει κυρ. 
εµπορική επιτυχία: συλλογή µε ~ τού '50 || το έργο έκοψε χιλιάδες 
εισιτήρια και ήταν το µεγάλο περσινό ~. — (υποκ.) σουξεδάκι (το), 
(µεγεθ.) σουξεδάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. succès < λατ. successus, µτχ. τ. τού ρ. succedere «προ-
χωρώ, προσέρχοµαι» (< sub- «υπο→ + cedere «προχωρώ»)]. 

σουξεδιάρης (ο)  {σουξεδιάρηδες}, σουξεδιάρα (η)  {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο (συνήθ. τραγουδιστής) που επιδιώκει την εφή-
µερη επιτυχία, το σουξέ. — σουξεδιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < σουξέ, 
κατ' αναλογίαν προς ουσ. σε -ες, -έδες, λ.χ. χαβαλεδ-ιάρικυς]. 

σούξου-µούξου-τού (τα) {άκλ.} (εκφραστ.) τα µου-σου-τού (βλ.λ.): 
βαρέθηκα τα ~· πες µου καθαρά τι θες! 
[ΕΤΥΜ < µου-σου-του (γεν. εν. τής προσ. αντωνυµίας) µε προσθήκη 
τού στερητ. ξε-]. 

σούπα (η) {δύσχρ. σουπών} 1. ρευστό ή παχύρρευστο φαγητό από ζω-
µό κρέατος, πουλερικού, ψαριού ή βρασµένων λαχανικών ή ακόµα µε 
βασικά υλικά το αλεύρι, την κρέµα γάλακτος ή το γάλα µε την προ-
σθήκη καρυκευµάτων, χορταρικών κ.λπ., που σερβίρεται σε βαθιά 
πιάτα ή µπολ, χρησιµοποιείται ως ορεκτικό ή συµπληρωµατικό πιάτο 
αλλά και ως βασική αναρρωτική τροφή κυρ. µετά από εγχειρήσεις 2. 
(καθηµ.) κάθε τροφή που είναι ή γίνεται πολύ ρευστή, αραιή: βάλε το 
παγωτό στο ψυγείο, να µη γίνει ~! 3. (µτφ.-αργκό) το σώριασµα κά-
ποιου στο έδαφος από γλίστρηµα: έφαγε µια ~ µπροστά σε όλη την 
παρέα 4. (µτφ. για θεάµατα) οτιδήποτε είναι χαλαρό, χωρίς συνοχή ή 
ένταση, χωρίς συγκινήσεις· καθετί το αδιάφορο και ανιαρό: το µατς 
ήταν ~. — (υποκ.) σουπίτσα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. soupe < δηµώδ. λατ. suppa «µουσκεµένο ψωµί», γερµ. 
αρχής_, πβ. αρχ. σκανδ. soppa, αρχ. αγγλ. sopp (ίδια σηµ.)]. 

σουπε (το) {άκλ.} µεταµεσονύκτιο δείπνο µε κρύα πιάτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γεύµα. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. souper < soupe «σούπα» (βλ. λ. σούπα)]. 
σούπερ επίθ. {άκλ.} 1. (καθηµ.) αυτός που προκύπτει ή εκδηλώνεται 
σε εξαιρετικό βαθµό, ξεπερνώντας κάθε ανάλογο ή όµοιο του: ~ ιδε-
ολόγος | αγωνιστής | εθνικιστής || ~ αυτοκίνητο | ντύσιµο | µακιγιάζ | 
ευκαιρία | προσφορά ΣΥΝ. καταπληκτικός 2. σούπερ (βενζίνη) βεν-
ζίνη µε µεγαλύτερη αναλογία οκτανίων στη σύνθεση της, κατ' αντι-
διαστολή προς την απλή. [ΕΤΥΜ < αγγλ. super < λατ. super «πάνω, 
υπέρ»]. 

σούπερµαν (ο) {άκλ.}, σουπεργούµαν (η) {άκλ.} 1. ήρωας των κόµικς 
µε υπερφυσικές δυνάµεις, τις οποίες αξιοποιούσε βοηθώντας ή 
σώζοντας τους ανθρώπους και πολεµώντας το κακό 2. (µτφ.) κάθε 
πρόσωπο µε εξαιρετικές ή υπερφυσικές δυνάµεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
superman «υπεράνθρωπος»]. 

σουπερµάρκετ κ. σούπερ-µάρκετ (το) {άκλ.} ελλην. υπεραγορά-
µεγάλο κατάστηµα λειανικής πώλησης, που διαθέτει µε σύστηµα αυ-
τοεξυπηρέτησης µεγάλη ποικιλία τροφίµων και άλλων προϊόντων οι-
κιακής χρήσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
supermarket «υπεραγορά»]. 

σουπερστάρ κ. σούπερ-σταρ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο πολύ διακε-
κριµένο ή επιτυχηµένο, κυρ. καλλιτέχνης ή αθλητής που χαίρει ευ-
ρείας αναγνωρίσεως και µεγάλου θαυµασµού και συνήθ. απαιτεί πο-
λύ υψηλά ποσά ως αµοιβή (για τις υπηρεσίες που προσφέρει), ο µε-
γάλος σταρ: ~ τής πολιτικής | των γηπέδων | τού Χόλλυγουντ | τής µό-
δας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. superstar]. 

σουπιά (η) 1. θαλασσινό µαλάκιο πεπλατυσµένου σχήµατος, που 
µοιάζει µε το καλαµαράκι και απαντά σχεδόν σε όλες τις θάλασσες, 
γνωστό για το µελάνι που χύνει, όταν νιώθει ότι κινδυνεύει 2. (συ-
νεκδ.) φαγητό που παρασκευάζεται µε βάση το κρέας τού µαλακίου 
αυτού: ~ γιαχνί | τηγανητή | κρασάτη 3. (µτφ.) άνθρωπος που ξέρει 
να κρύβεται, να καλύπτεται µε πονηριά και να ενεργεί µε µυστικό-
τητα, που παραπλανά προσποιούµενος τον ήσυχο και αδιάφορο: Εί-
ναι αυτός µια ~! Μην κοιτάς που το παίζει αθώος! ΣΥΝ. αλεπού. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. σηπία (βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /u/ υπό την επί-
δρ. τού χειλικού -π- (πβ. κ. κατηφής - κατσούφης)]. 

σουπιέρα (η) {σπαν. σουπιερών} µεγάλο και βαθύ πιάτο ή σκεύος για 
το σερβίρισµα τής σούπας. [ΕΤΥΜ. < σούπα + παραγ. επίθηµα -ιέρα, 
πβ. κ. σαλατ-ιέρα]. 

σουπίνο (το) ελλην. ύπτιο- ρηµατικός τύπος τής λατινικής γλώσσας, 
µε τον οποίο δηλώνεται ο σκοπός ή η αναφορά. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
supinum, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. supinus «ύπτιος -παθητικός, 
απαθής» (< sub «υπό»)]. 

σουπιοκόκκαλο (το) ο λευκός σκελετός τής σουπιάς, σχήµατος πε-
πλατυσµένου ελλειψοειδούς, που αποτελείται από πορώδη άλατα 
ασβεστίου και πυριτικού µαγνησίου. 

σουπλά (το) {άκλ.} αντικείµενο από ποικίλα υλικά (πλαστικό, ανθε-
κτικό χαρτί, ύφασµα κ.ά.), πάνω στο οποίο ακουµπάµε ζεστό σκεύος 
ή τοποθετούµε το σερβίτσιο τού φαγητού και το πιάτο αντί τραπεζο-
µάντηλου. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. dessous-de-plat (κατ' αναλογίαν προς το σουβέρ) < 
dessous de «κάτω από» + plat «πιάτο»]. 

supra λατ. (προφέρεται σούπρα) ελλην. ανωτέρω- πιο πάνω (ως ένδει-
ξη σε παραποµπές κειµένων). 

σούρα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το δίπλωµα, µάζεµα υφάσµατος ή ενδύ-
µατος έτσι, ώστε να σχηµατίζονται συνεχείς πτυχώσεις: η φούστα 
κάνει ~ στη µέση ΣΥΝ. πτύχωση. — (υποκ.) σουρίτσα (η). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < σουρώνω1 (υποχωρητ.(, βλ.λ.]. 

σούρα' (η) το µεγάλο µεθύσι ΣΥΝ. σούρωµα. 
[ΕΤΥΜ. < σουρώνω2 (υποχωρητ.)]. 

σούρα3 (η) καθένα από τα κεφάλαια τού Κορανίου. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. sürah «σειρά, στήλη»]. 

σουραύλι (το) {σουραυλ-ιού | -ιών} πνευστό µουσικό όργανο, ο λαϊ-
κός ή ποιµενικός αυλός, η φλογέρα. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. συραύλιον (µε τροπή τού /i/ σε /u/, πβ. κ. ξυράφι 
- ξουράφι), πιθ. από συµφυρµό των λ. σϋριγξ και αυλός]. 

σουραυλίζω ρ. αµετβ. (σουραύλισα) παίζω σουραύλι. 
σούργελο (το) (µειωτ.) γελοίο πρόσωπο ή πράγµα, που γίνεται ο πε-

ρίγελως των άλλων: έγινε ~ στη γειτονιά του || εµφανίστηκαν κάτι 
σούργελα στην εκποµπή του. [ΕΤΥΜ Από συµφυρµό των λ. σούρνω (βλ. 
κ. σέρνω) + -γελο (< γέλιο)]. 

σουρεαλισµός (ο) παγκόσµιο καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό, ποιητικό 
και φιλοσοφικό κίνηµα που αναπτύχθηκε κυρ. στις αρχές τού 20ού 
αι., φθάνοντας στην ακµή του κατά τα χρόνια τού µεσοπολέµου, το 
οποίο επιδίωκε την υπέρβαση τού πραγµατικού και αισθητού και τό-
νιζε την υποσυνείδητη, µη λογική σηµασία των παραστάσεων, η 
οποία προκύπτει από την «αυτόµατη γραφή» (βλ. λ. γραφή) ή την εκ-
µετάλλευση τυχαίων εντυπώσεων, αναπάντεχων αντιθέσεων κ.λπ.: 
δύο µεγάλοι τού ~, ο κινηµατογραφιστής Μπουνιουέλ και ο ζωγράφος 
Νταλί, δηµιούργησαν την πρώτη σουρεαλιστική ταινία, τον 
«Ανδαλουσιανό Σκύλο» (1929) ΣΥΝ. υπερρεαλισµός. — σουρεαλιστι-
κός, -ή, -ό, σουρεαλιστικ-ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. surréalisme < sur «υπέρ, πάνω» (< λατ. 
super) + réalisme (βλ. κ. ρεαλισµός)]. 

σουρεαλιστής (ο), σουρεαλιστρια (η) {σουρεαλιστριών} οπαδός ή 
εκπρόσωπος τού σουρεαλισµού: ο Πικάσσο είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς - ζωγράφους. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. surréaliste (βλ. 
κ. σουρεαλισµός)]. 

σουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σούριξα} (λαϊκ.) σφυρίζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συρίζω (βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /u/, πβ. κ. ξυρίζω -
ξουρίζω]. 



Σουρινάµ 1627 σουτ2 
 

Σουρινάµ (το) {άκλ.} (ολλ. Republiek Suriname = ∆ηµοκρατία τού 
Σουρινάµ) κράτος στις Β. ακτές τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το 
Παραµαρίµπο, επίσηµη γλώσσα την Ολλανδική και νόµισµα το φλο-
ρίνι Σουρινάµ. — Σουριναµέζος (ο), Σουριναµέζα (η), σουριναµέζι-
κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ολλ. Suriname, από το όνοµα των αρχαίων κατοίκων του, των 
Surinem, αγν. ετύµου]. 

σούρισµα (το) {σουρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) το σφύριγµα 
(βλ.λ.). 

σουρλουλού (η) {σουρλουλούδες} 1. γυναίκα που συνηθίζει να τρι-
γυρνά στους δρόµους, που πηγαινοέρχεται µε φλύαρη, ατηµέλητη και 
ελαφριά διάθεση 2. (συνεκδ.) γυναίκα εύκολη στις σχέσεις και τις 
συναναστροφές της, αµφισβητούµενης ηθικής και µεµπτής διαγωγής. 
[ΕΤΥΜ. Ίσως < βεν. turlulu «ανόητος, άµυαλος»]. 

σουρµές (ο) {σουρµέδες} (λαϊκ.) µαύρο φυσικό χρώµα για το βάψιµο 
των βλεφαρίδων και των βλεφάρων. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sourmes]. 

σουρ(ν)τίνα κ. σουρδίνα κ. σορντίνα (η) (σουρ(ν)τινών} µουσικό 
εξάρτηµα που µειώνει την ένταση τού ήχου και µεταβάλλει το ηχό-
χρωµα τού µουσικού οργάνου, στο οποίο τοποθετείται και προσαρ-
µόζεται. 
[ETYM. < γαλλ. sourdine < ιταλ. sordina < sordo «κουφός» (< λατ. 
surdus)]. 

σούρνω ρ. µετβ. {έσουρα} (λαϊκ.) σέρνω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σύρω 
(βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /u/ (πβ. κ. ξυράφι - ξουράφι) και επίθηµα -νω 
κατά το σχήµα έσπειρα - σπέρνω, έγειρα -γέρνω]. 

σουροµαδώ ρ. µετβ. {σουροµαδάς... | σουροµάδ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (λαϊκ.) 1. αρπάζω (κάποιον) από το µαλλί, τραβώ (κάποιον) 
για να του βγάλω τα µαλλιά ΣΥΝ. σουροµαλλιαζω 2. (µεσοπαθ. σου-
ροµαδιέµαι) τραβώ τα µαλλιά µου σε πλήρη απόγνωση ή βαθιά θλί-
ψη, θρηνώντας. — σουροµάδηµα (το). [ΕΤΥΜ. < *συροµαδώ (βλ. λ. 
σούρνω ) < σύρω + µαδώ]. 

σουροµαλλιαζω ρ. µετβ. {σουροµαλλιάσ-τηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) αρ-
πάζω και τραβώ (κάποιον) από τα µαλλιά ΣΥΝ. σουροµαδώ 2. (µεσο-
παθ. σουροµαλλιάζοµαι) µαλλιοτραβιέµαι, παλεύω µε κάποιον αρ-
πάζοντας τον από τα µαλλιά. [ΕΤΥΜ. < *συροµαλλιάζω (βλ. λ. 
σούρνω) < σύρω + µαλλιάζω]. 

σουρουκλεµές (ο) {σουρουκλεµέδες} (εκφραστ.-λαϊκ.) ο σουρ-
τούκης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ρ. sürüklenmek «σέρ\Όµαι, τραβιέµαι - διάγω ανήθι-
κηζωή»]. 

σούρουπο (το) η ώρα µετά τη δύση και πριν από τη νύχτα ΣΥΝ. δει-
λινό, λυκόφως, σουρούπωµα, σύθαµπο, µούχρωµα. [ΕΤΥΜ. < 
*σύρρυπον < συν- + ρύπος (πβ. κ. σύ-θαµπο), µε τροπή τού δεύτερου 
/i/ και προληπτ. αφοµοίωση]. 

σουρούπωµα (το) {σουρουπώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ώρα που πέφτει 
ο ήλιος, η ώρα τού δειλινού ΣΥΝ. µούχρωµα, δειλινό. 

σουρουπωνει ρ. απρόσ. {σουρουπωσε} έρχεται η νύχτα, αρχίζει να 
βραδιάζει ΣΥΝ. νυχτώνει· ΦΡ. (παροιµ.) ακόµα δεν εσουρούττωσε και 
µας καληµερίζεις για άτοµα εκτός χρόνου και τόπου, που δεν έχουν 
αίσθηση τού τι γίνεται ή τι λένε. 

σούρσίµο (το) → σύρσιµο 
σούρτα-φέρτα (τα) {άκλ.} (εκφραστ.-οικ.) 1. η συνεχής και επανα-
λαµβανόµενη µετακίνηση σε έναν τόπο ή διαφορετικούς τόπους, η 
ανταλλαγή επισκέψεων και κατ' επέκτ. η ανάπτυξη σχέσεων: δεν µου 
αρέσουν τα πολλά ~ της στο σπίτι ενός ξένου ΣΥΝ. πηγαινέλα 2. η 
αναποτελεσµατική και άσκοπη δραστηριότητα, ο άδικος, µάταιος 
κόπος για κάτι: τι τα θες αυτά τα -, αφού δεν κερδίζεις τίποτα! 
[ΕΤΥΜ. < σούρ' τα φέρ' τα, προστ. των ρ. σούρνω και φέρνω]. 

σούρτης (ο) -+ σύρτης 
σουρτουκευω ρ. αµετβ. {σουρτούκεψα} (λαϊκ.) είµαι ή γίνοµαι 

σουρτούκης, περιφέροµαι άσκοπα, αλητεύω. — σουρτούκεµα (το). 
σουρτούκης (ο) {σουρτούκηδες}, σουρτούκα (η) (εκφραστ.-λαϊκ.) 

πρόσωπο που έχει συνήθεια να γυρνά στους δρόµους, που του αρέσει 
το σουρτούκεµα (να αλητεύει και να ζει άστατα και ρέµπελα) ΣΥΝ. 
αλήτης, ανεπρόκοπος, αχαΐρευτος. Επίσης σουρτούκω (η). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. sürtük]. 

σούρωµα (το) [µεσν.] {σουρώµατος} 1. το στράγγισµα (πράγµατος): 
το ~ των µακαρονιών | των χόρτων · 2. η πτύχωση από το δίπλωµα 
υφάσµατος ΣΥΝ. σούρα · 3. το µεγάλο µεθύσι ΣΥΝ. µεθοκόπηµα, µε-
θοκόπι. 

σουρώνω1 ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σούρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
βγάζω το νερό από (κάτι), στραγγίζω µε φίλτρο ή σουρωτήρι: ~ τα 
µακαρόνια | το χαµοµήλι | το τσάι · 2. (για υφάσµατα, ενδύµατα 
κ.λπ.) δηµιουργώ πτύχωση σε (κάτι): ~ το φόρεµα στη µέση ♦ (αµετβ.) 
3. έχω πτύχωση, κάνω ζάρες: το φόρεµα σουρώνει στη µέση και µετά 
πέφτει ίσια 4. (µτφ., για πρόσ.) αδυνατίζω, χάνω όγκο και δυνάµεις: 
έχει σουρώσει από τις δίαιτες ΣΥΝ. µαζεύω, µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < 
σειρώνω (µε τροπή τού /ί/ σε /u/, πβ. κ. σύρω - σούρνω) < µτγν. αειρω 
(·όω) «στραγγίζω, φιλτράρω» < αρχ. Σείριος (βλ.λ.)]. 

σουρώνω ρ. αµετβ. {σούρω-σα, -µένος} µεθώ, πίνω πολύ, περισσότε-
ρο από όσο αντέχω: σούρωσε για τα καλά, δεν ξέρει τι κάνει || (η µτχ. 
σουρωµένος, -η, -ο): «σουρωµένος θα 'ρθω πάλι στην παλιά µας γει-
τονιά» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. γίνοµαι στουπί | φέσι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, ίσως < τουρκ. sarhos «µεθυσµένος» ή < βεν. sur(o) «φελλός, 
πώµα»]. 

σουρωτήρι (το) {σουρωτηρ-ιού | -ιών} 1. µικρό σκεύος µε τρυπητό 
πλέγµα και λαβή στην άκρη για τη διήθηση αφεψηµάτων (λ.χ. χαµο-
µηλιού, µέντας κ.λπ.) και ροφηµάτων (λ.χ. γάλακτος) 2. µεγάλο µα- 

γειρικό κοίλο σκεύος µε τρύπες, µέσα στο οποίο αδειάζουµε βρα-
σµένα φαγητά (λ.χ. µακαρόνια), για να στραγγίσουν ΣΥΝ. στραγγι-
στήρι. 
[ΕΤΥΜ < σουρώνω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. στεγνω-τήρι, βουλ-
λω-τήρι κ.ά.]. 

σουρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει στραγγιστεί, που τον έχουν περάσει 
από σουρωτήρι ΣΥΝ. στραγγιστός, στραγγισµένος. 

σο u σα µ ά ΤΟ (το) γλυκό παρασκεύασµα από σουσάµι µε µέλι ή ζά-
χαρη ΣΥΝ. παστέλι. [ΕΤΥΜ· < µτγν. σησαµάτος < αρχ. σήσαµον (βλ. 
λ. σουσάµι)]. 

σουσαµένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει παρασκευαστεί ή πασπαλιστεί 
µε σουσάµι ΣΥΝ. σουσαµωτός. 

σουσάµι (το) {σουσαµ-ιού | -ιών} ο εδώδιµος σπόρος τής σουσαµιάς, 
από τον οποίο εξάγεται το σουσαµόλαδο και χρησιµοποιείται ευρέως 
για να δίνει ξεχωριστό άρωµα και γεύση στο ψωµί, αλλά και σε άλ-
λα αρτοποιήµατα και γλυκύσµατα· ΦΡ. σουσάµι, άνοιξε! για κάθε 
αποτελεσµατικό, δραστικό µέσο, που µοιάζει να εκπληρώνει µια επι-
θυµία µε θαυµατουργό τρόπο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σησάµιον (µε τροπή /i/ → /u/, πβ. κ. σουπιά - σηπία), 
υποκ. τού αρχ. σήσαµον <εβρ. Sumsöm, πβ. κ. αραµ. Süm-Ssmä, ακκαδ. 
SamaSSammu(m), φοιν. SSmn. To λατ. sësamum (> γαλλ. sésame) είναι 
δάνειο από την Ελληνική. Η φρ. σουσάµι, άνοιξε! ανάγεται στο ανα-
τολίτικο παραµύθι «o Αλί Μπαµπά και οι σαράντα κλέφτες», όπου 
αυτές οι λ. χρησίµευαν ως µαγικό πρόσταγµα για να ανοίξει η πόρτα 
τής σπηλιάς των κλεφτών]. 

σουσαµιά (η) φυτό που καλλιεργείται συστηµατικά στις περιοχές τής 
Απω και Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Ελλάδα, για τους εδώ-
διµους, ελαιούχους σπόρους του. 

σουσαµόλαδο (το) φυτικό έλαιο που εξάγεται από τους σπόρους τής 
σουσαµιάς. Επίσης (λόγ.) σησαµέλαιο [1880]. 

σουσαµόπιτα (η) {δυσχρ. σουσαµοπιτών} πίτα που παρασκευάζεται 
από σουσάµι, που φτειάχνεται µε σπόρους σουσαµιάς ειδικά επε-
ξεργασµένους, ώστε να έχει αφαιρεθεί το λάδι τους. 

σουσαµωτός, -ή, -ό αυτός που έχει παρασκευαστεί ή πασπαλιστεί µε 
σουσάµι ΣΥΝ. σουσαµένιος. 

σούσι (το) {άκλ.} παραδοσιακό γιαπωνέζικο φαγητό από κρύο ρύζι µε 
φέτες µαριναρισµένου ωµού ψαριού και φύκια. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. 
sushi, κατά λέξη «είναι ξινό»]. 

σουσού (η) {σουσούδες} ως χαρακτηρισµός νεόπλουτης, µεγαλοµα-
νούς και ψευτοαριστοκράτισσας γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chouchou «αγαπηµένος, ευνοηµένος», 
διπλασιασµένος τ. τού chou (επίσης τρυφερή προσφώνηση, λ.χ. mon 
chou!), αρχική σηµ. «λάχανο». Η λ. µεταφέρθηκε στην Ελληνική χάρις 
στην κωµωδία τού ∆. Ψαθά Μαντάµ Σουσού (ΐ940)]. 

σουσουδίστικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από το υπεροπτικό 
ύφος των νεόπλουτων και από µεγαλοµανία. [ΕΤΥΜ. < σουσού, 
κατά το µωρουδίστικος]. 

σουσούµι (το) {σουσουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ξεχωριστό και προ-
σωπικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 2. τα χαρακτηριστικά τού προσώ-
που ως το κατεξοχήν διακριτικό γνώρισµα κάποιου 3. το χαρακτηρι-
στικό παρατσούκλι που δίνεται σε κάποιον ΣΥΝ. παρανόµι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < *συσσήµιον (µε τροπή τού /i/ σε /u/, πβ. κ. σησάµι -σουσάµι 
και αφοµοίωση), υποκ. τού µτγν. σύσσηµον« αναγνωριστικό σηµείο, 
σύµβολο» < συ- (< συν-) + -σηµον< σήµα]. 

σουσουµιάζω ρ. αµετβ. {σουσούµιασα} (λαϊκ.) 1. αποδίδω περιγρα-
φικά την εµφάνιση κάποιου, τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του 
2. (ειδικότ.) εκφράζω τον θαυµασµό µου για την οµορφιά τού προσώ-
που κάποιου, εγκωµιάζω τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του. 

σουσουράδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτό ωδικό πτηνό µε έντονα 
χρώµατα στο φτέρωµά του, γνωστό για τη χαρακτηριστική ουρά του, 
την οποία κουνά πάνω-κάτω 2. (µτφ.-σκωπτ.) (α) η νεαρή συνήθ. γυ-
ναίκα, που συµπεριφέρεται ελαφρόµυαλα και απερίσκεπτα ή µε µα-
ταιοδοξία: «~, -, ψέµατα µου λες αράδα» (λαϊκ. τραγ.) (β) άτακτο κο-
ριτσάκι. — (υποκ.) σουσουραδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < *σεισουράδα (µε προληπτ. αφοµοίωση) < *σεισούρα (< σείω, 
πβ; αόρ. έ-σεισ-α, + ουρά) + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

σούσουρο (το) 1. ο χαµηλής εντάσεως θόρυβος, συνήθ. από τις ταυ-
τόχρονες οµιλίες ανθρώπων: το σχόλιο του προκάλεσε - στο ακροα-
τήριο || έγινε - στην τάξη µε την είσοδο τού δασκάλου 2. (µτφ.) η φη-
µολογία ή σκανδαλολογία για κάποιον ή κάτι: η καταγγελία εναντίον 
του ξεσήκωσε µεγάλο - στους κύκλους του. [ΕΤΥΜ < ιταλ. sussurro 
«ψίθυρος» < λατ. susurrum, εκφραστ. λ.]. 

σουσπασιόν (η) → σισπανσιόν 
σούστα (η) {σουστών} 1. το ελατήριο: οι ~ τού κρεβατιού 2. άµαξα 

δύο τροχών, που την τραβάει ένα άλογο και τής οποίας η καρότσα 
στηρίζεται στον άξονα των τροχών µε ελατήρια 3. σύστηµα από δύο 
µικρά στρογγυλά µεταλλικά ή πλαστικά κοµµάτια, το ένα από τα 
οποία έχει µικρό ελατήριο και µία προεξοχή που µπαίνει µε ελαφρά 
πίεση στην κοιλότητα τού άλλου κοµµατιού ασφαλίζοντας το κλεί-
σιµο, ώστε να συγκρατεί µαζί τα µέρη ενός ρούχου · 4. παραδοσια-
κός κρητικός χορός, στον οποίο οι χαρακτηριστικές κινήσεις των χο-
ρευτών είναι µικρά, συνεχόµενα πηδηµατάκια. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. susta 
< δηµώδ. λατ. *sustäre < λατ. suscitare «ανακινώ» < sub- «υπο→ + 
citare «κινώ ορµητικά, ανακινώ»]. 

σουτ1 επιφών. (εκφραστ.) ησυχία, σιωπή: ~! Μη µιλάς! || ~! Μη φωνά-
ζεις! ΣΥΝ. ούτε λέξη, κιχ, σιγά, σκασµός. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

σουτ^(το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ κ.ά. αθλήµατα) χτύ-
πηµα ή πέταγµα τής µπάλας προς την εστία (τέρµα) ή τη στεφάνη 
(καλάθι) τής αντίπαλης οµάδας, προκειµένου να σηµειωθεί γκολ ή 



σουτάρω 1628 σοφιστής 
 

πόντος: κάνω | ρίχνω - || έχει καλό - (ικανότητα στην εκτέλεση βο-
λών) || δυνατό | ελεύθερο (βλ.λ.) | µακρινό | τεχνικό | ξαφνικό | πονηρό 
| σκαφτό (µε το πόδι να µπαίνει µε απότοµη κίνηση κάτω από τη 
µπάλα σαν να σκάβει το χόρτο, δίνοντας της ώθηση προς τα πάνω) | 
ψηλοκρεµαστό (που δίνει καµπύλη τροχιά στη µπάλα, ώστε να κατα-
λήξει προς το τέρµα από πάνω προς τα κάτω) | συρτό ~ || ~ µε φάλτσο 
(µε χτύπηµα τής µπάλας µε το εξωτερικό ή εσωτερικό πλάι τού πα-
πουτσιού} || ~ µπανάνα (τεχνικό χτύπηµα, ώστε η µπάλα να διαγρά-
ψει καµπύλη τροχιά, όπως το σχήµα τής µπανάνας) || ~ για τρίποντο 
ΣΥΝ. βολή· ΦΡ. (οικ.) τρώω σουτ (από κάπου) µε διώχνουν κακήν-κα-
κώς (από κάπου). — (υποκ.) σουτάκι (το), (µεγεθ.) σούταρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shoot «πυροβολώ, εκτοξεύω, εκτινάσσω»]. 

σουτάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σούταρ-α κ. -ισα, -ισµένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(στο ποδόσφαιρο, µπάσκετ κ.λπ.) κάνω σουτ: ~ άουτ | από απόσταση 
| εύστοχα | για τρίποντο ♦ 2. (µετβ.) (αργκό για πρόσ.) ξεφορτώνοµαι, 
διώχνω, απολύω (κάποιον): τον σούταραν από την εταιρεία, µετά τις 
ατασθαλίες! — σουτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σουτ + επίθηµα -άρω, πβ 
κ. µαρκ-άρω, πασ-άρω]. 

σουτέρ (ο) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο, µπάσκετ κ.λπ.) παίκτης που κά-
νει σουτ: από την οµάδα λείπει ο καλός ~ || δεξιός/ αριστερός ~ (που 
σουτάρει µε το δεξί | αριστερό χέρι ή πόδι). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shooter (κατά τα γαλλ. προελ. ουσ. σε -έρ, λ.χ. φαρσ-έρ, 
ανιµατ-έρ) < shoot (βλ. κ. σουτ)]. 

σουτζουκάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό σουτζούκι 2. σουτζουκάκια 
(τα) πικάντικο φαγητό που παρασκευάζεται από µείγµα κιµά µε ποι-
κίλα καρυκεύµατα που πλάθεται σε µικρούς κυλίνδρους και συ-
µπληρώνεται συνήθως µε σάλτσα ντοµάτας: ~ σµυρναίικα | πολιτικά. 

σουτζούκι (το) {σουτζουκ-ιού | -ιών} 1. αποξηραµµένο λουκάνικο µε 
πολλά καρυκεύµατα και χαµηλά λιπαρά (µέχρι 5%) · 2. γλυκό παρα-
σκεύασµα από ξεραµµένη µουσταλευριά και καρύδια µε µακρόστε-
νο σχήµα (σαν λουκάνικο) (σουτζουκ λουκούµ). — (υποκ.) σουτζου-
κάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sucuk «λουκάνικο»]. 

σουτιέν (το) {άκλ.} ο στηθόδεσµος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soutien-gorge < soutien «υποστήριγµα» (< p. soutenir 
«συγκρατώ, υποστηρίζω» < λατ. sustinere «υποβαστάζω» < sub-
«υπο→ + tenére «κρατώ») + gorge «στήθος, λαιµός» (< λατ. gurges, 
-itis «στρόβιλος, βάραθρο»)]. 

σουφισµός (ο) ισλαµική αίρεση µυστικιστικού χαρακτήρα, κύρια 
χαρακτηριστικά τής οποίας είναι η έµφαση στον ασκητισµό, η προ-
σπάθεια επικοινωνίας µε τον Θεό µέσα από την ενορατική, την εσω-
τερική γνώση και την έκσταση τού πιστού. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. souf «µάλλινος», από το είδος τού ενδύµατος που φο-
ρούσαν οι ασκητές τής αίρεσης]. 

σουφλέ (το) {άκλ.} 1. έδεσµα ή γλύκυσµα που φουσκώνει στο ψήσι-
µο µε τη βοήθεια ενός µείγµατος από ασπράδια αυγών χτυπηµένα 
συνήθως µε γάλα: ~ τυριών | σπανάκι | σοκολάτα · 2. µαλακή κατα-
σκευή στο κάθισµα επίπλου που αποτελεί τη βάση όπου τοποθετού-
νται τα µαξιλάρια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. soufflé, µτχ. τού p. souffler 
«φυσώ, πνέω»]. 

Σουφλί (το) {Σουφλίου} πόλη τής Α. Θράκης στον νοµό Έβρου στα 
σύνορα µε την Τουρκία, γνωστό για την παραγωγή µεταξωτών υφα-
σµάτων. [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < τουρκ. sofulu «τόπος τού 
ασκητή»]. 

σούφρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. κάθε είδους πτύχωση από ζά-
ρωµα ή δίπλωµα ΣΥΝ. πτυχή, σούρα 2. (ειδικότ.) η ρυτίδα (βλ.λ.) 3. 
αδυνάτισµα τού βρέφους οφειλόµενο σε ελλιπή διατροφή, σε αθρε-
ψία · 4. (αργκό) ο σφιγκτήρας τού πρωκτού · 5. (αργκό) η παράνοµη 
οικειοποίηση ή αφαίρεση ξένων πραγµάτων ΣΥΝ. σούφρωµα, κλέ-
ψιµο. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < λατ. *sup(p)la < p. *supplâre < supplicare «ικετεύω, προ-
σκυνώ» < supplex, -icis, αρχική σηµ. «αυτός που κάµπτει τα γόνατα», 
< sub- «υπο→ + plicâre «πτυχώνω, διπλώνω»]. 

σουφραζέτα (η) {σουφραζετών} 1. (στην Αγγλία, τέλη 19ου και αρ-
χές 20ού αι.) γυναίκα που διεκδικούσε το δικαίωµα ψήφου για το φύ-
λο της, πριν από την τελική νοµική του κατοχύρωση το 1928 2. (κατ' 
επέκτ.) η φεµινίστρια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. suffragette < suffrage «ψήφος, δικαίωµα ψήφου» < λατ. 
suffragium (ίδια σηµ.) < p. suffringere «συντρίβω στο έδαφος» (ιδ. 
κοµµάτια κεράµου, τα οποία χρησιµοποιούσαν στις ψηφοφορίες) < 
sub- «υπο→ + frangere «θραύω, σπάζω»]. 

σούφρωµα (το) {σουφρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πτύχωση υφά-
σµατος από δίπλωµα ή ζάρωµα ΣΥΝ. πτυχή, πτύχωση, ζάρα, ζάρωµα 
2. (ειδικότ.) η ρυτίδα, η ρυτίδωση: το ~ των γηρατειών || το ~ των φρυ-
διών, όταν θυµώνει κάποιος · 3. (αργκό) κλοπή αντικειµένου ή χρη-
µάτων, που περνά απαρατήρητη ΣΥΝ. σούφρα. — (υποκ.) σουφρωµα-
τάκι (το) (σηµ. 1, 2). 

σουφρώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σούφρω-σα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 
1. (για υφάσµατα) αποκτώ ζάρες ή πτυχώσεις: το ύφασµα σούφρωσε 
στο πλύσιµο ΣΥΝ. µαζεύω, µπαίνω, ζαρώνω 2. (µτφ. για πρόσ.) αποκτώ 
ρυτίδες, χάνω την ακµή, τη σφριγηλότητά µου ♦ (µετβ.) 3. δηµιουργώ 
πτυχές σε ύφασµα: ~ ένα φόρεµα στη µέση ΣΥΝ. πτυχώνω 4. σχηµα-
τίζω ρυτίδες έκφρασης ζαρώνοντας (κάτι): ~ τα χείλη περιφρονητικά 
• 5. κλέβω, αρπάζω: του σούφρωσαν το πορτοφόλι µέσα στον συνω-
στισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. 
[ΕΤΥΜ < σούφρα (βλ.λ.). Απίθανη η αναγωγή στο ρ. συν-οφρυώνω 
(< αρχ. συνοφρυοϋµαι) για µορφολ. λόγους]. 

σοφά ρω ρ. αµετβ. {σοφάρισα} (λαϊκ.) κάνω τον σοφέρ, οδηγώ αυτο-
κίνητο: µαθαίνω να ~. Επίσης σοφεράρω. — σοφάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. chauffer (βλ. λ. σοφέρ)]. 

σοφάς (ο) {σοφάδες} 1. χαµηλό κρεβάτι ή καναπές µε αναπαυτικό 
παχύ στρώµα 2. χαµηλή και µικρή, συνήθ. ξύλινη εξέδρα, που τοπο-
θετούσαν στο εσωτερικό σπιτιού και τη χρησιµοποιούσαν για κατά-
κλιση και ανάπαυση. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sofa < apaß. suffah 
«µακρόστενος πάγκος»]. 

σοφέρ (ο) {άκλ.}, σοφερινά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} οδηγός αυτοκινή-
του, κυρ. υπάλληλος που επί πληρωµή οδηγεί το αυτοκίνητο τού ερ-
γοδότη του ή για λογαριασµό άλλου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chauffeur, αρχική σηµ. «θερµαστής», < p. chauffer 
«ζεσταίνω (τη µηχανή)» < δηµώδ. λατ. *calfâre < λατ. cal(e)facere 
(< calére «είµαι θερµός, φλέγοµαι» + facere «κάνω»)]. 

σοφεράντζα (η) (λαϊκ.) 1. (µειωτ.) ο επαγγελµατίας οδηγός αυτοκι-
νήτου, ο σοφέρ ή ο ταξιτζής 2. (οικ.) ο ικανός και πεπειραµένος οδη-
γός. 
[ΕΤΥΜ < σοφέρ + παραγ. επίθηµα -άντζα (< βεν. -anza), πβ. κ. µπροστά 
ντζα, µαστορ-άντζα]. 

σοφεράρω ρ. → σοφάρω 
σοφερίνα (η) → σοφέρ 
σοφηλιάζω ρ. µετβ. {σοφήλιασα} τοποθετώ (κάτι), ώστε να εφάπτε-

ται, να εφαρµόζει σε κάτι άλλο ΣΥΝ. συναρµόζω, εφαρµόζω. [ΕΤΥΜ 
< συφηλιάζω (µε παρετυµολ. επίδρ. των λεξικών προθηµάτων ισο-, 
εσω-) < συ(ν)- + φηλιάζω < θηλιάζω]. 

Σοφία (η) 1. όνοµα βασιλισσών τού Βυζαντίου και τής νεότερης επο-
χής 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. σοφία (βλ.λ.)]. 

σοφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η βαθιά πνευµατικότητα και η ικανότητα 
κάποιου να κάνει βαθιές αναλύσεις στα γεγονότα, να συσχετίζει 
στοιχεία, να κατανοεί την πραγµατικότητα και να αξιοποιεί την πεί-
ρα και τις γνώσεις του παράγοντας λογικές, ωφέλιµες κρίσεις και δί-
νοντας σωστές και δίκαιες συµβουλές· ΦΡ. αρχή σοφίας φόβος Κυ-
ρίου (Π.∆. Παροιµ. 1,7) για να δηλωθεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να συ-
ναισθάνεται πως η σοφία του είναι πεπερασµένη έναντι τής σοφίας 
τού Θεού 2. το σύνολο των γνώσεων και των πνευµατικών κατακτή-
σεων, όπως αποτυπώθηκαν σε κείµενα, έργα τέχνης κ.λπ. ή παραδό-
θηκαν προφορικά: η ~ των λαών || η ~ των αρχαίων σε ένα πολύτοµο 
έργο || λαϊκή ~ (όπως αποτυπώνεται σε παροιµίες και φράσεις µε δι-
δακτικό χαρακτήρα) 3. η γνώση και η σωστή κρίση: ένα πολύτιµο έρ-
γο, φτειαγµένο µε ~ και µόχθο 4. (α) η τέλεια γνώση και δίκαιη κρίση 
ως ιδιότητα τού Θεού: η τού Θεού αγία ~ (β) Σοφία Σολοµώντος 
απόκρυφο βιβλίο που περιέχεται στην ελληνική µετάφραση τής Π.∆. 
από τους Εβδοµήκοντα 5. (ειρων.) λόγος ή σχόλιο που στερείται ου-
σίας, που δίνει την εντύπωση τού σπουδαίου, αλλά στην πραγµατι-
κότητα είναι χωρίς βάθος και αξία: σιγά τη ~ που σον είπε! || άρχισε 
τις ~ του πάλι! [ΕΤΥΜ. αρχ. < σοφός (βλ.λ.)]. 

Σόφια (η) η πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας. [ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής 
πόλεως οφείλεται στον βυζαντινό ναό τής Αγίας Σοφίας, τον οποίο οι 
Οθωµανοί µετέτρεψαν σε τζαµί κατά τον 14ο αι., έδωσαν όµως το 
όνοµα του στην πόλη. Ωστόσο, η ιστορία τής Σόφιας είχε ξεκινήσει 
από τον Ιο αι. µ.Χ., όταν οι Ρωµαίοι κατακτητές την ονόµασαν 
Serdica (< Serdi, θρακικό φύλο που είχε ιδρύσει αποικία στην 
περιοχή τον 8ο αι. π.Χ.), ενώ συχνά απαντά και το συνοδευτικό Ulpia 
(Serdica), προς τιµήν τού αυτοκράτορα Marcus Ulpius Trajanus. H 
παρεφθαρµένη ονοµ. Sredets (< Serdica) επικρατούσε στην πόλη από 
τον 8ο ώς τον 14ο αι. µ.Χ. (κατά τη διάρκεια τού δεύτερου βουλγ. 
κράτους), µέχρις ότου επιβλήθηκε από τους Τούρκους το όνοµα 
Sofiya]. 

Σοφιανός (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < 
σοφία + παραγ. επίθηµα -ανός]. 

σοφίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {σοφίστηκα} δηµιουργώ µε τη σκέψη, 
κατασκευάζω (κάτι) µε τη φαντασία µου (για να εντυπωσιάσω ή να 
ξεφύγω από δύσκολη θέση): πάντα κάτι θα σοφιστεί, για να ξεφύγει 
ακόµα και την τελευταία στιγµή || ~ δικαιολογία | ψέµα | ιστορία | 
λύση ΣΥΝ. επινοώ, σκαρφίζοµαι, µηχανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετι-
κός. 

σόφισµα (το) [αρχ.] {σοφίσµ-ατος | -ατα, -άτων) ο σκοπίµως εσφαλ-
µένος και παραπλανητικός συλλογισµός, που επιδιώκει να πείσει µε 
λογικοφανή συµπεράσµατα, τα οποία αντικρούονται δύσκολα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιχείρηµα. 

σοφιστεία (η) [µτγν.] {σοφιστειών} 1.η τέχνη τού σοφιστή 2. το σό-
φισµα, ο ηθεληµένα εσφαλµένος αλλά και λογικοφανής συλλογισµός, 
που οδηγεί σε παραπλανητικά συµπεράσµατα: προσπαθεί πάλι να µας 
πείσει µε τις ~ του. σοφιστεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε 
ενεστ.} καταφεύγω συστηµατικά σε σοφιστείες, χρησιµοποιώ 
σοφίσµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. σοφιστής (ο) 1. (στην κλασική 
αρχαιότητα) (α) ευρυµαθής δάσκαλος που επί πληρωµή προσέφερε τις 
γνώσεις του στους χώρους τής φιλοσοφίας, τής ρητορικής, τής 
γραµµατικής, τής µουσικής, τής ποίησης, τής ιστορίας, των φυσικών 
επιστηµών κ.λπ., κυρ. ταξιδεύοντας στις διάφορες ελληνικές πόλεις (β) 
(κακόσ.) δάσκαλος αµφισβητούµενων γνώσεων που επαγγελµατικά 
εκπαίδευε τους µαθητές του προτάσσοντας την αποτελεσµατικότητα 
των λόγων έναντι τής αλήθειας, κάνοντας τους ικανούς να πείθουν, 
ανεξάρτητα από την ορθότητα των απόψεων, των θέσεων τους και 
ασχέτως των µέσων που θα µετέρχονταν 2. (συνεκδ.) αυτός που 
καταφεύγει σε σοφίσµατα για να πείσει, που χρησιµοποιεί σκοπίµως 
παραπλανητικά επιχειρήµατα ή λόγια, που εξαπατά µε τις λέξεις ΣΥΝ. 
απατεώνας, κατεργάρης, πλανευτής. 



σοφιστικέ 1629 σπάζω 
 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. σοφίζοµαι < σοφός. Ενώ η λ. σοφιστής είχε αρχικώς την 
αναµενόµενη σηµ. εκείνου που είναι έµπειρος και επιδέξιος στην τέχνη, τη 
ρητορεία και την επιστήµη, από τα µέσα τού 5ου αι. π.Χ. ο όρ. αποδιδόταν 
αποκλειστικά µε µειωτικό τρόπο στους επαγγελµατίες δασκάλους και 
ρήτορες, οι οποίοι επ' αµοιβή δίδασκαν στους µαθητές τους στοιχεία τής 
πρακτικής ζωής, πώς να νικούν σε λογοµαχίες και πώς να χρησιµοποιούν την 
ευγλωττία τους. Στη διατήρηση αυτής τής µειωτικής σηµ. (που συχνά αδικεί 
το έργο των σοφιστών) σπουδαίο ρόλο διαδραµάτισαν τα συγγράµµατα τού 
Πλάτωνος και τού Αριστοτέλη, αντιπάλων των σοφιστών]. 

σοφιστικέ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει αναπτύξει µια πνευµατική ή αισθητική 
λεπτότητα: ~ ύφος | βλέµµα | διατύπωση 2. αυτός που ταιριάζει σε 
καλλιεργηµένα, εκλεπτυσµένα γούστα: ~ µουσική | ντύσιµο | γυαλιά | χτένισµα 
3. αυτός που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, εκζήτηση ΣΥΝ. 
πολύπλοκος, περίπλοκος. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. sophistiqué < µεσν. λατ. 
sophisticatus < sophisticus < αρχ. σοφιστικός (< σοφιστής)}. 

σοφιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σοφιστή: ~ διδασκαλία | 
έργο 2. αυτός που είναι χαρακτηριστικός των σοφιστών, που επιδιώκει την 
παραπλάνηση µε τα λόγια: - συλλογισµός | επιχείρηµα ΣΥΝ. απατηλός, 
ψευδής, παραπλανητικός 3. σοφιστική (η) η τέχνη τού σοφιστή: η αρχαία ~. 
— σοφιστικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

σοφίτα (η) {σπάν. σοφίτων} 1. το τµήµα ενός σπιτιού που βρίσκεται ακριβώς 
κάτω από τη στέγη του ή σε ένα µέρος τής ταράτσας του 2. δωµάτιο ή σύνολο 
δωµατίων που βρίσκονται σε αυτό το τµήµα τού σπιτιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. soffitta < soffitto «οροφή, σοφίτα» < δηµώδ. λατ. *suffictus 
(αντί τού κλασικού suffixus) < λατ. suffigere «µπήγω, πασ-σαλώνω» (< sub- 
«υπο→ + figere «µπήγω, καρφώνω»)]. 

σοφόκλειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον Σοφοκλή, που έχει 
δηµιουργηθεί από αυτόν ή είναι χαρακτηριστικός του: ο «Οιδίπους Τύραννος» 
είναι µία από τις ~ τραγωδίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

Σοφοκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. ένας από τους τρεις µεγάλους αρχαίους Έλληνες 
τραγικούς ποιητές (µαζί µε τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη) (496-406 π.Χ.), 
που έζησε και πέθανε στην Αθήνα 2. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Σοφοκλής «ένδοξος για τη σοφία του» < σοφός + -κλής < 
κλέος «δόξα», πβ. κ. Περι-κλής, Θεµιστο-κλής]. 

σοφολογιοτατισµός (ο) (συνήθ. ειρων.) το χαρακτηριστικό ύφος των 
σοφολογιότατων (βλ.λ.), καθώς και κάθε µίµηση ή προσπάθεια µιµήσεως 
αυτού τού τρόπου σκέψεως, εκφράσεως και συµπεριφοράς ΣΥΝ. 
σχολαστικισµός. 

σοφολογιότατος (ο) [1811] {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων, -ους κ. -άτους} 1. (τον 
19ο αι.) άνθρωπος των γραµµάτων και των τεχνών µε εξαιρετική καλλιέργεια 
και ευρύτητα γνώσεων, ο σοφός λόγιος 2. (ειρων.) οπαδός τού 
σχολαστικισµού και τής ακραίας καθαρεύουσας ΣΥΝ. σχολαστικός. 

σοφολογιοτητα (η) [1744] {χωρ. πληθ.} 1. (τον 19ο αι.) τίτλος σοφού λογίου 2. 
ο σχολαστικισµός. 

σοφός, -ή, -ό 1. αυτός που γνωρίζει πολλά, έχει σωστή και δίκαιη κρίση και 
αξιοποιεί τις εµπειρίες του- αυτός που έχει σοφία (βλ.λ.): ο ~ ανώνυµος λαός | 
γέροντας || κι αν έµαθε πολλά απ' τα βιβλία, σοφός έγινε από τα λάθη του- ΦΡ. 
έτερος εξ ετέρου σοφός (έτερος εξ έτερου σοφός, από φρ. τού Βακχυλίδη) για 
να δηλωθεί ότι ο ένας γίνεται σοφός από τη σοφία τού άλλου, καθώς οι γνώσεις 
µεταδίδονται 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει ευρύτητα γνώσεων, ο εξαιρετικά 
πολυµα-θής: ~ δάσκαλος | επιστήµονας || οι πανεπιστηµιακοί ~ ΣΥΝ. ευρυµαθής 
ANT. άσοφος, απαίδευτος, αµαθής, αµόρφωτος· ΦΡ. οι εητά σοφοί οι επτά 
αρχαίοι Έλληνες (7ος-6ος αι. π.Χ.) που κατεξοχήν θαυµάστηκαν για τη σοφία 
τους: ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Βίας ο Πριηνεύς, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος, ο 
Σόλων ο Αθηναίος, ο Χίλων ο Λακεδαιµόνιος, ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, ο 
Κλεόβουλος ο Λίνδιος (Ρόδιος)· συχνά αναφέρονται µεταξύ των πλέον 
επιφανών για τη σοφία τους ανδρών ο Επιµενίδης ο Κρης, ο Ανάχαρσις ο 
Σκύθης κ.ά. 3. αυτός που διαθέτει την ευστροφία, την ευφυΐα να 
αντιλαµβάνεται γρήγορα και σωστά τα δεδοµένα: ~ ο νεαρός, ξέρει πού 
βρίσκεται το συµφέρον του! ΣΥΝ. έξυπνος, εύστροφος, ευφυής ANT. χαζός 4. 
(για πράγµατα, ενέργειες, λόγια κ.λπ.) αυτός που προκύπτει από βαθιά γνώση, 
που φανερώνει προνοητικότητα και σύνεση, ευθυκρισία και ευφυΐα: αυτή η 
επένδυση αποδείχθηκε - επιλογή και για τον ίδιο και για την εταιρεία || ~ 
κουβέντα! ΣΥΝ. εύστοχος, πετυχηµένος, επιτυχής, κατάλληλος ANT. άστοχος, 
ανεπιτυχής, απρόσφορος· ΦΡ. σοφόν το σαφές (σοφον το σαφές, Ευριπ. 
'Ορέστης 397) η εκφραστική ακρίβεια, η εύστοχη διατύπωση είναι ενδεικτική 
και χαρακτηριστική τής βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης τού σοφού. — σοφ-ά | 
-ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου· δεν ικανοποιούν οι προταθείσες 
συνδ. µε τις λ. σάφα, Σίσυφος}. σοφράς κ. (λαϊκότ.) σουφράς (ο) {σοφράδες} 
(λαϊκ.) χαµηλό τραπέζι στρογγυλού σχήµατος για το σερβίρισµα τού φαγητού. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sofra < αραβ. sufra]. σόφτγουερ (το) {άκλ.} το λογισµικό 
(βλ.λ.). [EJYM < αγγλ. software (εν αντιθέσει προς το hardware) < soft «µαλα-
κός, εύκαµπτος» + -ware (µόνον ως λεξικό επίθηµα) «είδη»]. Σ.Ο.Χ. (η) Σχολή 
Οπλιτών Χωροφυλακής. Σ.Π.Α. (το) Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
σπα (το) {άκλ.} 1. θέρετρο όπου υπάρχουν ιαµατικές πηγές 2. ειδικό κέντρο 

αισθητικής ή και θεραπείας µε ιαµατικά λουτρά (ιαµατικό νερό) 3. η θεραπεία 
ή η φροντίδα σώµατος που γίνεται µε τη χρήση νερού (σε ειδικό κέντρο) για 
αισθητικούς ή και θεραπευτικούς λό- 

γους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. spa, από οµώνυµη κωµόπολη (Spa) τού ανατολικού Βελγίου, 
όπου υπάρχουν ιαµατικές πηγές µεταλλικού νερού]. 

σπόγγος (ο) → σπάγκος 
σπαγκέτι (το) {άκλ.} 1. (καθηµ.) µακρόστενα λεπτά µακαρόνια ΣΥΝ. πάστα 2. 

φαγητό από τα παραπάνω µακαρόνια µε διάφορες σάλτσες και τυρί: ~ 
καρµπονάρα | µπολονέζ | ναπολιτάνα 3. (συνεκδ.) τυποποιηµένη συσκευασία 
µε τα παραπάνω µακαρόνια ή πιάτο µε το παραπάνω φαγητό, που σερβίρεται 
σε εστιατόριο ή διανέµεται στο σπίτι: παρήγγειλα δύο ~ || αγοράζω ένα πακέτο 
~· ΦΡ. σπαγκέτι γουέστερν ταινία γουέστερν ευρωπαϊκής παραγωγής µε Ιταλό 
σκηνοθέτη και συχνά Ιταλούς ηθοποιούς, στην οποία συνήθ. 
πρωταγωνιστούσε ένας Αµερικανός σταρ και που κατά κύριο λόγο είχε 
γυριστεί στην Ισπανία: πασίγνωστα είναι τα ~ µε πρωταγωνιστή τον Κλιντ 
Ήστγου-ντ και σκηνοθέτη τον Σέρτζιο Λεόνε. Επίσης σπα γκέτο (το) (σηµ. 1,2, 
3). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. spaghetti (πληθ.) < spago «σπάγκος» (βλ. λ. σπάγκος)]. 

σπαγκετίνη (η) {χωρ. πληθ.} πολύ λεπτό σπαγκέτι. 
σπαγκοραµµένος, -η, -ο (κακόσ.-ειρων. για πρόσ.) ο πολύ τσιγγού-νης ΣΥΝ. 

φιλάργυρος, σπάγκος ANT. ανοιχτοχέρης, χουβαρντάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τσιγγούνης. 

σπάγκος (ο) 1. λεπτό σχοινί κατασκευασµένο από διάφορα νήµατα, τα οποία 
έχουν τυλιχτεί, πλεχτεί ή στριφτεί µαζί: ένα κιβώτιο δεµένο µε ~ || απλώνω 
έναν ~ και κρεµάω τα ρούχα 2. (µτφ.-για πρόσ.) µίζερος, τσιγγούνης: είναι ~, 
δραχµή δεν δίνει! ΣΥΝ. φιλάργυρος, σπαγκοραµµένος. — (υποκ.) -παγκάκι1 
(το) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. spago < δηµώδ. 
λατ. spacum, αγν. ετύµου. Με τη σηµ. «φιλάργυρος» η λ. προέρχεται από το 
συνθ. σπαγκο-ραµµένος (µε απόσπαση τού α' συνθ.)]. 

σπαζοκεφαλιά (η) 1. πνευµατικό παιχνίδι µε δύσκολη λύση 2. (γενι-κότ.) 
οτιδήποτε απαιτεί µεγάλη και κουραστική προσπάθεια, προκειµένου να 
επιλυθεί, που προκαλεί πονοκέφαλο η αντιµετώπιση του: µεγάλη ~ αυτή η 
κατάσταση· κανείς δεν µπορεί να καταλάβει τι θα γίνει! ΣΥΝ. µπελάς. 

σπαζοκεφαλιάζω ρ. αµετβ. {σπαζοκεφάλιασα} ταλαιπωρούµαι απασχολώντας 
πολύ και έντονα τη σκέψη µου για κάτι, σκέφτοµαι τη λύση για κάτι 
µπερδεµένο και δύσκολο: γιατί σπαζοκεφαλιάζεις τόση ώρα και δεν κοιτάς τις 
λύσεις στο τέλος τού βιβλίου; ΣΥΝ. σκοτίζοµαι, πονοκεφαλιάζω. 

σπάζω κ. σπάω κ. (σπανιότ.) σπάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσπασα, σπασµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. ρίχνω ή χτυπώ βίαια (κάτι µε κάτι άλλο) θρυµµατίζοντας το, 
κάνοντας το κοµµάτια: ~ τα τζάµια µε πέτρες || έριξα κάτω το βάζο και το 
'σπασα || ~ τους σβώλους τού χώµατος ΣΥΝ. κοµµατιάζω, τσακίζω, συντρίβω· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) σπάω (κάποιον) στο ξύλο δέρνω (κάποιον) πολύ άγρια, 
ξυλοκοπώ (κάποιον) (β) σπάω κέφι | πλάκα διασκεδάζω, κάνω αστεία: µην το 
πάρεις στα σοβαρά, έτσι το 'πα, για να σπάσουµε πλάκα! (γ) τα σπάω (i) 
προκαλώ υλικές καταστροφές: «στα γήπεδα κάθε Κυριακή οι οπαδοί των 
οµάδων τα σπάνε» (εφηµ.) (ii) διασκεδάζω, γλεντώ πολύ: απόψε θα βγούµε έξω 
να τα σπάσουµε! (iii) (~µε κάποιον) τσακώνοµαι, έρχοµαι σε σύγκρουση (µε 
κάποιον): οι συνέταιροι τα σπάσανε για τα λεφτά || τα έχουν σπάσει και δεν µι-
λιούνται (δ) σπάω τον πάγο ζεσταίνω την ατµόσφαιρα, ξεπερνώ την αρχική 
αµηχανία ή τυπικότητα µιας κοινωνικής ή προσωπικής συνάντησης ανθρώπων 
που δεν γνωρίζονται ή δεν έχουν αναπτύξει οικειότητα: είπε δύο-τρία αστεία, 
για να σπάσει τον πάγο! (ε) σπάω τα µούτρα µου αποτυγχάνω πλήρως, 
παταγωδώς: αν µπλεχτεί σ' αυτή την ιστορία, θα σπάσει τα µούτρα του || αν δεν 
σπάσεις τα µούτρα σου, δεν µαθαίνεις! ΣΥΝ. την πατάω (στ) σπάω τη µέση 
µου λυγίζω τη µέση µου: σπάει τη µέση του στον αέρα και σουτάρει! || έσπασε 
µε χάρη τη µέση στον χορό 2. προκαλώ τη διάσπαση ή το κόψιµο (ενός) 
πράγµατος σε κοµµάτια, χαλάω: - ένα σχοινί τεντώνοντας το || ο δυνατός αέρας 
έσπασε τα κλαδιά τού δέντρου 3. (για οστά, δόντια κ.λπ.) προκαλώ κάταγµα: ~ 
τη µύτη | τα δόντια κάποιου µε γροθιά || ~ ένα δάχτυλο- ΦΡ. (α) σπάω κόκκαλα 
συγκλονίζω συναισθηµατικά, προκαλώ έντονη, συνήθ. αρνητική εντύπωση, 
σοκάρω: η ειλικρίνεια του σπάει κόκκαλα || γράφει σε µια γλώσσα που σπάει 
κόκκαλα || η αναισθησία σου σπάει κόκκαλα (β) σπάει ο διάολος το ποδάρι 
του βλ. λ. διάβολος 4. (µτφ.) κάµπτω: ~ τη θέληση | το ηθικό κάποιου ΣΥΝ. 
λυγίζω· ΦΡ. (α) σπάω τον τσαµπουκά (κάποιου)! βλ. λ. τσαµπουκάς (β) σπάω 
το κεφάλι | το µυαλό µου προσπαθώ επίµονα να καταλάβω, να θυµηθώ ή να 
βρω κάτι, σκέφτοµαι και προβληµατίζοµαι χωρίς να βρίσκω άκρη: τόση ώρα ~ 
και δεν µπορώ να θυµηθώ πώς τον λένε! (γ) σπάω τα νεύρα (κάποιου) βλ. λ. 
νεύρο (δ) (αργκό) τα | τη σπάω (σε κάποιον) εκνευρίζω ή θυµώνω (κάποιον) 
σε µεγάλο βαθµό: του αρέσει να µου τη σπάει, για να γελάει µε τα νεύρα µου! 5. 
παραβιάζω τους όρους κοινής συµφωνίας: ~ συµβόλαιο | όρκο | απεργία || ~ το 
εµπάργκο! τον ναυτικό αποκλεισµό 6. αποκωδικοποιώ: ~ έναν κώδικα κρυ-
πτογραφίας 7. κάνω (κάτι) λιγότερο απόλυτο, ενιαίο ή οµοιόµορφο, µετριάζω ή 
παρεµβάλλω (κάτι σε κάτι άλλο): ~ τη µονοτονία || θα βάλω γλυκαντικό, για να 
σπάσει την πικρή γεύση 8. κάνω µείωση, έκπτωση (σε κάτι): ~ τις τιµές ΣΥΝ. 
(µτφ.) ρίχνω, µειώνω, κατεβάζω 9. θέτω τέρµα σε (κάτι): ~ τον αρραβώνα ΣΥΝ. 
διαλύω, τερµατίζω 10. υπερβαίνω (φυσικό ή συµβατικό όριο), προχωρώ πέρα 
(από αυτό) καταρρίπτοντας το, ξεπερνώ (κάθε άλλη επίδοση σε έναν χώρο): ~ 
ένα ρεκόρ | τις ακροαµατικότητες | το φράγµα τού ήχου || ~ τα ταµπού | τις 
προκαταλήψεις/ τις αλυσίδες µου (τις δεσµεύσεις) 11. (µτφ.) διακόπτω (συνέ-
χεια, σειρά ή αλληλουχία): ~ το σερί τού αντιπάλου || ~ µια παράδοση ετών 12. 
κατακερµατίζω, διασπώ σε επιµέρους τµήµατα: να σπάσουµε τη διδακτέα ύλη 
σε µικρά κεφάλαια || σπάστε το ποσό των 100 εκατ. δρχ. σε γραµµάτια των 10 
εκατ. ♦ (αµετβ.) 13. διαλύοµαι πέφτο- 
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ντας βίαια πάνω σε κάτι: τα κύµατα έσπαγαν στα βράχια! 14. γίνοµαι 
κοµµάτια, κόβοµαι: ο καθρέφτης έπεσε κι έσπασε || το λάστιχο έσπασε 
από το πολύ τέντωµα 15. αποκτώ ρυτίδες: αν δεν βάζεις ενυ-δατική 
κρέµα, θα σπάσει γρήγορα το δέρµα σου || έχει σπάσει πολύ στο 
πρόσωπο! || τον είδα σπασµένο· έχει γεράσει πια 16. παθαίνω κάταγµα: 
το πόδι έσπασε 17. υποκύπτω (σε πιέσεις και ταλαιπωρίες): τον 
βασάνισαν επί εβδοµάδες, για να τον κάνουν να σπάσει ■ ΦΡ. (α) 
σπάνε τα νεύρα µου εκνευρίζοµαι πολύ, εξοργίζοµαι: ~ και µόνο που 
τον βλέπω τον παλιάνθρωπο! (β) η καρδιά µου πάει να σπάσει είµαι 
πολύ ταραγµένος, έχω µεγάλη ψυχική αναστάτωση: ~ από τον φόβο | 
τη λαχτάρα | την ελπίδα | την αγωνία! 18. µετριάζοµαι, γίνοµαι λιγό-
τερο έντονος, οµοιόµορφος, χτυπητός: έσπασε κάπως η ψύχρα µε το 
καλοριφέρ 19. (µτφ.) τελειώνω οριστικά, σταµατώ: άντε πια να σπά-
σει αυτή η γκίνια! 20. δαπανώ όλες τις σωµατικές ή ψυχικές µου δυ-
νάµεις, χάνω τις δυνάµεις µου: έχει σπάσει από την κούραση, ούτε τα 
πόδια του δεν µπορεί να πάρει! 21. (αργκό) σπάσε! φύγε αµέσως, τσα-
κίσου από εδώ ΣΥΝ. δίνε του 22. (µεσοπαθ. σπάζοµαι) (αργκό) εκνευ-
ρίζοµαι ή θυµώνω µε κάποιον ή για συγκεκριµένη αιτία: έχει σπαστεί 
µ'αυτά που ακούγονται εις βάρος του || σπάζεται πολύ, όταν τον ξυ-
πνούν αργά τη νύχτα- (η µτχ. σπασµένος, -η, -ο) 23. αυτός που έχει 
κλονιστεί, που έχει χάσει τη βεβαιότητα και τη δύναµη του: ~ ηθικό 
|| φωνή ~ απ' τη συγκίνηση! ΣΥΝ. τρεµάµενος 24. (για προφορά, ξένη 
γλώσσα κ.λπ.) αυτός που είναι χαρακτηριστικά ξενικός, γεµάτος λά-
θη, που δεν έχει τη φυσικότητα ή την ορθότητα τής οµιλίας τού φυ-
σικού οµιλητή: µιλά και λίγα σπασµένα ελληνικά ΣΥΝ. σπαστά 25. 
(αργκό) αυτός που έχει εκνευριστεί: του 'ρθαν όλα ανάποδα σήµερα 
και ήταν ~ · ΦΡ. (α) σπασµένα νούµερα (στα ρούχα) τα τελευταία 
νούµερα που έχουν αποµείνει από ένα σχέδιο, σκόρπια, χωρίς να κα-
λύπτουν όλη τη γκάµµα (β) πληρώνω τα σπασµένα επιβαρύνοµαι α-
πό λάθη, παραλείψεις άλλων, λογοδοτώ ή βρίσκω τον µπελά µου για 
ξένο φταίξιµο: δεν θα ~ πάντα εγώ, ν' αναλάβεις κι εσύ τις ευθύνες 
σου! (γ) (για εγκύους) σπάνε τα νερά (µου) βλ. λ. νερό. [ΕΤΥΜ µεσν., 
από τον αόρ. έσπασα τού αρχ. σπώ (-άω), κατά το σχήµα σκέπασα - 
σκεπάζω, έβρασα - βράζω. Το αρχ. σπώ, τεχν. όρ., είναι αγν. ετύµου, 
πιθ. ανάγεται σε θ. *σπα-, το οποίο εµφανίζει παρεκτάσεις σε -δ- 
(αρχ. σπά-δ-ιξ «είδος φυτού»), -σ- (σπα-σ-µός) και -τ-(αρχ. σπά-τ-ος 
«δέρµα»). ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε I.E. ρίζα *spë-i-«τραβώ, 
τεντώνω» (µε συνεσταλµ. βαθµ. *spa-) και µε αρχ. γερµ. spanan 
«δελεάζω, προσελκύω», νορβ. spana «τεντώνω» κ.ά., αφού δεν υπάρχει 
σηµασιολ. σχέση. Το ρ. σπώ συνδ. πιθ. µε το ρ. σφαδάζω (βλ.λ.)]. 

σπάζω - σπάνω - σπω. Το αρχ. ρ. σπώ από το θέµα σπασ-, µε το 
οποίο σχηµατίζονταν ο αόριστος, ο µέλλων και ο παρακείµενος 
(έσπασα - σπάσω - έχω σπάσει), µεταπλάστηκε στον ενεστώτα 
από σπώ σε σπάζω: ήτοι έσπασα - σπάζω, όπως αγόρασα - αγο-
ράζω, ετοίµασα - ετοιµάζω, δοκίµασα - δοκιµάζω κ.τ.ό. Επίσης, 
κατά το πρότυπο των έφτασα - φτάνω, έπιασα - πιάνω µεταπλά-
στηκε στον ενεστώτα και σε σπάνω (έσπασα - σπάνω), που χρη-
σιµοποιείται σπανιότερα αντί τού σπάζω. Τέλος, το σπώ ανήκει σε 
µια µικρή κατηγορία ρηµάτων σε -ώ (περισπωµένων ρηµάτων), που 
σχηµατίζουν το β' θέµα τους (ενεργ. αορίστου, µέλλοντα, συντελι-
κών χρόνων) σε -ασ- αντί -ησ-: σπώ - έσπασα, αντί *εσπησα. Στην 
ίδια κατηγορία ανήκουν ρήµατα όπως δρω - έδρασα, γελώ ~ γέ-
λασα, διψώ - δίψασα, γερνώ - γέρασα, κρεµώ - κρέµασα, ξεχνώ -
ξέχασα, περνώ - πέρασα, χαλώ - χάλασα, σχολώ - σχόλασα κ.ά. 

σπαής (ο) → σπαχής 
σπάθα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο σπαθί · 2. εξάρτηµα τού αρ-

γαλειού, εργαλείο µε το οποίο υφαίνει κανείς στον ιστό τού αργα-
λειού. 

σπαθανθή (τα) BOT. οµάδα ποωδών φυτών και θάµνων µε βλαστούς 
ίσιους, ξυλώδεις ή αναρριχώµενους και µε άνθη που σχηµατίζουν 
στάχυ, π.χ. η κάλλα, το φιλόδενδρο, η δρακοντιά κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. spahtiflorae (νόθο συνθ.) < spatha «σπάθη 
» + -florae (< λατ. flos, -ris, «άνθος)]. 

σπαθάριος (ο) {σπαθαρί-ου | -ων, -ους} 1. (στο Βυζάντιο) µέλος τής 
ανακτορικής φρουράς, η οποία ήταν επιφορτισµένη µε την εκτέλεση 
των απόρρητων ή εµπιστευτικών αυτοκρατορικών αποστολών και την 
τήρηση τής τάξης 2. (στις παραδουνάβιες ηγεµονίες) αυλικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σπάθη + παραγ. επίθηµα -άριος (< λατ. -arius), πβ. 
κ. τιτουλ-άριος]. 

σπαθασκία (η) [1847] {σπαθασκιών} άσκηση ετοιµότητας ή εξάσκη-
ση (στη µάχη) µε σπαθιά (πβ. λ. ξιφασκία). [ΕΤΥΜ; < σπάθη + -
ασκία < ασκώ]. 

σπαθάτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι οπλισµένος µε σπαθί 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει λεπτό και ψηλό ανάστηµα, λυγερός ΣΥΝ. λυγερόκορ-
µος, ψηλόλιγνος 3. σπαθάτος (ο) ο σπαθάριος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
σπαθάτος < αρχ. σπάθη + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος]. 

σπάθη (η) {σπαθών} 1. το σπαθί (βλ.λ.) 2. (παλαιότ.) όπλο που χρησι-
µοποιούσαν οι ιππείς για µονοµαχίες· γενικ. όπλο ξιφασκίας · 3. 
εξάρτηµα υφαντικού ιστού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
I.E. *spadh- «µακρύ και επίπεδο κοµµάτι ξύλου», πβ. αρχ. αγγλ. spadu 
(> αγγλ. spade «αξίνα, τσάπα», µόνο ως προς το µεταλλικό, σκαπτικό 
τµήµα της), γερµ. Spaten κ.ά. Η λ. περιέγραψε στην αρχαιότητα 
πλήθος εργαλείων και όπλων, που είχαν πλατύ και επίπεδο σχήµα, 
όπως είναι το πλατύ µέρος τού κουπιού, η σπάτουλα, το ξύλο µε το 
οποίο χτυπούσαν το υφάδι τού αργαλειού, η ωµοπλάτη, οι όνυχες τής 
άγκυρας και, κυρίως, το σπαθί µε πλατιά λεπίδα (εν αντι- 

θέσει^ µε το ξίφος). Βλ. κ. σπάτουλα]. 
σπαθί (το) (σπαθ-ιού | -ιών) 1. όπλο που αποτελείται από µακριά και 
κοφτερή, συνήθ. ατσαλένια λεπίδα προσαρµοσµένη σε ειδική λαβή 
ΣΥΝ. σπάθη· ΦΡ. µε το σπαθί µου µε την προσωπική µου αξία και 
προσπάθεια: ό,τι πέτυχα, το πέτυχα -, κι όχι µε κάποιο µέσο! 2. (συ-
νεκδ.) τραπουλόχαρτο που στις τέσσερεις άκρες του έχει το σηµάδι 
τού µαύρου τριφυλλιού: άσος | ντάµα - 3. (ως επίρρ.) πρόσωπο άξιο 
εµπιστοσύνης, που συµπεριφέρεται σωστά και τίµια: όλοι του οι φί-
λοι τού στάθηκαν ~ αυτή τη δύσκολη ώρα! || ξηγιέµαι ~. — (υποκ.) 
σπαθάκι (το) (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σπαθίον, υποκ. τού αρχ. 
σπάθη (βλ.λ.)]. 

σπαθιά (η) [µεσν.] 1. το χτύπηµα µε σπαθί 2. (συνεκδ.) το σηµάδι, η 
πληγή που δηµιουργείται από τέτοιο χτύπηµα: βαθιά ~. 

σπαθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {σπάθισα} ♦ 1. (µετβ.) χτυπώ (κά-
ποιον/κάτι) µε σπαθί ♦ (αµετβ.) 2. (µτφ.) κινώ κάτι όπως το σπαθί: οι 
γλάροι σπάθιζαν µε τα φτερά τους τον αέρα 3. ξιφασκώ, χειρίζοµαι το 
σπαθί: σπάθιζε στον αέρα προπονούµενος. 

σπαθισµός (ο) [µεσν.] ο χειρισµός τού σπαθιού ή το χτύπηµα µε 
σπαθί. 

σπαθιστής (ο) [1872] αυτός που σπαθίζει. 
σπαθοειδης, -ής, -ές {σπαθοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το 

σχήµα του µοιάζει µε σπαθί ΣΥΝ. σπαθωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

σπαθολαµα (η) λάµα σέγας (βλ.λ.) που λόγω τού µήκους και τού 
σχήµατος τού άκρου της εισχωρεί εύκολα σε υλικό το οποίο πρόκει-
ται να κοπεί. 

σπαθολόγχη (η) [1866] {σπαθολογχών} λόγχη που έχει πλατύ έλα-
σµα (ίσιο ή κυρτό) ΣΥΝ. µπαγιονέτα. 

σπα o όσε γα (η) {δύσχρ. σπαθοσεγών} ηλεκτροκίνητο κοπτικό εργα-
λείο χειρός µε µακριές λάµες κοπής για κάθε είδους υλικό (ξύλο, µέ-
ταλλο, πλαστικό). [ΕΤΥΜ Νόθο συνθ., < σπάθα + σέγα (βλ.λ.)]. 

σπαθοφορία (η) [1891] {σπαθοφοριών} το σωστό κράτηµα τού σπα-
θιού για τη σπαθασκία. 

σπαθοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που έχει οπλιστεί µε σπαθί, που κρατάει 
σπαθί 2. (ειρων.) σπαθοφόρος (ο) ο αξιωµατικός τού στρατού ΣΥΝ. 
στρατιωτικός. [ΕΤΥΜ. < σπάθη + -φόρος < φέρω]. 

σπαθόχορτο (το) (λαϊκ.) ονοµασία φυτών που ανήκουν σε διαφορε-
τικά είδη, από τα οποία τα περισσότερα είναι ζιζάνια και κάποια 
έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες ή είναι καλλωπιστικά. 

σπαθωτός, -ή, -ό αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε σπαθί ΣΥΝ. 
σπαθοειδής. 

σπάλα (η) {δύσχρ. σπαλών} 1. το οστό τής ωµοπλάτης, κυρ. των µε-
γαλόσωµων ζώων (µοσχαριών, αρνιών κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) το κοµµάτι 
τού κρέατος σφαγίου, που κόβεται από την περιοχή τής ωµοπλάτης: 
χοιρινή | αρνησιά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. 
< ιταλ. spalla < µτγν. λατ. spatula, υποκ. τού λατ. spat(h)a < αρχ. σπάθη 
(βλ.λ.)]. 

σπαλαθιά (η) → ασπάλαθος 
σπάλαθο (το) → ασπάλαθος 
σπαλέτα (η) {σπαλετών} επωµίδα (στρατιωτικής στολής). [ΕΤΥΜ 

Αντιδάν., < ιταλ. spalletta, υποκ. τού spalla < µτγν. λατ. spatula (βλ. κ. 
σπάτουλα)]. 

σπανάκι (το) {σπανακ-ιού | -ιών} 1. µονοετές ή διετές φυτό που καλ-
λιεργείται για τα εδώδιµα φύλλα του, τα οποία είναι παράρριζα, 
έχουν περίπου τριγωνικό σχήµα, βαθυπράσινο χρώµα και λεία ή κυ-
µατιστή επιφάνεια 2. (συνεκδ.) τα φύλλα αυτού τού φυτού, όπως δια-
τίθενται στην αγορά νωπά, κονσερβοποιηµένα ή κατεψυγµένα, κατα-
ναλώνονται µαγειρεµένα ή ωµά (σε σαλάτες) και περιέχουν σίδηρο 
και βιταµίνες Α και C. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σπινάκιον (µε προληπτ. αφοµοίωση) < λατ. *spinaceum 
(µε την παρετυµολ. επίδρ. τού λατ. spina «αγκάθι, βάτος») < αρχ. 
περσ. äspänäh. Στην ίδια αρχ. περσ. λ. ανάγονται και αντίστοιχες λ. 
ευρωπ. γλωσσών, λ.χ. αγγλ. spinach < µέσ. γαλλ. espinache < αραβ. 
isfänakh < αρχ. περσ. äspänäh]. 

σπανακόπιτα (η) {δύσχρ. σπανακόπιτων} πίτα που παρασκευάζεται 
µε φύλλο και γέµιση από σπανάκι. — (υποκ.) σπανακοπιτάκι (το). 

σπανακόρυζο (το) λαδερό φαγητό που παρασκευάζεται κυρ. µε 
σπανάκι και ρύζι. 

σπανακοτυρόπιτα (η) {δύσχρ. σπανακοτυροπιτών} σπανακόπιτα που 
στη γέµιση της υπάρχει και τυρί. — σπανακοτυροπιτάκι (το). 

σπάνιελ (το) {άκλ.} σκυλί κυνηγετικό ή συνοδίας που ανήκει στην 
ίδια φυλή µε τα κόκερ και συνήθ. έχει µέτριο ύψος (µέχρι και µισό 
µέτρο), µακριά, εύκαµπτα, κρεµαστά αφτιά και στιλπνό ή κυµατιστό 
τρίχωµα, συνήθ. µαύρο και άσπρο ή καστανοκόκκινο και άσπρο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. spaniel < µέσ. αγγλ. spaniell < µέσ. γαλλ. espaignol < δη-
µώδ. λατ. *Hispaniôlus < λατ. Hispania «Ισπανία»]. 

σπανίζω ρ. αµετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι σπάνιος ή προκύ-
πτω σπάνια ή σε περιορισµένο αριθµό: τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν 
στην εποχή µας! || αυτό το είδος πτηνών σπανίζει στην Ευρώπη || τέ-
τοια φαινόµενα σπανίζουν στην κοινωνία µας! ANT. αφθονώ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < σπάνις, -εως «έλλειψη, σπανιότητα» (βλ.λ.)]. 

Σπανιόλος (ο), Σπανιόλα (η) (λαϊκ.) ο Ισπανός | η Ισπανίδα.  — 
σπανιόλικος, -η, -ο, Σπανιόλικα (τα). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. spagnolo < 
Spagna «Ισπανία»]. 

σπάνιος, -α, -ο 1. αυτός που υπάρχει σε περιορισµένο αριθµό, που δεν 
τον συναντά κανείς συχνά: ~ έκδοση | νόµισµα || ~ είδος, που 
απειλείται µε εξαφάνιση || ανάλογα βίαια περιστατικά είναι - στον 
τόπο µας! ΣΥΝ. λιγοστός, ολιγάριθµος, περιορισµένος ΑΝΤ. άφθονος, 
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συνηθισµένος, διαδεδοµένος 2. αυτός που διαφέρει έντονα από τους 
περισσοτέρους, που ξεχωρίζει ως κάτι το εξαιρετικό, το οποίο ξεπερνά 
τα συνηθισµένα: ~ χαρακτήρας! || ~ οµορφιά | ευφυΐα | ποιότητα | 
διακριτικότητα ΣΥΝ. εκλεκτός, ξεχωριστός, πολύτιµος, µοναδικός, 
ανεκτίµητος ΑΝΤ. συνήθης, τυποποιηµένος, κοινός, απλός. — σπάνια 
| σπανίως [αρχ.] επίρρ., σπανιότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < σπάνις, 
-εως «σπανιότητα, έλλειψη» (βλ.λ.)]. 

σπάνις (η) {σπάνεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η σπανιότητα, η ανεπάρκεια 
των αγαθών ή των προσώπων που απαιτούνται για την κάλυψη των 
υπαρχουσών αναγκών: ~ τροφίµων || η ~ ικανών υποψηφίων ΣΥΝ. έλ-
λειψη ΑΝΤ. αφθονία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Πολύ δύσκολη η αναγωγή στο ρ. σπώ (-άω) 
µε επίθηµα -νι- (για σηµασιολ. λόγους), ενώ η σύνδ. µε το ρ. πένοµαι 
δεν αιτιολογεί το αρχικό σ-]. 

σπανοµαρία (η) (λαϊκ.-ειρων.) ο σπανός άνδρας. [ΕΤΥΜ. < σπανός + 
Μαρία. Η υποτιµητική χρήση θηλ. κυρ. ον. επιτείνει τη σηµασιολική 
ισχύ τού α' συνθ.]. 

σπανός, -ή, -ό 1. (για άνδρες) αυτός που έχει αραιή ή καθόλου τρι-
χοφυΐα στο πρόσωπο, που δεν βγάζει γένια· ΦΡ. (α) (παροιµ.) µόνο 
τού σπανού τα γένια δεν γίνονται όλα είναι δυνατά και πιθανά, 
εκτός από όσα αποκλείονται από τη φύση των πραγµάτων (β) είναι 
πολλοί οι µπαρµπέρηδες για τού σπανού τα γένια βλ. λ. µπαρµπέρης 
2. (σπάν. για τόπους, εκτάσεις κ.λπ.) αυτός που στερείται βλαστήσε-
ως: -βουνό. 
[ΕΤΥΜ µτγν., που αποσπάστηκε από το συνθ. σπανοπώγων (< σπά-
νιος + πώγων «πιγούνι») ή, κατ' άλλη άποψη, απευθείας από το αρχ. 
σπάνιος (πβ. κ. όρθιος - ορθός)]. 

σπαράγγι (το) {σπαραγγ-ιού | -ιών} 1. πολυετές θαµνώδες φυτό που 
καλλιεργείται για τους σαρκώδεις, τρυφερούς και νόστιµους βλα-
στούς του και πολλαπλασιάζεται µε σπέρµατα ΣΥΝ. ασπάραγος 2. ο 
µακρόστενος κιτρινοπράσινος βλαστός αυτού τού φυτού, που χρησι-
µοποιείται στη µαγειρική: σπαράγγια σαλάτα | µε κρέµα γάλακτος και 
ζαµπόν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άσπαράγ(γ)ιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ά-), 
υποκ. τού αρχ. άσπάραγος | άσφάραγος (αρχαιότ.), που συνδ. µε το 
αρχ. σφαραγοϋµαι (-έο-) «βροντώ, ταράζω» και µε λιθ. spùrgas «άν-
θηση», σανσκρ. sphurjati «αναβρύζω»]. 

σπάραγµα (το) {σπαράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κοµµάτι που έχει 
αποσπαστεί από κάπου 2. ΦΙΛΟΛ. κοµµάτι από χειρόγραφο παλιάς 
εποχής: τα ~ µιας περγαµηνής 3. µη ολοκληρωµένη καλλιτεχνική 
έµπνευση · 4. κάθε έκφραση ψυχικής συντριβής, σπαρακτικής λύ-
πης: το - τής µάννας για τον χαµό τού παιδιού της ΣΥΝ. συντριβή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σχισµένο κοµµάτι», < σπαράσσω (βλ.λ.). 
Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. (στον Πλούταρχο)]. 

σπαραγµός (ο) [αρχ.] ο βαθύς ψυχικός πόνος, η σπαρακτική θλίψη: ~ 
ψυχής ΣΥΝ. συντριβή- ΦΡ. εµφύλιος σπαραγµός ο εµφύλιος πόλεµος. 

σπαράζω κ. (λόγ.) σπαράσσω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σπάρα-ξα, -χτηκα, -
γµένος} ♦ 1. (µετβ.) (συνήθ. για σαρκοβόρα ζώα) ξεσχίζω βίαια σε 
κοµµάτια: το λιοντάρι σπάραξε το αδύναµο ζώο ΣΥΝ. ξεσχίζω· ΦΡ. 
(µτφ.) σπαράζω την καρδιά (κάποιου) προκαλώ αβάσταχτο πόνο και 
ταραχή, καταθλίβω (κάποιον): δεν αντέχω ν' ακούω αυτό το κλάµα, 
µου σπαράζει την καρδιά! ♦ (αµετβ.) 2. τραντάζοµαι από σπασµούς ή 
λυγµούς, σπαρταρώ: το κορµάκι τού παιδιού σπάραζε στην αγκαλιά 
της! 3. υποφέρω ψυχικά, πονώ βαθιά µέσα µου (για κάποιον/κάτι): ~ 
να τον βλέπω σ'αυτά τα χάλια || σπάραξε η καρδιά µου για το 
µαρτύριο των πεινασµένων προσφύγων! ΣΥΝ. καταθλίβοµαι· ΦΡ. σπα-
ράζω στο κλάµα κλαίω µε ασταµάτητους λυγµούς, γοερά: άφησαν το 
µικρό µόνο του και σπάραξε στο κλάµα! 4. (µεσοπαθ. σπαράσσοµαι) 
υφίσταµαι δεινή δοκιµασία, δοκιµάζοµαι σκληρά: η παράταξη δίνει 
την εικόνα σπαρασσόµενης οµάδας! || η χώρα σπαράσσεται από τις 
εµφύλιες διαµάχες. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. σπαράσσω, εκφραστ. λ., η οποία εντάσσεται στην 
κατηγορία των οµοιοκατάληκτων χαράσσω, τινάσσω, ταράσσω, πα-
τάσσω. Αν η λ. εµφανίζει επίθηµα -άσσω, τότε θα φαινόταν πιθ. η 
αναγωγή στο ρ. σπαίρω «σπαρταρώ». Αλλοι, εντούτοις, προτείνουν 
την ανάλυση σπα-ράσσω, που εµφανίζει θ. σπα- (ρ. σπάω | -ω) και 
αναλογία προς τα ρ. χαράσσω, ταράσσω κ.τ.ό. Λιγότερο πιθ. η σύνδε-
ση µε αρµ. p'ert «σχισµένο ύφασµα»]. 

σπαρακτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. σπαραχτικός αυτός που προκαλεί 
αβάσταχτη ψυχική οδύνη, µεγάλη, βαθύτατη θλίψη: ~ θέαµα | φωνή | 
κλάµα || ~ κάλεσµα για βοήθεια ΣΥΝ σπαραξικάρδιος. — σπαρακτικ-ά 
| -ώς επίρρ. σπαραξικάρδιος, -α, -ο [1847] (εκφραστ.) 1. αυτός που 
σπαράζει την καρδιά, αβάσταχτα θλιβερός: ~ θέαµα | ιστορία ΣΥΝ. 
σπαρακτικός, τραγικός 2. (ειρων.) υπερβολικά και αφύσικα 
τραγικοποιηµένος, που προσπαθεί να προκαλέσει τη συµπάθεια και 
τη θλίψη: πολύ - αυτό το ρεπορτάζ! || ~ ταινίες για άτυχους έρωτες και 
φτωχά παιδάκια! ΣΥΝ. µελό, µελοδραµατικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπάραξις «σπασµός» + -κάρδιοςκ καρδιά]. 
σπαράσσω ρ. → σπαράζω σπαραχνα (τα) {σπαράχνων} τα βράγχια 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βάραγχος (µε την επίδρ. τού ρ. 
σπαράσσω) < βρόγχος (µεευφωνικό -α-), βλ. κ. βράγχια, βραχνός]. 
σπαραχτικός, -ή, -ό -> σπαρακτικός 
σπάργανα (τα) {σπάργανων} οι µακριές και φαρδιές υφασµάτινες 
ταινίες,^ µε τις οποίες φάσκιωναν παλιά τα µωρά ΣΥΝ. φασκιά' ΦΡ. 
στα σπάργανα (i) (κυριολ.) στις φασκιές, σε νηπιακή ηλικία (ii) στο 
ξεκίνηµα, στην αρχή, σε πρώιµο στάδιο: η επιχείρηση βρίσκεται ακό-
µα -■ τώρα οργανώνεται || τα πειράµατα σ'αυτό τον τοµέα είναι ~. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σπάργανονκ *σπάργω (όπως µαρτυρείται από τον οµη-
ρικό αόρ. σπάρξαν) < θ. *σπαρ-, µηδενισµ. βαθµ. θ. που απαντά στο 
ουσ. σπείρα (βλ.λ.) µε αρχική σηµ. «περιτυλίγω, διπλώνω». ∆υσερµή-
νευτο παραµένει το καταλ. µόρφηµα -γω, το οποίο άλλωστε δεν απα-
ντά συχνά. Η λ. συνδ. επίσης µε το λιθ. springstù «πνίγοµαι» και µε 
το λετ. sprangât «περισφίγγω»]. 

σπαργανώνω ρ. µετβ. {σπαργάνω-σα, -θηκα, -µένος) τυλίγω (το σώµα 
µωρού) µε σπάργανα, για να µένει σταθερό και ακίνητο ΣΥΝ. φα-
σκιώνω. — σπαρνάνωµα (το) [µτγν.], σπαργάνωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπαργανώ (·όω) < σπάργανον]. 

σπαρΥώ ρ. αµετβ. {σπαργάς...} είµαι γεµάτος σφρίγος και ζωή: το 
στήθος σπαργά (ενν. από το γάλα) ΣΥΝ. σφριγώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σπαργώ (-άω), εκφραστ. λ., πιθ. < θ. *sp(h)r-g-, συνε-σταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *sp(h)ereg- «πηδώ, εκτινάσσω, αναβρύζω», πβ. λατ. spargere 
«σπέρνω, ραίνω» (> ιταλ. spargere), λιθ. spùrgas «φούντα», αγγλ. 
sprinkle «ραντίζω, καταβρέχω» κ.ά.]. 

σπάρθηκα ρ. → σπέρνω 
σπαρµένος, -η, -ο → σπέρνω 
σπαριλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βαργεστηµένη και τεµπέλικη 

διάθεση ΣΥΝ. τεµπελιά, οκνηρία. [ΕΤΥΜ < σπάρος + παραγ. επίθηµα 
-ίλα (βλ.λ.)]. 

σπαρίλας (ο) (λαϊκ.) ο µεγάλος τεµπέλης ΣΥΝ. οκνός. 
σπαρµατσέτο κ. σπερµατσέτο (το) κερί που κατασκευάζεται από 

λιπαρές, κυρ. ζωικές, ύλες: «άναψε το και σβήσε το, το κερί, το ~» 
(τραγ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. spermaceti (µε προληπτ. αφοµοίωση) < λατ. 
sperma ceti «σπέρµα κήτους» < sperma (< αρχ. σπέρµα) + cetus, -i 
(< αρχ. κήτος)]. 

σπα ρολό γος (ο) παραγάδι που χρησιµοποιείται για το ψάρεµα σπά-
ρων. [ΕΤΥΜ. < σπάρος + -λόγος < λέγω]. 

σπάρος (ο) 1. µικρό ψάρι µε σώµα πεπιεσµένο στα πλευρά, γκρίζο 
και λαµπερό ασηµί χρώµα, που ζει σε ολιγάριθµα κοπάδια σε ρηχές, 
παράκτιες και βραχώδεις θάλασσες, αλιεύεται για το νόστιµο κρέας 
του και συγγενεύει µε τον σαργό και το µελανούρι 2. (µτφ.) ο τεµπέ-
λης, αυτός που αποφεύγει την εργασία και την κούραση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν θεωρείται πιθ. η σύνδεση µε το αρχ. γερµ. sper 
«ακόντιο» ούτε µε το αρχ. σπαίρω «σπαρταρώ». Το λατ. sparus 
«µικρό ακόντιο» συνδ. µε τη γερµ. λ., αλλά όχι µε το αρχ. σπάρος]. 

σπαρσιµο (το) {σπαρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η σπορά. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σπαρ- (τού ρ. σπείρω, πβ. κ. σπαρ-τός) + παραγ. επίθηµα -
σιµό, πβ. κ. ψή-σιµο, φέρ-σιµο]. 

σπαρτά (τα) καλλιεργηµένες εκτάσεις, χωράφια σπαρµένα µε σιτηρά, 
κυρ. σιτάρι: «σαν τον λίβα που καίει τα ~» (από εµβατήριο). [ΕΤΥΜ. 
Πληθ. ουδ. τού επιθ. σπαρτός (βλ.λ.)]. 

σπαρτακισµός (ο) ΠΟΛίτ. σοσιαλιστικό και αργότερα κοµουνιστικό 
κίνηµα στη Γερµανία (Spartakusbund «οµάδα "Σπάρτακος"», 1916-
1919) υπό την ηγεσία τού Καρλ Λίµπκνεχτ και τής Ρόζας Λούξε-
µπουργκ. — σπαρτακιστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
spartacisme (βλ. λ. Σπάρτακος)]. 

Σπάρτακος (ο) {-ου κ. -άκου} αρχαίος Έλληνας από τη Θράκη, αρ-
χηγός των δούλων που επαναστάτησαν κατά των Ρωµαίων στη Ν. 
Ιταλία το 73 π.Χ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. θρακ. όν. < Σπαράδοκος | Σπάρτοκος, τού οποίου το α' 
συνθ. Σπαρ(α)- είναι οµόρριζο τού λατ. sparus | -um «µικρό ακόντιο». 
Το β' συνθ. -δοκός | -τόκος είναι αγν. ετύµου]. 

σπαρτάρισµα (το) (σπαρταρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) η βίαιη σπα-
σµωδική κίνηση, το τράνταγµα τού σώµατος ΣΥΝ. σφαδασµός. 

σπαρταριστός, -ή, -ό 1. αυτός που σπαρταρά, που τραντάζεται ολό-
κληρος: ~ ψάρια (τα πολύ φρέσκα)· ΦΡ. σπαρταριστό γέλιο το τρα-
νταχτό, δυνατό και αυθόρµητο γέλιο 2. (µτφ.) ο συναρπαστικά ζω-
ντανός και ενδιαφέρων: ~ περιγραφή | λεπτοµέρειες | ύφος ΣΥΝ. συ-
ναρπαστικός 3. (µτφ.) ο πάρα πολύ αστείος: ~ κωµωδία | ανέκδοτο 
ΣΥΝ. ξεκαςδιστικός. — σπαρταριστά επίρρ. 

σπαρταρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {σπαρταράς... | σπαρτάρησα} 1. τρα-
ντάζοµαι σύγκορµος, δονούµαι: τα ψάρια σπαρταρούσαν ακόµα! || ΤΟ 
παιδί σπαρταρούσε από το κλάµα || το κοινό σπαρταρούσε στα γέλια 
(είχε ξεκαρδιστεί) ΣΥΝ. πάλλοµαι, συνταράζοµαι 2. (ειδικότ.) 
υποφέρω από επώδυνους σπασµούς, σφαδάζω: δεν αντέχω να τον 
βλέπω να σπαρταρά έτσι από τον πόνο 3. (µτφ.) καταλαµβάνοµαι από 
εντονότατο, συγκλονιστικό συναίσθηµα: σπαρταρούσε από χαρά και 
ανυποµονησία || σπαρτάρησε η καρδιά του βλέποντας τον γυιο του 
ΣΥΝ. συγκλονίζοµαι. Επίσης οπαρταρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπαίρω | άσπαίρω «σπαρταρώ, σφαδάζω», µε την επίδρ. 
τού ρ. λαχταρώ. Το αρχ. σπαίρω (και µε ά- προθεµ. ασπαίρω) < 
*σπάρ-)ω συνδ. µε λιθ. spiriù «χτυπώ µε το πόδι, κλοτσώ», σανσκρ. 
sphurâti «χωρίζω, απωθώ», πράγµα που οδηγεί σε I.E. *sp(h)er- «πηδώ, 
τινάζω, σπαρταρώ». ∆εν φαίνεται ισχυρή η άποψη ότι το ρ. σπαίρω 
προέρχεται από συµφυρµό των λ. άσπαίρω και σκαίρω «πηδώ, χο-
ρεύω»]. 

Σπάρτη (η) πόλη τής ΝΑ. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού Λα-
κωνίας. — Σπαρτιάτης (ο) [αρχ.], Σπαρτιάτισσα (η), σπαρτιάτικος, -
η, -ο κ. σπαρτιατικός, -ή, -ό [µτγν.] (βλ.λ.), σπαρτιάτικα κ. σπαρτιατικά 
επίρρ. (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων., αβεβ. ετύµου. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί τυχόν 
σύνδεση µε το ρ. σπείρω (και ιδ. µε το ρηµατικό επίθ. σπαρ-τός) ή µε 
το αρχ. σπάρτον«σχοινί». Ορισµένοι, ωστόσο, θεωρούν ότι πρόκειται 
για προελλην. τοπωνύµιο, που συνδέθηκε παρετυµολογικά µε τις προ-
αναφερθείσες λ. Σε ό,τι αφορά τη χρήση, οι όροι Λακεδαίµων, Λακε- 
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δαιµόνιος έχουν κυρ. πολιτική χροιά, ενώ οι αντίστοιχοι Σπάρτη, Σπαρτιήται 
αναφέρονται συνήθ. στον γεωγραφικό χώρο και στην καταγωγή]. 

σπαρτιάτικα επίρρ.· όπως ταιριάζει στους Σπαρτιάτες, λιτά, µε τα απολύτως 
αναγκαία, πειθαρχηµένα· στις ΦΡ. ζω | τη βγάζω | περνώ σπαρτιάτικα. Επίσης 
σπαρτιατικά. 

σπαρτιάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σπάρτη ή τους Σπαρτιάτες: ~ 
νοµοθεσία | ιστορία 2. αυτός που ταιριάζει σε έναν λιτό και πειθαρχηµένο 
τρόπο ζωής ή έκφρασης: ~ απλότητα | ολιγάρκεια. Επίσης σπαρτιατικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

σπαρτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατάλληλος, χρήσιµος για τη σπορά: 
~ µηχανή 2. σπαρτικά (τα) τα χρήµατα που δαπανώνται για τη σπορά. 

σπάρτινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από σπάρτο,^ που έχει 
πλεχτεί µε σπάρτο: ~ σχοινί. 

σπάρτο (το) θάµνος µε πολλούς λεπτούς πράσινους βλαστούς και κίτρινα άνθη, 
που απαντά κυρ. σε ασβεστώδη, αµµώδη εδάφη και καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπάρτον | σπαρτός, αρχική σηµ. «σχοινί, χορδή», αβεβ. 
ετύµου. Αν αποκλειστεί η πιθανότητα προελλην. όρου (πράγµα αναµενόµενο, 
αν εθεωρείτο αρχική η σηµ. «είδος φυτού»), τότε φαίνεται πως η λ. αποτελεί 
ρηµατικό επίθ. αµάρτυρου p., το οποίο δεν διασώθηκε, ίσως για να 
αποφευχθεί τυχόν σύγχυση µε το οµώνυµο σπείρω (προφύλαξη). Είναι πιθ. η 
ετυµολ. συγγένεια µε τις λ. σπείρα, σπάρ-γανον, σπυρίς]. 

σπαρτολούλουδο (το) το µικρό κίτρινο άνθος τού σπάρτου. 
σπαρτοπλεκτική (η) η τεχνική τής πλέξης και η ίδια η κατασκευή πλεκτών 

ειδών, κυρ. σχοινιών και καλαθιών, από τα κλαδιά τού σπάρτου. 
σπαρτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σπαρθεί: ~ αγρός ΣΥΝ. καλλιεργηµένος, 

σπαρµένος 2. σπαρτά (τα) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. ρηµατικό επίθ. < σπείρω (βλ.λ.)]. 
σπάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (στην αργκό στον χώρο τής τυπογραφίας) το 

διάστηµα που υπάρχει ανάµεσα στις λέξεις κατά την πληκτρολόγηση τους, 
συνήθ. σε Η/Υ ΣΥΝ. κενό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. space «διάστηµα» 
(οπτικό δάνειο)]. 

σπασαρχίδης (ο) {συνήθ. χωρ. πληθ.}, σπασαρχίδω (η) {συνήθ. χωρ. πληθ.} (!) 
(λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) αυτός που είναι πολύ 
εκνευριστικός ή ενοχλητικός, αυτός που χαλάει την καλή διάθεση των άλλων. 
[ΕΤΥΜ < θ. σπασ- (τού ρ. σπάω, βλ. κ. σπάζω) + αρχίδι]. 

σπασίκλας (ο), σπασίκλα κ. σπασίκλω (η) (µειωτ.) µαθητής που είναι 
αφοσιωµένος αποκλειστικά στη µελέτη των σχολικών του µαθηµάτων, που 
διαβάζει πολύ ΣΥΝ. φυτό. — (υποκ.) σπασικλάκι (το). [ΕΤΥΜ < θ. σπασ- 
(τού ρ. σπάω, βλ. κ. σπάζω) + επίθηµα -ίκλας (< λατ. -iculus)]. 

σπάσιµο (το) {σπασίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θραύση (πράγµατος): το ~ ενός 
βάζου || το ~ τού καθρέφτη ΣΥΝ. ρήξη 2. (για οστά, δόντια, ανθρώπινα µέλη) 
το κάταγµα: ~ ποδιού | µύτης 3. (µτφ.) η εσωτερική κατάρρευση, η σωµατική 
κατάπτωση ή ψυχική παραίτηση ΣΥΝ. διάλυση 4. (αργκό) ο εντονότατος 
εκνευρισµός, καθώς και ό,τι τον προκαλεί: ήταν µεγάλο | χοντρό ~ γι' αυτόν η 
αναποδιά τής τελευταίας στιγµής! || κάνω ~ σε κάποιον (τον εκνευρίζω 
σκόπιµα)· (ειδικότ.) σπάσιµο νεύρων για εκνευριστική τακτική ή κατάσταση 
5. (µτφ.) η παραβίαση συµφωνίας ή δέσµευσης: ~ όρκου | αρραβώνα ΑΝΤ. 
τήρηση, διαφύλαξη 6. το οριστικό τέλος, ο τερµατισµός, η λήξη: -µιας πο-
λιορκίας ΑΝΤ. έναρξη 7. (για τιµές) η µείωση 8. διακοπή σε µια διαδοχή, σε 
κάτι που διαρκούσε: το - τής παράδοσης 9. το λύγισµα: ένα ~ τής µέσης || 
(µτφ.) «είχε πολύ νάζι και πολύ ~ τής φωνής καθώς τραγουδούσε» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. κάµψη 10. η αποκρυπτογράφηση: το ~ των κωδικών των µυστικών 
υπηρεσιών. — (υποκ.) σπασιµατάκι (το) (σηµ. 1-2). 

σπασµένος, -η, -ο -+ σπάζω 
σπασµολυτικός, -ή, -ό φαρµακευτικό παρασκεύασµα ή ουσία που σταµατά τους 

σπασµούς, επιφέροντας µυϊκή χαλάρωση: η µέντα έχει ~ δράση. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spasmolytic], 

σπασµός (ο) 1. η βίαιη και ακούσια µυϊκή σύσπαση, που εκδηλώνεται είτε ως 
συνεχόµενη, παρατεταµένη συστολή (τονικός σπασµός) είτε ως µία σειρά 
εναλλασσόµενων µυϊκών συστολών και χαλαρώσεων (κλονικός σπασµός) 
ενός ή περισσοτέρων µυών 2. κάθε σύσπαση κατά τη διάρκεια κρίσεως 
επιληψίας. [ΕΤΥΜ αρχ. < σπώ (-άω) (βλ. κ. σπάζω)]. 

σπασµοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική προδιάθεση για σπασµούς, 
που συχνά προκαλεί λιποθυµία, παραισθήσεις και ζωηρές αντανακλαστικές 
κινήσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spasmophilia]. 

σπασµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σπασµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ο σπασµωδικός 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σπασµωδία (η) [1894] {σπασµωδιών} (λόγ.) το τικ (βλ.λ.). 
σπασµωδικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που γίνεται µε σπασµούς, που 

συνοδεύεται από σπασµούς: ~ βήχας ΣΥΝ. σπασµώδης 2. αυτός που 
εκδηλώνεται µε γρήγορες κινήσεις, µε νεύρο: ~ κίνηση | βήµα 3. (µτφ.) αυτός 
που γίνεται απρογραµµάτιστα και υπό πίεση, που στερείται συνήθ. 
µεθοδικότητας, συνέχειας και αποτελεσµατικότητας: η κυβέρνηση αντέδρασε 
µε ~ κινήσεις || - αντίδραση ΣΥΝ. βεβιασµένος, βιαστικός, απροετοίµαστος, 
επιπόλαιος. — σπασµωδικ-ά | -ώς [1871] επίρρ., σπασµωδικότητα (η) [1893]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spasmodique]. 

σπαστικός, -ή, -ό 1. (κυρ. για ασθένειες) αυτός που προκαλεί σπα- 

σµούς ή χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση σπασµών: ~ βρογχίτιδα | κολίτιδα 
2. (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από ασθένεια, η οποία προκαλεί σπασµούς, 
από βρεφική εγκεφαλοπάθεια, παράλυση που προκαλείται από εγκεφαλική 
βλάβη: ~ παιδιά 3. σπαστικός (ο), σπαστική (η) (α) το πρόσωπο που πάσχει 
από ασθένεια, η οποία έχει αυτά τα συµπτώµατα (β) (µειωτ.) (ι) άτοµο αδέξιο, 
ανίκανο ή χαζό (ii) ο εξαιρετικά εκνευριστικός, που σπάει τα νεύρα των 
υπολοίπων: σταµάτα να φωνάζεις και να κοροϊδεύεις, µη γίνεσαι σπαστικός! 
ΣΥΝ. εκνευριστικός. — σπαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *σπαστός (απαντά µόνο ως β' συνθ., πβ. κ. άναπό-σπα-στος), 
ρηµατικό επίθ. τού σπώ (-άω), βλ. κ. σπάζω. Η λ. απαντά σε πολλές γλώσσες 
ως ελληνογενής ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. spastic, γαλλ. spastique]. 

σπαστός, -ή, -ό 1. (για αντικείµενα, εργαλεία, έπιπλα κ.λπ.) αυτός που µπορεί 
να διπλώνει, να συµπτύσσεται, ώστε να αποκτά µικρότερο όγκο: ~ οµπρέλα | 
κάθισµα 2. (για οµιλία, εκφορά γλώσσας) αυτός που έχει λάθη, που δεν έχει 
την κανονική ροή, οµαλότητα ή άνεση: µιλάει ~ αγγλικά ΣΥΝ. σπασµένα 3. 
αυτός που δεν είναι συνεχής: στη δουλειά του έχει ~ ωράριο 4. (για µαλλιά) 
κυµατιστός, ελαφρά σγουρός. 
[ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού αρχ. σπώ (-άω) (πβ. κ. αναπό-σπαστος). Βλ κ. 
σπάζω]. 

σπατάλη (η) {σπαταλών} το υπερβολικό ξόδεµα, χωρίς µέτρο, πέρα από το 
κανονικό ή το επιτρεπόµενο όριο: ~ χρόνου | δυνάµεων | ενέργειας || µε τις ~ 
που κάνει, θα ρίξει έξω την εταιρεία ΣΥΝ. (λόγ.) ανάλωση, καταδαπάνηση, (για 
χρήµατα) διασπάθιση ΑΝΤ. φειδώ. [ΕΤΥΜ µτγν. λ. τού καθηµερινού 
λεξιλογίου µε επίθηµα -άλη (πβ. κραιπ-άλη), αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η 
σύνδεση µε το ρ. σπώ (-άω) µε τη σηµ. «ρουφώ, αποµυζώ» (βλ. λ. σπάζω), 
ενώ, κατ' άλλους, συνδέεται µε το χεττ. iSpâi- «χορταίνω»]. 

σπάταλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ξοδεύει χωρίς µέτρο, υπερβολικά, που 
καταναλώνει πάρα πολλά: είναι πολύ ~, ξοδεύει τα λεφτά λες και τα βρήκε στον 
δρόµο ΣΥΝ. (λόγ.) φειδωλός, (καθηµ.) οικονόµος 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σπατάλη: ~ ζωή | διαχείριση | διοίκηση ΣΥΝ. πολυδάπανος, 
πολυέξοδος ANT. µετρηµένος. — σπάταλα επίρρ. 

σπαταλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [µτγν.] {σπαταλάς... | σπατάλ-ησα, -ώµαι κ. -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ξοδεύω ή καταναλώνω υπερβολικά, κάνω κατάχρηση 
(αγαθών, οικονοµικών πόρων κ.λπ.): ~ τα νιάτα µου | τον χρόνο µου | την 
οικογενειακή περιουσία ΣΥΝ. καταξοδεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ. 

σπάτουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εργαλείο το οποίο αποτελείται από λαβή και 
φαρδύ λεπτό έλασµα, που συνήθ. καταλήγει σε τριγωνική άκρη και 
χρησιµεύει στο ανακάτεµα ή στην τοποθέτηση υλικών µε µορφή πολτού: η ~ 
τού κτίστη || µαγειρική | ζωγραφική ~ ΣΥΝ. σπάθη 2. (µτφ.-αργκό) η γλώσσα 
ανθρώπων που κολακεύουν σε υπερβολικό σηµείο τους άλλους, που 
«γλείφουν»: (ειρων.) έχει βγάλει τη ~ και τον υµνολογεί απ' το πρωί µέχρι το 
βράδυ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. spatola < λατ. spatula, υποκ. τού spatha < αρχ. 
σπάθη (βλ.λ.)]. 

σπατουλαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει σπατουλαριστεί: ~ ελαιοχρωµατισµοί. — 
σπατουλαριστά επίρρ. 

σπατουλάρω ρ. µετβ. {σπατούλαρα κ. σπατουλάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
καλύπτω χρησιµοποιώντας σπάτουλα µια επιφάνεια µε υλικό, το οποίο δεν 
είναι σε εντελώς στερεοποιηµένη µορφή (στόκος), πριν από το βάψιµο: ~ τον 
τοίχο. — σπατουλάρισµα (το). 

σπατσάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σπάτσαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. τελειώνω (κάτι), 
ξεµπερδεύω µε κάτι 2. δίνω λύση σε πρόβληµα, ζήτηµα κ.λπ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
spacciare, που αποσπάστηκε από το παλαιότ. dispacciare < dispaccio 
«έγγραφο, επιστολή» < ισπ. despacho < despachar «λύνω, αποτελειώνω - 
αποστέλλω» < δηµώδ. λατ. *disimpedicare «αποδεσµεύω, απελευθερώνω» < 
dis- + im- + λατ. pedica «πέδη -εµπόδιο»]. 

σπαχής κ. σπαής (ο) {σπαχήδες} ΙΣΤ. 1. (α) οι τουρκικής καταγωγής ή 
εξισλαµισµένοι φεουδάρχες τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, στους οποίους 
στηριζόταν ο στρατός κάθε επαρχίας και οι οποίοι είχαν και φορολογικές 
αρµοδιότητες (β) σπαχήδες τής Πύλης συνήθ. εξισλαµισµένοι ιππείς που 
αποτελούσαν τη σωµατοφυλακή τού σουλτάνου και τον ακολουθούσαν στις 
πολεµικές του επιχειρήσεις 2. (µτγν.) οι ιππείς των άτακτων στρατιωτικών 
σωµάτων, κυρ. των Τούρκων, αλλά και άλλων λαών, π.χ. των Γάλλων στις 
αποικίες. [ΕΤΥΜ < µεσν. σπάχης < τουρκ. ispahi]. 

σπάω ρ. -+ σπάζω 
σπείρα (η) {σπειρών} 1. οµάδα κακοποιών ή γενικότ. παρανόµων, που 

χαρακτηρίζεται από -έστω και στοιχειώδη- οργάνωση: ασύλληπτη | ένοπλη | 
επικίνδυνη | µυστηριώδης | εγκληµατική ~||~ λαθρεµπόρων | αρχαιοκαπήλων | 
κατασκόπων ΣΥΝ. συµµορία, µαφία · 2. οτιδήποτε περιστρέφεται γύρω από 
ένα κέντρο µε ελικοειδή τρόπο, ώστε να σχηµατίζει κύκλους, και χωρίς τα 
άκρα του να ενώνονται ποτέ, καθώς και κάθε τέτοια περιέλιξη: οι ~ τής βίδας | 
τού ελατηρίου | τού σχοινιού | των δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΥΝ. έλικας 3. 
ΖΩΟΛ. κάθε τέτοια περιέλιξη στην επιφάνεια οστράκου 4. ΑΡΧΙΤ. (α) το κυρτό 
µέλος τής βάσης τού ιωνικού κίονα (β) (γενικότ.) διακοσµητικό σχέδιο, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από το ελικοειδές του σχήµα: άσκηση σχεδίου µε ~ 5. 
ΜΑθ. η επιφάνεια που σχηµατίζεται, όταν ένας κύκλος περιστρέφεται γύρω 
από έναν άξονα που ανήκει στο ίδιο επίπεδο µε αυτόν, χωρίς ο κύκλος και ο 
άξονας να τέµνονται 6. ΗΛΕΚΤΡ. καθένα από τα στοιχεία που, όταν 
περιτυλιχθούν γύρω από κυλίνδρους, αποτελούν τα πηνία και τις περιελίξεις, 
έχοντας σχήµα κυκλικό, µε τα άκρα τους το ένα πολύ κοντά στο άλλο · 7. ΙΣΤ. 
ρωµαϊκή στρατιωτι- 
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κή µονάδα αποτελούµενη από δύο λόχους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπείρα < *σπέρ-}α (µε αντέκταση), που προέρχεται από θ. µε 
αρχική σηµ. «περιτυλίγω, διπλώνω», αλλά δεν µαρτυρείται, ίσως για να 
αποφευχθεί τυχόν σύγχυση µε το οµώνυµο σπείρω (προφύλαξη). Η λ. συνδ. 
µε τα ουσ. σπάργανον, σπάρτον (βλ.λ.). Ως ρωµαϊκή στρατ. µονάδα (σηµ. 7) η 
λ. αποτελεί απόδ. τού λατ. manipulus]. 

σπειράλ επίθ. (συνήθ. ορθ. σπιράλ) (άκλ.) ελλην. σπειρωτό, σπειροειδές 1. αυτός 
που έχει το σχήµα τής σπείρας, που περιελίσσεται σχηµατίζοντας κύκλους οι 
οποίοι ποτέ δεν τέµνονται: τετράδιο - (τού οποίου τα φύλλα συγκρατούνται 
από ευλύγιστο σπειροειδές σύρµα) || σχήµα ~ ΣΥΝ. ελικοειδής 2. (ως ουσ.) (α) 
ΙΑΤΡ. µηχανισµός σε σχήµα σπείρας, ο οποίος τοποθετείται µε ειδική ιατρική 
επέµβαση στη µήτρα, ώστε να αποφευχθεί ανεπιθύµητη σύλληψη ΣΥΝ. 
ενδοµήτριο σπείραµα (β) µηχανισµός προστασίας από τα έντοµα, που 
αποτελείται από πυκνά σπειροειδή σύρµατα και στον οποίο διοχετεύεται ρεύ-
µα, για να προσελκύει τα έντοµα µε το φως του και να τα θανατώνει µε την 
ηλεκτρική ενέργεια του. 
[ETYM. Αντιδάν., < γαλλ. spiral < µεσν. λατ. spiralis < λατ. spira < αρχ. 
σπείρα (βλ.λ.)]. 

σπείραµα (το) {σπειράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που περιελίσσεται µε 
ελικοειδή τρόπο 2. ΙΑΤΡ. ενδοµήτριο σπείραµα µηχανισµός σε σχήµα 
σπείρας, ο οποίος τοποθετείται µε ειδική ιατρική επέµβαση στον γυναικείο 
κόλπο, ώστε να αποφευχθεί ανεπιθύµητη σύλληψη ΣΥΝ. σπειράλ 3. ΑΝΑΤ. 
µικροσκοπικό αγγειώδες στοιχείο τής µικρότερης ανατοµολειτουργικής 
µονάδας τού νεφρού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σπειρώµαι (-άο-) (που µαρτυρείται ως 
µτγν.) < σπείρα. o ανατ. όρ. αποδίδει το γαλλ. glomérule]. 

σπειραµατονεφρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. βλάβη τού σπειράµατος από µικρόβια ή τοξικές 
ουσίες. 

σπειροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σπειροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα τής σπείρας, που περιελίσσεται ελικοειδώς: ~ κίνηση | σώµα | διάταξη | 
ανέλιξη | γάγγλιο | επίδεσµος | κάταγµα | όστρακο || η διδασκαλία τού 
µαθήµατος πρέπει να ακολουθεί ένα ~ σχήµα ΣΥΝ. ελικοειδής ΑΝΤ. ευθύς. — 
σπειροειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σπειροµετρο (το) [1893] {σπειροµέτρ-ου | -ων) όργανο µε το οποίο µετριέται το 
ύψος δύο συνεχόµενων στροφών σπείρας (π.χ. κοχλία). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. spiromètre]. 

σπειροµετρώ ρ. µετβ. {-είς... | σπειροµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
µετρώ το ύψος δύο συνεχόµενων στροφών σπείρας (π.χ. κοχλία). — 
σπειροµέτρηση (η). 

σπειρόνηµα (το) {σπειρονήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η σπειροχαίτη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spironema], 

σπειροτόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η δηµιουργία 
(κόψιµο) σπειρώµατος. 

σπειροτόµος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κοπτικό εργαλείο µε τρία ή τέσσερα αυλάκια στο 
σώµα του, που διαµορφώνουν σειρές δοντιών και το οποίο χρησιµοποιείται για 
σπειροτοµήσεις εσωτερικού σπειρώµατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) κολαούζο· πβ. λ. 
βιδολόγος. [ΕΓΥ_Μ < σπείρα + -τόµος < τέµνω]. 

σπειροχαίτη (η) [1879] {σπειροχαιτών} ΙΑΤΡ. 1. γενική ονοµασία βακτηρίων τα 
οποία χαρακτηρίζονται από το σπειροειδές σχήµα τους και προκαλούν 
σοβαρές νόσους στους ανθρώπους και στα ζώα, όπως η σύφιλη, η τροπική 
µόρωση (βλ.λ.) και ο υπόστροφος πυρετός (βλ.λ.) ΣΥΝ. σπειρόνηµα 2. ωχρά 
σπειροχαίτη η σύφιλη. [ΕΤΥΜ < σπείρα + χαίτη, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. spirochéte. Η φρ. ωχρά σπειροχαίτη αποδίδει το νεολατ. spirochaeta 
pallida]. 

σπείρω ρ. → σπέρνω 
σπείρωµα (το) {σπειρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σχοινί ή σύρµα που 

περιελίσσεται µε τρόπο τέτοιο, ώστε να σχηµατίζει σπείρες 2. ΤΕΧΝΟΛ. (α) το 
εξωτερικό µέρος τού κοχλία (βλ.λ.) και το εσωτερικό τού περικοχλίου (βλ.λ.), 
τα οποία χαρακτηρίζονται από ελικοειδή αυλάκια: ΤΟ ~ µιας βίδας (β) 
αρσενικό | θηλυκό σπείρωµα ελικοειδής αυλάκωση σε εξωτερική και 
εσωτερική αντίστοιχα επιφάνεια κυλίνδρου (γ) δεξιόστροφο | 
αριστερόστροφο σπείρωµα ελικοειδής ανάπτυξη προς τα δεξιά | αριστερά ως 
προς τον άξονα που σχηµατίζει ο κοχλίας σε κατακόρυφη θέση (δ) εξωτερικό 
| εσωτερικό σπείρωµα η ελικοειδής αυλάκωση στην εξωτερική επιφάνεια 
ενός κοχλία ή αντίστοιχα στο εσωτερικό µιας τρύπας ή περικοχλίου. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. σπείρω (-όω) «περιτυλίγω» < σπείρα]. 

σπείρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΝΑΥΤ. η τοποθέτηση 
ενός υλικού, µε τρόπο που να σχηµατίζει σπείρες: ~ σχοινιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
κουλλούριασµα. 

σπειρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα σπείρας: ~ ανάπτυξη ΣΥΝ. 
ελικοειδής, σπειροειδής ANT. ευθύς, ίσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 

σπέκουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (στο πολιτικό λεξιλόγιο) η καιρο-σκοπία, το 
να περιµένει κανείς την κατάλληλη ευκαιρία για να επωφεληθεί: πολλοί 
κάνουν - µέσα στη σύγχυση και την πολιτική αστάθεια ΣΥΝ. καιροσκοπισµός 2. 
(α) η προσπάθεια για απόκτηση κέρδους πέρα από τα επιτρεπτά όρια και µε 
αθέµιτα ή ριψοκίνδυνα µέσα ΣΥΝ. κερδοσκοπία, σπεκουλάτσια (β) (συνεκδ.) 
η άντληση όσο γίνεται µεγαλύτερου κέρδους εις βάρος άλλων: το συνδικάτο 
τον κατήγγειλε για ~ εις βάρος των εργαζοµένων. [ΕΤΥΜ < σπεκουλάρω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σπεκουλαδόρος (ο) (στο πολιτικό λεξιλόγιο) αυτός που κάνει σπέκουλα (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. καιροσκόπος. — οηεκουλαδόρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. speculatore 
«παρατηρητής - καιροσκόπος» < speculare], 

σπεκουλάρω ρ. αµετβ. {σπεκουλάρισα} (στο πολιτικό λεξιλόγιο) κά- 

νω σπέκουλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. καιροσκοπώ. — σπεκουλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. speculare «παρατηρώ, εξετάζω - καιροσκοπώ» < λατ. speculor < specula 
«παρατηρητήριο, σκοπιά» (< p. specëre «παρατηρώ, βλέπω»)]. 

σπεκουλάτσια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (στο πολιτικό λεξιλόγιο) 1. η προσπάθεια 
για απόκτηση κέρδους πέρα από τα επιτρεπόµενα όρια και µε αθέµιτα ή 
ριψοκίνδυνα µέσα ΣΥΝ. σπέκουλα, σπεκουλάρισµα, κερδοσκοπία 2. 
(συνεκδ.) η άντληση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου κέρδους εις βάρος άλλων 
ΣΥΝ. εκµετάλλευση · 3. η αποδοχή και προσκόλληση κάποιου σε θεωρίες και 
γενικότ. απόψεις που δεν έχουν εµπειρική στήριξη ή δεν αποδεικνύονται 
εµπειρικά: η ~ χαρακτηρίζει τον ιδεαλισµό. [ΕΤΥΜ < ρωσ. spekulatsija < λατ. 
speculano (βλ. λ. σπεκουλάρω)]. 

Σ.Π.Ε.Π. (ο) Σύνδεσµος Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων. 
σπερδούκλι κ. σφερδούκλι (το) {σπερδουκλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το φυτό 

ασφόδελος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < *άσφοδέλιον, µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ά- και παρε-τυµολ. 
επίδρ. τού ρ. σπέρνω, υποκ. τού αρχ. άσφόδελος (βλ.λ.)]. 

σπέρµα (το) {σπέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΒΙΟΛ. το ηµίρρευστο, ελαφρώς 
κολλώδες, υπόλευκο υγρό που εκκρίνεται από τους αδένες τού ανδρικού 
γεννητικού συστήµατος και το οποίο παρέχει στα σπερµατοζωάρια που 
εµπεριέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την επιβίωση τους έξω από το 
σώµα: ζωικό | ανθρώπινο ~ 2. ΙΑΤΡ (α) ΑΝΑΤ. ορχικό σπέρµα το υγρό που 
συγκεντρώνεται στον σπερµατικό πόρο και στις σπερµατοδόχους κύστεις, 
έχοντας πολύ υψηλή περιεκτικότητα σπερµατοζωαρίων και πολύ λίγο, αλλά 
ιδιαίτ. πρωτεϊνούχο, υγρό (β) ΑΝΑΤ. ολικό σπέρµα το υγρό που 
εκσπερµατίζεται και αποτελείται από το αρχικό ορχικό σπέρµα µε την 
προσθήκη των εκκρίσεων οργάνων που βρίσκονται από τους όρχεις ώς την 
ουρήθρα (γ) δότης σπέρµατος ο άνδρας που προσφέρει το σπέρµα του για 
ιατρική χρήση και συγκεκριµένα για τεχνητή γονιµοποίηση (δ) τράπεζα 
σπέρµατος ο οργανισµός που ειδικεύεται στη συλλογή και διατήρηση 
ανθρώπινου σπέρµατος σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τεχνητή γονιµοποίηση 3. (συνεκδ.) το ίδιο το αρσενικό 
αναπαραγωγικό κύτταρο: το - δεν έχει µεγάλη διάρκεια ζωής ΣΥΝ. σπερµατο-
ζωάριο 4. BOT. αναπαραγωγική δοµή φυτών η οποία αποτελείται από ένα 
φυτικό έµβρυο (φυτάριο), το οποίο συνοδεύεται από θρεπτικές ουσίες και από 
προστατευτικό κέλυφος: φυτικό — ΣΥΝ. σπόρος, πυρήνας 5. ο γόνος, ο 
απόγονος κάποιου: είσαι δικό µου ~, παιδί µου || ~ παλιάς γενιάς ΣΥΝ. παιδί, 
σπόρος 6. (µτφ.) η αιτία από την οποία δηµιουργείται κάτι: το ~ τού κακού | 
τής διχόνοιας | τής διαβολής ΣΥΝ. σπόρος 7. (µτφ.) η αρχική µορφή ενός 
πράγµατος, µόλις αυτό έχει δηµιουργηθεί ή συλληφθεί και δεν έχει ακόµα 
ολοκληρωθεί: σπέρµατα αυτής τής φιλοσοφικής στάσης συναντούµε ήδη στον 
Ηράκλειτο || στη δεκαετία τού 1920 οι Η.Π.Α. γνώρισαν ραγδαία οικονοµική 
άνοδο η οποία εµπεριείχε σπέρµατα τής κρίσης τού 1929- ΦΡ. εν σιτέρ-µατι (εν 
σπέρµατι) για να δηλωθεί ότι κάτι (π.χ. ιδέα, θεωρία, σχέδιο κ.λπ.) βρίσκεται 
ακόµα σε πρωταρχικό στάδιο εξέλιξης ή επεξεργασίας. — σπερµατικός, -ή, -ό 
[µτγν.] κ. σπερµικός, σπερµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. (ήδη µυκ. 
pe-ma, pe-mo) < σπείρω (βλ. λ. σπέρνω)]. 

σπέρµαταγωγός, -ός, -ό αυτός που µεταφέρει το σπέρµα: ~ πόρος. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. spermiduct (νόθο συνθ.)]. 

σπερµατέγχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η εισαγωγή σπέρµατος 
στον κόλπο ή στη µήτρα µε τεχνητό τρόπο (βλ. κ. τεχνητή γονιµοποίηση, λ. 
τεχνητός). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. insemination]. 

σπερµατικός, -ή, -ό → σπέρµα 
σπερµατίνη κ. σπερµίνη (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το βασικό συστατικό 

τού προστατευτικού υγρού, το οποίο συντελεί στη σταθεροποίηση των 
µεµβρανών και δίνει στο σπέρµα τη χαρακτηριστική οσµή του. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spermine]. 

σπερµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η παραγωγή σπέρµατος ΣΥΝ. σπερµατο-γονία 2. 
ΒΙΟΛ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία το έµβρυο αποκτά τα βασικά 
χαρακτηριστικά του από το αρσενικό µέσω τού σπέρµατος του. 

σπερµατο- κ. σπερµατό- κ. σπερµατ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε το σπέρµα: σπερµατο-ζωάριο, σπερµατ-αγωγός, σπερµο-
γονία 2. µε τον σπόρο, τον πυρήνα τού φυτού: σπερµατο-θήκη, σπερµο-φάγος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. σπερµατο-λογώ, αρχ. 
σπερµο-λογώ «συλλέγω σπόρους», µτγν. σπερµο-φόρος), που προέρχεται από 
το ουσ. σπέρµα, -ατός και απαντά επίσης σε ελληνο-γενείς ξέν. όρους και 
µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. spermo-gramme, spermato-zoaire, αγγλ. spermi-
cide «σπερµοκτόνο»)]. 

σπερµατοβλαστη κ. σπερµοβλάστη (η) {σπερµατοβλαστών} BOT. το 
διαφοροποιηµένο όργανο των σπερµατοφύτων, που αποτελείται από τον 
θηλυκό γαµέτη και τον θρεπτικό και προστατευτικό ιστό γύρω από αυτόν και 
το οποίο µετατρέπεται σε σπέρµα µετά τη γονιµοποίηση ΣΥΝ. σπερµατική 
βλάστη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sperm(at)oblast]. 

σπερµατογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ.-BOT. το σύνολο των 
διαδικασιών που οδηγούν στη δηµιουργία των αρσενικών αναπαραγωγικών 
κυττάρων. Επίσης σπερµατογονία κ. σπερµογονία. — σπερµατογόνος, -ος, -ο 
κ. σπερµονόνος [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Spermatogenese]. 

σπερµατογόνιο (το) {σπερµατογονί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κύτταρο τής αρχικής φάσης 
ανάπτυξης των αρσενικών γαµετών στους όρχεις (φάση πολλαπλασιασµού). 



σπερµατοδότης 1634 Σπέτσες 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. spermatogonium]. σπερµατοδότης κ. 
σπερµοδότης (ο) {σπερµατοδοτών} δότης 
σπέρµατος για τεχνητή γονιµοποίηση. σπερµατοδόχος, -ος, -ο [1854] κ. 
σπερµοδόχος αυτός στον οποίο καταλήγει ή στον οποίο εµπεριέχεται σπέρµα: ~ 
κύστη. [ΕΤΥΜ. < σπέρµα + -δόχος < δέχοµαι, πβ. κ. ουρο-δόχος]. 
σπερµατοζωάριο (το) [1887] {σπερµατοζωαρί-ου | -ων} το αρσενικό 
αναπαραγωγικό κύτταρο που αποτελεί το κύριο συστατικό τού σπέρµατος και 
αποτελείται από την κεφαλή µε τα χρωµοσώµατα, το ακρόσωµα που την 
περιβάλλει και την ουρά (ή «µαστίγιο») που του επιτρέπει να κινείται 
δραστήρια: ανθρώπινο | ζωικό | ζωντανό ~ ΣΥΝ. αρσενικός γαµέτης. 

[ΕΤΥΜ. < σπέρµα + ζωάριο (υποκ. τού ζώο), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spermatozoaire]. 

σπερµατοθήκη κ. σπερµοθήκη (η) [µεσν.] (σπερµατοθηκών) 1. ΖΩΟΛ. 
θύλακος στο γεννητικό σύστηµα ορισµένων θηλυκών εντόµων, όπου 
φυλάσσεται το σπέρµα των αρσενικών έτσι, ώστε να παραµένει ζωντανό και 
ικανό για αναπαραγωγή για µεγάλο χρονικό διάστηµα 2. BOT. το τµήµα 
άνθους ή καρπού όπου φυλάσσονται προστατευµένα τα σπέρµατα. 

σπερµατοκτόνος, -ος, -ο κ. σπερµοκτόνος 1. αυτός που καθιστά το σπέρµα 
άγονο, που το νεκρώνει και δεν το αφήνει να γονιµοποιήσει τον θηλυκό 
γαµέτη: ~ φάρµακο | ουσία | σύνθεση | αλοιφή 2. σπερµατοκτόνο (το) ΦΑΡΜ. 
ειδική χηµική ουσία µε τη µορφή αλοιφής, υγρού, αναβράζοντος δισκίου ή 
προωθητικού, η οποία, όταν εφαρµοστεί στον γυναικείο κόλπο, νεκρώνει τα 
σπερµατοζωάρια λειτουργώντας ως αντισυλληπτικό: προφυλακτικό µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < σπέρµα + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία), 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. spermicide (νόθο συνθ.)]. 

σπερµατοκυτταρο κ. σπερµοκυτταρο (το) {σπερµατοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. 
κύτταρο σε ενδιάµεσο στάδιο τής ανάπτυξης των γαµετών µέσα στους όρχεις, 
όταν πλέον τα αρχικά κύτταρα έχουν αυξηθεί σε όγκο και έχουν ήδη υποστεί 
δοµικές µετατροπές, αλλά δεν έχουν ακόµα περάσει στη διαδικασία 
µειώσεως. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. spermatocyte]. 

σπερµατολογία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο ειδικός κλάδος που ασχολείται µε τη 
µελέτη και περιγραφή των σπερµάτων διαφόρων οργανισµών. — 
σπερµατολογικσς, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spermatology], 

σπερµατορροια (η) [1879] (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η χωρίς ερέθισµα και σεξουαλική 
ευχαρίστηση ακούσια αποβολή σπέρµατος ή συγγενών υγρών, κυρ. ως 
αποτέλεσµα χρονιών νόσων των σπερµατικών οδών (πβ. λ. ονείρωξη). — 
σπερµατορροϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < σπέρµα + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν 
συνθέσει) < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spermatorrhée]. 

σπερµατοτοξίνη κ. σπερµοτοξίνη κ. σπερµοξίνη (η) {σπερ-µατοτοξινών) ΒΙΟΛ. 
τοξική ουσία που βρίσκεται στον ορό ζώων, στα οποία έχουν τοποθετήσει 
σπερµατοζωάρια άλλων οργανισµών και η οποία έχει την ιδιότητα να 
καταστρέφει τα σπερµατοζωάρια των οργανισµών αυτών. — 
σπερµατοτοξικός, -ή, -ό κ. σπερµατοξικός [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. sperm(at)otoxin]. 

σπερµατούχος, -ος, -ο 1. αυτός µέσα στον οποίο υπάρχει σπέρµα 2. (µτφ.) αυτός 
που έχει ικανότητα να γονιµοποιεί ΣΥΝ. παραγωγικός, γόνιµος ΑΝΤ άγονος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπερµατοϋχος < σπέρµα, -ατός + -οϋχος < έχω]. 

σπερµατοφάγος, -ος, -ο κ. σπερµοφάγος αυτός τού οποίου κύρια τροφή 
αποτελούν οι σπόροι των φυτών: ~ πτηνά. [ΕΤΥΜ µτγν. < σπέρµα + -φάγος < 
θ. φάγ-, πβ. αόρ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

σπερµατοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο κ. σπερµοφόρος 1. αυτός που µπορεί να 
παράγει ή να έχει σπέρµατα 2. ΖΩΟΛ. σπερµατοφόρο (το) η κάψα (βλ.λ.) µέσα 
στην οποία βρίσκονται τα σπερµατοζωάρια ορισµένων ασπόνδυλων και 
τριτώνων (βλ.λ.) 3. ΒΙΟΛ. σπερµατοφόρος (ο) κ. σπερµατοφόρο (το) όργανο 
διαφορετικών οµάδων ζωντανών οργανισµών, το οποίο σχηµατίζει κοιλότητα, 
µέσα στην οποία βρίσκονται τα σπερµατοζωάρια και το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να αποκολληθεί από τον οργανισµό. 
[ΕΤΥΜ. < σπέρµα + -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spermatophorej. 

σπερµατόφυτο (το) [1885] {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} BOT. (σύµφωνα µε 
ορισµένα ταξινοµικά συστήµατα) (συνήθ. στον πληθ.) ανώτερο φυτό που 
αναπαράγεται µε σπέρµατα (δηλ. τα γυµνόσπερµα και τα αγγειόσπερµα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. spermatophyta (πληθ.)]. 

σπερµατσετο (το) → σπαρµατσέτο 
σπερµικός, -ή, -ό → σπέρµα 
σπερµίνη (η) → σπερµατίνη 
σπερµοβλάστη (η) → σπερµατοβλάστη 
σπερµογονία (η) → σπερµατογονία 
σπερµογόνος, -ος, -ο → σπερµατογονία 
σπερµοδότης (ο) → σπερµατοδότης 
σπερµοδόχος, -ος, -ο → σπερµατοδόχος 
σπερµοθήκη (η) → σπερµατοθήκη 
σπερµοκτόνος, -ος, -ο → σπερµατοκτόνος 
σπερµοκυτταρο (το) -· σπερµατοκυτταρο 
σπερµολογω ρ. µετβ. {σπερµολογείς...} 1. συγκεντρώνω σπόρους για να 

τραφώ: τα σπουργίτια σπερµολογούσαν από την τροφή των πουλερικών 2. 
(µτφ.) συγκεντρώνω φήµες και τις επανακυκλοφορώ, διαδίδω κακοήθειες: ~ 
αδίστακτα | σε ασύλληπτο βαθµό ΣΥΝ. κουτσο-µπολεύω, κακολογώ. — 
σπερµολογία (η) [µτγν.], σπερµολόγος (ο/η) 

[αρχ.], σπερµολογικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σπερµολογω (-έω) < επίθ. σπερµολόγος, αρχική σηµ. «(για 
πτηνά) αυτός που συλλέγει σπόρους», < σπέρµα + -λόγος (< λέγω, µε τη σηµ. 
«συλλέγω»). Στη Μτγν. Ελληνική η λ. περιέγραψε εκφραστικά εκείνον που 
συλλέγει ό,τι ακούει και το επαναλαµβάνει επιπόλαια, τον φλύαρο και 
κουτσοµπόλη, σηµ. που πρωτοαπαντά στον ∆ηµοσθένη (σε ό,τι αφορά το 
σπερµολόγος)]. 

σπερµοτοξικός, -ή, -ό -+ σπερµατοτοξίνη 
σπερµοτοξίνη (η) → σπερµατοτοξίνη 
σπερµοφάγος, -ος, -ο → σπερµατοφάγος 
σπερµοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο → σπερµατοφόρος 
σπερµοφυής, -ής, -ές {σπερµοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει βλαστήσει 

από σπόρο και όχι από µόσχευµα ή παραφυάδα: ~ δέντρο | δάσος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < σπέρµα + -φυής < φύω | -οµαι]. 

σπερνος, -ή, -ό → εσπερινός 
σπέρνω ρ. µετβ. {έσπειρα, σπάρ-θηκα, -µένος} 1. ρίχνω σε καλλιεργηµένη γη 

σπόρους για να φυτρώσουν φυτά: το σιτάρι το σπέρνουν το φθινόπωρο- ΦΡ. (α) 
φυτρώνω εκεί που δεν µε σπέρνουν βλ. λ. φυτρώνω (β) (παροιµ.) όποιος 
σπέρνει ανέµους, θερίζει θύελλες βλ. λ. άνεµος (γ) (παροιµ.) όπως έσπειρες, θα 
θερίσεις (δ γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει, Κ.∆. Γαλ. 6, 7) 
ανάλογα µε τον τρόπο που φέρεσαι, θα σου φερθούν (πβ. όπως έστρωσες, θα 
κοιµηθείς) (δ) (παροιµ.) -Γεια σου | Τι κάνεις, Γιάννη;-Κουκκιά σπέρνω! για 
ανθρώπους που δίνουν άσχετη απάντηση σε αυτά που τους ρωτούν (ε) σπέρνω 
στη θάλασσα | στην άµµο αυτό που κάνω δεν οδηγεί πουθενά, είναι άδικος 
κόπος ΣΥΝ. µαταιοπονώ 2. (µτφ. για άνδρα) γονιµοποιώ γυναίκα, συντελώ 
στη γέννηση παιδιού ΣΥΝ. τεκνοποιώ 3. (µτφ.) µεταφέρω σε άλλους ιδέες, 
σκέψεις κλπ., διαδίδω: έσπειρε επαναστατικές ιδέες στους υπόδουλους λαούς 
τής Βαλκανικής || έσπειρε τη διχόνοια ανάµεσα τους || οι δηλώσεις κάποιων 
σεισµολόγων έσπειραν τον πανικό στους πολίτες ΣΥΝ. διαδίδω, διασπείρω- ΦΡ. 
σπέρνω ζιζάνια (ήλθεν... ό έχθρας και έπέσπειρεν ζιζάνια, Κ.∆. Ματθ. 13, 25, 
από την παραβολή τού σίτου και των ζιζανίων) ενεργώ διασπαστικά, α-
ποσκοπώ στη δηµιουργία διχόνοιας ΣΥΝ. βάζω φιτιλιές, βάζω λόγια. Επίσης 
(λόγ.) σπείρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έσπειρα τού αρχ. ρ. σπείρω κατά το σχήµα έγειρα 
- γέρνω, έσυρα - σέρνω. Το αρχ. σπείρω < *σπέρ-}ω (µε αντέκταση) < I.E. 
*(s)per- «χύνω, διασκορπίζω», πβ. αρµ. sp'fem «διασκορπίζω, διασπείρω», 
αγγλ. spray (βλ. κ. σπρέι), αρχ. γερµ. spreiten «διασκορπίζω», αρχ. αγγλ. 
sprsêdan (> αγγλ. spread) κ.ά. Οµόρρ. σπόρος, σπορ-ά, σπαρ-τός, σπέρ-µα 
κ.ά.]. 

Σπερχειός (ο) ποταµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον 
Τυµφρηστό και εκβάλλει στον Μαλιακό Κόλπο· αλλιώς Αλαµάνα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. τόπων., µε παραγ. επίθηµα -ειός (πβ. Άλφ-ειός), τού οποίου η 
αρχαϊκότητα επιβεβαιώνεται εν µέρει από το µυκ. pe-ke-u (= Σπερχεύς;) και 
σηµαίνει «ορµητικός, βίαιος». Προέρχεται από το αρχ. ρ. σπέρχω | -οµαι 
«βιάζοµαι, ορµώ, ρίχνοµαι» < I.E. *sper-gh-«σπεύδω, ορµώ», πβ. σανσκρ. 
sprhâyati «ποθώ, φθονώ», a-sparazatâ «προσπαθούσε»]. 

σπέσιαλ επίθ. {άκλ.} ελλην. ειδικός 1. αυτός που αναφέρεται σε πολύ 
συγκεκριµένο τοµέα γνώσεως ή δεξιότητας: πήρε το βραβείο για τα ~ εφέ τής 
ταινίας ΣΥΝ. εξειδικευµένος ANT. γενικός 2. αυτός που είναι προϊόν ιδιαίτερης 
φροντίδας, που υπερέχει ή/και διαφέρει από τους άλλους: θα σας ετοιµάσω 
έναν µεζέ ~! || ~ παγωτό | µακαρονάδα | ποτό ΣΥΝ. ιδιαίτερος, εξαιρετικός, 
ασυνήθιστος ANT. συνηθισµένος, κοινός 3. (ως επίρρ.-προφορ.) ειδικά, 
εξαιρετικά: το τραγούδι ~ αφιερωµένο στην Τάνια από την Αργυρούπολη. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. special < παλ. γαλλ. especial < λατ. specialis «µοναδικός, 
ξεχωριστός» (< species, -ei «είδος, µορφή»). Παρόµοια σηµασιολ. πορεία 
παρατηρούµε και στο επίθ. ειδικός (< είδος)]. 

σπεσιαλίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, σπεσιαλίστρια (η) {σπεσιαλι-στριών) 
(εµφατ.) πρόσωπο που έχει εξειδικευµένη γνώση σε συγκεκριµένο τοµέα: 
είναι ~ στο είδος του | στη ζαχαροπλαστική | στην οργάνωση επιτυχηµένων 
εκδροµών | στην εκτέλεση φάουλ στο ποδόσφαιρο ΣΥΝ. ειδικός, εξπέρ. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. spécialiste]. 

σπεσιαλιτέ (η) {άκλ.} 1. έδεσµα ή γλύκυσµα που έχει παρασκευαστεί είτε µε 
ιδιαίτερη, µη συνηθισµένη συνταγή είτε µε συνηθισµένη συνταγή, αλλά κατά 
τρόπο εξαιρετικό: µας έφτειαξε τη ~ της: παστι-τσάδα κερκυραϊκή || η ~ τού 
καταστήµατος είναι οι γαρίδες 2. (γενι-κότ.) οτιδήποτε αποτελεί το αντικείµενο 
ιδιαίτερης γνώσης ή εξαιρετικής ικανότητας ΣΥΝ. ειδικότητα. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. spécialité < spécial (βλ. κ. σπέσιαλ)]. 

σπετζοφάι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} πικάντικο φαγητό (από το Πήλιο), που 
παρασκευάζεται από µικρά κοµµάτια λουκάνικου, τα οποία αρχικά 
τηγανίζονται και στη συνέχεια βράζονται µέσα σε σάλτσα από ντοµάτα και 
κοµµένες πράσινες πιπεριές. 
[ΕΤΥΜ Από συµφυρµό τού ιταλ. spezzatino «φαγητό µε κοµµάτια κρέατος» 
(< spezzato < ρ. spezzare «κοµµατιάζω, σπάζω») µε το ουσ. φαί]. 

Σπέτσες (οι) {Σπετσών} 1. νησί τού Αργοσαρωνικού Κόλπου κοντά στις Ν. 
ακτές τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σπετσιώτης 
(ο), Σπετσιώτισσα (η), σπετσιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Πιθ. < βεν. | ιταλ. Spezie 
«καρύκευµα, µπαχαρικό». Στην αρχαιότητα το νησί ονοµαζόταν Πιτυοϋσσα 
«πευκώδης» (< πίτυς, -υος «πεύκο»)]. 

Σπέτσες - Πέτσα. Εκτός από την κρατούσα άποψη, σύµφωνα µε την οποία η 
ονοµασία Σπέτσες (αντί τής αρχ. ονοµασίας Πίτυ- 
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ούσαα) προήλθε από το βεν. | ιταλ. Spezie (βλ. ετυµ.), η ονοµασία 
Πέτσα που χρησιµοποιήθηκε για το νησί (Πετσιώτες, οι κάτοικοι) 
και που απαντά σε παλαιότερα έγγραφα, οδήγησε και σε άλλες 
ετυµολογικές ερµηνείες. Και η µεν άποψη ότι το Πέτσα | Σπέτσες 
είναι η παραφθορά τού αρχ. Πιτυοΰσσα από τους Αρβανίτες τού 
νησιού είναι εξεζητηµένη. Αξίζει όµως να αναφερθεί η άποψη τού 
λεξικογράφου Σκαρλάτου Βυζαντίου, ο οποίος, καίτοι υποστήριζε 
τη διατήρηση ή επαναφορά των αρχαίων ελληνικών τοπωνυµίων, 
αισθάνθηκε την ανάγκη ότι πρέπει να γίνονται και ορισµένες 
εξαιρέσεις για ονόµατα «συνδεδεµένα µε αναµνήσεις ένδοξους της 
νεωτέρας 'µας Ιστορίας». Και ως τέτοια περίπτωση θεωρεί (το 
1835) το παράδειγµα των Πετσών (sic): «διότι τό δνοµα των Πέ-
τσων [έτσι είναι γνωστή η ονοµασία τού νησιού τότε], π.χ, καί τοι 
δια βασιλικού διατάγµατος καθιερωµένων, 'δέν ηµπορεί ποτέ 'να 
θεωρηθή άλλειώς, παρά Pescia, καί εποµένως ούτε µέ τού 'Οµήρου 
ούτε µέ τού Πινδάρου την λύραν 'να συµφωνήση» (Λεξικον της καθ' 
ηµάς ελληνικής διαλέκτου, σ. ν'). Στην περίπτωση που το Πέτσα | 
Πέτσες είναι από το Pescia, τότε το Σ- (Σπέτσες) θα προήλθε µε 
απόσπαση («κακό χωρισµό») από την εκφορά µε το άρθρο: στι[ς 
Πέτσες > οι Σπέτσες- πβ. τους βώλους > οι σβώλοι (σβώλος), τους 
πυργίτες > οι απυργίτες | σπουργίτες (σπουργίτης) κ.τ.ό. 

σπετσιωτα στη ΦΡ. ψάρι αλά σπετσιωτα τρόπος µαγειρέµατος τού 
ψαριού στον φούρνο µέσα σε σάλτσα από ντοµάτα, σκόρδο, µαϊντανό 
και λάδι. (Βλ. κ. λ. αλά). 

Σπετσιώτης (ο) → Σπέτσες 
σπετσιώτικος, -η, -ο → Σπέτσες 
Σπετσιώτισσα (η) → Σπέτσες 
Σπετσοπούλα (η) νησί τού Αργοσαρωνικού Κόλπου Ν. των Σπετσών. 

[ΕΤΥΜ < Σπέτσες + λεξικό επίθηµα -πούλα]. 
σπεύδω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έσπευσ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) κινούµαι ή 

ενεργώ µε ταχύτητα και προθυµία: µόλις µας αντιλήφθηκε, έσπευσε 
προς το µέρος µας- ΦΡ. σπεύδε βραδέως βλ. λ. βραδέως ♦ 2. (µετβ.) 
δείχνω προθυµία, είµαι πρόθυµος (να κάνω κάτι): µετά το ατύχηµα 
έσπευσε να τους συνδράµει οικονοµικά || µη σπεύδεις να απαντήσεις· 
άκου πρώτα καλά τι σε ρωτούν ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *(s)p(h)eu-d- «επείγοµαι, πιέζω», πβ. λιθ. spâudziu 
«πιέζω, σπρώχνω, βιάζοµαι», spaudà «σπουδή, βιασύνη», spudà«ώθη-
ση, πίεση», ίσως και αλβ. punë «εργασία, επάγγελµα» (< *(s)pud-na). 
Οµόρρ. σπουδ-ή (βλ.λ.)]. 

Σπευσίππος (ο) {-ου κ. -ίππου} αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος (4ος αι. 
π.Χ.), διάδοχος τού Πλάτωνα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < σπευς)ι) (< ρ. 
σπεύδω) + ίππος]. 

σπήκερ (ο) ** σπίκερ 
σπήλαιο (το) {σπηλαί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ΓΕΩΛ. φυσικός, υπόγειος και 

κενός χώρος, συνήθ. µε φυσική είσοδο περισσότερο ή λιγότερο εµφα-
νή, ο οποίος σχηµατίζεται από τη διαβρωτική ενέργεια των υπογείων 
υδάτων σε συγκεκριµένους τύπους πετρωµάτων (ασβεστολιθικά, 
ηφαιστειογενή ή κοραλλιογενή): ανεξερεύνητο | απέραντο | βαθύ | 
παλαιολιθικό | επικίνδυνο ~|| ~ µε σταλαγµίτες και σταλακτίτες (πβ. λ. 
σπηλιά, άντρο)- ΦΡ. (α) το σπήλαιο τής Βηθλεέµ το µέρος όπου 
γεννήθηκε ο Χριστός (β) οι άνθρωποι των σπηλαίων οι πρωτόγονοι 
άνθρωποι, που ζούσαν σε σπηλιές 2. ΙΑΤΡ. κοίλωµα σε όργανο, το 
οποίο έχει δηµιουργηθεί από παθολογική αιτία, π.χ. από το υγρό απο-
στήµατος: πνευµονικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπήλαιον, µε το κοινόλεκτο επίθηµα -αιον (πιθ. κατ' 
αναλογίαν προς τα κατά-γαιον, ύπό-γαιον), < σπέος «σπηλιά» (από 
το θ. σπε- και την παρέκταση -λ-, πβ. κ. νέφος - νεφέλη). Το αρχαϊκό 
ουσ. σπέος είναι αγν. ετύµου]. 

σπηλαιόβιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που διαµένει σε σπηλιά: ~ πληθυ-
σµός | άτοµο | νυχτερίδα ΣΥΝ. τρωγλοδύτης, σπηλαίος. 

σπηλαιολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος που έ-
χει ως αντικείµενο τη µελέτη των σπηλαίων. — σπηλαιολόγος (ο/η), 
σπηλαιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spéléologie]. 

σπηλαίος, -α, -ο [1890] (λόγ.) αυτός τού οποίου κατοικία είναι τα φυ-
σικά κοιλώµατα µέσα στο έδαφος: ~ οργανισµός ΣΥΝ. σπηλαιόβιος. 

σπηλαιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σπηλαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων] (λόγ.) 
1. αυτός που µοιάζει µε σπήλαιο: ένα κατασκεύασµα µε ~ αρχιτε-
κτονική 2. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που έχει παθολογικές κοιλότητες: ~ πνεύ-
µονας | αµυγδαλές (β) αυτός που προέρχεται από όργανο γεµάτο κοι-
λότητες: ~ ρόγχος | αναπνοή 3. (µτφ.) αυτός που µοιάζει σαν να βγαί-
νει από σπήλαιο: ~ φωνή ΣΥΝ. βαθύς, υπόκωφος ΑΝΤ. ψιλός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. σπηλιά (η) φυσικός κενός χοόρος κάτω από 
το έδαφος (σπήλαιο) ή µέσα σε βράχια (βραχώδες καταφύγιο), µε 
φυσική είσοδο περισσότερο ή λιγότερο εµφανή (πβ. λ. σπήλαιο): 
βαθιά | δυσπρόσιτη | απότοµη | σκοτεινή | υγρή ~ || η ~ τής αρκούδας | 
τού δράκου | τού ληστή || «ώς πότε [...] σπηλιές να κατοικούµεν, να 
βλέπωµεν κλαδιά» (Ρήγας Βελεστινλής) (πβ. λ. άντρο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < σπήλαιο (βλ.λ.) + κατάλ. -ιά]. 
σπιαναδα (η) (διαλεκτ.) (στα Επτάνησα) η πλατεία, κυρ. η παραλια-

κή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. spianata < spianare «καθιστώ επίπεδη (µια επιφάνεια), 
στρώνω, ισώνω» < λατ. explanare < ex- + planus «ίσιος, επίπεδος»]. 

σπιζα (η) {σπιζών) κατηγορία ωδικών πτηνών, συχνά µε ζωηρά χρώ-
µατα, κοντό και ισχυρό ράµφος, που φωλιάζουν σε δέντρα και θά-
µνους και σπάνια στο έδαφος και στην οποία ανήκουν η καρδερίνα, 
ο σπίνος, ο φλώρος κ.ά. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < *σπίγγ-}α < I.E. *(s)ping-o- «σπίνος», πβ. αρχ. γερµ. 
fincho (> γερµ. Fink), αρχ. αγγλ. fine (> αγγλ. finch), σουηδ. spink 
«σπουργίτι» κ.ά. Οµόρρ. σπίνος (βλ.λ.)]. 

σπίθα (η) {σπιθών} 1. ο σπινθήρας (βλ.λ.): µόλις ο τροχός ακούµπησε 
στο µέταλλο, πετάχτηκαν παντού σπίθες || η κουκουνάρα που άρπαξε 
φωτιά πέταξε σπίθες ολόγυρα || µια ~ µπορεί να φέρει την καταστροφή 
στο δάσος- ΦΡ. (µτφ.) τα µάτια του πετάν)ε) /βγάζουν σπίθες (i) 
βρίσκεται σε κατάσταση µεγάλης έντασης ή/και εκνευρισµού ή 
νιώθει έντονο µίσος (ii) η µατιά του φανερώνει ότι πρόκειται για έξυ-
πνο άνθρωπο 2. (µτφ.) το συµβάν από το οποίο ξεκινά µια σειρά γε-
γονότων ή από το οποίο διαµορφώνεται µια κατάσταση: η ~ τής σύρ-
ραξης | τού πολέµου | τού πάθους | τού έρωτα | τού µίσους ΣΥΝ. αι-
τία, αρχή, σπόρος 3. (µτφ.) η ένδειξη ζωής ή υπάρξεως µιας ιδιότη-
τας: ακόµα και τα κείµενα που συνέταξε στο τέλος τής ζωής του έχουν 
τη ~ µιας ξεχωριστής πνευµατικής προσωπικότητας || η ~ τού έρωτα 
δεν έσβησε µε τα χρόνια ΣΥΝ. νεύρο, σπινθήρας 4. (µτφ.) πάρα πολύ 
έξυπνος άνθρωπος: είναι ~ µονάχη! ΣΥΝ. σπίρτο, τετραπέρατος, 
πανέξυπνος ANT. τούβλο, (οικ.) βούρλο, βλίτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σπιθίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σπιθαµή κ. πιθαµή (η) [µεσν.] 1. η απόσταση από την άκρη τού 
αντίχειρα τού χεριού ώς το άκρο τού µικρού δακτύλου, όταν η πα-
λάµη είναι ανοιχτή: περίσσευε µία ~ ύφασµα από το τόπι και µου το 
έδωσε τζάµπα 2. (συνεκδ.) πάρα πολύ µικρή έκταση: για µια - τόπο 
να σφαχτούν τόσοι άνθρωποι! || πώς να χωρέσουµε και µεις σε µια ~ 
γης; || δεν πρόκειται να παραχωρήσουµε ούτε µια ~ εδάφους ΣΥΝ. 
σταλιά- ΦΡ. (α) µια)ς) σπιθαµή(ς) άνθρωπος (i) άνθρωπος πολύ µι-
κρού αναστήµατος: ~ και να 'χει τόσο θάρρος! ΣΥΝ. σπιθαµιαίος, µι-
κρόσωµος, κοντός, λιλιπούτιος ΑΝΤ. γιγαντιαίος, τεράστιος (ii) άν-
θρωπος µικρής ηλικίας: ~ και να 'χει τέτοια γλώσσα! ΣΥΝ. παιδί, µι-
κρός, ανήλικος ΑΝΤ. ώριµος, ενήλικος (β) σπιθαµή προς σπιθαµή σε 
κάθε σηµείο ενός χώρου: αστυνοµικοί ερευνούσαν τη γύρω περιοχή 
~, για να ανακαλύψουν τυχόν ίχνη ΣΥΝ. εξονυχιστικά, παντού. 
[ΕΤΥΜ αρχ., µε παραγ. επίθηµα -µη (πβ. κ. παλά-µη, πυγ-µή, δραχ-µή), 
πιθ. < σπιδέος (τ. γενικής που απαντά στην οµηρική φρ. δια σπιδέος 
πεδίοιο και ανάγεται σε αµάρτυρο τ. *σπι-δής | *σπιδύς «µακρός, 
εκτεταµένος»). Οι λ. συνδ. µεταξύ τους, αν ανάγονται σε κοινό θ. *spi-
dh-. Σε ό,τι αφορά περαιτέρω συσχετισµούς, είναι πιθ. η σύνδεση µε 
λατ. spissus «αργός, βραδύς» (< *spid-tos, αρχική σηµ. «πυκνός»), λιθ. 
spintù, spisti «συγκεντρώνοµαι, συναθροίζοµαι» (< *spit-ti) κ.ά. o φω-
νηεντισµός τού ρ. σπώ (-άω) δεν επιτρέπει τη σύνδεση του µε την 
προαναφερθείσα λεξιλογική οικογένεια]. 

σπιθαµιαιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός τού οποίου το µέγεθος είναι 
ίσο µε µια σπιθαµή (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει πολύ µικρό µέ-
γεθος, ύψος: ~ αλλά µε µεγάλο πνευµατικό ανάστηµα ΣΥΝ. λιλιπού-
τιος, βραχύσωµος, µικρός, µικροσκοπικός, κοντός ΑΝΤ. γιγάντειος, µε-
γάλος, ψηλός, µεγαλόσωµος 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ιδιαίτερη ση-
µασία, αξία: ~ πολιτικός ΣΥΝ. ασήµαντος, λίγος ΑΝΤ. σηµαντικός, γι-
γαντιαίος, πολύς. 

σπιθίζω ρ. αµετβ. {σπίθισα} (λογοτ.) σπιθοβολώ (βλ.λ.): τα µάτια της 
σπίθιζαν. — σπίθισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *σπινθ-ίζω (µε αφοµοίωση τού -ν- και απλοποίηση) < 
σπινθήρας (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

σπιθοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {σπιθοβολείς... | σπιθοβόλησα] 1. σκορ-
πώ γύρω µου σωµατίδια πυρακτωµένης ύλης, βγάζω σπίθες: σπιθο-
βολούσε το σίδερο στο αµόνι || (µτφ.) τα µάτια της σπιθοβολούσαν 
από θυµό ΣΥΝ. σπιθίζω 2. (κατ' επέκτ.) εκπέµπω γύρω µου φως: τα 
κρυστάλλινα ποτήρια σπιθοβολούσαν στον ήλιο ΣΥΝ. λαµποκοπώ, 
ακτινοβολώ. — σπιθοβολή (η) κ. σπιθοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σπιθοβολώ < σπίθα + -βολώ (< βάλλω), πβ. κ. πυρο-βο-λώ, κεραυνο-
βολώ]. 

σπιθουρί (το) {σπιθουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κηλίδα ή φουσκάλα που 
εµφανίζεται στο δέρµα λόγω παθολογικής αιτίας: βγάζω ~ ΣΥΝ. εξάν-
θηµα, σπυρί. — (υποκ.) σπιθουράκι (το). [ΕΤΥΜ. < σπίθα + παραγ. 
επίθηµα -ούρι, πβ. κ. µνήµα - µνηµούρι]. 

σπικάζ (το) {άκλ.} ελλην. περιγραφή 1. η περιγραφή γεγονότος από εκ-
φωνητή (σπίκερ, βλ.λ.) µέσω ραδιοφώνου, µεγαφώνου, τηλεοράσεως 
κ.λπ.: ΤΟ ~ τής παρέλασης | τού αγώνα 2. η περιγραφή και ο σχολια-
σµός ενός θεάµατος: το - τού ντοκιµαντέρ έγινε από έµπειρους ηθο-
ποιούς (βλ. κ. λ. -άζ). 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < αγγλ. speak «µιλώ» + -άζ(< γαλλ. -age), κατά τα 
πατινάζ, µακιγιάζ, αµπαλάζ κ.ά.]. 

σπικάρω ρ. µετβ. {σπίκαρ-α κ. -ισα} (αργκό) 1. περιγράφω γεγονός µέ-
σα από κάποιο επικοινωνιακό σύστηµα (π.χ. ραδιόφωνο, µεγάφωνα): 
~ έναν αγώνα | µια παρέλαση 2. επενδύω µε λόγο ένα θέαµα, το πε-
ριγράφω και το σχολιάζω: - ένα ντοκιµαντέρ. [ΕΤΥΜ. < σπίκ(ερ) + 
παραγ. επίθηµα -άρω]. 

σπικάτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. στην εκτέλεση εγχόρδων οργάνων, τεχνική 
παραγωγής ήχου µε το δοξάρι, το οποίο αφήνεται να αναπηδά στις 
χορδές, κατά τρόπο ώστε η κάθε νότα να ακούγεται ξεχωριστά από 
την προηγούµενη και την επόµενη της. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. spiccato < ρ. spiccare «αποσπώ, ξεκολλώ, ξεκρεµώ (κάτι 
που βρίσκεται στην κορυφή)» < picco «κορυφή» < γαλλ. pic, γερµ. 
αρχής, πβ. αρχ. αγγλ. pic «αιχµηρό εργαλείο»]. 

σπίκερ (ο) (παλαιότ. ορθ. σπήκερ) {άκλ.} ελλην. εκφωνητής- αυτός 
που σπικάρει (βλ.λ.): η φωνή τού ~ ερχόταν δυνατή µέσα από τα µε-
γάφωνα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. speaker < p. speak «µιλώ»]. 

σπιλιάδα κ. σπιλάδα (η) (λαϊκ.) η ξαφνική και δυνατή πνοή ανέµου 
από τη στεριά προς τη θάλασσα ΣΥΝ. ριπή, ανεµοσυρµή. — (υποκ.) 
σπιλιαδίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
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[ETYM. < µτγν. σπιλάς, -άδος, πιθ. < κατα-σπιλάζω «κηλιδώνω - (για 
άνεµο) χτυπώ, εφορµώ» (υποχωρητ.) < αρχ. σπίλος (βλ.λ.)]. 

σπίλος (ο) (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. κηλίδα στο δέρµα ή δερµατική βλάβη µε αλ-
λοιωµένου χρώµατος κηλίδα, η οποία οφείλεται σε παθολογική χρώ-
ση ή σε συγκέντρωση ή/και διεύρυνση αιµοφόρων ή λεµφικών αγ-
γείων: µελαγχρωµατικός ~ ΣΥΝ. ελιά, στίγµα 2. (µτφ.) ηθική κηλίδα, 
αυτό που χαρακτηρίζει άτοµο ηθικά απαράδεκτο ΣΥΝ. στίγµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. πίνος «ακαθαρσία» 
(που χρησιµοποείται κυρ. για το µη κατεργασµένο µαλλί ή ακόµη και 
για άπλυτα ρούχα)]. 

σπιλώνω ρ. µετβ. {σπίλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) (µτφ.) προσβάλλω 
την τιµή (κάποιου): - υπολήψεις | το όνοµα κάποιου ΣΥΝ. ατιµάζω 
ΑΝΤ. τιµώ. — σπίλωση (η) κ. σπίλωµα (το) [µτγν.], σπιλωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπιλώ (-όω) < αρχ. σπίλος (βλ.λ.)]. 

σπινάρω ρ. → σπινιάρω 
σπινθήρας (ο) 1. σωµατίδιο πυρακτωµένης ύλης, το οποίο προέρχεται 

από φωτιά ή από σώµατα που έρχονται σε τριβή ή συγκρούονται: 
καθώς η µηχανή σύρθηκε στην άσφαλτο, πετάχτηκαν παντού σπιν-
θήρες ΣΥΝ. σπίθα 2. ΦΥΣ. η ξαφνική και σύντοµη λάµψη φωτός που 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση αγωγών µε υψηλά ηλεκτρικά φορτία 
ή στην ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, συνοδεύεται από έκλυση 
θερµότητας και µερικές φορές από κρότο: η πυρκαγιά οφείλεται σε 
σπινθήρα οξυγονοκόλλησης || ηλεκτρικός ~ 3. (µτφ.) αυτό στο οποίο 
οφείλεται ένα γεγονός ή το οποίο διαµορφώνει µια κατάσταση: η δο-
λοφονία τού διπλωµάτη αποτέλεσε τον ~ τού πολέµου ΣΥΝ. αιτία, αρ-
χή, λόγος, αφορµή. 
[ETYM. < αρχ. σπινθήρ, -ήρος < θ. σπινθ- < *spnd(h)- (το -ι- αποτελεί 
ελληνικό νεωτερισµό και είναι µάλλον φωνήεν στηρίξεως), συνε-
σταλµ. βαθµ. τού I.E. *spend(h)- «λάµπω, σπινθηροβολώ», πβ. λιθ. 
spindëti «λάµπω, ακτινοβολώ», λετ. spuôdrs «λαµπρός», ενώ δεν µπο-
ρεί να αποκλειστεί η σύνδεση µε λατ. scintilla «σπινθήρας» (> γαλλ. 
étincelle)]. 

σπινθηρίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {σπινθήρισα} 1. σκορπώ γύρω µου σπιν-
θήρες: τα ηλεκτροφόρα σύρµατα σπινθήριζαν στην επαφή µε τη 
βρεγµένη άσφαλτο ΣΥΝ. (λαϊκ.) σπιθίζω 2. (µτφ.) εκπέµπω λάµψη: στο 
κέντρο ενός συνηθισµένου κατά τα άλλα προσώπου σπινθήριζε ένα 
ζευγάρι µάτια όλο εξυπνάδα. — σπινθήρισµα (το) κ. σπινθηρισµός 
(ο) [µεσν.]. 

σπινθηριστής (ο) ο αναφλεκτήρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. 
éclateur (< p. éclater «λάµπω, αστράφτω»)]. 

σπινθηροβοληµα (το) [1873] {σπινθηροβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
εκποµπή σπινθήρων ΣΥΝ. σπινθήρισµα. 

σπινθηροβολία (η) [1882] {σπινθηροβολιών} το σπινθηροβοληµα. 
σπινθηροβόλος, -ος, -ο 1. αυτός που σκορπά γύρω του σπινθήρες 2. 

(συνεκδ.) αυτός που αντανακλά φως, που εκπέµπει λάµψη: ~ 
αστέρια | κοσµήµατα | θάλασσα ΣΥΝ. αστραφτερός, γυαλιστερός ΑΝΤ. 
µουντός, θαµπός 3. (µτφ.) αυτός που δείχνει ιδιαιτέρως ευφυής: ~ 
µάτια | πνεύµα ΣΥΝ. έξυπνος, (οικ.) ξύπνιος ΑΝΤ. αργός, χαζός. — 
σπινθη-ροβολώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < σπινθήρ, -ήρος + -βόλος < βάλλω]. 

σπινθηρογράφηµα (το) {σπινθηρογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η 
απεικόνιση µε τη µέθοδο τής σπινθηρογραφίας τής κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται ένα όργανο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
scintigram (νόθο συνθ.)]. 

σπινθηρογραφία (η) {σπινθηρογραφιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής κατά-
στασης στην οποία βρίσκεται ένα όργανο µε τη χορήγηση ραδιενερ-
γού φαρµάκου, το οποίο, µε τη βοήθεια ειδικού ευαίσθητου ανιχνευ-
τή, συντελεί στην αποτύπωση τής εικόνας τού εξεταζόµενου οργάνου 
σε φωτοευαίσθητη επιφάνεια. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. scintigraphic | scintillogra-phie (νόθο 
συνθ.) < scintillo- (< λατ. scintilla «σπινθήρας») + -graphie (< γρά-
φω)}. 

σπινθηροψία (η) [1876] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ανωµαλία στην όραση, η 
οποία εντοπίζεται στο ότι ο ασθενής έχει την αίσθηση ότι βλέπει 
διαρκώς σπινθήρες. [ΕΤΥΜ. < σπινθήρας + -οψία < όψη]. 

σπινιάρω κ. σπινάρω ρ. αµετβ. (σπίν-ιαρα κ. -ιάρισα) (λαϊκ. για 
τροχούς οχηµάτων) περιστρέφοµαι χωρίς να κινείται το όχηµα (λ.χ. 
όταν οι ρόδες έχουν κολλήσει στη λάσπη). — σπινιάρισµα κ. omva-
ρισµα (το). [ΕΤΥΜ < αγγλ. spin + παραγ. επίθηµα -ιάρω]. 

σπίνος (ο) µικρό πουλί που µοιάζει µε σπουργίτι, έχει ευχάριστο κε-
λάηδηµα και ανήκει στις σπίζες (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σπίζω < σπίζα (βλ.λ.), προφανώς µε εσφαλµ. µορφολ. 
χωρισµό θ. σπι- (αντί σπιγγ-, αφού *σπίγγ-jα > σπίζα) υπό την επίδρ. 
τού οµώνυµου µτγν. επιθ. σπινός «ισχνός» (που είναι αγν. ετύµου). 
Παρόµοια σηµασιολ. πορεία συναντούµε και στις σουηδ. λ. spink 
«σπίνος» και spink[e] «ισχνός, αδύνατος (άνθρωπος)»]. 

σπίνταριστός, -ή, -ό (αργκό) 1. (για πρόσωπο που οδηγεί όχηµα) µε 
πολύ µεγάλη ταχύτητα: ερχόταν ~ καταπάνω µας και αναγκαστήκαµε 
ν' ανέβουµε τρέχοντας στο πεζοδρόµιο 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 
σε δεδοµένη στιγµή χαρακτηρίζεται από υπερκινητικότητα, συ-
ναισθηµατική φόρτιση κ.λπ. και συµπεριφέρεται στους άλλους από-
τοµα: χωρίς να έχω κάνει τίποτε, ήρθε ~ και άρχισε να µου φωνάζει! 
— σπινταριστά επίρρ. [ΕΤΥΜ < σπινταρω, πβ. κ. φουντάρω - 
φουνταριστός]. 

σπινταρω ρ. αµετβ. {σπιντάρισα} (αργκό) κινούµαι ή οδηγώ όχηµα 
µε µεγάλη ταχύτητα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. speed «ταχύτητα» + παραγ. 
επίθηµα -άρω]. 

σπιουνιά (η) (λαϊκ.) η κατάδοση ΣΥΝ. χαφιεδισµός, κάρφωµα, ρου- 

φιανιά. 
σπιούνος (ο), σπιούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) πρόσωπο που πα-

ρακολουθεί τις κινήσεις των άλλων και τις αναφέρει σε όποιον τυχόν 
ενδιαφέρεται (συνήθ. σε πρόσωπο που ασκεί εξουσία), µε αντάλλαγ-
µα υλικό ή την εύνοια του ή και από κακοήθεια: ήταν - των Γερµα-
νών στην Κατοχή || ο ~ στη δουλειά καρφώνει ό,τι λέµε στο αφεντικό 
ΣΥΝ. καταδότης, κατάσκοπος, καρφί, χαφιές, ρουφιάνος. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. spione < spia «κατάσκοπος, πράκτορας» < ρ. spiare «παρακολουθώ, 
κατασκοπεύω» (υποχωρητ.) < αρχ. γερµ. spehôn | spiôhon (πβ. κ. αγγλ. 
spy «κατάσκοπος»)]. 

σπιράλ (το) → σπειράλ 
σπιριτόζο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η ερµηνεία που χαρακτηρίζεται από ζω-

ηρότητα και εκφραστικότητα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. επίθ. spiritoso < spirito «πνεύµα, ζωηρότητα» (< λατ. 
Spiritus, -i «πνεύµα»)]. 

σπιριτουαλισµός (ο) η πνευµατοκρατία (βλ.λ.). — σπιριτουαλιστής (ο), 
σπιριτουαλίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. spiritualisme < spirituel < µτγν. λατ. spiri-
tualis (< λατ. spiritus, -i «πνεύµα, πνοή»)]. 

σπιρογράφηµα (το) {σπιρογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. διά-
γραµµα που λαµβάνεται µε τη σπιροµέτρηση και παριστάνει τα ανα-
πνευστικά µεγέθη σε συνάρτηση µε τον χρόνο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. Spirogramme (νόθο συνθ.) < spiro- (< λατ. spirare «αναπνέω») 
+ -gramme < -γράµµα (< γράφω)]. 

σπιροµετρία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η µέτρηση τού όγκου αναπνευ-
στικών µεγεθών µε σπιρόµετρο (βλ.λ.). Επίσης σπιροµέτρηση. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. spirometry (νόθο συνθ.) < spiro- (< λατ. spirare 
«αναπνέω») + -metry < -µετρία < µέτρο]. 

σπιρόµετρο (το) {σπιροµέτρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο για τη µέτρηση 
αναπνευστικών µεγεθών, ειδικότερα τού όγκου τού αέρα που εκπνέ-
εται κατά τη διάρκεια µιας βίαιης εκπνοής (και γενικότ. των µετα-
βολών τού όγκου των εκπνεόµενων αερίων). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. spirometer (νόθο συνθ.)]. 

σπιρούνι (το) {σπιρουν-ιού | -ιών} εξάρτηµα των ιππέων που αποτε-
λείται από έναν µικρό τροχό µε ακίδες και µε δυνατότητα περιστρο-
φής, ο οποίος τοποθετείται στη φτέρνα τής µπότας, για να µπορεί, 
όποτε θέλει ο ιππέας, να κεντρίζει το άλογο και να το κάνει να τρέ-
χει ΣΥΝ. πτερνιστήρας. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. sperone < αρχ. γερµ. 
sporô]. 

σπιρουνιά (η) το κέντρισµα µε το σπιρούνι. 
σπιρουνιζω κ. σπιρουνιαζω ρ. µετβ. {σπιρούν-ισα κ. -ιασα, -ισµέ-νος 

κ. -ιασµένος} πιέζω το δέρµα (ζώου στο οποίο επιβαίνω) µε το 
σπιρούνι: σπιρούνισε το άλογο και αυτό κάλπασε άγρια. — σπιρού-
νισµα κ. σπιρούνιασµα (το). 

σπιρτάδα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µυρωδιά και κυρ. η γεύση των οινο-
πνευµατωδών ποτών λόγω τής υψηλής τους περιεκτικότητας σε οινό-
πνευµα ή άλλες καυστικές ουσίες: η ~ τού ποτού µε χτύπησε αµέσως 
ΣΥΝ. καυστικότητα, οξύτητα 2. (γενικότ.) κάθε έντονη και καυστική 
µυρωδιά ή γεύση 3. (µτφ.) η εξυπνάδα, η ευστροφία: κουβέντες | κεί-
µενο | ερµηνεία όλο ~ ΑΝΤ. ηλιθιότητα. [ΕΤΥΜ < σπίρτο + παραγ. 
επίθηµα -άδα, πβ. κ. σβελτ-ώδα]. 

σπίρτο (το) 1. µικρό, ευθύ και λεπτό κοµµάτι από ξύλο ή χοντρό χαρτί, 
η µία άκρη τού οποίου είναι διαποτισµένη µε εύφλεκτο υλικό, για να 
µπορεί να δώσει φλόγα όταν τριφτεί σε κατάλληλη επιφάνεια: ένα 
κουτί σπίρτα || θειαφένιο | ξύλινο | καµένο | φωσφορικό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) 
πυρείο · 2. (λαϊκ.) (α) αυτό που προκύπτει από την απόσταξη οίνου ή 
άλλης παρόµοιας ουσίας: τον έτριψε µε ~ και συνήλθε από το κρύωµα 
|| ξεθυµασµένο ~ ΣΥΝ. οινόπνευµα, αλκοόλ (β) ποτό µε µεγάλη 
περιεκτικότητα οινοπνεύµατος · 3. (µτφ.) πολύ έξυπνος, ευφυής 
άνθρωπος: δεν τον πιάνει κανένας στα αινίγµατα και τις σπαζοκε-
φαλιές· είναι ~! ΣΥΝ. ξύπνιος, (µτφ.) σπίθα, (µτφ.) τσακάλι- ΦΡ. οττιρ-
το αναµµένο /µονάχο για πολύ έξυπνο πρόσωπο 4. ΧΗΜ. σπίρτο τού 
άλατος το υδροχλωρικό οξύ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
spirito «καθαρό οινόπνευµα» < λατ. spiritus (ardens), ονοµασία τής 
αιθυλικής αλκοόλης (τού οινοπνεύµατος), που έδιναν οι αλχηµιστές 
στην ουσία αυτή, προκειµένου να δηλώσουν την εύφλεκτη φύση της 
(ardens, µτχ. τ. τού ρ. ardere «φλέγοµαι, καίγοµαι»)]. 

σπιρτόζος, -α, -ικο (εκφραστ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από οξύ-
τητα πνεύµατος: άνθρωπος ~· κερδίζει το ενδιαφέρον όλων µε τα λο-
γοπαίγνια και την ετοιµότητα τού λόγου του || ~ ανέκδοτα ΣΥΝ. εύ-
στροφος, έξυπνος, ξύπνιος, πνευµατώδης ΑΝΤ. ηλίθιος, χαζός. Επίσης 
σπιρτόζικος, -η, -ο. — σπιρτόζικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. spiritoso < 
spirito «πνεύµα, πνοή» (< λατ. spiritus)]. 

σπιρτοθήκη (η) {σπιρτοθηκών} (λόγ.) µικρό κουτί ορθογώνιου σχή-
µατος, όπου φυλάσσονται τα σπίρτα και το οποίο φέρει συνήθ. στις 
πλαϊνές πλευρές ειδικό υλικό, για να µπορούν µε τριβή πάνω σε αυ-
τό να αναφλέγονται τα σπίρτα ΣΥΝ. σπιρτόκουτο. 

σπιρτόκουτο (το) η σπιρτοθήκη (βλ.λ.) ΦΡ. πύργος από σπιρτόκουτα 
παιδικό παιχνίδι κατά το οποίο τα παιδιά σχηµατίζουν σπίτια ή 
πύργους από τέτοια κουτιά. Επίσης σπιρτοκούτι. 

σπιρτοξυλο (το) το ξύλινο στέλεχος τού σπίρτου και συνεκδ. όλο το 
σπίρτο. 

σπιτάκι (το) → σπίτι 
σπιτάλι (το) {σπιταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το νοσοκοµείο 2. ίδρυµα πε-

ρίθαλψης ατόµων διαφόρων κατηγοριών, όπως π.χ. γηροκοµείο, ορ-
φανοτροφείο κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. οσπιταλιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-) < 
µτγν. λατ. hospitale «ξενώνας», ουδ. τού λατ. επιθ. hospitalis «ξένιος» 
(< hospes, -itis «ξένος»)]. 

σπιταρόνα (η) → σπίτι 
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σπιτήσιος, -ια, -ιο → σπιτικός 
σπίτι (το) {σπιτ-ιού | -ιών} 1. κτίσµα κατάλληλα διαµορφωµένο (από πλευράς 

χώρων και εξοπλισµού), ώστε να κατοικούν σε αυτό άνθρωποι: άβολο | 
αγροτικό | ακατάλληλο | ακατοίκητο | ανοίκιαστο | αντισεισµικό | αρχοντικό | 
αστικό | ασυγύριστο | διατηρητέο | δίπατο | διώροφο | εξοχικό | ερειπωµένο | 
καινούργιο | επιπλωµένο | λυόµενο | νεόδµητο | νοικιασµένο | παραθαλάσσιο | 
πολυώροφο | σαραβαλιασµένο | ευρύχωρο | ψηλοτάβανο | χαµηλοτάβανο | 
διαµπερές | ψυχρό ~ || αγοράζω | πουλάω | βρίσκω | εγκαινιάζω | ψάχνω για | 
αλλάζω | πιάνω (νοικιάζω) | χτίζω | γκρεµίζω | βάφω | ανακαινίζω το ~ || ρούχα 
για το ~ (για να τα φορά κάποιος µέσα στο σπίτι και να νιώθει άνετα- όχι για 
έξοδο ή την εργασία του) || θα χουµε κόσµο στο ~ απόψε || Σαν στο ~ σου! 
Θέλουµε να νιώθεις άνετα µαζί µας! ΣΥΝ. κατοικία, (λόγ.) οίκος, οικία, 
ενδιαίτηµα- ΦΡ. ανοίγω το σπίτι µου βλ. λ. ανοίγω 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
ατόµων που κατοικούν σε αυτό το κτίσµα και που συνήθ. συνδέονται µε 
συγγενικούς δεσµούς: όποτε αργεί να γυρίσει, έχει φασαρίες µε το ~ του (τους 
γονείς) || όπου να 'ναι, θ' ανοίξω κι εγώ το δικό µου ~ (θα µείνω µόνος µου ή 
θα παντρευτώ, θα κάνω οικογένεια) || είναι άνθρωπος τού σπιτιού- όλοι στην 
οικογένεια τον εµπιστεύονται ΣΥΝ. οικογένεια, φαµίλια, σπιτικό' ΦΡ. (α) από 
σπίτι (για πρόσωπο που κατάγεται) από καλή οικογένεια (τίµια και ηθική) ή 
από οικογένεια µε τίτλους ευγενείας: κορίτσι ~)β) για σπίτι (για κορίτσι 
κατάλληλο) για σύζυγος, για δηµιουργία οικογένειας: αυτή να παντρευτείς- 
είναι κορίτσι ~ (γ) φεύγω από το σπίτι εγκαταλείπω την οικογενειακή εστία, 
διακόπτω τις σχέσεις µου µε τους δικούς µου: στα µεγάλα αστικά κέντρα οι 
έφηβοι που φεύγουν από το σπίτι τους πληθαίνουν χρόνο µε τον χρόνο (δ) 
διώχνω (κάποιον) από το σπίτι αποµακρύνω (κάποιον) από την οικογενειακή 
εστία, του στερώ το δικαίωµα να µένει στο σπίτι µαζί µε την οικογένεια του: 
δεν διώχνει κανείς το παιδί του από το σπίτι µε το πρώτο στραβοπάτηµα (ε) 
κλείνω το σπίτι (κάποιου) προκαλώ κακό στην οικογένεια (κάποιου), 
βλάπτοντας ένα µέλος της: οδηγούσε µεθυσµένος και σκότωσε δύο 
περαστικούς- τους έκλεισε τα σπίτια άδικα || η βεντέτα ανάµεσα στις δύο 
οικογένειες έχει κλείσει µέχρι σήµερα πολλά σπίτια 3. η οικογενειακή ζωή, η 
οικογενειακή κατάσταση: διέλυσε το σπίτι του γυρνώντας µε τη µια και µε την 
άλλη- ΦΡ. ανοίγω σπίτι | σπιτικό βλ. λ. ανοίγω 4. (κατ' επέκτ.) το εσωτερικό 
τού σπιτιού (έπιπλα, οικοσκευή κ.λπ.) και οι λειτουργικές του δαπάνες: το 
ζευγάρι µοιράζεται τα έξοδα τού σπιτιού || βάζω τάξη στο | νοικοκυρεύω | 
τακτοποιώ | µαζεύω το ~ ΣΥΝ. σπιτικό, νοικοκυριό· ΦΡ. (α) δουλειές τού 
σπιτιού οι δουλειές που γίνονται για τον καθαρισµό και την τακτοποίηση τού 
σπιτιού (π.χ. σφουγγάρισµα, συγύρισµα), καθώς και αυτές που γίνονται µέσα 
στο σπίτι (π.χ. πλύσιµο ρούχων, σιδέρωµα) (β) κάνω το σπίτι καθαρίζω και 
τακτοποιώ τον χώρο µέσα στον οποίο ζω: δεν µπορώ να 'ρθω για καφέ-έχω να 
κάνω το σπίτι (γ) στρώνω το σπίτι βλ. λ. στρώνω · 5. (ευφηµ.) το πορνείο: τα 
~ τής Τρούµπας αποτελούν το σκηνικό αρκετών ταινιών τής δεκαετίας τού '60 
ΣΥΝ. οίκος α\Όχής 6. (χωρίς άρθρο, ως επίρρ.) στο σπίτι: θα µείνω ~ || τρώω 
συνήθως ~ || πάµε ~. — (µεγεθ.) σπιταρόνα (η) (σηµ. 1-3), (υποκ.) οτπτά-κι 
(το) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ. µεσν < µτγν. όσπίτιον < λατ. hospitium «ξενώνας» (< hospes, -itis 
«ξένος»)]. 

σπίτι: συνώνυµα. Η πάγκοινη δηµοτική λέξη σπίτι πρωτοαπαντά ως 
όσπίτιον στη µεταγενέστερη Ελληνική, προερχόµενη από το λατ. hospitium 
που σήµαινε «ξενώνας, χώρος φιλοξενίας, φιλοξενία» (< hospes, -itis 
«ξένος»). Μέσα από τη λόγια παράδοση επιβίωσε και χρησιµοποιείται και 
σήµερα ως επίσηµη λέξη το κατοικία, επίσης αρχαία λέξη, που 
χρησιµοποιείται στην Ελληνική από τους µεταγενέστερους χρόνους, 
παράγωγο τού αρχ. ρ. κατοικώ των κλασικών χρόνων. Το κατοικία δηλώνει 
κυρίως το κτίσµα, το οικοδόµηµα όπου κατοικεί κανείς, ενώ το σπίτι 
δηλώνει τόσο το κτίσµα όσο και το περιεχόµενο του, την οικογένεια, τους 
ανθρώπους που κατοικούν σε ένα σπίτι. Πρόκειται για µια διαφορά που 
υπάρχει και σε άλλες συγγενείς γλώσσες (πβ. αγγλ. house και home). H ίδια 
διαφορά υπήρχε στην αρχαία και τη λόγια παράδοση ανάµεσα στο οικία 
(αντίστοιχο τού κατοικία) και στο οίκος (αντίστοιχο τού σπίτι). Το 
εσωτερικό περιεχόµενο που δηλώνει το σπίτι εκφράζεται εντονότερα µε τη 
νεοελληνική λ. σπιτικό, που χρησιµοποιείται σε οικείο λόγο. Στον 
καθηµερινό λόγο αλλά και στην ορολογία σύγχρονων επιστηµών (όπως λ.χ. 
η κοινωνιολογία), η νεότερη λ. νοικοκυριό χρησιµοποιείται αντί τού 
σπιτικό (τα αγροτικά | αστικά νοικοκυριά) µε τη σηµ. «οικογένεια». Σε 
λόγιες µεταφορικές χρήσεις απαντά και η λ. ενδιαίτηµα, αρχαίας 
προελεύσεως λέξη που δηλώνει τον χώρο όπου ενδιαιτάται (< δίαιτα), όπου 
ζει κανείς. Τελευταία εµφανίζεται σε αρχιτεκτονικού και παρόµοιου πε-
ριεχοµένου χρήσεις το απαρέµφατο κατοίκείν ως κατοικία και κατοίκηση. 

σπιτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που προέρχεται από το σπίτι ή που αναφέρεται 
ή γίνεται στο σπίτι: ~ φαγητό/ γλυκό/ ατµόσφαιρα/ ψωµί/ ζωή | συνταγή | 
δουλειές ΣΥΝ. σπιτήσιος 2. σπιτικό (το) (α) το σύνολο των ανθρώπων που 
ζουν κάτω από την ίδια στέγη και συνδέονται συνήθ. µε συγγενικούς δεσµούς: 
να κοιτάς το - σου και ν' αφήσεις τις υποθέσεις των άλλων ΣΥΝ. σπίτι, 
οικογένεια, φαµίλια (β) οι ανάγκες, τα λειτουργικά έξοδα τού σπιτιού και τής 
οικογένειας: είναι δύσκολο να κρατάς ~ µ ' έναν µόνο µισθό ΣΥΝ. σπίτι, 
οικιακή οικονοµία. Επίσης σπιτήσιος, -ια, -ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 

σπιτόγατος (ο) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που του αρέσει να µένει στο 
σπίτι, που δεν βγαίνει συχνά. 

σπιτονοικοκύρης (ο) {σπιτονοικοκύρηδες}, σπιτονοικοκυρά (η) 
πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του σπίτι, το οποίο νοικιάζει σε άλλον: ο ~ 
του, του ζήτησε αύξηση στο ενοίκιο ΣΥΝ. ιδιοκτήτης ΑΝΤ νοικάρης. 

σπιτώνω ρ. µετβ. {σπίτω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. δίνω σε (κάποιον) σπίτι, 
του εξασφαλίζω στέγη: σπίτωσαν τους πρόσφυγες σε συνοικισµό ΣΥΝ. στεγάζω 
ANT. ξεσπιτώνω 2. (κακόσ.) εγκαθιστώ ερωτικό σύντροφο σε κατοικία και ζω 
µαζί του πληρώνοντας τα έξοδα του (χωρίς να είµαστε παντρεµένοι): έχει 
σπιτώσει µια αλλοδαπή. — σπίτωµα (το). 

σπλαγχναλγία (η) {σπλαγχναλγιών} IATP. πόνος στα όργανα που βρίσκονται 
στην κοιλιά τού ανθρώπου. [ΕΤΥΜ. < σπλάγχνο + -αλγία < άλγος]. 

σπλαγχνικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τα σπλάγχνα: ~ 
πόνος | εξέταση | νεύρο | κρίση. 

σπλάγχνο κ. σπλάχνο (το) 1. καθένα από τα όργανα που βρίσκονται στις 
κοιλότητες ανθρώπινου ή ζωικού οργανισµού, δηλ. τα όργανα τού 
αναπνευστικού, τού πεπτικού και τού ουροποιητικού-γεν-νητικού συστήµατος, 
καθώς και η καρδιά και ο εγκέφαλος: έχω το παιδί σου στα ~ µου (στη µήτρα 
µου, το κυοφορώ) 2. (συνεκδ. στον τ. σπλάχνο) το παιδί που έχει γεννήσει 
κάποιος, το δικό του παιδί: είναι ~ της και ό,τι και να κάνει τον συγχωρεί ΣΥΝ. 
γέννηµα 3. σπλά(γ)χνα (τα) (α) (συνεκδ.) εκεί όπου εδράζεται ο 
συναισθηµατικός κόσµος τού ανθρώπου, η πηγή των συναισθηµάτων του: 
καίγονται τα ~ µου κάθε φορά που τον βλέπω µε άλλη (υποφέρω από έρωτα και 
ζήλια) ΣΥΝ. σωθικά, καρδιά, ψυχή (β) (µτφ.) το εσωτερικό µέρος: τα ~ τής 
γης | τού βουνού || «οι µεγάλοι αρχηγοί βγαίνουν µέσα από τα ~ τού λαού» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. έγκατα ΑΝΤ. επιφάνεια, κορυφή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σπλάγχνον 
(κυρ. πληθ. σπλάγχνα), που συνδ. µε το αρχ. σπλήν, -ηνός (βλ.λ.). Η 
δυσερµήνευτη φωνηεντική εναλλαγή σπλα-1 σπλη- ερµηνεύεται µόνον αν ο τ. 
σπλήν επηρεάστηκε αναλογικά από λ. που δηλώνουν άλλα µέρη τού σώµατος, 
λ.χ. φρήν | -ενός, αύχήν | -ένος (αλλά ο τ. σπλήν, -ηνός δεν εµφανίζει την 
αναµενόµενη µετάπτωση στους κλιτικούς τ.). Σε ό,τι αφορά τη δοµή τής λ. 
σπλάγχνον, πιθανότερη φαίνεται η ανάλυση *σπλά(γ)χνον (µε έρρινο επίθηµα) 
< o *σπλαγ-χ- (µε πρόληψη τού ερρίνου και τροπή σε -γ- προ τού ενθή-µατος -
χ-). Η λ. σπλάγχνα, ιδίως στον πληθ., δήλωσε τον ενδότερο εαυτό, τα 
αισθήµατα συµπόνιας, οίκτου και λύπης, πράγµα που αποτυπώνεται στα 
παράγ. σπλαγχνίζοµαι, εϋσπλαγχνος. Παρόµοια ση-µασιολ. πορεία εµφανίζει 
και η αντίστοιχη εβρ. λ. rahamim (πληθ.) «σπλάγχνα, µήτρα - οίκτος, έλεος»]. 

σπλάγχνο γραφιά (η) {σπλαγχνογραφιών} ΙΑΤΡ. 1. η περιγραφή των σπλάγχνων 
2. (συνεκδ.) η απεικόνιση τής κατάστασης των σπλάγχνων. — 
σπλαγχνογραφικός, -ή, -ό. [Ê1XM Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
splanchnography]. 

σπλαγχνολογία (η) [1819] {χωρ. πληθ.) ΑΝΑΤ. η µελέτη των σπλάγχνων και 
των παθήσεων τους. — σπλαγχνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. splanchnologies 

σπλαγχνόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση και η 
προς τα κάτω πτώση των σπλάγχνων τής κοιλιάς, συνήθ. τού στοµάχου και 
τού εντέρου. Επίσης σπλανχνοπτωσία [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
splanchnoptosis]. 

σπλαγχνοσκοπία (η) {σπλαγχνοσκοπιών} (στην αρχαιότητα) η εξέταση 
σπλάγχνων ζώων για την πρόβλεψη τού µέλλοντος ή τη διάγνωση τής 
διάθεσης των θεών. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < σπλάγχνον + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω»]. 

σπλαχνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σπλαχνίστηκα} συµµερίζοµαι τον πόνο τού 
άλλου και του φέροµαι µε καλοσύνη και γενναιοδωρία: αυτός δεν 
σπλαχνίστηκε το ίδιο του το παιδί και περιµένεις να λυπηθεί εσένα; ΣΥΝ. 
λυπάµαι, συµπονώ ΑΝΤ. αδιαφορώ, φέροµαι σκληρά. Επίσης (λόγ.) 
ευσπλαχνίζοµαι ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σπλαγχνίζοµαι < αρχ. 
σπλάγχνον (βλ.λ.)]. 

σπλαχνικός, -ή, -ό αυτός που συµµερίζεται τον πόνο των άλλων, που τους 
φέρεται µε κατανόηση και συµπόνια: ήταν άνθρωπος ~: πάντα µε έναν λόγο 
παρηγοριάς για τους πονεµένους και µε ελεηµοσύνη για τους ανήµπορους ΣΥΝ. 
ευσπλαχνικός, φιλεύσπλαχνος, πονόψυχος ΑΝΤ. άκαρδος, σκληρός. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. σπλαγχνικός < αρχ. σπλάγχνον (βλ.λ.)]. 

σπλάχνο (το) → σπλάγχνο 
σπλήνα (η) {σπληνών} 1. ΑΝΑΤ. (κυρ. στον τ. σπλήνας, ο) µαλακό όργανο τής 

κοιλιάς, µε λεία επιφάνεια και βαθυκόκκινο χρώµα, βρίσκεται αριστερά και 
κάτω από το διάφραγµα και µέσα σε αυτό ανανεώνεται και καθαρίζεται το 
αίµα 2. (συνεκδ.) το παραπάνω όργανο ζώου ως έδεσµα: ~ τηγανισµένη | 
γεµιστή. Επίσης σπλήνας (ο) (σηµ. 1){-ακ.-ός). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σπλήν, -ηνός (ό), λ. που συνδ. µε το αρχ. σπλάγ-χνον (βλ.λ.) και 
εντάσσεται σε µια ευρεία κατηγορία I.E. λ., οι οποίες δηλώνουν όργανα και 
µέλη τού σώµατος, αλλά εµφανίζουν πάντοτε δυσεξήγητη ποικιλία στον 
µορφολογικό τους σχηµατισµό. Η λ. συνδ. µε σανσκρ. pllhân- (χωρίς αρκτικό 
s-), λατ. lien, -ënis (< *lihën), ιρλ. selg, αρχ. σλαβ. slëzena, αρµ. p'aycaln κ.ά., 
όλα µε τη σηµ. «σπλήνας». Τη λ. δανείστηκε η λατ. (spien) και µέσω αυτής 
άλλες γλώσσες (αγγλ. spleen)]. 

σπληναλγία (η) {σπληναλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που προέρχεται από τον σπλήνα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. splenalgy]. 

σπληνάντερο (το) πικάντικο φαγητό που παρασκευάζεται από έντερο 
αιγοπροβάτων, το οποίο καθαρίζεται καλά και γεµίζεται µε κοµµάτια σπλήνας 
και άλλων εντοσθίων (βλ.λ.) και ψήνεται στη φω- 
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τιά ή σε ταψί στον φούρνο (πβ. λ. κοκορέτσι). 
σπληνεκτοµή (η) {σπληνεκτοµών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση µε 

την οποία αφαιρείται ο σπλήνας. Επίσης σπληνεκτοµία {σπληνεκτο-
µιών}. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. splénectomie]. 

σπληνεκτοπια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η µετατόπιση τού σπλήνα προς 
τα κάτω. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. splenectopy]. 

σπληνιάζω ρ. αµετβ. {σπλήνιασα} 1. (λαϊκ.) υποφέρω από διόγκωση 
τού σπλήνα ή από άλλη νόσο σχετική µε αυτό το όργανο 2. (µτφ.) ζω 
µε την εντύπωση ότι η παραµικρή σωµατική ενόχληση οφείλεται σε 
πολύ σοβαρή ασθένεια ΣΥΝ. υποχονδριάζω. — σπλήνιασµα (το). 

σπληνιάρης, -α, -ικο 1. αυτός που υποφέρει από τον σπλήνα του, 
συνήθ. από διόγκωση του ΣΥΝ. σπληνικός 2. (συνεκδ.-µειωτ.) αυτός 
που έχει όψη αρρώστου: Τον ~! Θέλει να περνιέται και για γόης! ΣΥΝ. 
κιτρινιάρης, καχεκτικός 3. αυτός που πιστεύει ότι η παραµικρή σω-
µατική ενόχληση είναι ένδοξη σοβαρής ασθένειας ΣΥΝ. υποχονδρια-
κός. 

σπλήνιασµα (το) → σπληνιάζω 
σπληνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σπλήνα: - αγ-

γείο | πάθηση | ιστός 2. αυτός που υποφέρει από πάθηση τού σπλή-
να, συνήθ. από διόγκωση του ΣΥΝ. σπληνιάρης. 

σπληνίτιδα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού σπλήνα. 
σπληνογραφια (η) {σπληνογραφιών} ΙΑΤΡ. η περιγραφή τής εικόνας 

και τής κατάστασης τού σπλήνα µε τη βοήθεια υγρού που εισάγεται 
µε ένεση και βοηθεί στην αποτύπωση τής εικόνας τού οργάνου σε 
φωτοευαίσθητο υλικό. — σπληνογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. splenographies 

σπληνολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µελέτη τής λειτουργίας και των 
παθήσεων τού σπλήνα. — σπληνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. splenology]. 

σπληνοµεγαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπερβολική αύξηση τού 
όγκου τού σπλήνα, η οποία οφείλεται σε παθολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Splenomegalie]. 

σπληνορραγία (η) {σπληνορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού σπλήνα. 
[ΕΤΥΜ. < σπλην, -ηνός + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέ-
σει) < θ. ραγ-, πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού αρχ. ρήγνυµι, ελληνογε-
νής ξέν. όρ., < αγγλ. splenorrhagia]. 

σπλήνωση (η) [1854] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση 
των πνευµόνων, κατά την οποία µέρος τού πνευµονικού ιστού απο-
κτά την υφή και το χρώµα τού σπλήνα. 

σπογγαλιέας (ο) [1873] {-α κ. -έως | -είς, -έων) (λόγ.) πρόσωπο που 
ασχολείται µε τη συλλογή και το εµπόριο σφουγγαριών: Σύλλογος 
Σπογγαλιέων Καλύµνου ΣΥΝ. σφουγγαράς. 

σπογγαλιεία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η αλιεία σπόγγων (σφουγγαριών) 
από τον βυθό τής θάλασσας. 

σπογγαλιευτικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συλλογή 
και το εµπόριο σφουγγαριών, καθώς και µε αυτούς που ασκούν αυτό 
το επάγγελµα: ~ στόλος | σκάφος ΣΥΝ. σφουγγαράδικος 2. σπογ-
γαλιευτικό (το) σκάφος που χρησιµοποιείται στην αλιεία σφουγγα-
ριών ΣΥΝ. σφουγγαράδικο. 

σπογγάνθρακας (ο) {σπογγανθράκων} ο άνθρακας που αποτελεί 
προϊόν τής καύσης των σπόγγων. 

σπογγίζω ρ. → σφουγγίζω 
σπογγίνη (η) {χωρ. πληθ.} σκληροπρωτεΐνη που µοιάζει µε πλαστικό 

και αποτελεί τον σκελετό τού 80% των σπόγγων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spongin]. 

σπόγγισµα (το) → σφουγγίζω 
σπογγογενής, -ής, -ές {σπογγογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΕΩΛ. αυτός 

που έχει σχηµατιστεί από τους ασβεστολιθικούς σκελετούς των 
σπόγγων: ~ ασβεστόλιθος | πέτρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < σπόγγος + -γενής < γένος]. 

σπογγοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σπογγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει στη σύσταση του µε σπόγγο, που έχει πόρους και 
είναι απορροφητικός: ~ υλικό ΣΥΝ. πορώδης, απορροφητικός, σπογ-
γώδης 2. σπογγοειδή (τα) οι σπόγγοι ΣΥΝ. σφουγγάρια 3. ΙΑΤΡ. σπογ-
γοειδής µυκητίαση κακοήθης πάθηση που ανήκει στις αιµατοδερ-
µατοπάθειες και προσβάλλει το δέρµα και τα κύτταρα τού αιµοποι-
ητικού συστήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σπόγγος (ο) 1. ΖΩΟΛ. πολυκύτταρος οργανισµός που απαντά προ-
σκολληµένος στον βυθό θερµών συνήθ. θαλασσών, αποµονωµένος ή 
σε αποικίες, µε σχήµα που θυµίζει σωλήνα και που αλιεύεται από 
σπογγαλιείς, κυρ. για τον σκελετό του από σπογγίνη, ο οποίος µετά 
από επεξεργασία δίνει το σφουγγάρι (βλ.λ.): κυλινδρικοί ~ || εµπόριο 
σπόγγων 2. (συνεκδ.) το προϊόν που παράγεται από την επεξεργασία 
τού σκελετού σπογγίνης, το φυσικό σφουγγάρι 3. (κατ' επέκτ.) (α) κά-
θε πορώδες και απορροφητικό υλικό, συνήθ. στρογγυλού ή τετράγω-
νου σχήµατος, που αποτελεί αποµίµηση τού φυσικού σφουγγαριού 
από συνθετικό υλικό ΣΥΝ. σφουγγάρι (β) τέτοιο προϊόν για το καθά-
ρισµα τού πίνακα στα σχολεία ΣΥΝ. σφουγγάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ. (και µτγν. σφόγγος), που συνδ. µε αρµ. sunk, sung, λατ. 
fungus «µανιτάρι» και αποτελούν παράλλ. δάνεια από µεσογ. γλώσ-
σα]. 

σπογγώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σπογγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυ-
τός που έχει τη µορφή σπόγγου, διαθέτει δηλ. πόρους και µεγάλη 
απορροφητικότητα: ~ υλικό | σύσταση | ουσία των οστών 2. ΙΑΤΡ. 
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια ζωονόσος που προκαλείται από ειδικού 
τύπου παθογόνους παράγοντες που µπορεί να προσβάλουν και τον 
άνθρωπο και που προκαλούν εκφύλιση τού κεντρικού νευρικού 
συστήµατος µε πλήθος νευρολογικών εκδηλώσεων: - των βοοειδών 

(ή νόσος των τρελών αγελάδων) ΣΥΝ. σπογγοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 

σπσδια (η) → σποδός 
σπσδιο (το) {σποδί-ου | -ων} (λόγ.) λίπασµα από ζωικό άνθρακα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπόδιον, υποκ. τού αρχ. σποδός (βλ.λ.)]. 
σποδός (η) (λόγ.) 1. η µισοσβησµένη στάχτη από την καύση ξύλων ή 

ξυλανθράκων ΣΥΝ. (λαϊκ.) χόβολη 2. (ειδικότ.) (α) η στάχτη από τις 
εκρήξεις ηφαιστείου: ηφαιστειακή ~ (β) η τέφρα από την καύση νε-
κρού. Επίσης σποδιά [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

σπσλάς (η) {σπολάδος} ειδικό ένδυµα από χοντρό ύφασµα ή λεπτό 
δέρµα για την κάλυψη τού κορµού όσων ασκούνται στην ξιφασκία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπολάς, -άδος < *σπόλος | *σπόλη, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *(s)p(h)el- «σχίζω, διαχωρίζω, διανοίγω», πβ. λατ. spolium 
«δορά, δέρµα, τοµάρι (ζώου)», spolia (πληθ.) «λάφυρα, πανοπλία νε-
κρού εχθρού», λιθ. spàlis «λείψανο», αρχ. γερµ. spaltan (> γερµ. spalten 
«σχίζω») κ.ά.]. 

σπολλάτη επιφών. (λαϊκ.-σπάν.) 1. (ευχετ.) να ζήσεις πολλά χρόνια: ~ 
αφεντικό! Ο Θεός να σ' έχει καλά! 2. (ειρων.) µπράβο, συγχαρητήρια: 
~ φίλε µου! Τα µάθαµε τα κατορθώµατα σου! ΣΥΝ. εύγε, να µας 
ζήσεις. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη µεσν. ευχετική φρ. είς πολλά 
έτη]. 

σπονδείος (ο) ΜΕΤΡ. τετράσηµος µουσικός πους τής αρχαίας µετρικής 
που αποτελείται από µακρές συλλαβές ή από συναίρεση βραχειών 
συλλαβών τού τύπου: - - - - (βλ. λ. µετρικός, ΠΙΝ.). — σπονδεια-κός, 
-ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπονδείος (ενν. πους) < αρχ. σπονδή (βλ.λ.), επειδή αυ-
τός ο ρυθµός εχρησιµοποιείτο κατά τη σπονδή στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις]. 

σπονδή (η) 1. (κατά την αρχαιότητα) (α) η τελετουργική πράξη κατά 
την οποία έχυναν κρασί ή άλλο υγρό από αγγείο ή κύπελλο στη γη 
προς τιµήν θεού ή θεών στη διάρκεια ιεροτελεστιών ή συνθηκολογή-
σεων: ~ στον ∆ία (β) σπονδές (οι) η παύση των εχθροπραξιών, η ει-
ρήνευση ή η ανακωχή 2. (µτφ.) θυσία ή προσφορά: δώδεκα νεκροί το 
σαββατοκύριακο, ~ στον Μολώχ τής ασφάλτου || «όλα µαζί συνθέτουν 
έναν µαζικό ξορκισµό για τον χειµώνα που φεύγει, µια ~ στην άνοιξη 
που µπαίνει άτολµα...» (εφηµ.)- ΦΡ. σπονδή στον Βάκχο η οινοποσία: 
και αφού τέλειωσε η ~, άρχισαν το τραγούδι ΣΥΝ. κρασοκατάνυξη. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σπένδω «χύνω λίγες σταγόνες (συνήθ. κρασιού) από το 
ποτήρι µου ως προσφορά σε θεό», θρησκ. όρ., που συνδ. µε χεττ. 
5i(p)pand- «κάνω σπονδή», λατ. spondëre «εγγυώµαι, υπόσχοµαι (επι-
σήµως)», όπου είναι φανερή η µετάβαση από τη θρησκευτική στη δι-
καστική και νοµική χρήση]. 

σπονδυλαρθρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. εκφυλιστική πάθηση των οστών τής 
σπονδυλικής στήλης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spondylarthrite]. 

σπονδυλεξάρθρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 
εξάρθρωση σπονδύλου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spondylarthrosis]. 

σπονδυλικός, -ή, -ό [1871] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τους 
σπονδύλους: ~ αρτηρία | άξονας | τµήµα 2. ΙΑΤΡ. σπονδυλική στήλη 
(α) ο αξονικός σκελετός τού κορµού και τής ουράς των σπονδυλοζώ-
ων, ο οποίος αποτελείται από ενωµένους σπονδύλους και περιέχει το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα τού οργανισµού, ενώ ταυτοχρόνως στηρί-
ζει την κεφαλή και συνδέεται µε τα άκρα ΣΥΝ. ραχοκοκκαλιά (β) 
(µτφ.) ο βασικός άξονας, στον οποίο στηρίζεται κάτι άλλο: τα αξιώ-
µατα αυτά αποτελούν τη ~ τής θεωρίας του ΣΥΝ. ραχοκοκκαλιά, σκε-
λετός, άξονας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vertébral]. 

σπονδυλίτιδα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή και παραµόρ-
φωση των σπονδύλων, που οφείλεται σε πυογόνα µικρόβια ή σε τραυ-
µατισµό: φυµατιώδης ~. [EJXM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spondylite]. 

σπονδυλόζωο (το) [1885] {σπονδυλοζώ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από 
τα ζώα τής συνοµοταξίας που περιλαµβάνει τα ψάρια, τα αµφίβια, 
τα ερπετά, τα πουλιά και τα θηλαστικά, τα οποία όλα διαθέτουν -ως 
κοινό χαρακτηριστικό- σπονδυλική στήλη και ραχιαίο κεντρικό νευ-
ρικό σύστηµα, ενώ, κατά τα άλλα, παρουσιάζουν πλήθος διαφορών 
ΣΥΝ. σπονδυλωτά. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. vertebrata (< λατ. 
vertebra «σπόνδυλος»)]. 

σπονδυλολίσθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. το γλί-
στρηµα ενός σπονδύλου, συνήθ. τού τέταρτου ή τού πέµπτου, προς 
τα εµπρός ή προς τα πίσω σε σχέση µε τους άλλους, που προέρχεται 
από τραυµατισµό ή υπάρχει εκ γενετής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. spondylolisthesis]. 

σπονδυλολυσία (η) {σπονδυλολυσιών} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση σπονδύλου, 
συνήθ. τού τέταρτου ή πέµπτου, εκ γενετής ή λόγω τραύµατος, η 
οποία µπορεί να οδηγήσει σε σπονδυλολίσθηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spondylolyse]. 

σπονδυλοπάθεια (η) {σπονδυλοπαθειών} ΙΑΤΡ. η γενική ονοµασία για 
όλες τις παθήσεις τής σπονδυλικής στήλης. [ΕΤΥΜ < σπόνδυλος + -
πάθεια < θ. παθ- (παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού αρχ. πάσχω)]. 

σπόνδυλος κ. (λαϊκ.) σφόνδυλος (σηµ. 3) (ο) {σπονδύλ-ου | -ων, -
ους} 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα -τριάντα τρία για τον άνθρωπο- µικρά 
οστά που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη, τοποθετηµένα το ένα πά-
νω στο άλλο και ενωµένα µεταξύ τους: τραυµατισµένος | εξαρθρω-
µένος | οσφυϊκός | αυχενικός | θωρακικός ~ · 2. ΑΡΧΙΤ. καθένα από τα 
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λαξευµένα, κυλινδρικά, λίθινα κοµµάτια που τοποθετηµένα το ένα 
πάνω στο άλλο και ενωµένα εσωτερικά απαρτίζουν τον κίονα: σπα-
σµένος | λαξευµένος ~ · 3. (λόγ.) εξάρτηµα τού αδραχτιού, το οποίο 
τοποθετείται στην άκρη του, ώστε να ρυθµίζει την κίνηση τού εργα-
λείου γύρω από τον εαυτό του ΣΥΝ. σφοντύλι · 4. ΜΗΧΑΝ. τροχός, µε-
γάλος σε µέγεθος και βάρος, ο οποίος αποτελεί εξάρτηµα εµβολοφό-
ρων κινητηρίων µηχανών και αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής πε-
ριστροφικής κίνησης · 5. BOT. (α) το σύνολο των φύλλων που φύο-
νται από το ίδιο γόνατο τού φυτού (β) καθεµιά από τις τέσσερεις 
οµάδες φύλλων τού άνθους που έχουν µεταµορφωθεί ΣΥΝ. κύκλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφόνδυλος | σπόνδυλος (οι τ. µε αρκτικό σφ- είναι αρ-
χαιότ.) < *σφόνδος + παραγ. επίθηµα -υλος (πβ. κ. κόνδ-υλος, δάκτ-
υλος), αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς οποιαδήποτε συ-
σχέτιση µε τις λ. σφοδρός, σφενδόνη, σφαδάζω, µε υποθετική αρχική 
σηµ. «(ακούσιο) σκίρτηµα, τίναγµα». Βλ. κ. σφοντύλι]. 

σπονδύλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση τής 
σπονδυλικής στήλης, η οποία αποτελεί ένα είδος χρόνιου ρευµατι-
σµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spondylosis]. 

σπονδυλωτός, -ή, -ό [1873] 1. (α) αυτός που αποτελείται από σπον-
δύλους: ~ ζώο (β) (µτφ.) αυτός που αποτελείται από τµήµατα που συ-
νενώνονται µεταξύ τους: ~ ταινία (που αποτελείται από µικρές αυ-
τόνοµες ιστορίες, συχνά διαφορετικών δηµιουργών) | αφήγηση 2. 
ΖΩΟΛ. σπονδυλωτά (τα) τα σπονδυλόζωα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. vertébré]. 

σπονσοράρω κ. σπονσονάρω ρ. µετβ. {σπονσοράρισα} ελλην. χο-
ρηγώ- καλύπτω τα έξοδα εκδήλωσης, εκποµπής, διοργάνωσης κ.ά. µε 

αντάλλαγµα τη διαφηµιστική προβολή µου µέσω αυτής: γνωστή 
εταιρεία αθλητικών ειδών σπονσοράρει τους αγώνες. — σπονσορά-
ρισµα κ. σπονσονάρισµα (το) ελλην. χορηγία. [ΕΤΥΜ, < σπόνσορας 
(βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άρω]. 

σπόνσορας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. χορηγός- αυτός που χρηµα-
τοδοτεί αθλητική, καλλιτεχνική ή πνευµατική εκδήλωση αποσκοπώ-
ντας στην άµεση ή έµµεση προβολή του: πολυεθνική εταιρεία ανα-
ψυκτικών είναι ο ~ τού τουρνουά µπάσκετ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sponsor < λατ. sponsor, -oris «εγγυητής» < p. spondere 
«εγγυώµαι, υπόσχοµαι (επισήµως)». Βλ. κ. σπονδή]. 

σπόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το εσωτερικό, ελαστικό τοίχωµα τού 
τραπεζιού τού µπιλιάρδου: καραµπόλα από ~ (όχι µε απευθείας χτύ-
πηµα, αλλά αφού πρώτα χτυπήσει σε άλλο σηµείο στο εσωτερικό 
τοίχωµα τού µπιλιάρδου) 2. (µτφ.) συγκεκαλυµµένος λόγος: όλο σπό-
ντες µού πετάει, αλλά δεν τολµά να µου µιλήσει στα ίσια ΣΥΝ. υπαι-
νιγµός, υπονοούµενο- ΦΡ. από σπόντα τυχαία: τα νέα τα 'µαθα ~µου 
τα κρατούσαν κρυφά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sponda «ακροθαλασσιά, παραπέτο, στηθαίο (γέφυρας)» 
< λατ. sponda «το άκρο τού κρεβατιού», αγν. ετύµου]. 

σπορ (το) {άκλ.} ελλην. άθληµα, άθληση, αθλητισµός 1. καθένα από 
τα αθλήµατα: χειµερινό | υπαίθριο | δύσκολο | θαλάσσιο ~ || (ειρων.) 
επιδίδεται µετά µανίας σε όλα τα κοπιαστικά ~: τάβλι, χαρτιά και τα 
συναφή 2. σπορ (τα) (γενικά) ο αθλητισµός, η σωµατική άσκηση: 
ασχολείστε µε τα ~; || περιοδικό για τα - 3. (ως επίθ.) (α) αυτός που 
έχει αθλητικό, αγωνιστικό χαρακτήρα: ~ αυτοκίνητο ΣΥΝ. αγωνιστι-
κός (β) αυτός που δεν έχει επίσηµο χαρακτήρα, ιδιαίτ. για ρουχισµό: 
~ ρούχα | σακάκι | παπούτσια | αµφίεση | καπέλο ΣΥΝ. καθηµερινός, 
ανεπίσηµος, απλός ANT. επίσηµος || (κ. ως επίρρ.) ντύνοµαι ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αθλοπαιδιά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. sport, συντοµευµένος τ. τού παλ. γαλλ. de-sport (πβ. 
ισπ. deporte) < p. desporter (σηµερ. γαλλ. déporter) «διασκεδάζω, ψυ-
χαγωγούµαι» < λατ. deportare «µετακοµίζω, εξορίζω» < de- (< προθ. 
de) + portare «φέρω, κοµίζω»]. 

σπορά (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σκόρπισµα (µε το χέρι ή µε µηχανή) σπό-
ρων σε κατάλληλα προετοιµασµένο έδαφος, ώστε να βλαστήσουν και 
να δώσουν καρπούς: ήρθε ο καιρός για τη ~ || ~ µε το χέρι (ρίχνοντας 
σπόρους) | µε µηχανή | σε γραµµές | κατά θέσεις (σε συγκεκριµένες 
θέσεις) ΣΥΝ. σπάρσιµο 2. (συνεκδ.) η εποχή τού χρόνου κατά την 
οποία γίνεται η παραπάνω διαδικασία ΣΥΝ. φθινόπωρο 3. (µτφ.) ο 
απόγονος: η ~ του είναι έξυπνα και δυνατά παλληκάρια ΣΥΝ. παιδί, 
γενιά- ΦΡ. δια)β)όλου σπορά (i) άνθρωπος µε πολύ µυαλό: θα το κα-
ταλάβει το κόλπο σου- είναι ~ ΣΥΝ. τετραπέρατος, διαόλου κάλτσα, 
ξύπνιος, γάτα ΑΝΤ. χαζός (ii) άνθρωπος µε κακές προθέσεις, που προ-
καλεί προβλήµατα στους άλλους. iJlYM αρχ. < σπείρω (βλ. λ. 
σπέρνω)]. Σποράδες (οι) σύνολο νησιών που βρίσκονται διάσπαρτα 
στο Αιγαίο Πέλαγος: Βόρειες, Νότιες, ∆υτικές ~· κυρ. οι Βόρειες 
Σποράδες ή απλώς Σποράδες τα νησιά Αλόννησος, Σκιάθος, 
Σκόπελος, Σκύρος, καθώς και άλλα µικρότερα νησιά και 
βραχονησίδες. [ΕΤΥΜ < µτγν. Σποράδες (ενν. νήσοι), κατ' 
αντιδιαστολή προς τις Κυκλάδες, δηλ. τα νησιά που περιβάλλουν 
κυκλικά την ιερή ∆ήλο. Οι Σποράδες ονοµάστηκαν έτσι, επειδή είναι 
διεσπαρµένες γεωγραφικά σε µεγάλη έκταση τού Αιγαίου]. 
σποραδην επίρρ. (λόγ.) χωρίς συστηµατικότητα, σε άτακτα διαστή-
µατα: αυτή η λέξη απαντά ~ στα αρχαία κείµενα ΣΥΝ. σποραδικά, 
σπάνια ANT. συστηµατικά, περιοδικά. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σπορά + επιρρ. επίθηµα -άδην (πβ. κ. συστ-άδην, τροχ-
άδην)]. σποραδικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν συµβαίνει σε τακτά ή/και 
συχνά χρονικά διαστήµατα: ~ πυρά | εµφανίσεις | βροχές ΣΥΝ. αραιός, 
σπάνιος, ακανόνιστος ANT. συχνός, τακτικός 2. σποραδική νόσος νό-
σος που προσβάλλει ορισµένα άτοµα τού πληθυσµού κατά εποχές, 
χωρίς ποτέ να αποκτά ενδηµικό ή επιδηµικό χαρακτήρα. — σπορα- 

δικ-ώς [1843] | -ά επίρρ., σποραδικότητα (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σποράς, -άδος (ό | ή) «ο µη εντεταγµένος σε κοινωνική 
οµάδα ή (για ζώα) σε αγέλη» (< σπείρω)]. 

σπορέας (ο) {-είς, -έων} 1. αυτός που ασχολείται µε τη σπορά: πα-
ραβολή τού - ΣΥΝ. γεωργός 2. (συνεκδ.) το µηχάνηµα που χρησιµο-
ποιείται για τη σπορά: πετρελαιοκίνητος ~. Επίσης (λόγ.) σπορεύς 
{σπορέως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σπορεύς < σπόρος]. 

σπορείο (το) έδαφος ειδικά προετοιµασµένο, ώστε να δεχθεί τους 
σπόρους φυτών τα οποία χρειάζονται ειδική περιποίηση προτού µε-
ταφυτευθούν: µόνιµο | κινητό | ψυχρό (τού οποίου η πηγή θέρµανσης 
είναι ο ήλιος) | θερµό (τού οποίου η πηγή θέρµανσης είναι ο ζεστός 
αέρας ή ο ηλεκτρισµός ή ζεστό νερό κ.λπ.) ΣΥΝ. φυτώριο. 

σπορέλαιο (το) {σπορελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. λάδι που προέρχεται από 
ελαιούχους καρπούς ή σπέρµατα µε πίεση ή εκχύλιση µε οργανικούς 
διαλύτες και διατίθεται στην κατανάλωση, αφού υποστεί τις προ-
βλεπόµενες από τον νόµο επιτρεπτές εργασίες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. huile de graine]. 

σπόρι (το) {σπορίου | χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) καθένα από τα σπέρµατα 
καρπών: καθάρισε το πεπόνι προσεκτικά από τα ~ (β) ο σπόρος τού 
κολοκυθιού ή τού ηλιόσπορου, που, αφού ψηθεί και αλατιστεί, τρώ-
γεται ως ορεκτικό ή συνοδευτικό αλκοολούχων ποτών ο πασατέµπος: 
ένα σακουλάκι σπόρια 2. (µτφ.) άνθρωπος µικρός στην ηλικία ή το 
ύψος: για κοίτα το ~ που έγινε δυο µέτρα άντρας! ΣΥΝ. σπόρος, µπό-
µπιρας, πιτσιρίκι. — (υποκ.) σποράκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
Υποχωρητ. σχηµατισµός από τον τ. σπόρος, κατά το σχήµα λόγος - 
λόγια). 

σποριά (η) 1. το µέρος τού αγρού που µπορεί να σπείρει ο σπορέας σε 
µία διαδροµή 2. το µέρος τού αγρού που καθορίζεται από αυλάκι. 

σποριάγγειο [1885] κ. σποραγγειο (το) [1881] {σποριαγγεί-ου | -ων) 
BOT. µονοκυτταρικό ή πολυκυτταρικό όργανο φυτών, µέσα στο οποίο 
σχηµατίζονται οι σπόροι. [ΕΤΥΜ. < σπορ(ι)ά + αγγείο, ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. sporange]. 

σποριάζω ρ. αµετβ. {σπόριασ-α, -µένος) αποκτώ σπόρους και γίνοµαι 
ακατάλληλος για βρώση: τα µαρούλια σπόριασαν και δεν τρώγονται 
πια. — σπόριασµα (το). 

σποριάρης, -α, -ικο 1. (για καρπό) αυτός που έχει αποκτήσει σπόρους 
και έχει γίνει ακατάλληλος για βρώση ΣΥΝ. σποριασµένος 2. αυτός 
που έχει αποκτήσει σπόρους κατάλληλους για σπορά ΣΥΝ. σπορίτης. 
Επίσης σποριάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. < σπόρος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. κιτριν-ιάρης, κυνηγ-
ιάρης]. 

σποριάς (ο) {σποριάδες} (διαλεκτ.) 1.ο σπορέας (βλ.λ.) 2.Σποριάς (ο) ο 
µήνας Νοέµβριος. 

σπόριασµα (το) → σποριάζω 
σπορικό (το) 1. ο σπόρος 2. σπόρος σιτηρών, πολύ καλής ποιότητας, 

κατάλληλος για νέα σπορά 3. σπορικά (τα) τα φυτά που αναπτύσσο-
νται µε σπορά και όχι µε φύτεµα ΑΝΤ. φυτευτά. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. αµάρτυρου επιθ. *σπορικός < σπόρος]. 

σπόριµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που είναι κατάλληλος για να 
σπαρθεί: ~ φυτό 2. αυτός που έχει καλλιεργηθεί κατάλληλα για σπο-
ρά: ~ γη | χωράφι 3. αυτός που είναι κατάλληλος χρονικά για τη σπο-
ρά: ~ εποχή | καιρός. 

σπόριο (το) [1881] {σπορί-ου | -ων} BOT.-ΒΙΟΛ. το αναπαραγωγικό κύτ-
ταρο που δεν χρειάζεται να ενωθεί µε άλλο παρόµοιο, για να δώσει 
έναν νέο οργανισµό, και υπάρχει στα βακτήρια, στους µύκητες και 
στα πράσινα φυτά. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. spore < αρχ. σπορά]. 

σποριογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. Ο σχηµατι-
σµός σπορίων: η - στα βακτήρια µε κυτταρική διαφοροποίηση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sporogenesis]. 

σποριοκάρπιο (το) {σποριοκαρπί-ου | -ων) BOT. σκληρό, σφαιροει-δές 
περίβληµα που περιέχει τα σπόρια. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. sporocarp]. 

σποριοφόρος, -ος, -ο [1891] BOT. (όργανο) που περιέχει ή παράγει 
σπόρια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sporophore]. 

σποριόφυλλο (το) {σποριοφύλλ-ου | -ων} BOT. το φύλλο που φέρει τα 
σποριάγγεια (βλ.λ.), έχοντας άλλοτε διατηρήσει και άλλοτε χάσει την 
αρχική του δοµή και λειτουργία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. sporophyll]. 

σπορίτης (ο) {σποριτών} (λαϊκ.) 1. ο καρπός ενός φυτού, τον οποίο α-
φήνουν να ωριµάσει, για να µπορέσουν µετά να σπείρουν τους σπό-
ρους του: άφησαν να ξεσταχυάσουν ένα-δυο φυτά, για να 'χουν τους ~ 
τους · 2. ο τράγος ή το κριάρι που χρησιµοποιείται για την ανα-
παραγωγή τού κοπαδιού ΣΥΝ. επιβήτορας 3. Σπορίτης (ο) ο µήνας Νο-
έµβριος ΣΥΝ. Σποριάς. 

σπορκος, -α, -ο (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. αυτός που δεν είναι τακτοποιηµένος, 
που δεν είναι εντάξει ΣΥΝ. ελλιπής· ΦΡ. (α) τα βρίσκω σπόρκα | µου 
ήρθαν σπόρκα συναντώ πολλές δυσκολίες, έχω προβλήµατα: µόλις 
τα βρήκε σπόρκα, δεν επέµεινε περισσότερο: σηκώθηκε κι έφυγε ΣΥΝ. 
τα βρίσκω σκούρα ΑΝΤ. µου έρχονται πρίµα (β) στα σπόρκα στις δυ-
σκολίες: «Βαρδιάνος ~» (διήγηµα τού Α. Παπαδιαµάντη) (γ) σπόρκα 
χαρτιά το πιστοποιητικό υγείας που δεν επιτρέπει την ελεύθερη επι-
κοινωνία πλοίου: το πλοίο που µετέφερε ρύζι είχε ~ και δεν το άφη-
σαν να αράξει. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sporco «ακάθαρτος, βρόµικος, αισχρός» < λατ. spurcus 
«ρυπαρός, µιαρός, ακάθαρτος»]. 

σπορογονία (η) {σπορογονιών} 1. BOT. η ανάπτυξη νέων φυτών µε 
σπόρο 2. ΒΙΟΛ. η φάση τού κύκλου αναπαραγωγής των πρωτόζωων, 
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κατά την οποία οι σπόροι αναπτύσσονται και αποσπώνται από µόνοι 
τους. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sporogonie]. 

σπορογόνος, -ος, -ο αυτός που µπορεί να παράγει σπόρους: ~ βα-
κτηρίδια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν όρ., < γαλλ. sporogone]. 

σπορόζωο (το) {σποροζώ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από τα παρασιτικά 
πρωτόζωα, από τα οποία µερικά είναι παθογόνα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sporozoaire]. 

σποροπαραγωγή (η) ΓΕΩΠ. η παραγωγή σπόρων µε µεθόδους τέτοιες, 
ώστε να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά των φυτών που θα 
αποδώσουν και να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παραγωγή για 
τους καλλιεργητές: επιστηµονική | κρατική | βελτιωµένη | εγχώρια ~. 

σπόρος (ο) 1. BOT. το σπέρµα (βλ.λ.) των καρπών, από το οποίο βλα-
στάνει το νέο φυτό, όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες µέσα στη 
γη: ~ ντοµάτας | πεπονιού | σιταριού || εκλεκτός | µεστωµένος | σκορ-
πισµένος | φυτρωµένος | χαλασµένος ~ 2. ΓΕΩΠ. (γενικότ.) οποιοδή-
ποτε µέρος τού φυτού µπορεί να τοποθετηθεί στη γη και να βλαστή-
σει: κρεµµύδια για σπόρο ΣΥΝ. σπορικό, σπόρισµα 3. (συνεκδ.) η δια-
δικασία κατά την οποία φυτεύονται τα µέρη τού φυτού στη γη, για 
να δώσουν νέους οργανισµούς: δεν κάνει καλό καιρό για σπόρο ΣΥΝ. 
σπορά 4. το ανδρικό σπέρµα ή το σπέρµα των αρσενικών ζώων 5. (συ-
νεκδ.) το τέκνο, το παιδί κάποιου: είναι ~ δικός µου, γνήσιο τέκνο 
µου! ΣΥΝ. απόγονος, σπέρµα, γέννηµα 6. (εκφραστ.) µικρόσωµο παιδί, 
συνήθ. υπερβολικά κινητικό και δραστήριο: βρε σπόρε, από πού ξε-
φύτρωσες πάλι; ΣΥΝ. σπόρι, µικρός 7. (µτφ.) η αφετηρία: ο ~ τής επα-
νάστασης βρισκόταν στα κηρύγµατα τού Ρήγα || ο ~ τής διχόνοιας 
ΣΥΝ. σπέρµα, αιτία, λόγος. [ΕΤΥΜ^αρχ. < σπείρω (βλ. λ. σπέρνω)]. 

σπορτέξ (το) {άκλ.} (συνήθ. στον πληθ.) καθένα από τα αθλητικά πα-
πούτσια. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. sport «άθληµα» + παραγ. επίθηµα -εξ, που δηλώνει το 
χηµικό, φαρµακευτικό ή βιοµηχανικό προϊόν]. 

σπορτσµαν (ο) {άκλ.}, σπόρτσγούµαν (η) {άκλ.} πρόσωπο που 
επιδίδεται στη σωµατική άσκηση, συνήθ. χωρίς να είναι επαγγελµα-
τίας, άνθρωπος των σπορ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. sportsman | 
sportswoman]. 

ΟΠΟΤ (το) {άκλ.} 1. σύντοµο διαφηµιστικό φιλµ (στον κινηµατογράφο 
ή στην τηλεόραση): διακόπτουµε για µερικά διαφηµιστικά ~ · 2. µι-
κρό φορητό φωτιστικό που τοποθετείται σε ψηλό σηµείο (πάνω από 
γραφείο, στην οροφή δωµατίου κ.α.) · 3. ΟΙΚΟΝ. άµεσος, τρέχων για 
άµεση πληρωµή και παράδοση (εµπορεύµατος, χρεωγράφων, συναλ-
λάγµατος): ~ πληρωµή | συναλλαγή | αγορά εµπορευµάτων | τιµή 
(τοις µετρητοίς) ΑΝΤ. προθεσµιακός. — (υποκ.) σποτάκι (το) (σηµ. 1, 
2). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. spot < µέσ. αγγλ. spotte, που συνδ. µε µέσ. ολλ. spot 
«κηλίδα, κουκκίδα», αρχ. σκανδ. spotti «κοµµατάκι»]. 

σπουδάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σπούδα-σα, -σµένος κ. -γµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. ασχολούµαι µε σύστηµα και προσοχή µε ορισµένο αντι-
κείµενο, ενεργοποιώντας κυρ. τις πνευµατικές µου δυνάµεις και 
ασκώντας τις δεξιότητες µου, µε σκοπό να µάθω (κάτι) καλά: ~ ια-
τρική! νοµικά ΣΥΝ. µελετώ 2. (+ επίθ. ως κατηγορούµενο) µελετώ για 
να γίνω κάτι (αυτό που δηλώνει το επίθετο): ~ γιατρός | δικηγόρος 3. 
αναλαµβάνω τα έξοδα και γενικά παρέχω στήριξη σε κάποιον που 
θέλει να αποκτήσει µόρφωση ή ειδίκευση: τον σπούδασαν και του 
άνοιξαν δικό του ιατρείο 4. (γενικότ.) παρατηρώ κάτι µε προσοχή, 
αποκτώ γνώσεις σε βάθος: να µε ακούς: την έχω σπουδάσει τη ζωή 
και ξέρω τι σου λέω || ~ τη φύση και τις µεταβολές της ΣΥΝ. µελετώ, 
ψάχνω, γνωρίζω ♦ (αµετβ.) 5. ακολουθώ συγκεκριµένο κύκλο σπου-
δών, συνήθ. σε ανώτερο ή ανώτατο ίδρυµα: -Πού σπουδάζεις; — στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων | στην Αγγλία (πβ. λ. φοιτώ) || (η µτχ. ενεστ. 
σπουδάζων, -ούσα, -ον) η σπουδάζουσα νεολαία 6. αποκτώ µόρφω-
ση, µαθαίνω γράµµατα: να κοιτάξεις να σπουδάσεις, γιατί η εποχή 
µας έχει πολλές απαιτήσεις ΣΥΝ. µορφώνοµαι 7. (η µτχ. σπουδασµέ-
νος, -η, -ο κ. σπουδαγµένος) (α) αυτός που έχει αποφοιτήσει από 
ανώτερο ή ανώτατο ίδρυµα: είναι ~ στο εξωτερικό (β) αυτός που έχει 
µεγάλη µόρφωση: εσείς οι σπουδαγµένοι πρέπει να διαφωτίζετε τον 
κόσµο ΣΥΝ. µορφωµένος, γραµµατιζούµενος ΑΝΤ. αµόρφωτος, αγράµ-
µατος. — σπούδασµα κ. οπούδαγµα (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «επείγοµαι, σπεύδω», < σπουδή (βλ.λ.). Ήδη 
αρχ. η σηµ. «σπεύδω να δώσω την προσοχή µου σε κάτι σοβαρό, ανα-
ζητώ επίµονα». Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

σπουδαιολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {σπουδαιολογείς... | σπουδαιολόγη-
σα} µιλώ για σηµαντικά ζητήµατα ή µε τρόπο που φαίνεται σπου-
δαίος: (ειρων.) όλη την ώρα σπουδαιολογείς, αλλά δεν µπορείς να 
βρεις µια πρακτική λύση. — σπουδαιολονία (η) [µτγν.] κ. σπουδαιο-
λόγηµα (το). 

σπουδαίος, -α, -ο 1. αυτός που είναι σηµαντικός (σε έναν τοµέα), που 
αξίζει να συγκεντρώσει τον θαυµασµό και την αναγνώριση των 
άλλων: ~ ηθοποιός | παιχνίδι | ιδέα | γιατρός | παράγοντας | απόφαση 
| νέα ΣΥΝ. διαπρεπής, αναγνωρισµένος, εξαιρετικός, ικανός ANT. 
ασήµαντος, τυχαίος· ΦΡ. κάνω τον σπουδαίο παριστάνω ότι είµαι 
κάποιο σηµαντικό πρόσωπο και φέροµαι αλαζονικά: µετά τη βρά-
βευση του κάνει τον σπουδαίο και ούτε που µας µιλά ΣΥΝ. µεγαλο-
πιάνοµαι ΑΝΤ. είµαι προσηνής 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει την αρµό-
ζουσα ηθική στάση: ~ χαρακτήρας | άνθρωπος ΣΥΝ. σωστός, ενάρε-
τος, χρηστός, εξαιρετικός ΑΝΤ ποταπός 3. ο σηµαντικός από οικονο-
µικής απόψεως, αυτός που αποφέρει µεγάλο κέρδος: έκλεισε µια -
δουλειά στο εξωτερικό ΣΥΝ. επωφελής, κερδοφόρος, επικερδής ANT. 
ζηµιογόνος, ασήµαντος 4. (ειρων.) αυτός που δεν είναι σηµαντικός, 

που στερείται σοβαρότητας: ~ φίλος είσαι! Να µην εµφανιστείς κα-
θόλου στο νοσοκοµείο, όσο ήµουν άρρωστος! || ~ δικαιολογία για να 
µην έρθεις! Τι θα πει δεν έχεις κατάλληλα ρούχα! ΣΥΝ. ασήµαντος, 
γελοίος· ΦΡ. (α) (ειρων.) σπουδαίο πράγµα | σπουδαία τα λάχανα! για 
καταστάσεις που δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον ή δεν έχουν 
καµία αξία: ~! Έχασε µια φορά στο τάβλι και το έκανε θέµα! ΣΥΝ. σιγά 
το πράγµα | τα λάχανα (β) σπουδαίο πρόσωπο | υποκείµενο! (ειρων.) 
για άνθρωπο χαµηλής ηθικής ή αξίας: ~! Εκανε δύο φορές φυλακή 
ΣΥΝ. µούτρο 5. σπουδαίο (το) το σηµαντικό, το ενδιαφέρον σηµείο 
µιας υπόθεσης: το - είναι ότι για όλα αυτά έδωσα ελάχιστα χρήµατα! || 
τίποτα το ~ δεν συνέβη τελευταία- ΦΡ. ες αύριο ν τα σπουδαία βλ. λ. 
αύριο. — σπουδαία επίρρ., σπουδαιότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σπουδαίος, αρχική σηµ. «βιαστικός, πρόθυµος» (πβ. Πολλιανός 1, 
197: σπουδαίος τους πόδας, Κ.∆. Β' Τιµόθ. 1, 17: (...) σπουδαίως 
έζήτησέν µε και εύρεν), < σπουδή (βλ.λ.). Ήδη αρχ. και συνήθεις οι 
σηµ.: «σοβαρός, κατάλληλος, αξιόλογος, σηµαντικός»]. 

σπουδαιοφανής, -ής, -ές [1886] (σπουδαιοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που εµφανίζεται σπουδαίος, χωρίς πραγµατικά να είναι: στον 
κύκλο του µαζεύονται άτοµα ~, που δεν έχουν τίποτα το ουσιαστικό να 
επιδείξουν ΣΥΝ. σοβαροφανής. — σπουδαιοφάνεια (η) [1884]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < σπουδαίος + -φανής < θ. φαν- (πβ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-ην τού 
αρχ. φαίνω | -οµαί)]. 

σπουδάρχης (ο) {σπουδαρχών} (κακόσ.) πρόσωπο που επιδιώκει µε 
κάθε τρόπο να αποκτήσει αξιώµατα.   — σπουδαρχία (η) [µτγν.], 
σπουδαρχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ.< σπουδή + -άρχης < 
άρχω]. 

σπουδαρχίδης (ο) {σπουδαρχιδών} (κακόσ.) νεαρό άτοµο που επι-
διώκει µε κάθε τρόπο την απόκτηση θέσεων και αξιωµάτων: µε τις 
νέες προσλήψεις γέµισε η εταιρεία σπουδαρχίδες, που σκοτώνονται 
µεταξύ τους για το ποιος θα καταλάβει πιο αξιοζήλευτη θέση ΣΥΝ. 
θεσιθήρας. [ΕΤΥΜ αρχ. < σπουδάρχης (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ίδης]. 

σπούδασµα κ. οπούδαγµα (το) → σπουδάζω 
σπουδασµένος, -η, -ο κ. σπουδαγµένος → σπουδάζω 
σπουδαστήριο (το) [1783] {σπουδαστηρί-ου | -ων) 1. ειδικά διαµορ-

φωµένος χώρος, συνήθ. µέσα σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, που προορίζεται για µελέτη: στο - απαγορεύονται οι οµιλίες 
2. (γενικότ.) ο χώρος που προορίζεται για τη µελέτη ειδικού αντικει-
µένου και γι' αυτό διαθέτει συναφή βιβλία, όργανα κ.λπ.: ~ φυσιολο-
γίας | χηµείας ΣΥΝ. εργαστήριο. 
[ΕΤΥΜ. < σπουδάζω (από το θ. τού αορ. σπουδασ-) + παραγ. επίθηµα -
τήριο, πβ. κ. δικασ-τήριο, πιεσ-τήριο]. 

σπουδαστής (ο), σπουδάστρια (η) [1887] {σπουδαστριών} 1. πρό-
σωπο που παρακολουθεί τον κύκλο µαθηµάτων ανώτερης Σχολής: ~ 
στα Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2. (γενικότ.) πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά 
µε τη µελέτη γνωστικού αντικειµένου, συνήθ. σε οργανωµένο πρό-
γραµµα: ~ ξένων γλωσσών. — σπουδαστικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ 
µτγν., αρχική σηµ. «οπαδός», < αρχ. σπουδάζω (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. ήδη µτγν.]. 

σπουδή (η) 1. η σοβαρή και συστηµατική ενασχόληση µε συγκεκρι-
µένο αντικείµενο, που αποσκοπεί στη βαθιά και ουσιαστική γνώση 
του και στη µετέπειτα άσκηση του: η ~ τής αρχαιότητας | τής συ-
µπεριφοράς των ανθρώπων | τής ιατρικής επιστήµης ΣΥΝ. µελέτη 2. 
σπουδές (οι) (α) οργανωµένη ενασχόληση µε συγκεκριµένο αντικεί-
µενο, που αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων ή/και δεξιοτήτων σε 
αυτό, συνήθ. µέσα σε ακαδηµαϊκά πλαίσια: έκανε ~ στην Ιταλία || 
ποιος πληρώνει για τις ~ σου; || προπτυχιακές | µεταπτυχιακές | ορ-
γανωµένες | γυµνασιακές | θεωρητικές | εγκύκλιες | πανεπιστηµιακές | 
ανώτερες (βλ.λ.) | πολύχρονες ~ || Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών (β) η 
συστηµατική ενασχόληση ενός συνόλου ειδικών µε ένα συγκεκριµένο 
αντικείµενο που έχει ως στόχο να το µελετήσουν σε όσο γίνεται 
µεγαλύτερο βάθος και να διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις που έχουµε 
για αυτό: κλασικές | µεσαιωνικές | ανατολικές (βλ.λ.) | ανθρωπιστικές 
| ιατρικές | φιλοσοφικές | αρχαιολογικές ~ ΣΥΝ. µελέτη 3. καλ-
λιτέχνηµα το οποίο αποτελεί φάση προετοιµασίας για το τελικό έργο 
και το οποίο γίνεται για να µελετήσει ο καλλιτέχνης το αντικείµενο 
του, να δοκιµάσει και να βελτιώσει την τεχνική του: ακόµα και οι - 
τού Πικάσσο αξίζουν µια περιουσία || οι ~ τού Σοπέν είναι ό,τι πρέπει 
για την εξάσκηση των δακτύλων ΣΥΝ. προσχέδιο, πρόπλασµα • 4. η 
βιασύνη, το να ενεργεί κανείς βιαστικά, για να πετύχει ορισµένο 
αποτέλεσµα: να ενεργήσουµε µε ~, για να προφθάσουµε τη διωρία 
ΣΥΝ. γρηγοράδα 5. η διάθεση που δείχνει κανείς να ενεργοποιηθεί και 
να βοηθήσει κάποιον: έδειξε υπερβολική ~ να µε βοηθήσει, και αυτό 
µου δηµιούργησε υποψίες για τα κίνητρα του ΣΥΝ. προθυµία, ζήλος 
ΑΝΤ. απροθυµία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «βιασύνη, ταχύτητα - ζήλος, προθυµία», 
ετεροιωµ. βαθµ. θ. που απαντά στο ρ. σπεύδω (βλ.λ.). Η λ. δήλωσε επί-
σης τη δραστήρια προσπάθεια και προθυµία την οποία εκδηλώνει 
αυτός που ασχολείται µε κάτι σοβαρό και, κατ' επέκταση, την επιµέ-
λεια και την προσοχή που του αφιερώνει (βλ. κ. σπουδάζω). o µουσ. 
όρ. αποδίδει το γαλλ. étude]. 

σπουργίτης (ο) {σπουργιτών} ΖΩΟΛ. µικρόσωµο πτηνό, µε γκριζοκά-
στανο φτέρωµα, χωρίς ιδιαίτερο κελάηδηµα, που απαντά τόσο στους 
αγρούς όσο και µέσα στις πόλεις, χωρίς να ενοχλείται από την πα-
ρουσία των ανθρώπων. Επίσης σπουργίτι1 (το) (σπουργιτ-ιού | -ιών). 
— (υποκ.) σπουρΥΐτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. πυργίτης (µε ανάπτυξη σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος 
- σβώλος, και τροπή /ο/ → lui) < αρχ. πύργος]. 

σπούτνικ (ο) {άκλ.} καθένας από τη σειρά τεχνητών δορυφόρων γύ- 
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ρω από τη Γη, που εκτόξευσε πρώτη στον κόσµο η Σοβιετική Ένωση 
(ΐ 957), για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά µε τη φύση τού δια-
στήµατος, καθώς και για να βελτιώσουν την τεχνική που εφαρµόζε-
ται στους δορυφόρους. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. sputnik «δορυφόρος - συνταξιδιώτης» < s- «µε, µαζί» + 
put «δρόµος, οδός» + επίθηµα -nik]. 

σπρέι (το) {άκλ.} υγρό για ποικίλες χρήσεις (αποσµητικό, εντοµοκτόνο, 
χρώµα κ.λπ.) συµπιεσµένο σε φιάλη µε ψεκαστήρα, από όπου ρίχνεται 
µε πίεση (ψεκασµό): µπογιά σε ~ || αποσµητικό σε ~ || οι ληστές 
χρησιµοποίησαν αναισθητικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. spray < ολλ. spraeyen, 
πβ. µέσ. άνω γερµ. sprœjen]. 

οπριντ (το) {άκλ.} 1. ΑΘΛ. Ο σύντοµος (µικρών αποστάσεων) αγώνας 
ταχύτητας (δρόµου ή ποδηλάτου) 2. το γρήγορο τρέξιµο για σύντοµο 
χρόνο: έκανε ένα ~ και τον πρόφτασε. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sprint < παλ. αγγλ. *sprintan, που συνδ. µε αρχ. γερµ. 
sprinzan «αναπηδώ, εκτινάσσοµαι», αρχ. σκανδ. spretta]. 

σπρίντερ (ο/η) {άκλ.} αθλητής τού σπριντ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sprinter]. 

σπρωξιά (η) το να ωθεί κανείς (κάποιον/κάτι), συνήθ. χρησιµοποιώ-
ντας τη σωµατική του δύναµη: του έριξε µια ~ κι αυτός σωριάστηκε 
κάτω || σπρωξιές, αγκωνιές, βρισιές µέσα στο γεµάτο λεωφορείο ΣΥΝ. 
σκουντιά, σπρώξιµο, σκούντηµα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σπρωξ- (τού ρ. σπρώχνω από τον αόρ. έ-σπρωξ-α) + κα-
τάλ. -ιά, πβ. κ. κλοτσ-ιά]. 

σπρωξίδι (το) {δύσχρ. σπρωξιδ-ιού | -ιών) (σε συνωστισµό) οι συνε-
χείς σπρωξιές µέσα σε ένα σύνολο στρυµωγµένων ανθρώπων, για να 
προχωρήσει κάποιος: άρχισε το ~ από τους επιβάτες που ήθελαν να 
κατέβουν και εµποδίζονταν από αυτούς που στέκονταν στην έξοδο. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σπρωξ- (< ρ. σπρώχνω) + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. κ. βρισ-
ίδι]^ 

σπρώξιµο (το) {σπρωξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η σπρωξιά 2. η ώθηση 
προς τα εµπρός µε τη χρήση µυϊκής δύναµης: το αυτοκίνητο δεν 
παίρνει µπρος· θέλει ~ 3. (µτφ.) η προώθηση (κάποιου) σε έναν χώρο, 
η εύνοια προς (κάποιον): για να εξελιχθείς σ' αυτή την επιχείρηση 
χρειάζεται ~. — (υποκ.) σπρωξιµατάκι (το). 
[ETYM. < θ. σπρωξ- (τον ρ. σπρώχνω από τον αόρ. έ-σπρωξ-α) + πα-
ραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κ. θάψ-ιµο]. 

σπρώχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσπρωξα, σπρώ-χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 
1. ωθώ (κάποιον/κάτι) χρησιµοποιώντας τη σωµατική µου δύναµη: 
Μη µε σπρώχνετε, κύριε! ∆εν έχει ελεύθερο χώρο µπροστά! || έκλεισε 
την πόρτα σπρώχνοντας την µε το χέρι του || τα παιδιά διασκέδαζαν 
σπρώχνοντας το ένα το άλλο στο νερό || σπρώξαµε το αυτοκίνητο, 
γιατί έµεινε από βενζίνη ΣΥΝ. απωθώ· (µτφ.) 2. βοηθώ κάποιον να προ-
χωρήσει, συνήθ. σε θέµατα σταδιοδροµίας: µπορεί να µην έχει µεγά-
λες ικανότητες, αλλά ήδη τον σπρώχνουν οι πολιτικοί του φίλοι ΣΥΝ. 
προωθώ 3. οδηγώ (κάποιον) να ενεργήσει µε συγκεκριµένο τρόπο, συ-
νήθ. χωρίς να το θέλει: τι τον έσπρωξε άραγε στο έγκληµα; || µη 
σπρώχνεις τα πράγµατα στα άκρα! || σ' αυτή την πράξη τον έσπρωξε η 
φιλοδοξία | η στενοχώρια | ο έρωτας | η πείνα ΣΥΝ. παρασύρω, πα-
ρακινώ, εξωθώ ΑΝΤ. αποτρέπω, σταµατώ, συγκρατώ ♦ 4. (αµετβ.) δίνω 
σπρωξιές: Μη σπρώχνετε! Υπάρχουν θέσεις για όλους! [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. προωθώ, µε ανάπτυξη σ- προθεµ. (πβ. κ. κύπτω -σκύβω) ή, κατ' 
άλλη άποψη, από αµάρτυρο *είσπροωθώ > *είσ-προώ-θω > *είσ-
προώθνω > σπρώχνω]. 

σπυρί (το) {σπυρ-ιού | -ιών} 1. ο σπόρος των φυτών: διαλέγω το ρύζι | 
το σιτάρι σπυρί-σπυρί ΣΥΝ. κόκκος, κουκκί 2. (µτφ.) πολύ µικρή πο-
σότητα: ούτε ~ ψωµάκι δεν βρισκόταν ΣΥΝ. κόκκος · 3. µικρό εξάν-
θηµα ή µικρή φουσκάλα, που συνήθ. έχει πύον και εµφανίζεται πά-
νω στο δέρµα: βγάζω ένα ~ στο πρόσωπο || πειράζω | σπάω τα ~ ΣΥΝ. 
εξάνθηµα- ΦΡ. (α) βγάζω σπυριά (µτφ.-οικ.) µε απωθεί κάτι πάρα πο-
λύ, δεν µπορώ να το ανεχθώ: ~ κάθε φορά που αρχίζουν τα κουτσο-
µπολιά για τους κοσµικούς ΣΥΝ. (οικ.) µου γυρνάνε τ' άντερα (β) κα-
κό σπυρί να βγάλεις! να πάθεις κάτι κακό. — (υποκ.) σπυράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *σπυρ-ίον, υποκ. τού αρχ. σπυρός, παράλλ. τ. τού πυ-
ρός «κόκκος σιταριού» (βλ.λ.), µε ανάπτυξη σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος - 
σβώλος]. 

σπυριάζω ρ. αµετβ. {σπύριασ-α, -µένος} 1. γεµίζω εξανθήµατα ή 
πυώδεις φλεγµονές στο δέρµα µου: ο γυιος του µε την άνοιξη φου-
ντώνει και σπυριάζει · 2. γεµίζω σπόρους, βρίσκοµαι σε φάση υπε-
ρωρίµασης: σπυριασµένος καρπός ΑΝΤ. είµαι άγουρος.  — σττύρια-
σµα (το). σπυριάρης, -α, -ικο 1. (µειωτ.) αυτός που το δέρµα του και 
κυρ. το πρόσωπο του είναι γεµάτο εξανθήµατα ή πυώδεις φλεγµονές · 
2. (σπάν.) αυτός που έχει ώριµους σπόρους: ~ κολοκύθι ΣΥΝ 
υπερώρι-µος ANT. άγουρος. Επίσης σπυριάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
σπυρί + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης]. σπύριασµα (το) → 
σπυριάζω Σπυριδούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Σπυρίδων (ο) {Σπυρίδων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ο Άγιος ~, πολιούχος τής Κέρκυρας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σπύρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., 
αγν. ετύµου]. σπυρίς (η) {σπυρίδ-ος | -ων} ψάθινο καλάθι µε ανοιχτό 
στόµιο, που χρησιµεύει για τη µεταφορά τροφίµων και συνήθ. ψαριών 
ΣΥΝ. ζε-µπίλι. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σπυρίς, -ίδος, µε επίθηµα -ιδ- (πβ. γλυφίς, γραφίς) < 
*spr-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε φωνηεντική αντιπροσώπευση -υρ-, πβ. κ. 
αγυρις, αγύρτης) τού I.E. *sper- «τυλίγω, διπλώνω, πλέκω», οπότε η λ. 
σπυρίς θα δήλωνε αρχικώς το πλεχτό καλάθι. Βλ. κ. σπείρα, σπάργα-
νον, µε τα οποία συνδ. η λ.]. 

σπυρωτός, -ή, -ό αυτός τού οποίου οι κόκκοι είναι ευδιάκριτοι και δεν 
έχουν χάσει το σχήµα τους: ρύζι ~ και όχι λαπάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχος. 

σπω ρ. → σπάζω 
Σρι Λάνκα (η) {άκλ.} (σιναλεζ. Sri Lanka Prajatantrika Samaja-vadi 

Janarajaya, ταµίλ Ilankai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu = Σοσιαλι-
στική ∆ηµοκρατία τής Σρι Λάνκα) νησιωτικό κράτος στον Ινδικό 
Ωκεανό, κοντά στις ΝΑ. ακτές τής Ινδίας, µε πρωτεύουσα το Κολό-
µπο, επίσηµες γλώσσες τη Σιναλεζική και την Ταµίλ και νόµισµα τη 
ρουπία Σρι Λάνκα' αλλιώς (παλαιότ.) Κεϋλάνη. [ΕΤΥΜ. < σιναλεζ. 
Sri Lanka «νησί τής ευτυχίας, τής ευλογίας» < σαν-σκρ. sri «ευτυχία, 
ιερότητα» + lankä «νησί». Η χώρα ήταν προηγουµένως γνωστή µε 
την ονοµασία Κεϋλάνη < αγγλ. Ceylon (< σανσκρ. siriiha 
«λιοντάρι»), που είναι και το έµβληµα τής χώρας]. 

Σ.Σ.Α.Σ. (η) Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. 
Σ.Σ.Ε. (η) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
Σ.Σ.Ι. (η) Στρατιωτική Σχολή Ικάρων. 
Σ.Σ.Ξ.Γ. (η) Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών. 
σταβάρι (το) {σταβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µέρος τού αλετριού, που βρί-

σκεται προς τη µεριά τού ζυγού. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σταβάριον < *ίστο-βοάριον (µε σίγηση τού αρκτικού 
άτονου ί- και έκκρουση τού -ο-), υποκ. τού αρχ. ίστοβοεύς «τιµόνι 
αρότρου» < ίστός + -βοεύς < βοϋς «βόδι»]. 

σταβέντο επίρρ. (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. από την απάνεµη πλευρά ΣΥΝ. υπή-
νεµα, απάνεµα ΑΝΤ. σοβράνο 2. (ως επίθ.) αυτός που δεν τον πιάνει ο 
αέρας: ~ πόρτο | λιµάνι || από ~ µεριά (από τη µεριά τού σκάφους που 
δεν τη βρίσκει ο άνεµος) ΣΥΝ. υπήνεµος, απάνεµος. Επίσης σοτοβέ-
ντο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sottovento < sotto «κάτω» (< λατ. subtus) + vento «άνε-
µος» (< λατ. ventus)]. 

σταβλάρχης (ο) {σταβλαρχών} 1. πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 
την καλή λειτουργία τού στάβλου, καθώς και για τα ίδια τα άλογα 
ΣΥΝ. επιστάτης ΑΝΤ. σταβλίτης 2. αξιωµατούχος στην αυλή βασιλέων 
ή πριγκίπων: ο µέγας - τού δουκάτου. [ΕΤΥΜ < στάβλος + -άρχης < 
άρχω]. 

σταβλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {στάβλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διατηρώ µε-
γάλα οικιακά ζώα, κυρ. άλογα, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο: έχει 
σταβλίσει δύο άλογα και πέντε αγελάδες 2. οδηγώ ζώα στον χώρο 
όπου στεγάζονται: σταβλίζουµε τις αγελάδες αργά το απόγευµα. — 
στάβλισµα (το). 

σταβλίτης (ο) [µτγν.] {σταβλιτών} πρόσωπο που εργάζεται σε στάβλο 
ΣΥΝ. ιπποκόµος ΑΝΤ. σταβλάρχης. 

στάβλος (ο) 1. ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος, για να στεγάζουν και 
να φροντίζουν κυρ. άλογα, αλλά και άλλα µεγάλα κατοικίδια ζώα: 
καθαρός | σκοτεινός | σύγχρονος | ξύλινος | βασιλικός ~ 2. (µτφ.) χώρος 
ιδ. βρόµικος και ακατάστατος: δυο µέρες αφότου έφυγαν οι γονείς, το 
σπίτι είχε γίνει ~ ΣΥΝ. αχούρι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. στάβλον (τό) < λατ. stabulum «σταθµός, στάβλος» 
(< ρ. stare «ίσταµαι, βρίσκοµαι»)]. 

στάγδην επίρρ. (λόγ.) σταγόνα-σταγόνα, σταλαµατιά-σταλαµατιά. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < θ. σταγ- (τού ρ. στάζω, βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -δην, πβ. 
κ. άρ-δην]. 

Στάγιρα (τα) {Σταγίρων} (συχνή ορθ. Στάγειρα) χωριό (τής Μακεδο-
νίας) στη ΒΑ. Χαλκιδική Χερσόνησο, η πατρίδα τού Αριστοτέλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Στάγιρα | Στάγιρος (ή) (οι τ. µε -ει- είναι εσφαλµ.), αγν. 
ετύµου]. 

Σταγιρίτης (ο) [αρχ.] 1. αυτός που κατάγεται από τα Στάγιρα (βλ.λ.) 
2. προσωνυµία τού Αριστοτέλη. 

οτάγµα (το) {στάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σταγόνα που πέφτει, ποσό-
τητα υγροποιηµένης ουσίας ή υγρού που στάζει: ~ κεριού ΣΥΝ. στα-
λαγµατιά, σταλιά 2. το προϊόν τής απόσταξης 3. τα κοφίνια µε τον 
πολτό από τις ελιές, καθώς στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στάζω (βλ.λ.)]. 

σταγµοδόχη (η) [1897] {σταγµοδοχών} µεταλλικός ή γυάλινος δί-
σκος µε τρύπα στη µέση, που προσαρµόζεται στα κηροπήγια έτσι, 
ώστε να συγκρατεί τις σταγόνες τού λειωµένου κεριού. [ΕΤΥΜ. < 
στάγµα + -δόχη < δέχοµαι]. 

σταγόνα (η) 1. η ελάχιστη ποσότητα υγρού ή ρευστού σώµατος, η 
οποία είτε κυλά από κάπου είτε βρίσκεται σε µια επιφάνεια: ~ τής 
βροχής | νερού | ιδρώτα | κεριού | ποτού | µπογιάς || αιµάτινη | κρυ-
στάλλινη ~ || ορκίστηκε να µην πιει ούτε ~ πια (ενν. οινοπνευµατώ-
δους ποτού) ΣΥΝ. σταλαγµατιά, στάλα· ΦΡ. (α) (µτφ.) ούτε σταγόνα 
δεν µένει δεν περισσεύει ή δεν υπάρχει τίποτα: κατέβασε τόσο τις 
τιµές, που δεν έµεινε ούτε σταγόνα στο µαγαζί (ξεπούλησε) (β) οτα-
γόνα στον ωκεανό (λόγ. σταγόν εν τφ ωκεανφ) για κάτι πάρα πολύ 
λίγο ή ασήµαντο σε σχέση µε κάτι άλλο: αυτά που µου λες είναι ~ 
µπροστά σ' αυτά που τραβάω εγώ (γ) η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι το τελευταίο από µια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν αρνη-
τικό χαρακτήρα, αλλά για τα οποία δεν είχε εκδηλωθεί καµία αντί-
δραση µέχρι εκείνη τη στιγµή: το ότι πήγε µόνος του διακοπές ήταν η 
~: η γυναίκα του, του ζήτησε διαζύγιο (δ) (µοιάζουν) σαν δυο στα-
γόνες νερό για καταπληκτική οµοιότητα: τα δίδυµα αδέλφια µοιάζουν 
συχνά ~ (ε) σταγόνα-σταγόνα (ως επίρρ.) σε πολύ µικρές ποσότητες, 
σιγά-σιγά ΣΥΝ. σταλιά-σταλιά, σταλαµατιά-σταλαµατιά 2. η 
ελάχιστη ποσότητα: η µόνωση είναι τόσο καλή, που δεν περνά ~ 3. 
στα νόνες (οι) (α) για φαρµακευτικό υγρό που ρίχνεται µε σταγονό-
µετρο: ο οφθαλµίατρος του έγραψε σταγόνες για τα µάτια (β) ΑΡΧΙΤ.-
ΑΡΧΑΙΟΛ. διακοσµητικό στοιχείο κυλινδρικού σχήµατος στο επιστύ-
λιο και το γείσο αρχαίων ναών 4. ΙΑΤΡ. (α) αιωρούµενη σταγόνα ελά-
χιστη ποσότητα από υγρό τού σώµατος, συνήθ. αίµα, που πρόκειται 
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να εξεταστεί µικροβιολογικά (β) παχεία σταγόνα µέθοδος εξέτασης 
αίµατος σε πλακίδιο για την αναζήτηση πλασµωδίου τής ελονοσίας. 
— (υποκ) σταγονίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < «ΡΧ· σταγών, -όνος < θ. σταγ- τού ρ. στάζω (βλ.λ.). Αρκετές 
φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. σταγόνα στον ωκεανό 
(< c'est une goutte d'eau dans l'océan), η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι (< c'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase), σταγόνα-σταγό-
να (< goutte à goutte) κ.ά.]. 

σταγονίδιο (το) [1890] {σταγονιδί-ου | -ων} 1. (υποκ.) πολύ µικρή στα-
γόνα 2. σταγονίδια (τα) (α) (µτφ. κατά τη µεταπολίτευση) τα τελευ-
ταία υπολείµµατα τής δικτατορίας, αυτοί που έκαναν τις τελευταίες 
προσπάθειες για την ανατροπή τής δηµοκρατίας, χωρίς όµως να δια-
θέτουν ουσιαστική δύναµη ή να µπορούν να επηρεάσουν τις εξελί-
ξεις (β) υπολείµµατα οπαδών τής δικτατορίας στον κρατικό µηχανι-
σµό (π.χ. στην Ελληνική Αστυνοµία και στο στράτευµα): «παρασχέ-
θηκε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας η εξουσία να αποκαθάρει τη 
∆ικαιοσύνη από τα ~ τής δικτατορίας που είχαν αποµείνει στον χώρο 
της» (Π. ∆ηµόπουλος). 

σταγονόµετρο (το) [1833] {σταγονοµέτρ-ου | -ων} ΦΑΡΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. το 
ειδικό όργανο που αποτελείται από σωληνάριο µε ελαστική κύστη 
προσαρµοσµένη στο ένα του άκρο, η οποία, όταν πιέζεται, αναρροφά 
από δοχείο ή φιάλη υγρό· µε αυτό είναι δυνατόν κανείς να µετρά και 
να ρίχνει (στάζει) πολύ µικρές ποσότητες (σταγόνες) από µία, συνήθ. 
φαρµακευτική, ουσία· ΦΡ. µε το σταγονόµετρο σε πολύ µικρές πο-
σότητες, µε φειδώ: είναι άνθρωπος βαρύς- ~ τις λέει τις κουβέντες 
ΣΥΝ. φειδωλά ANT. πλουσιοπάροχα. — σταγονοµετρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Tropfenmesserj. 

σταγονορροια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ροή σταγόνων 2. BOT. η αποβολή 
ποσότητας νερού µε τη µορφή σταγόνων από ανώτερα φυτά και µύ-
κητες ΣΥΝ. εξίδρωση. 
[ΕΤΥΜ < σταγόνα + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < 
ρέω, πβ. κ. πυό-ρροια]. 

σταδία (η) {σταδίων} ΤΟΠΟΓΡ. ευθύ όργανο καθορισµένου µήκους, το 
οποίο σε συνδυασµό µε το σταδιόµετρο βοηθεί στον υπολογισµό απο-
στάσεων από µακριά: οριζόντια | κάθετη ~. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. stadia < αρχ. επίθ. στάδιος «αυτός που στέ-
κεται αµετακίνητος και σταθερός» < επίρρ. στάδην< θ. στα- (τού ρ. 
ί'στηµι | ΐσταµαι) + επιρρ. επίθηµα -δην (πβ. κ. συστάδην)]. 

σταδιακός, -ή, -ό αυτός που συντελείται κατά στάδια και όχι µονο-
µιάς: -βελτίωση τού καιρού/ αναβάθµιση των σπουδών/ πτώση των 
τιµών | αποστρατιωτικοποίηση ΣΥΝ. βαθµιαίος ANT. απότοµος. — 
σταδιακ-σ | -ως επίρρ. 

στάδιο (το) {σταδίου | -ων} 1. (σήµερα) ο ειδικά διαµορφωµένος, 
υπαίθριος ή στεγασµένος χώρος, ο οποίος διαθέτει αθλητικές εγκα-
ταστάσεις για την τέλεση αγώνων, καθώς και θέσεις συνήθ. για µε-
γάλο αριθµό θεατών, και χρησιµοποιείται τόσο για αθλητικές συνα-
ντήσεις, κυρ. τού στίβου, όσο και για εκδηλώσεις µε πολυπληθές κοι-
νό: το ~ Ειρήνης και Φιλίας || µεγάλη συναυλία στο Ολυµπιακό - 2. 
Στάδιο (το) το Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό Στάδιο τής Αθήνας, που 
βρίσκεται ανάµεσα στο Ζάππειο και το Παγκράτι, και η περιοχή γύ-
ρω από αυτό: µένω στο ~ · 3. το χρονικό διάστηµα σε εξελικτική δια-
δικασία, που διαφοροποιείται από τα προηγούµενα και τα επόµενα 
βάσει των κοινών χαρακτηριστικών που εµφανίζονται στη διάρκεια 
του: το νήπιο βρίσκεται στο - τής οµιλίας || το ~ τής επωάσεως || τα 
διαδοχικά - τής θεραπείας || η ιστορία τής ανθρωπότητας έχει περάσει 
από πολλά ~ || βρισκόµαστε σε ~ αναµονής ΣΥΝ. φάση, περίοδος· ΦΡ. 
κατά στάδια σε διαδοχικές φάσεις, όχι απότοµα: η ~ εκτέλεση τού 
έργου ΣΥΝ. σταδιακά ANT. απότοµα, µονοµιάς 4. (στην αρχαιότητα, 
πληθ. τα στάδια και οι στάδιοι) µονάδα µήκους ίση µε 184,87 µέτρα 5. 
αγώνας δρόµου που διεξαγόταν σε αυτή την απόσταση: νικητής τού 
~ · 6. ΝΑΥΤ. µονάδα µήκους που ισούται µε το ένα δέκατο τού ναυ-
τικού µιλίου, δηλ. 182 µ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στάδιον | σπάδιον (δωρ.), αβεβ. ετύµου. Αν θεωρήσουµε 

αρχικό τον τ. σπάδιον (οπότε ο τ. στάδιον θα οφειλόταν σε παρετυ-
µολ. επίδρ. τού επιθ. στάδιος, βλ. λ. σταδία), τότε η λ. θα µπορούσε να 
ενταχθεί στην ετυµολ. οικογένεια τού ρ. σπώ (-άω), πβ. κ. λατ. spatium 
«χώρος, διάστηµα». Αν ωστόσο θεωρήσουµε αρχικό τον τ. στάδιον 
(οπότε ο τ. σπάδιον οφείλεται ίσως σε ανοµοίωση των οδοντικών 
συµφώνων), τότε είναι δυνατή η συσχέτιση µε το επίθ. στάδιος, µε 
αρχική σηµ. «καθορισµένη µετρική µονάδα»]. 

σταδιοδροµία (η) [µτγν.] {σταδιοδροµιών} η επαγγελµατική εξέλιξη 
και πορεία: του ευχήθηκαν «καλή ~» ΣΥΝ. καριέρα. 

σταδιοδροµώ ρ. αµετβ. {σταδιοδροµείς... | σταδιοδρόµησα} ακολου-
θώ ένα επάγγελµα ή ασχολούµαι συστηµατικά µε µια δραστηριότη-
τα καταβάλλοντας προσπάθειες, ώστε να εδραιωθώ και να επιτύχω 
σε αυτό τον χώρο: θα σταδιοδροµήσει στα πλοία, όπως ο πατέρας του 
|| ~ στις επιστήµες ΣΥΝ. κάνω καριέρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· σταδιοδροµώ (-έω), αρχική σηµ. «τρέχω (σε αγώνα) στο 
στάδιο», < στάδιον + -δροµώ < δρόµος]. 

σταδιοµετρία (η) {σταδιοµετριών} ΤΟΠΟΓΡ. η µέθοδος µετρήσεως 
αποστάσεων µε σταδίες και σταδιόµετρο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. stadiométrie]. 

σταδιόµετρο (το) [1863] {σταδιοµέτρ-ου | -ων) ΤΟΠΟΓΡ. όργανο οπτι-
κό το οποίο µε τη βοήθεια τής σταδίας βοηθεί στον υπολογισµό απο-
στάσεων από µακριά. — σταδιοµέτρηση (η), σταδιοµετρικός, -ή, -ό. 

στάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [έσταξα] ♦ (µετβ.) 1. αφήνω ή κάνω (κάτι) να 
πέσει σε σταγόνες: έσταξα λίγο κονιάκ στο τσάι µου || ~ κολλύριο στα 
αφτιά µου || - λάδι στην κλειδαριά || (µτφ.) τα χέρια τού δικτάτορα 
έσταζαν αίµα (είχε διαπράξει εγκλήµατα, φόνους) ΣΥΝ. σταλάζω- ΦΡ. 
(α) στάζει µέλι το στόµα µου (για κάποιον/ κάτι) (ί) µιλώ για 

κάποιον/κάτι µε τα καλύτερα λόγια: όποτε µιλά γι'αυτήν, στάζει µέλι 
το στόµα του (ii) (γενικότ.) µιλώ µε γλυκό τρόπο ΣΥΝ. γλυκοµιλώ (β) 
φαρµάκι | δηλητήριο στάζει το στόµα µου µιλώ µε κακία για τους 
άλλους, τους αντιµετωπίζω όλους κακοπροαίρετα: δεν µπορεί να πει 
καλή κουβέντα για άνθρωπο- φαρµάκι στάζει το στόµα του 2. (λαϊκ-
µτφ.) πληρώνω, δίνω χρήµατα (σε κάποιον για να εξυπηρετηθώ): θα 
σου πω κάτι αλλά πρώτα στάξε µου! ΦΡ. τα στάζω (κανονικά) πλη-
ρώνω κάποιον (συνήθως µε δυσφορία), για να εξυπηρετηθώ: για να 
τον δει ο συγκεκριµένος γιατρός, τα έσταξε κανονικά ♦ 3. (αµετβ.) για 
κάτι από το οποίο πέφτουν σταγόνες: η βρύση | το κερί | η µύτη στάζει 
|| η σκεπή | το ταβάνι | η οροφή στάζει (είναι τόσο σαθρά, που περνά 
µέσα τους το νερό) || ~ ολόκληρος από ιδρώτα- ΦΡ. (α) (σιγά) µη 
στάξει η ουρά τού ποντικού | τού γαϊδάρου για περιπτώσεις που 
κάποιος ασχολείται µε δευτερεύοντα θέµατα, αγνοώντας τα ουσια-
στικά (β) µη βρέξει και µη στάξει για περιπτώσεις που κάποιος δεί-
χνει µεγάλη προσοχή και φροντίδα σε κάποιον άλλον: τον έχει ~! — 
στάξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *στάγ-)ω, αγν. ετύµου. Οι παλαιότ. υποθέσεις περί συν-
δέσεως µε το λατ. stagnum «έλος, τέλµα» και µε βρετον. staer «ποτα-
µός» προσκρούουν σε ανυπέρβλητες φωνολογικές δυσκολίες. Οι τ. 
στάζω - σταγών εµφανίζουν παρόµοια δοµή µε τους τ. τρύζω - τρύ-
γων]. 

σταθερά (η) 1. ΦΥΣ. αριθµός ή φυσικό µέγεθος, το οποίο δεν γνωρίζει 
µεταβολές και είτε αναφέρεται σε φυσικές ιδιότητες ή ιδιότητες σω-
µάτων ή οργάνων µετρήσεως είτε σχετίζεται µε τις µονάδες συγκε-
κριµένου συστήµατος (λ.χ. η ταχύτητα τού φωτός στο κενό, η σταθε-
ρά τής βαρύτητας κ.ά.) ANT. µεταβλητή 2. ΜΑθ. αριθµός ή µέγεθος 
µιας εξίσωσης ή ανίσωσης κ.λπ., ο οποίος παραµένει σταθερός και 
δεν εξαρτάται από τις µεταβλητές της ANT. µεταβλητή 3. αρχή, κανό-
νας που πρέπει να τηρείται: µία από τις - τού περιοδικού είναι η 
αποφυγή επικριτικών σχολίων για τα κόµµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προη-
γουµένως. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. σταθερός, µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. stable]. 

σταθεροθερµία (η) {χωρ. πληθ.} η διατήρηση σταθερής θερµοκρα-
σίας για µακρό χρονικό διάστηµα σε έναν συγκεκριµένο τόπο. — 
σταθερόθερµος, -η, -ο [1845]. 

σταθεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. το να αποκτά ή 
να ανακτά (κάποιος/κάτι) σταθερότητα, το να παύει να είναι ασταθής, 
µεταβλητός: η - τής υγείας τού ασθενούς | τής γραµµής τού µετώπου | 
τής πολιτικής κατάστασης | τής σχέσης | τής δηµοκρατίας ΣΥΝ. 
στερέωση, εµπέδωση, παγίωση, εδραίωση ANT. αποσταθεροποίηση 2. 
ΟΙΚΟΝ. η διατήρηση οικονοµικών µεγεθών και δεικτών σε επίπεδο 
τέτοιο, ώστε να επέρχεται ισορροπία και να µειώνεται ο πληθωρισµός 
µε τη βοήθεια συγκεκριµένης οικονοµικής τακτικής: η ~ τής εθνικής 
οικονοµίας ΑΝΤ. αποσταθεροποίηση 3. ΦΥΣ. η διατήρηση σταθερής τής 
τιµής µεγέθους, συσκευής ή κυκλώµατος 4. ΧΗΜ. (α) η αύξηση τής 
σταθερότητας µιας χηµικής ένωσης, που αποσκοπεί στον περιορισµό 
τού κινδύνου να διασπαστεί µε ειδική κατεργασία (β) θερµική 
µεταλλουργική εργασία που αποσκοπεί στον περιορισµό τής 
πιθανότητας να γίνει ένα µέταλλο εύθραυστο ή διαβρώσιµο (γ) η 
διαδικασία µε την οποία εξαιρετικά ελαφρά συστατικά τής βενζίνης, 
όπως το βουτάνιο, διαχωρίζονται από το υπόλοιπο υλικό µε τη βοή-
θεια τής κλασµατικής απόσταξης (δ) ο καθαρισµός εκρηκτικής ύλης 
από τις προσµείξεις και η προσθήκη σταθεροποιητή (βλ.λ., σηµ. ΐ) 5. 
ΦΑΡΜ. η κατεργασία µε την οποία καταστρέφονται διαλυτά ένζυµα σε 
φυτά που θέλουµε να αποξηράνουµε. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. stabilisation], 

σταθεροποιητής (ο) 1. ΧΗΜ. (α) χηµική ουσία η οποία µε τη δράση 
της εµποδίζει τη διάσπαση άλλων ουσιών χαµηλής σταθερότητας και 
που χρησιµοποιείται ευρέως στα τυποποιηµένα τρόφιµα (β) κολλοει-
δής ουσία η οποία, όταν προστεθεί σε κάποιο αιώρηµα, εµποδίζει 
εντελώς ή απλώς περιορίζει την καταβύθιση του · 2. ΤΕΧΝΟΛ. στα-
θεροποιητής τάσεως ο µηχανισµός-διάταξη που βρίσκεται απαραι-
τήτως σε όλες τις συσκευές, για να διατηρεί σταθερή την τάση τού 
ρεύµατος, ανεξάρτητα από τις τυχόν µεταβολές στο όλο δίκτυο. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. stabilisateur]. 

σταθεροποιητικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στη σταθεροποίηση 
(βλ.λ.): ~ µέτρα | επέµβαση | πολιτική | ρόλος ΣΥΝ. εξισορροπητικός 
ANT. αποσταθεροποιητικός 2. ΧΗΜ. σταθεροποιητική ουσία η ουσία 
που προστίθεται στα τρόφιµα, για να βελτιώσει την εµφάνιση και τη 
γεύση τους 3. ΑΣΤΡΟΝ. σταθεροποιητικό (το) η ουσία που προ-
στίθεται στα καύσιµα των πυραύλων, για να µειωθεί η ταχύτητα µε 
την οποία καίγονται. — σταθεροποιητικά επίρρ. 

σταθεροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {σταθεροποιείς... | σταθεροποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αυτός που επιφέρει σταθερότητα ή συντελεί 
στη σταθεροποίηση (βλ.λ.): η κυβέρνηση προσπαθεί να σταθεροποιή-
σει την οικονοµία || οι τιµές τού ελαιολάδου είναι σταθεροποιηµένες || 
έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση τής υγείας του || τα γενικά ποσοστά 
τής ανεργίας εµφανίζονται σταθεροποιηµένα ΣΥΝ. στερεώνω, 
µονιµοποιώ ANT. αποσταθεροποιώ- ΦΡ. σταθεροποιηµένα φυτά καλ-
λωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου, που διατηρούνται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα χάρη σε ειδική επεξεργασία που έχουν υποστεί. 

σταθερός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν µετακινείται, που διατηρεί τη θέση 
του αµετάβλητη: σκόπευε µε ~ χέρι || ~ φωνή | πορεία | βήµατα ΣΥΝ. 
αµετακίνητος, αµετάβλητος, ευσταθής ΑΝΤ. ασταθής, µεταβλητός- 
ΦΡ. σταθερό τηλέφωνο η τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί µε 
καλωδιακή σύνδεση, κατ' αντιδιαστολή προς το κινητό τηλέφωνο 
(βλ. λ. κινητός) 2. αυτός που παραµένει αναλλοίωτος, που δεν γνωρί-
ζει µεταβολές: ~ ταχύτητα | καιρός | άνεµος | απόδοση | τιµή | νόµι- 



σταθερότητα 1643 σταλάζω 
 

σµα | κυβέρνηση | επιτόκια | πτώση τιµών ΣΥΝ. αµετάβλητος ANT. 
ασταθής, µεταβλητός 3. αυτός που εµµένει στην αρχική του τοποθέ-
τηση: ~ πεποιθήσεις | σχέση | φίλος | συνήθειες | αρχές || ~ στην πί-
στη του ΣΥΝ. πιστός, συνεπής ANT. άστατος, ταλαντευόµενος 4. ΦΥΣ. 
αυτός που δεν µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του µε την πάροδο τού 
χρόνου: ~ ουσία ANT. µεταβλητός 5. ΧΗΜ. αυτός τού οποίου η χηµική 
σύσταση δεν αλλοιώνεται εύκολα ή τού οποίου η διάσπαση επιτυγ-
χάνεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες: ~ ένωση. — σταθερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. σταθ- (πβ. έ-στά-θην, παθ. αόρ. τού ρ. ΐστηµι, βλ. λ. 
ϊσταµαι) + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φαν-ερός]. 

σταθερότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η διατήρηση σε σταθερή θέ-
ση, η απουσία ταλάντευσης, µετατόπισης, τρέµουλου κ.λπ.: η ~ τού 
χεριού είναι σηµαντικό προσόν στη σκοποβολή || η σωστή κατασκευή 
τού ανελκυστήρα εξασφαλίζει ~ στον θάλαµο κατά την άνοδο και 
κάθοδο || τα στηρίγµατα που προστέθηκαν στο γεφυράκι τού προσέ-
δωσαν µεγάλη ~ || το νέο µοντέλο αυτοκινήτου παρέχει µεγαλύτερη ~ 
στην οδήγηση || όταν φοράς ψηλά τακούνια, δεν έχεις ~ στο περπά-
τηµα ΣΥΝ. ευστάθεια ANT. αστάθεια 2. η διατήρηση στο ίδιο επίπεδο 
ή στην ίδια κατάσταση, η απουσία διακυµάνσεων ή ουσιαστικών µε-
ταβολών: η ~ τής ταχύτητας τού αυτοκινήτου | τού καιρού | τής από-
δοσης ενός αθλητή | των τιµών | τού νοµίσµατος | τής οικονοµίας || η 
φιλία | ο γάµος | η σχέση τους χαρακτηρίζεται από ~ || κυβερνητική | 
πολιτική ~ || η συµφωνία συνεργασίας των τριών χωρών θα εξασφα-
λίσει µακροχρόνια ~ και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή || η ~ τού χα-
ρακτήρα του τον καθιστά πρόσωπο αξιόπιστο || τη διακρίνει ~ στις 
αρχές και τις πεποιθήσεις της ΑΝΤ. αστάθεια 3. (καταχρ.) η σιγουριά, 
η ασφάλεια που παρέχει (κάποιος/κάτι): αυτά τα λάστιχα εξασφαλί-
ζουν ~ σε κάθε καιρό || χρειάζοµαι µεγαλύτερη αίσθηση σταθερότητας 
σε αυτή τη σχέση | τη δουλειά. 

Στάθης (ο) → Ευστάθιος 
στάθηκα ρ. → στέκοµαι 
σταθµά (τα) τα βάρη από µέταλλο, µε τα οποία γίνεται η µέτρηση σε 

ζυγαριά ΣΥΝ. βαρίδια, ζύγια, βάρη- ΦΡ. δύο µέτρα και δύο σταθµά 
για περιπτώσεις στις οποίες µεροληπτικά εφαρµόζεται ευνοϊκότερη ή 
δυσµενέστερη µεταχείριση σε σχέση µε άλλους: κρίνω | έχω | εφαρ-
µόζω ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. ετερόκλιτος πληθ. τού σταθµός (βλ.λ.), παραλλήλως προς 
το αρσ. σταθµοί, κατά τα συνώνυµα τάλαντα, ζυγά. Η φρ. δύο µέτρα 
και δύο σταθµά αποτελεί απόδ. τής γαλλ. (avoir) deux poids et deux 
mesures]. 

σταθµαρχείο (το) [1833] το κτήριο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 
σταθµάρχης. 

σταθµαρχης (ο) [1822] {σταθµαρχών} 1. ο προϊστάµενος συνήθ. σι-
δηροδοµικού σταθµού · 2. ο προϊστάµενος στρατιωτικής ή αστυνο-
µικής µονάδας (σταθµού) σε ξένη χώρα: η δολοφονία τού ~ τής C.I.A. 
στην Αθήνα. [ΕΤΥΜ < σταθµός + -άρχης < άρχω]. 

στάθµευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (επίσ.) (για όχηµα) 
η διακοπή τής κίνησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα και η προ-
σωρινή παραµονή σε συγκεκριµένο σηµείο: παράνοµη ~ || απαγορεύ-
εται η ~ || ελεγχόµενη | ελεύθερη - ΣΥΝ. παρκάρισµα (πβ. λ. στάση)· 
ΦΡ. χώρος στάθµευσης το πάρκινγκ (βλ.λ.). 

σταθµεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {στάθµευ-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
αφήνω (όχηµα) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε συγκεκριµένο 
σηµείο: στάθµευσε παράνοµα το αυτοκίνητο του ΣΥΝ. παρκάρω ♦ 2. 
(αµετβ.) (για άτοµο, µεταφορικό µέσο ή στρατιωτική µονάδα) διακό-
πτω προσωρινά (για περιορισµένο χρονικό διάστηµα) την πορεία µου 
και παραµένω κάπου, σε σηµείο τής διαδροµής µου: η µονάδα στάθ-
µευσε για το βράδυ σ' ένα κοντινό χωριό || σ' αυτό τον χώρο σταθ-
µεύουν τα φορτηγά. 

στάθµη (η) {χωρ. πληθ.} 1. το νήµα που έχει στο κάτω άκρο του βα-
ρίδι, µε το οποίο βρίσκουµε την κατακόρυφο ή µετρούµε το βάθος νε-
ρού ΣΥΝ. αλφάδι 2. το ύψος στο οποίο βρίσκεται η επιφάνεια υγρού 
σε κατάσταση ηρεµίας: λόγω των βροχοπτώσεων η - τού νερού | τής 
λίµνης ανέβηκε 3. (µτφ.) το επίπεδο, ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι 
ανεπτυγµένο: η ~ τού πολιτισµού | τής παιδείας µας || το πρόγραµµα 
αποσκοπεί στην ανύψωση τής ποιοτικής ~ των σπουδών. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< θ. στα- (τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θµη. Βλ. 
κ. σταθµός]. 

σταθµητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να σταθµιστεί, να υπο-
λογιστεί: ~ παράγων ΣΥΝ. υπολογίσιµος, µετρήσιµος ΑΝΤ. αστάθµη-
τος, απροσδιόριστος. 

σταθµίζω ρ. µετβ. {στάθµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προσδιορίζω το βάρος 
σε (κάτι), ζυγίζω 2. χρησιµοποιώ τη στάθµη, για να καθορίσω την κα-
τακόρυφη ή οριζόντια διεύθυνση σε (κάτι) ΣΥΝ. αλφαδιάζω 3. (µτφ.) 
µελετώ προσεκτικά και αξιολογώ (πριν καταλήξω σε οριστικές απο-
φάσεις): στάθµισε τα υπέρ και τα κατά τής συνεργασίας και αποφά-
σισε να δεχθεί. — στάθµιση (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. στάθµη]. 

σταθµιστής (ο) [µτγν.] αυτός που σταθµίζει, αυτός που ζυγίζει κάτι. 
— σταθµιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

σταθµογράφος (ο) αυτόµατο όργανο το οποίο µετρά συνεχώς όλες τις 
µεταβολές στη στάθµη τής επιφάνειας υγρού. 

σταθµοδείκτης (ο) [1858] {σταθµοδεικτών} όργανο µετρήσεως τής 
στάθµης τού νερού σε λέβητα ή δεξαµενή. 

σταθµός (ο) 1. το κτήριο ή το κτηριακό συγκρότηµα µε τις απαραί-
τητες εγκαταστάσεις (λ.χ. εκδοτήρια εισιτηρίων, πίνακες δροµολο-
γίων, αίθουσες αναµονής κ.λπ.), όπου σταθµεύει ένα οδικό µέσο δη-
µόσιας συγκοινωνίας (λεωφορείο, ηλεκτρικός σιδηρόδροµος ή µετρό) 
για την επιβίβαση, αποβίβαση ή µετεπιβίβαση επιβατών και τη φόρ- 

τωση και εκφόρτωση αντικειµένων: ~ Κ.Τ.Ε.Λ. | υπεραστικών λεωφο-
ρείων | τού ηλεκτρικού || ο ~ τού Θησείου (µετρό) || (µε κεφ.) ~ Πελο-
ποννήσου (απ' όπου αναχωρούν τρένα για την Πελοπόννησο) (πβ. λ. 
στάση, σηµ. 3) 2. (α) η στάθµευση, καθώς και ο τόπος στον οποίο 
σταθµεύει κανείς: πρώτος ~ τής περιοδείας τού πρωθυπουργού θα εί-
ναι η Ξάνθη (β) (µτφ.) κάθε στάδιο µιας διαδικασίας ή τής πορείας 
κάποιου: η εταιρεία αυτή ήταν ο δεύτερος - στη σταδιοδροµία του 3. 
το σύνολο των τεχνικών εγκαταστάσεων οργανισµού, υπηρεσίας, 
εταιρείας και το κτήριο ή το κτηριακό συγκρότηµα στο οποίο στε-
γάζονται: ραδιοφωνικός | τηλεοπτικός ~ || µετεωρολογικός ~|| ο~ δια-
νοµής | διακίνησης προϊόντων µιας επιχείρησης || οι επίγειοι - ελέγχου 
είναι σε θέση να εντοπίσουν τη φωτιά στο ξέσπασµα της και να 
ειδοποιήσουν τον κεντρικό µηχανισµό πυρόσβεσης- ΦΡ. (α) ηλεκτρι-
κός σταθµός το σύνολο των εγκαταστάσεων, µέσω των οποίων µια 
µορφή ενέργειας µετατρέπεται σε ηλεκτρική για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών µιας περιοχής (β) πυρηνικός σταθµός συ-
γκρότηµα παραγωγής ενέργειας (κυρ. ηλεκτρικής), το οποίο λειτουρ-
γεί µε πυρηνική ενέργεια (γ) υδροηλεκτρικός σταθµός συγκρότηµα 
εγκαταστάσεων, όπου η υδραυλική ενέργεια των ποταµών και των 
υδατοπτώσεων µετατρέπεται σε ηλεκτρική (δ) διαστηµικός σταθµός 
διαστηµόπλοιο που έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη και το οποίο 
χρησιµοποιείται ως εργαστήριο, για τον ανεφοδιασµό ή την επισκευή 
άλλων διαστηµοπλοίων (λ.χ. που εκτελούν στελεχωµένες πτήσεις) (ε) 
σταθµός πρώτων βοηθειών βλ. λ. βοήθεια (στ) σταθµός τού 
Π.Ε.Ρ.Π.Α. η συνήθ. κινητή µονάδα µετρήσεως τής ατµοσφαιρικής ρύ-
πανσης σε µια περιοχή 4. (κατ' επέκτ.) ο τηλεοπτικός ή συνήθ. ο ρα-
διοφωνικός δίαυλος: συντονιστείτε στον µεγαλύτερο µουσικό ~ τής 
χώρας || όλοι οι ~ παίζουν αυτό το τραγούδι πολύ συχνά || ποιον ~ 
ακούς; || ειδησεογραφικός | πειρατικός ~ || η ακροαµατικότητα τού ~ || 
η πρωινή | απογευµατινή ζώνη τού ~ ΣΥΝ. κανάλι 5. µικρή στρατιω-
τική εγκατάσταση (βλ. κ. λ. ναύσταθµος) 6. (µτφ.) κάθε σηµαντικό γε-
γονός καθοριστικής σηµασίας, το οποίο θεωρείται ορόσηµο ή αφετη-
ρία εξελίξεων σε ορισµένο τοµέα ή στη ζωή κάποιου: η Επανάσταση 
τού 1821 αποτελεί - στη νεότερη ιστορία µας || το µυθιστόρηµα αυτό 
υπήρξε ~ στην ιστορία των γραµµάτων τής χώρας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τµήµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (πιθ. ήδη µυκ. ta-to-mo «στάβλος - ζυγαριά») < θ. στα-
(τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θµός, πβ. κ. ισ-
θµός, ρυ-θµός, πορ-θµός. Οι παράλλ. όροι σταθµός και στάθµη έχουν 
λάβει διαφορετικές σηµ., σαφώς διακεκριµένες, αλλά στη σηµ. «ζυ-
γός, ζυγαριά» τα σηµασιολ. πεδία τους µάλλον επικαλύπτονται. Στη 
σηµ. των εγκαταστάσεων οργανισµού ή υπηρεσίας, καθώς και τού 
διαύλου επικοινωνίας, η λ. αποδίδει το αγγλ. station]. 

στακάτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. τεχνική εκτέλεσης µουσικού φθόγγου ή 
περάσµατος, κατά την οποία ο κάθε ήχος ακούγεται «κοφτός», απο-
λύτως διαχωρισµένος από τους γειτονικούς του, και διαρκεί κλάσµα 
µόνον τής γραπτής του διάρκειας· στην παρτιτούρα, συµβολίζεται µε 
το σηµείο τής τελείας ή κάποιο παρεµφερές (λ.χ. τόνο) πάνω ή κάτω 
από τη νότα· επιτυγχάνεται κατά διαφορετικό τρόπο στα διάφορα εί-
δη οργάνων και στην ανθρώπινη φωνή: τα τροµπόνια συνοδεύουν, 
παίζοντας τρίφωνες συγχορδίες ~ || στο πιάνο το ~ επιτυγχάνεται χτυ-
πώντας απότοµα το πλήκτρο και αφήνοντας το αµέσως 2. (συνεκδ.) 
εκφορά ήχου ώστε να ακούγεται σύντοµος και οξύς: «Αυτό το «Α!» η 
Λωξάντρα το έλεγε ~. Σ'το τίναζε σαν στραγάλι στο πρόσωπο κατ' 
ευθείαν απ' τον λάρυγγα της» (Μ. Ιορδανίδου). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
staccato «διακεκοµµένος, απεσπασµένος» < ρ. staccare «αποσπώ, 
ξεκολλώ, αποχωρίζω» < s- προθεµ. (< λατ. ex-) + attaccare (βλ. λ. 
ατάκα)]. 

στακτή (η) το στακτόνερο, η αλισίβα. [ΕΤΥΜ,αρχ., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. στακτός (βλ.λ.)]. 

στακτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που στάζει αργά, σε σταγόνες 2. αυτός 
που έχει υποστεί απόσταξη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στάζω (βλ.λ.)]. 

στάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) η σταγόνα: της βροχής οι ~ 
ΣΥΝ. σταλαγµατιά·   ΦΡ. (α) στάλα-στάλα (i) σε σταγόνες: έσταξε το 
λεµόνι ~ (ii) (µτφ.) λίγο-λίγο: ~ τού εξαντλήθηκε η υποµονή (β) (µτφ.) 
µια στάλα λίγο: κοιµήσου | ξεκουράσου ~ || δεν έχει ~ µυαλό. 
[ΕΤΥΜ < σταλάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

στάλαγµα [αρχ.] κ. (λαϊκότ.) στάλαµα (το) {σταλάγµ-ατος | -ατα, -
άτων} (λαϊκ.) 1. η σταγόνα 2. η πτώση και ροή των σταγόνων ΣΥΝ. 
στάξιµο 3. η υδρορροή. Επίσης σταλαγµός (ο) [αρχ.]. 

σταλαγµατιά κ. σταλαµατιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) η σταγόνα-ΦΡ. 
(παροιµ.) σταλαγµατιά-σταλαγµατιά γεµίζει η στάµνα η πλατιά µε 
την οικονοµία µαζεύει κανείς πολλά αγαθά ΣΥΝ. φασούλι το φα-
σούλι γεµίζει το σακούλι. Επίσης (λαϊκότ.) σταλαξιά 

σταλαγµίτης (ο) [1831] {σταλαγµιτών} ΓΕΩΛ. Ο ιζηµατογενής σχηµα-
τισµός από ανθρακικό ασβέστιο στο δάπεδο σπηλαίου, ο οποίος προ-
έκυψε από τη συνεχή πτώση σταγόνων νερού από την οροφή στο ση-
µείο εκείνο. — σταλαγµιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. stalagmite]. 

σταλαγµός κ. σταλαµός (ο) → στάλαγµα 
σταλάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (στάλα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (µετβ.) αφήνω να 

πέσει (υγρό) σταγόνα-σταγόνα: στάλαξε λίγο φάρµακο στο νερό || 
(µτφ.) µου στάλαξε βάλσαµο παρηγοριάς (µε παρηγόρησε, µε ανα-
κούφισε ψυχικά) ♦ 2. (αµετβ.) (για υγρό) στάζω, πέφτω σταγόνα-στα-
γόνα: η πρωινή δροσιά στάλαζε από τα φύλλα- ΦΡ. (παροιµ.) αν δεν 
βρέξει, θα σταλάξει έστω και αν δεν επιτύχουµε αυτό που θέλουµε, 
κάτι θα καταφέρουµε. — στάλαξη (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σταλάσσω (πβ. κ. τινάζω - τινάσσω), εκφραστ. 
παράγ. τού ρ. στάζω (βλ.λ.) µε ένθηµα -λ-, πβ. κ. ποµφός - ποµφόλυξ]. 



σταλάκτης 1644 στανιό 
 

σταλάκτης (ο) {σταλακτών} εξάρτηµα συστήµατος αυτόµατου ποτί-
σµατος από το οποίο πέφτει νερό σε σταγόνα στο σηµείο που πρέπει 
να ποτιστεί (π.χ. στο χώµα µιας γλάστρας). [ΕΤΎΜ. < σταλάσσω (βλ. 
λ. σταλάζω), απόδ. τού αγγλ. dripper], 

σταλακτίτης [1812] κ. (καθηµ.) σταλαχτίτης (ο) {σταλακτιτών} 
ΓΕΩΛ. κάθε επιµήκης ασβεστολιθικός σχηµατισµός που κρέµεται από 
την οροφή ή τα τοιχώµατα σπηλαίου και σχηµατίζεται από τη συνε-
χή, αργή ροή σταγόνων νερού, οι οποίες αποθέτουν κυρ. ασβεστίτη ή 
άλλα ανθρακικά ή θειούχα ορυκτά. — σταλακτιτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stalactite]. 

στάλα µα (το) → στάλαγµα 
σταλαµατιά (η) → σταλαγµατιά 
στάλαξη (η) → σταλάζω 
σταλαξιά (η) → σταλαγµατιά 
στάλθηκα ρ. → στέλνω 
σταλιά (η) ίχωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η σταγόνα, η στάλα: (µτφ.) «σταλιά-

σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου» (τραγ.)· ΦΡ. µια σταλιά (i) 
πολύ µικρή ποσότητα υγρού: πιες ~ γάλα | καφέ (ii) (γενικότ.) πολύ 
µικρή ποσότητα, σε πολύ µικρό βαθµό: να ξεκουραστώ ~ (iii) (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός για πρόσ.) µικρόσωµος: είναι ~ άνθρωπος. — (υποκ.) 
σταλίτσα (η). [ΕΤΥΜ < στάλα]. 

σταλιάζω ρ. αµετβ. {στάλιασα} ξεροσταλιάζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σταλίζω (βλ.λ.)]. 

σταλίες (οι) {σταλιών} ο συµφωνηµένος χρόνος φορτοεκφόρτωσης. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. σταλ- τού ρ. στέλλω (πβ. µτγν. διά-σταλ-µα «συµ-
φωνία, διευθέτηση») ως απόδ. τού αγγλ. laytime]. 

σταλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στάλισα} ♦ 1. (µετβ.) κατευθύνω (κοπάδι) 
σε σκιερό µέρος για ανάπαυση ♦ (αµετβ.) 2. (για βοσκήµατα) ανα-
παύοµαι σε σκιερό τόπο 3. (συνεκδ.) παραµένω σε µέρος που προ-
στατεύεται από τα φυσικά στοιχεία. — στάλισµα (το). [ETYM. < 
µτγν. στάλη «ποιµνιοστάσιο, µαντρί» («γλώσσα» τού Ησυχίου), αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τους τ. στάλιξ «πάσσαλος», στήλη. Βλ. κ. 
στάλος]. 

σταλίκι (το) {σταλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το µακρόστενο κοντάρι που 
χρησιµοποιούν οι ψαράδες, για να κατευθύνουν τις βάρκες σε αβαθή 
νερά. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού µτγν. στάλιξ, -ικος, πιθ. < θ. στα- (τού αρχ. ί'-στη-µι 
| ΐ-στα-µαι) µε ένθηµα -λ- και παρέκταση -ικ-. Λιγότερο πιθ. θεωρεί-
ται η αναγωγή σε θ. σταλ- τού ρ. στέλλω, µε τη σηµ. «τοποθετώ, τα-
κτοποιώ»]. 

σταλινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Στάλιν ή και τον 
σταλινισµό: ~ περίοδος | µέθοδοι | καθεστώς || (κ. ως ουσ.) ανήκε 
στους ~ τού κόµµατος 2. σκληρός και αυταρχικός: χρησιµοποιούσε ~ 
µεθόδους, για να επιβάλει τις αποφάσεις του. 

σταλινισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. το σύνολο των αρνητικών χαρακτη-
ριστικών τής περιόδου κατά την οποία κυβέρνησε ο Στάλιν τη Σο-
βιετική Ένωση µετά τον θάνατο τού Λένιν (1924), δηλ. η εγκαθίδρυση 
ισχυρής κοµµατικής γραφειοκρατίας, η προσωπολατρία τού ηγέτη, οι 
οµαδικές εκκαθαρίσεις, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως αντιφρονού-
ντων (γκουλάγκ) κ.λπ. 2. η εκδοχή τού µαρξισµού-λενινισµού που βα-
σίζεται στις θεωρίες και τις µεθόδους που επέβαλε ο Στάλιν στη Σο-
βιετική Ένωση, λ.χ. στη θεωρία τής ανάπτυξης τού σοσιαλισµού σε 
µία µόνο χώρα (πβ. λ. τροτσκισµός). — σταλινιστής (ο), σταλινίστρια 
(η). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stalinisme, από το ψευδώνυµο Stalin 
(< ρωσ. stai «ατσάλι») τού φερώνυµου Σοβιετικού ηγέτη (πραγµατικό 
όνοµα Josif Vissarianovic Dzhugasvili, 1879-1953)]. 

στόλισµα (το) → σταλίζω 
σταλίστρα (η) {σταλιστρών} (λαϊκ.) τόπος σκιερός, στον οποίο στα-

λίζουν βοσκήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < σταλίζω (από θ. σταλισ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -τρα, 
πβ. κ. ποτίσ-τρα, κρεµάσ-τρα]. 

σταλίτσα (η) → σταλιά 
σταλµένος, -η, -ο → στέλνω 
στάλος (ο) (λαϊκ.) 1. σκιερός τόπος ανάπαυσης των αιγοπροβάτων 

ΣΥΝ. σταλίστρα 2. (συνεκδ.) η ανάπαυση των κοπαδιών το µεσηµέρι 
3. (ειδικότ.) η µάντρα κοπαδιού 4. (συνεκδ.) απάνεµο µέρος. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. σταλός, πιθ. συνδ. µε τον τ. στάλη «ποιµνιοστάσιο, στάνη» 
(βλ. κ. σταλίζω)]. 

στάλσιµο (το) {σταλσίµατος | χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το να στέλνει κα-
νείς (κάτι) ΣΥΝ. αποστολή. 
[ΕΤΥΜ < θ. σταλ- (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-στάλ-ην, ρ. στέλλω) + παραγ. 
επίθηµα -σιµό, πβ. κ. βάλ-σιµό]. 

Σταµατία (η) γυναικείο όνοµα. 
Σταµάτιος (ο) {Σταµατίου} 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα 3. (µτφ. στον τ. Σταµάτης) το κόκκινο 
σήµα στα φανάρια οδικής κυκλοφορίας (επειδή ειδοποιεί τους οδη-
γούς ή τους πεζούς να σταµατήσουν) ANT. Γρηγόρης (το πράσινο σή-
µα). Επίσης (καθηµ.) Σταµάτης. 

[ΕΤΥΜ. Νεοελληνικό κύρ. όν. (µαρτυρείται από τον 16ο αι.), το οποίο 
εξέφραζε την ευχή των γονέων να σταµατήσει τυχόν θνησιγονία ή 
δινόταν σε κορίτσια (Σταµάτα | -ω | -ία), ώστε να τερµατιστεί η θη-
λεογονία και να γεννηθεί κατόπιν αγώρι]. σταµατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {σταµατάς... | σταµάτη-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να πάψει να προχωρεί, ακινητοποιώ: µε σταµάτησε στον 
διάδροµο, για να µου µιλήσει || σταµάτησε το αυτοκίνητο του στη µέση 
τού δρόµου 2. ανακόπτω, αναχαιτίζω (την πορεία ατόµων ή 
φαινοµένων): ~ την προέλαση στρατευµάτων | την τερηδόνα | την 
αιµορραγία | την ανοδική πορεία τού πληθωρισµού || τί- 

ποτε δεν µπορεί να σταµατήσει τον χρόνο | τον ρου τής ιστορίας || 
κανείς δεν µπορεί να τον σταµατήσει (έχει τόση δύναµη και ορµή, 
ώστε τίποτε δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην πορεία του) 3. παύω, 
δεν συνεχίζω, διακόπτω: η βιοµηχανία σταµάτησε την κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων || σταµάτησε να καπνίζει ύστερα από την αρ-
ρώστια που τον βρήκε || ~ τις σπουδές | τη γυµναστική | τα µαθήµατα | 
το σχολείο (εγκαταλείπω· παύω να πηγαίνω στο σχολείο)- (ειδικότ. 
στην προστακτ.) παύω να µιλώ: σταµάτα πια, µας ζάλισες! || 
Σταµατήστε! ∆εν θέλω να ακούσω γι ' αυτό άλλη κουβέντα! ΑΝΤ. συ-
νεχίζω, εξακολουθώ 4. (αρνητ.) συνεχίζω, δεν παύω: δεν σταµατάει 
να κρίνει όλο τον κόσµο || δεν ~ τη δουλειά (εργάζοµαι συνεχώς· εί-
µαι πολύ εργατικός) ♦ (αµετβ.) 5. παύω να κινούµαι, να λειτουργώ ή 
να ενεργώ: το τρένο | το λεωφορείο σταµάτησε στη στάση || σταµάτησε 
η µηχανή | το ρολόι | το µυαλό µου || σταµατά ο νους τού ανθρώπου 
(µένει κανείς έκπληκτος)· ΦΡ. σταµατά το βλέµµα | το µάτι µου (σε 
κάποιον | κάτι) µου τραβά την προσοχή (κάποιος/κάτι): ~ σε µια 
βιτρίνα | σ' ένα ωραίο καφενεδάκι 6. διακόπτω την πορεία µου, στέ-
κοµαι, σταθµεύω: σταµατήσαµε σ' ένα χωριό, για να φάµε | για να 
ξεκουραστούµε 7. διακόπτοµαι, δεν συνεχίζω, δεν διαρκώ πλέον: στα-
µάτησε η εργασία | ο σφυγµός του | η καταβολή των επιδοµάτων || 
σταµάτησε η εφηµερίδα (διακόπτεται η έκδοση και η κυκλοφορία τής 
εφηµερίδας) || σταµάτησε η βροχή | η νεροποντή · 8. περιορίζοµαι, 
παραµένω: δεν πρέπει κανείς να σταµατά στα φαινόµενα· πρέπει να 
προχωρεί στην ουσία των πραγµάτων || µη σταµατάς στις λεπτοµέρειες 
και χάνεις το κύριο νόηµα. — σταµάτηµα (το) κ. σταµατηµός (ο) 
(λαϊκ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, παύω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σταµατώ < στάµα, -ατός «κάθισµα, θέση» < θ. στα-
τού αρχ. ϊστη-µι | ΐ-σταµαι (βλ.λ.)]. 

στάµνα (η) {σταµνών} µετρίου µεγέθους πήλινο δοχείο, µε στενό και 
κοντό λαιµό και µία ή δύο λαβές, που χρησιµεύει για την τοποθέτη-
ση και µεταφορά υγρών, κυρ. νερού· ΦΡ. (παροιµ.) πολλές φορές πάει 
η στάµνα στη βρύση, µια φορά σπάει συνήθ. ως προειδοποίηση σε 
άνθρωπο που κουράζεται ή διακινδυνεύει την υγεία του, νοµίζοντας 
ότι δεν θα έχει συνέπειες, ενώ η βλάβη η οποία µπορεί να προκληθεί 
θα είναι ανεπανόρθωτη για αυτόν. Επίσης (λαϊκ.) σταµνί (το) [µεσν.] 
{σταµν-ιού | -ιών). — (υποκ.) σταµνίτσα (η), σταµνούλα (η) κ. στα-
µνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταπλ. τ. τού αρχ. στάµνος (ο | ή)< θ. στα- (τού ρ. ΐ-στη-µι | 
ΐ-στα-µαι, βλ.λ.) + επίθηµα -µν-, µηδενισµ. βαθµ. τού επιθήµατος -
µην | -µων (πβ. κ. στή-µων). Σύµφωνα µε την ετυµολ. της προέλευση, 
η λ. στάµνος θα δήλωνε το δοχείο που στέκεται όρθιο. Η λ. συνδ. επί-
σης µε τοχ. stäm «δέντρο», αρχ. γερµ. stam «κούτσουρο» κ.ά.]. 

σταµνάς (ο) [σταµνάδες} πρόσωπο που κατασκευάζει ή πουλάει 
στάµνες. 

σταµνί (το) -> στάµνα 
σταµνοστάτης (ο) (σταµνοστατών} ειδικό έπιπλο ή τεχνητό κοίλωµα 

στον τοίχο, όπου τοποθετείται πλαγιαστά η στάµνα για ευχερέστερη 
χρήση της. [ΕΤΥΜ < στάµνα + -στάτης < θ. στα- (τού αρχ. ϊ-στα-µαι, 
βλ.λ.)]. 

στάµπα (η) [δύσχρ. σταµπών} 1. η σφραγίδα, η βούλλα 2. (συνεκδ.) το 
αποτύπωµα σφραγίδας 3. (µτφ.) (α) ιδιότητα, συνήθ. αρνητική, µε την 
οποία είναι χαρακτηρισµένος κάποιος: έχει τη ~ τού ακροδεξιού/ τού 
προδότη (β) για κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί στη µνήµη κάποιου 
και τον έχει επηρεάσει καθοριστικά: αυτό το γεγονός σηµάδεψε τη 
ζωή του σαν ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. stampa < stampare (βλ. κ. σταµπάρώ)]. 

σταµπάρω ρ. µετβ. {στάµπαρ-α κ. -ισα, -ισµένος) (οικ.) 1. (λαϊκ.) 
σφραγίζω: όλα τα κιούπια ήταν σταµπαρισµένα µε τη φίρµα τού κα-
τασκευαστή- (µτφ.-καθηµ.) 2. εντοπίζω: η αστυνοµία τους είχε στα-
µπάρει όλους από καιρό, περίµενε µόνο να τους πιάσει επ' αυτοφώρω 
|| δεν θα µου ξεφύγει- τον έχω σταµπαρισµένο 3. αποτυπώνω στη 
µνήµη µου: δεν κάνω λάθος, αυτός είναν όταν σταµπάρω κάποιον, 
δεν τον ξεχνώ ποτέ! — σταµπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stampare < αρχ. γερµ. stampjan «πατώ, τρίβω, κοπανί-
ζω»]. 

σταµπάτος, -η, -ο (ύφασµα) που έχει σχέδια αποτυπωµένα µε στάµπα. 
Επίσης σταµπωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. stampato, βλ. λ. 
σαµπάρω]. 

στάνη (η) {χωρ. πληθ.} ο χώρος εγκαταστάσεως κοπαδιών από ζώα, 
όπως πρόβατα, κατσίκες κ.λπ. ΣΥΝ. ποιµνιοστάσιο, µαντρί. [ΕΤΥΜ < 
σλαβ. stan ή, κατ' άλλη άποψη, κατ' απόσπαση από τη µτγν. 
«γλώσσα» τού Ησυχίου βου-στάνη «βουστάσιο» (θ. στα- τού αρχ. ί'-
στη-µι | ϊ-στα-µαι)]. 

στανιάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {στάνιαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(αµετβ.) 1. παίρνω δυνάµεις, ξανανιώνω: είχα αρχίσει να ζαλίζοµαι, γι 
' αυτό έφαγα λίγο και στάνιαρα ΣΥΝ. έρχοµαι στα ίσα µου ♦ (µετβ.) 2. 
στεγανοποιώ, απορροφώ ή αφαιρώ τα υγρά από κάπου: - το βαρέλι | 
τη δεξαµενή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. stagnare < λατ. stagnare < stagnum «τέλµα, βραδύρρους 
ποταµός»]. 

στανικός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που γίνεται µε τη βία, µε το στανιό 
ΣΥΝ. αναγκαστικός ΑΝΤ. εθελούσιος. — στανικ-ά | -ως επίρρ. 

στανιό (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) ο καταναγκασµός, η άσκηση πίεσης, 
βίας- ΦΡ. (α) µε το στανιό µε το ζόρι: ~ γράµµατα δεν µαθαίνονται || 
την πάντρεψαν ~ ΣΥΝ. µε τη βία (β) (!) γαµώ το στανιό µου | σου... ως 
έκφραση αγανάκτησης εκ µέρους τού οµιλητή για κάτι που τον ενο-
χλεί (πβ. γαµώ το φελέκι µου). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η υποθ. ότι η λ. ταυτίζε-
ται µε τον ασυναίρετο µεσν. τ. στανέο < επίρρ. στανέως < σθενέως (µε 
τροπή τού -θ- στο αντίστοιχο άηχο κλειστό -τ- και προληπτική avo- 
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µοίωση τού -ε- σε -α-) < αρχ. σθένος. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται 
στην αρχ. µτχ. ιστάµενος τού ρ. ϊσταµαι: ίσταµένως > σταµένως (µε 
σίγηση τού αρκτικού άτονου ί-) > *στα)µε)ναίως (µε παρεκτεταµένη 
επιρρ. κατάλ. και ανοµοιωτική αποβολή τής συλλαβής) > *σταναιώς 
> στανιό (µε συνίζηση). Ακόµη, σύµφωνα µε άλλη άποψη, ο τ. προέρ-
χεται από τον αρχαϊκό τ. στενεός, παράλλ. τού επιθ. στενός (πβ. κ. 
αδελφέος - αδελφός), ή, τέλος, από αµάρτυρο ουσ. *στενείον (µε συ-
νίζηση) < *στενέα «βία, εξαναγκασµός» < στενεύω, µε τη σηµ. «υπο-
χρεώνω, εξαναγκάζω»]. 

σταντ (το) {άκλ.} (σε καταστήµατα, εκθέσεις κ.α.) προθήκη ή ειδική 
κατασκευή για την τοποθέτηση και επίδειξη προϊόντων: τα βιβλία και 
τα περιοδικά ήταν τοποθετηµένα σε ένα ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. stand]. 

στάνταρ (το) {άκλ.} 1. συγκεκριµένος τύπος βιοµηχανικού προϊόντος, 
που παράγεται σε µεγάλες ποσότητες 2. οι προδιαγραφές: σύµφωνα 
µε τα διεθνή ~ || το προϊόν αυτό πληροί όλα τα ~ ασφαλείας 3. (ως 
επίθ.) (α) σταθερός, καθορισµένος: τα τυποποιηµένα προϊόντα έχουν 
~ τιµή σε όλα τα µαγαζιά (β) (για πρόσ.) αξιόπιστος, συνεπής: είναι - 
στα ραντεβού του. Επίσης στάνταρντ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. standard < µέσ. γαλλ. estandard < φρανκον. *standord 
«σταθιιός» (πβ. γερµ. Standort)]. 

σταξια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η σταλαγµατιά: βάλε µόνο µια ~ γάλα 
στον καφέ. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σταξ- (τού ρ. στάζω, πβ. αόρ. έ-σταξ-α) + κατάλ. -ιά, πβ. κ. 
σπρωξ-ιά]. 

σταξιµο (το) → στάζω 
σταρ (ο/η) {άκλ.} 1. δηµοφιλές πρόσωπο που έχει µεγάλη προβολή και 
δηµοσιότητα, που το έργο ή/και η ζωή του απασχολούν έντονα το κοι-
νό και τα µέσα ενηµέρωσης: οι ~ τού Χόλλυγουντ | τού σινεµά || τη-
λεοπτικός ~ 2. (κατ' επέκτ.) κάθε άτοµο που ξεχωρίζει έντονα σε έναν 
χώρο είτε για τις ικανότητες του είτε µε τη συνολική παρουσία και 
δράση του: (συχνά επιδεικτική ή εκκεντρική): από τα παιδικά του 
χρόνια ήταν ο ~ τής τάξης || οι ~ τής δηµοσιογραφίας | τής δικηγορίας 
| τής πολιτικής- ΦΡ. (α) σταρ-σύστεµ βλ.λ. (β) σταρ Ελλάς η νικήτρια 
στον διαγωνισµό οµορφιάς, που διοργανώνεται κάθε χρόνο για την 
ανάδειξη τής ωραιότερης Ελληνίδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. star «αστέρας» < παλ. αγγλ. steorra, που συνδ. µε αρχ. γερµ. 
sterno, αρχ. σκανδ. stjarna, λατ. stella, αρχ. ά-στήρ (βλ. κ. αστέ-ρας)1 

σταράτος1, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα σιταριού: ~ δέρµα 
(ανοιχτό µελαχρινό) 2. (για ψωµί) αυτός που έχει γίνει από στάρι, ο 
σταρένιος. [ΕΤΥΜ. < στάρι (< σιτάρι) + παραγ. επίθηµα -άτος]. 

σταράτος2, -η, -ο (στον πληθ. για λόγια) αυτός που λέγεται ξεκάθαρα, 
χωρίς περιστροφές: ~ κουβέντες | δήλωση ΣΥΝ. καθαρός, ντόµπρος. 
— σταράτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < *στεράτος (µε 
αφοµοίωση) < αστεράτος]. 

σταρέµπορος (ο) → σιταρέµπορος 
σταρένιος, -ια, -ιο κ. σιταρένιος αυτός που έχει φτειαχτεί από σιτάρι: 

~ ψωµί. 
στάρετς (ο) {άκλ.} ελλην. γέρων, µοναχός-ρώσος ασκητής, µοναχός: 

ο ~ Σέργιος. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. staretS]. 
σταρήθρα (η) → σιταρήθρα 
στάρι (το) → σιτάρι 
σταριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) η ιδιότητα τού σταρ, το να είναι κα-

νείς σταρ. [ΕΤΥΜ. < σταρ + παραγ. επίθηµα -ιλίκι (πβ. αρχηγ-ιλίκι)]. 
στάρκιν (το) {άκλ.} ποικιλία µήλου, µε κόκκινο χρώµα και σκληρή 
χυµώδη σάρκα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. star king]. 

στάρλετ (η) {άκλ.} η νεαρή ηθοποιός που παίζει δεύτερους ρόλους σε 
ταινίες, ελπίζοντας να γίνει κάποτε διάσηµη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. starlet < 
star «αστέρας» + υποκ. επίθηµα -let]. 

σταρότοπος (ο) → σιταρότοπος 
σταρόχρωµος, -η, -ο → σιταρόχρωµος 
σταρόψειρα (η) -+ σιταρόψειρα 
σταρσυστεµ κ. σταρ-σύστεµ (το) {άκλ.} το δίκτυο των µηχανισµών 

προβολής και αναδείξεως προσώπων (καλλιτεχνών, πολιτικών κ.λπ.), 
λ.χ. µε συνεντεύξεις, εµφανίσεις στην τηλεόραση, κοσµικές 
εµφανίσεις, κατασκευασµένες φήµες στον Τύπο, ώστε να γίνονται 
γνωστοί στο κοινό, να καθιερωθούν ως σταρ: είναι από τους τραγου-
διστές που προωθεί το - || κατασκεύασµα τού ~ (κυρ. σε αντιδιαστολή 
προς τους καλλιτέχνες που αναδεικνύονται µε το ταλέντο τους). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. star system]. 

στάρωµα (το) {σταρώµ-ατος | -ατα, -άτων} µέθοδος σκυροδετήσεως 
πλακών σε δύο περίπου ισοϋψείς στρώσεις. [ΕΤΥΜ < αστάρωµα 
«φοδράρισµα» < αστάρι (βλ.λ.)]. 

στάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η συγκεκριµένη θέση τού σώµα-
τος ή µέλους του, το να στέκεται κανείς µε συγκεκριµένο τρόπο: οι 
στρατιώτες στέκονται σε - προσοχής || σεξουαλικές ~ || προκλητική | 
άσεµνη ~ · 2. το να σταθεί, να σταµατήσει κανείς προσωρινά το δρο-
µολόγιο του: θα κάνουµε µια ~, να ξεκουραστούµε 3. το να σταθεί 
για λίγο όχηµα κάπου, χωρίς να βγει ο οδηγός του, κυρ. για να επιβι-
βαστεί ή να αποβιβαστεί κάποιος: αυτό το λεωφορείο δεν κάνει ~ 
στην οδό Θεµιστοκλέους (πβ. λ. στάθµευση) 4. (συνεκδ.) ο τόπος στον 
οποίο σταµατά διερχόµενο λεωφορείο, τρόλεϊ ή µετρό, για να επιβι-
βαστούν ή να αποβιβαστούν επιβάτες 5. η διακοπή, η παύση: ~ πλη-
ρωµών | εργασίας (µορφή απεργιακής κινητοποίησης, κατά την 
οποία οι εργαζόµενοι διακόπτουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα 

την εργασία τους)· ΦΡ. έλλειψη χρηµάτων, στάση εµπορίου όταν δεν 
υπάρχουν χρήµατα, διακόπτεται και η εµπορική δραστηριότητα · 6. 
(µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεται κανείς, κυρ. αντιµετω-
πίζοντας (κάτι/κάποιον): κράτησε άψογη ~ απέναντι του || υιοθετώ 
επιθετική | παθητική | εχθρική | απειλητική | σκληρή | αδιάλλακτη ~ || 
αλλάζω ~ || τηρώ ~ αναµονής εν όψει των εξελίξεων · 7. ΕΚΚΛΗΣ. 
(στη βυζαντινή µουσική) (α) τµήµα τής Ακολουθίας, στο οποίο ψάλ-
λεται όσο οι πιστοί στέκονται όρθιοι {πβ. λ. αναπαύσιµο, κάθισµα) 
(β) ολιγόλεπτη διακοπή τής ψαλµωδίας κατά την εκφορά τού Επιτα-
φίου · 8. η εξέγερση, η ανταρσία: υποκίνηση σε ~ || η ~ του «Νίκα» 
(η εξέγερση τού λαού τής Κωνσταντινούπολης κατά τού Ιουστινια-
νού το 531) || ~ κρατουµένων στις φυλακές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάστα-
ση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στάσις < θ. στα- τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι (βλ.λ.). Η λ. 
συνδ. επίσης µε σανσκρ. sthiti «όρθιος, ακίνητος», λατ. statio «στάση, 
σταθµός» (> γαλλ. station, ισπ. estación), αρχ. γερµ. stat, ρωσ. stati 
«κορµοστασιά» κ.ά.]. 

στασιάζω ρ. αµετβ. {στασίασα} κάνω στάση, ανταρσία, εξεγείροµαι: 
το πλήρωµα στασίασε || οµάδα στρατιωτικών στασίασε κατά τής 
νόµιµης κυβέρνησης ΣΥΝ. επαναστατώ. — στασιαστής (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στάσις]. 

στασιάρχης (ο) {στασιαρχών} προϊστάµενος σιδηροδροµικού σταθ-
µού µε περιορισµένες αρµοδιότητες. — στασιαρχία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < στάσις + -άρχης < άρχω]. 

στασίαρχος (ο) {στασιάρχ-ου | -ων, -ους} αυτός που ηγείται στασια-
στικού κινήµατος ΣΥΝ. στασιαστής. [ΕΤΥΜ; αργ. < στάσις + -άρχος 
< άρχω]. 

στασιαστής (ο) → στασιάζω 
στασιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε στάση, µε 

ανταρσία: ~ κίνηµα 2. (συνεκδ.) αυτός που εµφανίζει ροπή προς την 
ανταρσία ΣΥΝ. ταραχοποιός. — στασιαστικά επίρρ. 

στασίδι (το) {στασιδ-ιού | -ιών} ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα ενωµένα µε-
ταξύ τους ξύλινα καθίσµατα, που ακουµπούν στους εσωτερικούς τοί-
χους τού ναού, κατά µήκος των οποίων βρίσκονται τοποθετηµένα, 
έχουν ψηλή πλάτη και ειδικά στηρίγµατα στα πλάγια, στο ύψος πε-
ρίπου των αγκώνων, για να διευκολύνουν τη στάση των πιστών κατά 
την ορθοστασία, όταν χρειάζεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
στασίδιον, υποκ. τού αρχ. στάσις]. 

στάσιµο (το) {στασίµ-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. το χορικό άσµα τού αρχαίου 
δράµατος, το οποίο εκτελούσε ο χορός ύστερα από κάθε επεισόδιο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στάσιµον (ενν. µέλος), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. στά-
σιµος (βλ.λ.)]. 

στασιµοπληθωρισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΟΙΚΟΝ. η συνύπαρξη οικο-
νοµικής στασιµότητας και πληθωρισµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. stagninflation]. 

στάσιµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µετακινείται, που µένει ακίνητος: ~ 
νερά 2. αυτός που παραµένει αµετάβλητος: η κατάσταση τής υγείας 
του παραµένει | είναι ~||~ τιµές | οικονοµία 3. αυτός που δεν προ-
άγεται: ~ µαθητής || ο υπάλληλος αυτός έχει µείνει ~ στη θέση αυτή 
εδώ και 8 χρόνια. [ΕΤΥΜ αρχ. < στάσις]. 

στασιµότητα (η) [1845] {χωρ. πληθ.} 1. (κακόσ.) η παραµονή (για πο-
λύ χρόνο) στην ίδια κατάσταση ή στο ίδιο επίπεδο: οικονοµική | 
εµπορική | επαγγελµατική | καλλιτεχνική ~||η υγεία τού ασθενούς 
παρουσιάζει ~ || οι θεσµικές αλλαγές που επιχειρούνται αποσκοπούν 
στην έξοδο από τη ~ || παρατηρείται ~ στις συνοµιλίες για την επίλυση 
τού Κυπριακού || µετά από µακρά περίοδο στασιµότητας, κάτι 
φαίνεται να κινείται στην αγορά || η ~ τού εκλογικού ποσοστού ενός 
κόµµατος 2. η απουσία κίνησης: η ~ των υδάτων. 

-στάσιο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, που δηλώ-
νουν: 1. τον τόπο, τις εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται ορισµένα 
ζώα: χοιρο-στάσιο, ποιµνιο-στάσιο 2. τον τόπο ή τις εγκαταστάσεις 
όπου βρίσκεται ή συµβαίνει (κάτι): εργο-στάσιο, µηχανο-στάσιο, ει-
κονο-στάσι)ο) 3. ορισµένη κατάσταση που έχει παγιωθεί ή έχει απο-
κτήσει την ισχύ νόµου: ενοικιο-στάσιο, δικαιο-στάσιο. Επίσης (λαϊκ.) 
-στάσι (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. στα- τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι (βλ.λ.), λ.χ. βου-στάσιον, 
εργο-στάσιον, χοιρο-στάσιο(ν) κ.ά.]. 

στατήρας (ο) 1. (παλαιότ.) µονάδα βάρους ίση µε 44 οκάδες 2. (στην 
αρχαιότητα) (α) µονάδα βάρους, διαφορετική από πόλη σε πόλη (β) 
νοµισµατική µονάδα, διαφορετικής αξίας από πόλη σε πόλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στατήρ, -ήρος (ήδη µυκ. ta-te-re = στατήρες) < θ. στα-
(τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τήρ (πβ. κ. κρα-
τήρ). Η λ. συνδ. επίσης µε λατ. stator, -oris (προσωνυµία τού Όρθωσί-
ου ∆ιός) και µε σανσκρ. sthätar «οδηγός άµαξας (δηλ. αυτός που στέ-
κες όρθιος πάνω στην άµαξα)»]. 

-στάτης, -στάτρια (σηµ. 4) λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ου-
σιαστικών που δηλώνουν: 1. τον χώρο στον οποίο τοποθετείται (κάτι): 
ζυγο-στάτης 2. αυτό που υποβαστάζει, στηρίζει (κάτι): λυχνο-στάτης, 
φανο-στάτης 3. αυτό που σταµατά ή ρυθµίζει τη λειτουργία (ενός 
πράγµατος): αιµο-στάτης, θερµο-στάτης 4. το πρόσωπο που στέκεται 
δίπλα (σε κάποιον/κάτι): παρα-στάτης. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (αρχ. όρθο-στάτης, 
παρα-στάτης), που προέρχεται από το αρχ. ϊστηµι | ϊσταµαι (βλ. κ. | -
στατώ, -στασία) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (πβ. 
αγγλ. rheo-stat)]. 

στατική (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής, που µελετά την 
ισορροπία των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα, το οποίο βρί-
σκεται σε κατάσταση ηρεµίας υπό συνθήκες ισορροπίας· έχει εφαρ- 
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µογή κυρ. στον σχεδιασµό οικοδοµών, κατασκευαστικών έργων (γέ-
φυρες, φράγµατα) και µηχανικών διατάξεων (λ.χ. γερανοί): ~ των ρευ-
στών (µελετά τις συνθήκες ισορροπίας των ρευστών) || χηµική ~ (για 
τις συνθήκες ισορροπίας των χηµικών αντιδράσεων] || εφαρµοσµένη 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. statique]. στατικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τη στάση, που προκαλεί 
ή χαρακτηρίζεται από ακινησία, σε αντιδιαστολή προς αυτόν που 
σχετίζεται µε την κίνηση, τη µεταβολή: η δοµή των κοινωνιών δεν 
ήταν ποτέ - 2. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε την ισορροπία δυνάµεων 
σε αντιδιαστολή προς τον κινητικό· ΦΡ. ΦΥΣ. (α) στατικό φαινόµενο 
το φαινόµενο που δεν παρουσιάζει καµία εξέλιξη στον χρόνο (β) 
στατικός ηλεκτρισµός (i) τα ακίνητα ηλεκτρικά φορτία που ανα-
πτύσσονται σε ένα σώµα από συγκεκριµένη αιτία (λ.χ. από τριβή) (ii) 
ο κλάδος τού ηλεκτρισµού που µελετά τις ιδιότητες των ηλεκτρικών 
φορτίων, τα οποία αναπτύσσονται σε ένα σώµα ΣΥΝ. ηλεκτροστατική 
3. (α) στατική (η) βλ.λ. (β) αυτός που σχετίζεται µε τη στατική: ~ µε-
λέτη κτηρίου 4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.-ΦΙΛΟΣ. αυτός που σχετίζεται µε κοινωνικά 
φαινόµενα, τα οποία θεωρείται ότι δεν εξελίσσονται, ότι µένουν στά-
σιµα, σε αντιδιαστολή προς τον δυναµικό: η συγχρονική ανάλυση τής 
γλώσσας δεν είναι ~ · 5. ΟΙΚΟΝ. (α) στατική οικονοµία η οικονοµία 
στην οποία τα βασικά οικονοµικά µεγέθη παραµένουν στάσιµα, δεν 
αλλάζουν (β) στατική οικονοµική ανάλυση η ανάλυση των οικονοµι-
κών µεγεθών που δεν λαµβάνει υπ' όψιν τον παράγοντα χρόνο ANT. 
δυναµική οικονοµική ανάλυση · 6. ΙΑΤΡ. στατική αίσθηση η αίσθηση 
τού χώρου. — στατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στατός (ρηµατ. επίθ.) < θ. στα- τού ρ. ί-στη-µι | ί'-στα-
µαι (βλ.λ.). Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. static, γαλλ. 
statique, γερµ. Statik κ.ά.]. 

στατιστική (η) [1821] 1. η συλλογή και ανάλυση ποσοτικών δεδοµέ-
νων για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε ένα θέµα (οικονο-
µικό, πολιτικό, κοινωνικό κ.λπ.): η απογραφή είναι µια µορφή στατι-
στικής 2. κλάδος των µαθηµατικών που έχει ως αντικείµενο την πε-
ριγραφή των κανόνων σε συνθήκες τυχαιότητας και αβεβαιότητας, 
σύµφωνα µε τη θεωρία των πιθανοτήτων: σύµφωνα µε τις ~, η παιδι-
κή θνησιµότητα είναι υψηλότερη στις οικονοµικά ασθενέστερες τά-
ξεις. 

στατιστικολόγος (ο/η) [1890] επιστήµονας που έχει ως αντικείµενο-τη 
στατιστική. [ΕΤΥΜ. < στατιστική + -λόγος (βλ.λ.)]. 

στατιστικός, -ή, -ό [1821] αυτός που σχετίζεται µε τη στατιστική: ~ 
µελέτη | δεδοµένα | απεικόνιση τής ανεργίας | µέτρηση | στοιχεία || 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (η υπηρεσία που συλλέγει, ταξινοµεί 
και επεξεργάζεται όλα τα δεδοµένα τής στατιστικής για µία χώρα, 
προβαίνοντας και στην περαιτέρω επιστηµονική τους ανάλυση, διευ-
κολύνοντας τη χάραξη των κρατικών κατευθύνσεων και τη σύνταξη 
των αντίστοιχων προγραµµάτων δράσεως). — στα^οηκ-ά | -ώς [1893] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. statistique < µεσν. λατ. (collegium) 
statisticum < statisticus < λατ. status «κατάσταση, κράτος», εφόσον αρ-
χικός σκοπός των στατιστικών ήταν να παρέχουν στο κράτος αριθ-
µητικά στοιχεία και υπολογισµούς, που θα το βοηθήσουν στην οικο-
νοµική του πολιτική]. 

στατό (το) είδος αναλογίου όπου κρεµιούνται µικρά εµπορεύµατα, 
κάλτσες, σλιπ, µαντήλια, κάρτες κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. στατός «τοποθετηµένος, σταθερός» < θ. -
στα τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι + επίθηµα -τος]. 

στάτους (το) {άκλ.} η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος/κά-
τι: το κοινωνικό ~ κάποιου || η χώρα αυτή έχει ένα ~ πολιτικής ουδε-
τερότητας, όπως η Ελβετία. [ΕΤΥΜ. < λατ. status «κατάσταση - 
κράτος» < ρ. stare «ίσταµαι»]. 

Status quo (το) λατ. (προφέρεται στάτους κβο) η ισχύουσα κατάστα-
ση, κυρ. σε πολιτικό, κοινωνικό ή οικονοµικό επίπεδο: διατήρηση/ αµ-
φισβήτηση τού - σε µια περιοχή µε γεωπολιτικό ενδιαφέρον || µάχεται 
τεράστια συµφέροντα, τα οποία προσπαθούν να διατηρήσουν το ~ || 
«η κατανάλωση δηµιουργεί µια µιµητική τάση για λόγους ~, στυλ, 
γοήτρου» (εφηµ.) || «υπάρχουν προϊόντα που είναι συνώνυµα τού ~ 
και τού τρόπου ζωής» (εφηµ.). 
[ETYM. < λατ. status quo, αρχική σηµ. «κατάσταση στην οποία...» < 
status «κατάσταση - κράτος» + quo, αφαιρετ. τής αναφ. αντων. qui, 
quae, quod]. 

στα όλος (ο) → στάβλος 
σταυραδερφι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο αδελφοποιτός ΣΥΝ. βλάµης. 

Επίσης σταυραδερφός (ο). 
σταυραετός [µεσν.] κ. (λαϊκ.) σταυραΐτός (ο) 1. µικρόσωµο αρπα-

κτικό, που ανήκει στο γένος των αετών 2. (λαϊκ.) (τιµητική προσφώ-
νηση) το γενναίο παλληκάρι, ο κλέφτης (στην Τουρκοκρατία). 

σταυρανθή (τα) [1873] BOT. οικογένεια δικοτυλήδονων φυτών που τα 
πέταλα τους σχηµατίζουν σταυρό, όπως η βιολέτα, το κουνουπίδι, το 
λάχανο κ.ά. ΣΥΝ. σταυροφόρο. [ETYM. < σταυρ(ο)- + -ανθή < 
άνθος, απόδ. τού γαλλ. crucifères]. 

σταυρεπίστεγος, -η, -ο [1894] (για ναούς) αυτός που έχει σταυροειδή 
θόλο ΣΥΝ. σταυροθόλωτος. [ΕΤΥΜ < σταυρός + επίστεγος (< επι- + 
-στεγος < στέγη)]. 

-σταυρία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
συγκεκριµένο αριθµό σταυρών (σε ψηφοδέλτιο): µονο-σταυρία, πολυ-
σταυρία. 

Σταυριανή (η) γυναικείο όνοµα. 
Σταυριανος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < σταυρός + παραγ. 

επίθηµα -ιανός. Βλ. κ. Σταύρος}. 

σταυρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει σχήµα σταυρού: ~ ναός 2. 
αυτός που γίνεται διά τού σταυρού: η ~ θυσία || ο~ θάνατος τού Ιησού 
Χριστού. 

σταυρό- κ. σταυρό- κ. σταυρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι: 1. µοιάζει µε σταυρό ή σχηµατίζει 
σταυρό: σταυρο-βελονιά, σταυρο-δρόµι 2. σχετίζεται µε τον Τίµιο 
Σταυρό ή µε τη Σταύρωση: Σταυρο-προσκύνηση, Σταυρο-φορίες. 
[ETYM. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. σταυρο-φόρος, 
σταυρό-τυπος), που προέρχεται από το αρχ. σταυρός (βλ.λ.)]. 

σταυροαναστάσιµος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σταυρικό 
θάνατο και την ανάσταση τού Χριστού: ~ τροπάρια 2. (µτφ.) 
µαρτυρικός και νικηφόρος ταυτόχρονα: η Εκκλησία µας σαρκώνει τη 
~ πορεία τού Γένους. 

σταυροβελονιά (η) βελονιά κατά την οποία η κλωστή ή το νήµα 
περνιέται δύο φορές, ώστε το ένα πέρασµα να διασταυρωθεί χιαστί 
µε το άλλο. 

σταυρόβιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} βίδα η οποία στο επάνω µέρος τής 
κεφαλής της έχει εγκοπή σε σχήµα σταυρού. 

σταυρό δ ο σία (η) {χωρ. πληθ.} η διαδικασία εκλογής κατά την οποία 
οι ψηφοφόροι σηµειώνουν έναν σταυρό δίπλα στο όνοµα ενός ή πε-
ρισσότερων υποψηφίων που περιλαµβάνονται σε ένα ψηφοδέλτιο. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + -δοσία (< δότης), πβ. κ. µισθο-δοσία]. 

σταυροδρόµι (το) (χωρ. γεν.} 1. το σηµείο στο οποίο συναντώνται 
δύο ή περισσότεροι δρόµοι· (µτφ.) 2. το σηµείο στο οποίο συναντώ-
νται διαφορετικά ρεύµατα σκέψεως, πολιτισµοί κ.λπ.: η Ελλάδα ήταν 
πάντοτε το - Ανατολής και ∆ύσης 3. σηµείο καίριων επιλογών: η Ευ-
ρώπη βρίσκεται στο - κρίσιµων αποφάσεων. 

σταυροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σταυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει σχήµα σταυρού: ~ κόσµηµα | ναός. — σταυροειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σταυροθεοτοκίο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. τροπάριο που αναφέρεται στη 
Θεοτόκο και στον Σταυρό (πβ. λ. θεοτόκιο). 

σταυροθόλιο (το) [1895] {σταυροθολί-ου | -ων) ΑΡΧΙΤ. η θολωτή οροφή 
που προκύπτει από τη διασταύρωση κυλινδρικών θόλων επί τε-
τράγωνου ανοίγµατος. [ΕΤΥΜ. < σταυρός + -θόλιο < θόλος]. 

σταυροθόλωτος, -η, -ο [1823] (για ναούς) αυτός που έχει σταυρο-
θόλια. 

οταυροκατσάβιδο (το) κατσαβίδι που έχει αιχµή σε σχήµα σταυρού. 
σταυρόκοµπος (ο) είδος ναυτικού κόµπου µε δύο πλέξεις από τις 

οποίες η µία γίνεται αντίστροφα από την άλλη. 
σταυροκοπιεµαι ρ. αποθ. αµετβ. {σταυροκοπήθηκα} (εκφραστ.) κά-

νω πολλές φορές τον σταυρό µου, συνήθ. όταν συµβαίνει ή ακούµε 
κάτι κακό ή όταν µας φοβίζει (κάτι): µόλις το αεροπλάνο ταρακου-
νήθηκε λίγο, εκείνη άρχισε να σταυροκοπιέται. — σταυροκόπηµα κ. 
σταυροκόπι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < σταυρός + -
κοπιέµαι < -κόπος < κόπτω]. 

σταυρόλεξο (το) {σταυρολέξ-ου | -ων) πνευµατικό παιχνίδι που 
απαιτεί την εύρεση λέξεων, οι οποίες πρέπει να γραφτούν σε ένα τε-
τράγωνο πλαίσιο, χωρισµένο σε µικρά τετράγωνα µε κάθετες και ορι-
ζόντιες αριθµηµένες γραµµές, συνήθ. µε τη βοήθεια ορισµών: λύνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + -λεξο < λέξη, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. cross-
word]. 

σταυροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µητέρα τού σταυραδελφού. 
σταυρόνηµα (το) {σταυρονήµ-ατος | -ατα, -άτων} διαφανής δίσκος 

που φέρει δύο λεπτά νήµατα, τα οποία τέµνονται υπό ορθή γωνία, 
και που χρησιµοποιείται για την ακριβή σκόπευση αντικειµένων, 
όταν αυτά παρατηρούνται µε διόπτρες, τηλεσκόπια ή άλλα οπτικά 
όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + νήµα, απόδ. τού γαλλ. réticule < λατ. reticulum, 
υποκ. τού rete, -is «δίχτυ»]. 

σταυροπατέρας (ο) ο πατέρας τού σταυραδελφού. 
σταυροπηγιακός, -ή, -ό [1614] ΕΚΚΛΗΣ. (µονή) που υπάγεται στη δι-

καιοδοσία τού Οικουµενικού Πατριάρχη και όχι στη διοικητική επο-
πτεία τού επιχώριου µητροπολίτη ή επισκόπου. 

σταυροπήγιο (το) {σταυροπηγί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. η τοποθέτηση 
σταυρού, που τον είχε στείλει ο Οικουµενικός Πατριάρχης, στα θε-
µέλια µονής ως ένδειξη τής υπαγωγής της στη δικαιοδοσία του. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σταυροπήγιον < σταυρός + -πήγιον (< αρχ. πήγ-νυ-µι, 
βλ. λ. πήζω), πβ. κ. κηρο-πήγιον]. 

σταυροπληγια κ. σταυροπληξία (η) {σταυροπληγιών} ΙΑΤΡ. η ταυ-
τόχρονη παράλυση τού ενός άκρου και τού κάτω άκρου τής άλλης 
πλευράς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stauroplegia]. 

σταυροπόδι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} το να κάθεται κανείς µε τις 
κνήµες τοποθετηµένες σταυρωτά ή τη µία πάνω στην άλλη: (συνήθ. 
ως επίρρ.): κάθοµαι -. 

σταυροπροσκυνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η 
προσκύνηση τού Τιµίου Σταυρού 2. Κυριακή τής Σταυροπροσκυνή-
σεως η τρίτη Κυριακή τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε ο Τίµιος 
Σταυρός εκτίθεται σε προσκύνηµα για τους πιστούς. 

σταυρός (το) 1. σχήµα που αποτελείται από δύο κάθετες που τέµνο-
νται σχηµατίζοντας τέσσερεις ορθές γωνίες: σχεδιάζω έναν ~ || αντί 
για υπογραφή έβαλε έναν ~ (γιατί ήταν αγράµµατος)· ΦΡ. σταυρός 
προτίµησης το σηµάδι τού σταυρού που σηµειώνει ο ψηφοφόρος δί-
πλα στο όνοµα τού υποψηφίου που προτιµά: βουλευτής πρώτος σε 
σταυρούς προτίµησης 2. (συνεκδ.) σταυροειδές σχήµα µε διαφορετι-
κή κατά περίπτωση διάταξη των κεραιών του: ελληνικός ~ (µε τέσ-
σερεις ίσες κεραίες) | λατινικός ~ (µε την κάτω κεραία µακρύτερη 
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από τις άλλες τρεις) || ~ ταυ (µε την µορφή τού ελληνικού γράµµατος 
ταυ) || αγκυλωτός - (µε τους βραχίονες του να κάµπτονται σε ορθή 
γωνία προς την ίδια κατεύθυνση, η σβάστικα) || ~ τού Αγίου Ανδρέα 
(σε σχήµα Χ)· ΦΡ. Ερυθρός Σταυρός βλ. λ. ερυθρός 3. ΕΚΚΛΗΣ. Σταυ-
ρός (ο) το σύµπλεγµα µιας κάθετης δοκού και µιας οριζόντιας, µι-
κρότερης, πάνω στο οποίο σταυρώθηκε και θανατώθηκε ο Ιησούς 
Χριστός: Τίµιος ~ (ο σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χρι-
στός, βλ κ. λ. τίµιος) || τού ~ (εορτή χριστιανική στις 14 Σεπτεµβρίου, 
κατά την οποία εορτάζεται η εύρεση τού Τιµίου Σταυρού) 4. (µτφ.) τα 
βάσανα που υποφέρει κανείς στη ζωή του: σηκώνει µεγάλο - || καθέ-
νας σηκώνει τον δικό του ~ 5. κάθε αντικείµενο σταυροειδούς σχή-
µατος, διαφόρων µεγεθών και υλικών (ξύλινος, µεταλλικός, γλυπτός, 
κεντητός κλπ.), το οποίο συµβολίζει τη σταυρική θυσία τού Χριστού 
και γενικά τη χριστιανική πίστη: προσκύνησε τον -1| φοράει χρυσό | 
ασηµένιο ~||~ τού Σωτήρος (παράσηµο)· ΦΡ. (α) µε τον σταυρό στο 
χέρι ενεργώντας µε υπερβολική ευσυνειδησία, τηρώντας τους ηθι-
κούς, κοινωνικούς κ.λπ. κανόνες: όταν ο άλλος σου κάνει κανονικό 
πόλεµο, δεν µπορείς εσύ να πηγαίνεις - ΣΥΝ. έντιµα, χριστιανικά, ηθικά 
(β) φιλώ σταυρό ορκίζοµαι: ~ ότι δεν είπα κακό για σένα (γ) ο 
σταυρός του µαρτυρίου | σηκώνω τον σταυρό τού µαρτυρίου βλ. λ. 
σηκώνω (δ) κάνω τον σταυρό µου (i) φέρνω το δεξί µου χέρι (µε τα 
τρία δάχτυλα, αντίχειρα, δείκτη και µέσο, ενωµένα για τους ορθοδό-
ξους· µε τον αντίχειρα απέναντι από τα υπόλοιπα δάχτυλα για τους 
ρωµαιοκαθολικούς) διαδοχικά στο µέτωπο, στο στήθος ή στην κοι-
λιά, στον δεξιό και τον αριστερό ώµο, ως έκφραση τής χριστιανικής 
µου πίστης: ~, κάθε φορά που περνάω από εκκλησία (ii) (εκφράζο-
ντας έντονη απορία, έκπληξη): Μη χειρότερα! Να ~! Έγιναν τέτοια 
πράγµατα; (iii) (εκφραστ.) εύχοµαι, προσεύχοµαι (να γίνει ή να µη γίνει 
κάτι): κάνε το σταυρό σου να µην το καταλάβει, γιατί αλλιώς καήκαµε! 
6. ΙΣΤ. όργανο βασανισµού και εκτελέσεως, που είχε τη µορφή δύο 
δοκών οι οποίες τέµνονταν σχηµατίζοντας ορθές γωνίες και επάνω 
του έδεναν τον κατάδικο 7. εκδοτικό σύµβολο που (α) δείχνει ότι 
τµήµα εκδιδοµένου κειµένου παλαιού συγγραφέα είναι εφθαρµένο 
(t—t) ή (β) τίθεται µπροστά από την ηµεροµηνία θανάτου κάποιου, 
π.χ. Κωστής Παλαµάς (tl943) 8. (στο κουκλοθέατρο) κατασκευή που 
χρησιµοποιείται για την κίνηση τής µαριονέτας, η οποία αποτελείται 
από δύο ξύλινα στελέχη συνδεδεµένα έτσι, ώστε να σχηµατίζουν 
σταυρό (σηµ. 4), οι άκρες των οποίων συνδέονται µε τα νήµατα τής 
µαριονέτας 9. (καθηµ.) το σηµείο τού µετώπου, που βρίσκεται 
ανάµεσα στα φρύδια και στη ρίζα τής µύτης: τον βάρεσε στον ~ (του 
κατάφερε καίριο πλήγµα) ΣΥΝ. δόξα πατρί (το) · 10. ΑΣΤΡΟΝ. (α) 
Βόρειος σταυρός ο αστερισµός τού Κύκνου (β) Νότιος σταυρός | 
σταυρός του Νότου βλ. λ. νότιος · 11. ΑΘΛ. εξαιρετικά δύσκολη 
άσκηση γυµναστικής επίδειξης στους κρίκους, κατά την οποία ο 
αθλητής σχηµατίζει σταυρό (σηµ. 1) µε το σώµα του, τεντώνοντας τα 
χέρια του σε έκταση, ενώ κρατιέται από τους κρίκους· ΦΡ. (λαϊκ.) 
σταυρός τής θάλασσας ο αστερίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «όρθιος πάσσαλος, παλούκι», < *στα-Ε-ρός 
< θ. στα- (τού ρ. Γ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παρέκταση -Ε- + παραγ. 
επίθηµα -ρος (πβ. σω-ρός). Η λ. συνδ. επίσης µε αρχ. σκανδ. staurr 
«πάσσαλος» και µε λατ. in-staurare «ανανεώνω, επαναλαµβάνω» 
(δηλ. «αποκαθιστώ κάτι στην αρχική του θέση»). Στη Μτγν. Ελλην. η 
λ. συνδέθηκε σηµασιολογικά µε το αντίστοιχο λατ. crux, -eis (επίσης 
αρχική σηµ. «όρθιος πάσσαλος»), προκειµένου να δηλωθεί το φερώ-
νυµο όργανο εκτελέσεως, για το οποίο η Κ.∆. χρησιµοποιεί εναλλα-
κτικώς τη λ. ξύλον (λ.χ. Πράξ. 5,30: κρεµάσαντες επί ξύλου)). 

Σταύρος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. ΤΟ όνοµα προέκυψε από την 
εορτή τού Τιµίου Σταυρού και εµφανίζει αναβιβασµό τόνου, πβ. κ. 
Λάµπρος - λαµπρός}. 

σταυρότυπος, -ος/-η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα σταυρού. 
σταυρουδακι κ. σταυρουλακι (το) {χωρ. γεν.} µικρού µεγέθους 

σταυρός, που φοριέται ως φυλαχτό: φορούσε ~ || στη βάφτιση µοίρα-
ζαν ~. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + υποκ. επίθηµα -ουδάκι, πβ. κ. λαιµ-ουδάκι, λεφτ-
ουδάκιά]. 

Σταυρούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
σταυροφόρο (τα) BOT. τα σταυρανθή (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. crucifères], 
σταυροφορία (η) [1856] {σταυροφοριών} 1. ΙΣΤ. καθεµιά από τις 

οκτώ εκστρατείες που έγιναν κατά τον Μεσαίωνα (11ος-13ος αι.) από 
τους χριστιανούς τής ∆ύσης, µε σκοπό ή πρόσχηµα την απελευθέρωση 
των Αγίων Τόπων από τους µουσουλµάνους 2. (µτφ.) η εκτεταµένη 
και οµαδική προσπάθεια για την αντιµετώπιση προβλήµατος ή 
εναντίον κάποιου: ~ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών | για την 
ενηµέρωση τού κόσµου || ~ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα || «οι Ανα-
τολικογερµανοί αποδύθηκαν σε ~ κατά τού καγκελαρίου» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. Croisade]. 

σταυροφόρος (ο) 1. ΙΣΤ. Ο πολεµιστής που µετέσχε σε σταυροφορία 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που συµµετέχει σε µαζική προσπάθεια για κάποιον 
(υψηλό συνήθ.) σκοπό: ~ τής ειρήνης | των ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < σταυρός + -φόρος < φέρω]. 

σταυρώνω ρ. µετβ. {σταύρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. θανατώνω µε σταυ-
ρικό θάνατο: σταύρωσαν τον Χριστό 2. (συνεκδ.) βασανίζω, ταλαι-
πωρώ: αυτός ο άνθρωπος πρώτα σε σταυρώνει και, τελικά, παραδέ-
χεται ότι έχεις δίκιο! 3. τοποθετώ σταυροειδώς: ~ κεραία (τοποθετώ 
την κεραία πλοίου έτσι, ώστε να σχηµατίζει σταυρό µε τον ιστό) || 
συνηθίζεται να σταυρώνουν τα χέρια τού νεκρού πάνω στο στήθος-
ΦΡ. (α) (µτφ.) σταυρώνω τα χέρια παραιτούµαι από την προσπάθεια, 
αδρανώ (β) µε σταυρωµένα χέρια χωρίς να κάνω τίποτα: τι κάθεσαι 

~; Κουνήσου! 4. κάνω το σηµείο τού σταυρού (µπροστά ή πάνω σε 
κάποιον/κάτι): η νοικοκυρά σταύρωσε το ψωµί, πριν το κόψει · 5. 
εκλιπαρώ (κάποιον): τον σταύρωσα να µου πει τι ξέρει για την υπό-
θεση, αλλά αυτός τίποτα! · 6. (αρνητ.) καταφέρνω να αποκτήσω, να 
βρω: δεν ~ δεκάρα | δουλειά | πελάτη · 7. (λαϊκ.-σκωπτ.) σηµειώνω 
σταυρό σε ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνοµα υποψηφίου, ψηφίζω κάποι-
ον: οι υποψήφιοι είναι πρόθυµοι να σας ικανοποιήσουν κάθε αίτηµα, 
αρκεί πρώτα να τους σταυρώσετε! — σταύρωµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΎΜ. 
< αρχ. σταυρώ (-όω), αρχική σηµ. «πασσαλώνω, περιφράσσω µε 
πασσάλους», < σταυρός (βλ.λ.)]. 

σταύρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η θανάτωση 
µε καθήλωση στον σταυρό: η ~ τού Χριστού ΣΥΝ. σταύρωµα 2. Σταύ-
ρωση (η) (α) ο θάνατος τού Ιησού Χριστού στον σταυρό (β) το αντί-
στοιχο εικονογραφικό θέµα 3. (συνεκδ.) η µεγάλη ταλαιπωρία: η ζωή 
του ήταν µια ~ χωρίς ανάσταση. 

σταυρώσιµο (το) ΕΚΚΛΗΣ. το τροπάριο που σχετίζεται µε τη Σταύ-
ρωση τού Χριστού και τη σωτηρία των ανθρώπων που προέρχεται 
από αυτή. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. σταυρώσιµος (στη µεσν. σηµ.) < αρχ. 
σταυρώ (-όω), βλ. κ. σταυρώνω]. 

σταυρωτής (ο) [µτγν.] {-ές κ. -ήδες} 1. αυτός που θανατώνει κάποιον 
µε καθήλωση στον σταυρό 2. (συνεκδ.) ο βασανιστής, ο τύραννος. 

σταυρωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (για δύο πράγµατα που διασταυρώνο-
νται) αυτός που σχηµατίζει σταυρό: η σηµαία των πειρατών είχε µία 
νεκροκεφαλή µε δύο κόκκαλα σταυρωτά από κάτω ΣΥΝ. σταυροειδής 
2. (ειδικότ. για ενδύµατα) αυτός που κουµπώνει µε διασταύρωση δύο 
τµηµάτων του: ~ σακάκι | γιλέκο 3. ΦΙΛΟΛ. σταυρωτή οµοιοκαταληξία 
η οµοιοκαταληξία τού πρώτου µε τον τέταρτο στίχο και τού δεύτερου 
µε τον τρίτο. — σταυρωτά επίρρ. 

σταφίδα (η) 1. ποικιλία αµπελιού µε σταφύλια κιτρινωπά χωρίς κου-
κούτσι (σταφιδάµπελος) και συνεκδ. ο καρπός αυτού τού αµπελιού 2. 
ο αποξηραµµένος καρπός ορισµένων ποικιλιών αµπελιού (σταφίδας, 
σουλτανίνας), που τρώγεται ωµός ή χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλα-
στική· ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι σταφίδα µεθώ πολύ, γίνοµαι σκνίπα στο µε-
θύσι. — (υποκ.) σταφιδούλα (η). 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. σταφίς | άσταφίς, -ίδος (αρχαιότ. ο τ. µε ά- προθεµ.), τε-
χν. όρ., τού οποίου το θ. σταφ- συνδ. πιθ. µε το αρχ. σταφυλή (βλ.λ.)]. 

σταφιδάµπελος (η) [1833] {σταφιδαµπέλ-ου | -ων, -ους} αµπέλι που 
παράγει σταφίδα (βλ.λ., σηµ. 1). 

σταφιδεµπόριο (το) [1891] {σταφιδεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο 
σταφίδας. — σταφιδέµπορος (ο/η) [1888]. 

στα φ ίδια ζω ρ. αµετβ. {σταφίδιασ-α, -µένος} 1. (για σταφύλια) ξεραί-
νοµαι 2. (µτφ. για πρόσ.) ζαρώνω, αφυδατώνεται το δέρµα µου: στα-
φίδιασε το πρόσωπο του από τις στερήσεις | τα γεράµατα. Επίσης 
σταφιδώνω. — σταφίδιασµα (το). 

σταφιδικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε τη σταφίδα: (µε 
κεφ.) Αυτόνοµος ~ Οργανισµός (συντοµ. Α.Σ.Ο.). 

σταφιδίνη (η) [1894] {σταφιδινών} ΧΗΜ. το σταφιδοσάκχαρο που βρί-
σκεται σε στερεά ή πολτώδη µορφή. 

σταφιδίτης (ο) [µτγν.] {σταφιδιτών} το κρασί που παρασκευάζεται 
από ξερή σταφίδα. 

σταφιδόκαρπος (ο) [1833] ο καρπός τής σταφίδας. 
σταφιδοπαραγωγη (η) [1890] η παραγωγή σταφίδας. 
σταφιδοπαραγωγος (ο) [1833] ο παραγωγός σταφίδας. 
σταφιδόψωµο (το) ψωµί ή αρτοσκεύασµα που περιέχει σταφίδες. 
σταφυλή (η) η κινητή σαρκώδης απόφυση στο ελεύθερο οπίσθιο χεί-

λος τής µαλακής υπερώας, που κλείνει το φαρυγγικό στόµιο κατά 
την κατάποση. — σταφυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Ορισµένοι µελετητές χαρακτηρίζουν την 
υπόθεση περί δανείου «εύκολη λύση», ωστόσο η παλαιότ. σύνδεση 
µε το αρχ. στέµφυλο ν «πολτώδης µάζα που αποµένει µετά τη σύνθλι-
ψη σταφυλιών ή ελιών» (< στέµβω «κινώ συνεχώς, σείω», βλ. λ. στόµ-
φος) δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Η λ. συνδ. επίσης µε το αρχ. 
σταφίς | άσταφίς (βλ. λ. σταφίδα)]. 

σταφύλι (το) {σταφυλ-ιού | -ιών} ο καρπός τού αµπελιού, που µεγα-
λώνει σε τσαµπιά (βότρυς) ως σύνολο από πολλές στρογγυλές, χυ-
µώδεις, γλυκές ή υπόξινες ρώγες σε χρώµα κιτρινωπό, κόκκινο ή µαύ-
ρο, τρώγεται ως φρούτο ή χρησιµοποιείται για την παραγωγή κρασι-
ού και σταφίδας: ~ µοσχάτο | σαββατιανό | ροζακί | φράουλα || κόκ-
κινο | λευκό ~ (κιτρινωπό) || µαύρο - (σκούρο κόκκινο)· ΦΡ. απ' τα σύκα 
ώς τα σταφύλια βλ. λ. σύκο. — (υποκ.) σταφυλάκι (το), σταφυλικός,-
ή,-ό [1869]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σταφύλιον, υποκ. τού αρχ. σταφυλή 
(βλ.λ.)]. 

σταφυλίτης (ο) [µτγν.] {σταφυλιτών} ΑΝΑΤ. η σταφυλή. 
σταφυλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής σταφυλής. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. staphylite]. 
σταφυλοκοκκίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η νόσος 

που προκαλείται από σταφυλόκοκκο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. staphylococcia]. 

σταφυλοκοκκικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σταφυλόκοκκο 
ή τη σταφυλοκοκκίαση. 

σταφυλόκοκκος (ο) [1881] {-ου κ. -όκκου | -ων κ. -όκκων, -ους κ. -όκ-
κους} ΙΑΤΡ. παθογόνο βακτήριο, οι συσσωρεύσεις τού οποίου µοιά-
ζουν στο µικροσκόπιο µε τσαµπί από σταφύλι· αναπτύσσεται σε πε-
ριπτώσεις µολύνσεων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
staphylococcus]. 

σταφυλόρωγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η ρώγα τού σταφυλιού. 
σταφυλοσάκχαρο (το) [1880] {σταφυλοσακχάρ-ου | -ων} ΧΗΜ. η 

γλυκόζη (βλ.λ.).# 
σταχανοβισµός (ο) (χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) σύστηµα που αναπτύ- 



σταχανοβίτης 1648 στεγνός 
 

χθηκε στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο τής σοσιαλιστικής άµιλλας 
και αποσκοπούσε στην αύξηση τής βιοµηχανικής παραγωγής πέρα 
από τις προβλεπόµενες νόρµες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stakhanovisme, από τό όνοµα τού Σοβιε-
τικού ανθρακωρύχου Aleksej G. Stakhanov (1906-77), τού οποίου η 
υψηλή παραγωγικότητα κατά την εξόρυξη γαιάνθρακα ενέπνευσε 
ένα σύστηµα «σοσιαλιστικής άµιλλας» στον τοµέα τής εργασίας]. 

σταχανοβίτης (ο) {σταχανοβιτών}, σταχανοβίτισσα (η) (σταχα-
νοβιτισσών} (παλαιότ. στη Σοβιετική Ένωση) βιοµηχανικός εργάτης 
που πήρε διάκριση, επειδή ξεπέρασε κατά πολύ την προβλεπόµενη 
παραγωγή (νόρµα). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stakhanovite, βλ. κ. 
σταχανοβισµός]. 

στάχι (το) ~» στάχυ 
σταχολσγηµα (το) -> σταχυολόγηµα 
σταχολογω ρ. → σταχυολογώ 
σταχτερος, -ή, -ό 1. ο γεµάτος στάχτη 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το 

χρώµα τής στάχτης ΣΥΝ. σταχτόχρωµος, σταχτής. 
οτάχτη (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. η γκρίζα σκόνη που αποµένει αφού καεί 
κάτι: η ~ τού τσιγάρου || µαζεύει τις ~ από το τζάκι || η βιοτεχνία 
χαρτιού έγινε ~ µέσα σε λίγη ώρα από την εκδήλωση τής πυρκαγιάς 
ΦΡ. (α) στάχτη και µπουλµπερη | µπσύρµπερη βλ. λ. µπούλµπερη (β) 
ρίχνω στάχτη στα µάτια (κάποιου) παραπλανώ (κάποιον) αποσπώντας 
την προσοχή του, αποµακρύνω την προσοχή του από εκεί που πρέπει 
(γ) στάχτη να γίνουν όλα ως έκφραση αδιαφορίας για την τύχη κά-
ποιων πραγµάτων: δεν µε νοιάζει πλέον τι θα γίνει· ~! · 2. ΒΙΟΛ. (α) ο 
µύκητας (ερυσίβη) (β) (συνεκδ.) η ασθένεια των αµπελιών που οφεί-
λεται στον παραπάνω µύκητα ΣΥΝ. στάχτιασµα, [ΕΤΥΜ < µεσν. 
στάκτη < στακτή (µε αναβιβασµό τόνου, πβ. κ. λεύκη - λευκή), 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. στακτός (< στάζω)]. 

σταχτής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τής στάχτης: ~ παντελόνι | 
γούνα 2. σταχτί (το) το ίδιο το χρώµα τής στάχτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενάµισης, χρώµα. 

σταχτιάζω ρ. αµετβ. {στάχτιασα} 1. γίνοµαι στάχτη · 2. (για φυτά) 
προσβάλλοµαι από ερυσίβη. — στάχτιασµα (το). 

σταχτοδοχείο (το) µικρό, συνήθ. επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο δοχείο, 
µέσα στο οποίο ρίχνονται οι στάχτες και τα υπολείµµατα των τσιγά-
ρων. 

σταχτοθήκη (η) {σταχτοθηκών} το σταχτοδοχείο. 
σταχτοκουλλουρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) η κουλλούρα που ψήνεται σε 

καυτή στάχτη. 
σταχτόνερο (το) η αλισίβα (βλ.λ.). 
σταχτόπανο (το) το χοντρό πανί που χρησιµοποιείται για το στράγ-

γισµα τού σταχτόνερου στο πλύσιµο των ρούχων. 
σταχτοπούτα (η) (µετωνυµ.) 1. γυναίκα που ζει µε όνειρα και φα-

ντάζεται ότι η ζωή της θα µοιάζει µε παραµύθι 2. γυναίκα τής οποίας 
η ζωή θυµίζει την ηρωίδα τού οµώνυµου παραµυθιού: είναι µια 
σύγχρονη ~· γνώρισε τυχαία έναν εφοπλιστή και η ζωή της άλλαξε 
µέσα σ' ένα βράδυ! 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο (κατά το α' συνθ.) και µεταφορά (ως προς το 
β' συνθ.) τού γερµ. Aschenputtel < Aschen «στάχτες» + Puttel, θηλ. τού 
Putto «αγωράκι»]. 

σταχτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στάχτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
λερώνω µε στάχτη ♦ 2. (αµετβ.) παίρνω το χρώµα τής στάχτης. — 
στάχτωµα (το). 

στάχυ (το) {σταχ-υού | -υών} 1. το στέλεχος, το καλάµι των δηµη-
τριακών, κυρ. τού σιταριού: ώριµα | ξανθοκίτρινα ~ || θερίζω τα ~ 2. 
BOT. ταξιανθία µε άµισχα άνθη, που φύονται πλαγίως σε επιµήκη 
άξονα. Επίσης (λόγ.) στάχυς (ο) {στάχυος}. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. στάχυς, -υος (ο) < θ. *stngh-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *stengh- «είµαι οξύς, αιχµηρός, κεντώ», πβ. αρχ. σκανδ. stinga 
«κεντώ», αρχ. αγγλ. stingan (> αγγλ. sting), αρχ. γερµ. stanga «καµάκι, 
πάσσαλος» κ.ά. Βλ. κ. στόχος]. 

σταχυάζω ρ. αµετβ. {στάχυασα} (για φυτά) σχηµατίζω στάχυ. — 
στάχυασµα (το). 

σταχυολογώ ρ. µετβ. {σταχυολογείς... | σταχυολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} επιλέγω κάνοντας ανθολογία: ~ κείµενα/ αποσπάσµατα 
| δεδοµένα | εκφράσεις. — σταχυολόγος (ο/η), σταχυολόγηση (η) 
[1864], σταχυολόγηµα (το). 
fBTYM. < µτγν. σταχυολογώ (-έω) < στάχυς + -λογώ < -λόγος < λέγω 
(µε τη σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώνω»)]. 

στάχυς (ο) → στάχυ 
σταχωνω ρ. µετβ. {στάχω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω (βιβλίο) µε 

σκληρό υλικό (λ.χ. δέρµα)- βιβλιοδετώ. — σταχωτής (ο). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. στάχυς, εφόσον το ρ. σήµαινε αρχικώς «φτειάχνω δέµατα 
σιταριού» και κατ' επέκταση «βιβλιοδετώ». Είναι αξιοσηµείωτα τα 
σχόλια τού Σπ. Λάµπρου (Επετηρ. Παρνασσού 1898): ή δέ σύν-
δεσιςτοῦβιβλίου έλέγετο [στους Βυζαντινούς] στάχωµα και ό βι-
βλιοδέτης σταχωτής, ενίοτε δέ και βιβλιοαµφιάστης]. 

στάχωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επένδυση 
βιβλίου µε δέρµα ή άλλη ύλη- βιβλιοδεσία 2. (συνεκδ.) το σκληρό εξω-
τερικό περίβληµα βιβλίου. Επίσης στάχωµα (το) [µεσν.] (σταχώµ-ατος 
| -ατα, -άτων). 

Σ.τ.Ε. (το) Συµβούλιο τής Επικρατείας. 
στέαρ (το) {στέατος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το στερεό λίπος που βρί-

σκεται κάτω από το δέρµα µηρυκαστικών και χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή κεριών, σαπουνιών κ.ά. προϊόντων ΣΥΝ. ξίγγι. [ΕΤΥΜ 
αρχ. λ. τού αγροτικού λεξιλογίου, µε παραγ. επίθηµα -αρ (πβ. κ. πϊ-
αρ, ηπ-αρ), που ανάγεται σε τ. *στήαρ (µε αντιµεταχώρηση) < *στά/'-
αρ < I.E. *stäy-, πβ. αβεστ. stä(y)- «σωρός, µάζα», σανσκρ. stiyäh 
«στάσιµα ύδατα», styäna «σταθερός, συµπαγής» κ.ά. Η λ. στέαρ δή- 

λωνε το σκληρό υποδόριο πάχος, εν αντιθέσει µε τη λ. πιµελή, που 
αναφερόταν στο µαλακό πάχος]. 

στεατικός, -ή, -ό [1802] αυτός που σχετίζεται µε το στέαρ: ~ οξύ (ορ-
γανικό οξύ από το οποίο σχηµατίζεται το λίπος τού στέατος). 

στεάτινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται ή παρασκευάζεται 
από στέαρ (βλ.λ.). 

στεατίτης (ο) [µτγν.] (στεατιτών) ΓΕΩΛ. βασικό πυριτικό ορυκτό τού 
µαγνησίου. 

στεατοπυγία (η) [1896] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εναπόθεση παχέος 
στρώµατος λίπους στους γλουτούς. — στεατοπυγικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
< στέαρ, -ατός + -πυγία < πυγή «οπίσθια», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stéatopygie]. 

στεατόρροια (η) [1873] ΙΑΤΡ. διαρροϊκό σύνδροµο που οφείλεται 
στην αποβολή άπεπτου λίπους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. steatorrhoea]. 

στεατουργείο (το) το εργαστήριο κατασκευής στεάτινων προϊόντων 
(κεριών κ.ά.). [ΕΤΥΜ < στέαρ, -ατός + -ουργείο < -ουργός (< έργο)]. 

στεατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {στεατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που αποτελείται από στέαρ (βλ.λ.) 2. αυτός που µοιάζει µε στέαρ 
(βλ.λ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

στεάτωµα (το) [µτγν.] [στεατώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. κάθε κα-
λοήθης όγκος που περιέχει λιπώδη ιστό. 

στεάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παχυσαρκία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στεατοΰµαι (-όο-) < αρχ. στέαρ, -ατός]. 

στεγάζω ρ. µετβ. (στέγασ-α, -τηκα, -µένος} 1. παρέχω στέγη (σε κά-
ποιον), εγκαθιστώ σε οίκηµα: ~ πρόσφυγες | σεισµοπαθείς 2. καλύ-
πτω µε στέγη: ~ το γήπεδο 3. (µεσοπαθ. στεγάζοµαι) βρίσκοµαι και 
λειτουργώ (σε συγκεκριµένο κτήριο): µέχρι να αποκατασταθούν οι 
ζηµιές, οι υπηρεσίες τού υπουργείου στεγάζονται στην οδό Φειδίου 62. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ αρχ. < στέγη (βλ.λ.)]. 

στεγανόποδο (το) (στεγανοπόδ-ου | -ων) ΖΩΟΛ. κάθε πτηνό που δια-
θέτει νηκτική µεµβράνη, η οποία συνδέει και τα τέσσερα δάχτυλα 
των ποδιών του. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < στεγανός + πους, ποδός]. 

στεγανοποιώ ρ. µετβ. (στεγανοποιείς... | στεγανοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα,-ηµένος} καθιστώ (κάτι) στεγανό. —στεγανοποίηση (η). 

στεγανός, -ή, -ό 1. ο ερµητικά κλειστός, ο αδιαπέραστος από υγρά ή 
αέρια: ~ χώρος | διαµερίσµατα || ~ βόθρος 2. στεγανά (τα) (α) ΝΑΥΤ. 
προστατευτικά διαφράγµατα που κλείνουν ερµητικά και δεν επιτρέ-
πουν την είσοδο νερού στο κύτος πλοίου (β) (µτφ.) διαχωριστικά 
στοιχεία που εµποδίζουν την επικοινωνία, που κλείνουν ερµητικά και 
αποµονώνουν άτοµα και οµάδες ενός χώρου ή εµποδίζουν την είσο-
δο σε αυτόν: δεν υπάρχουν ~ στο κόµµα µας- ο καθένας µπορεί να 
προχωρήσει και να αναδειχθεί σε όλα τα επίπεδα. — στεγανότητα (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στεγ- (βλ. λ. στέγη) + παραγ. επίθηµα -ανός (πβ. κ. 
τραγ-ανός)]. 

στέγαση (η) → στεγάζω 
στεγάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µπορεί να στεγαστεί. 
στέγαοµα £το) [αρχ.] (στεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το στέγαστρο. 
στεγαστικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τη στέγαση: ~ 

ανάγκη | δάνειο | πολιτική | συνθήκες. 
στέγαστρο (το) (στεγάστρ-ου | -ων} 1. κατασκευή που στεγάζει έναν 

χώρο παρέχοντας προστασία από τον ήλιο ή τη βροχή 2. στεγασµένος 
χώρος, υπόστεγο 3. (ειδικότ.) το υπόστεγο που υπάρχει στις στάσεις 
των µέσων µαζικής µεταφοράς για την προστασία των επιβατών από 
τη βροχή και τον ήλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στέγαστρον < στεγάζω (θ. στεγασ- τού αορ.) + παραγ. 
επίθηµα -τρον (πβ. κ. σκέπασ-τρον, στόχασ-τρον)]. 

στέγη (η) {στεγών} 1. το οριζόντιο ή επικλινές κάλυµµα οικοδοµής, 
κατοικίας και γενικά κάθε καλυµµένου χώρου, που µπορεί να απο-
τελείται από κεραµίδια, πλάκες ή άλλα υλικά ΣΥΝ. σκεπή 2. (συνεκδ.) 
σπίτι, κατοικία: στη Γαλλία υπάρχει οξύ πρόβληµα στέγης || εύρεση | 
έλλειψη | προσφορά στέγης || εγκατάλειψη συζυγικής στέγης (η απο-
χώρηση τού ενός από τους συζύγους από την κατοικία, πράξη που 
συνιστά υπό ορισµένες προϋποθέσεις λόγο διαζυγίου) || επαγγελµα-
τική - (ο χώρος που χρησιµοποιείται για την άσκηση επαγγέλµατος, 
λ.χ. δικηγορίας κ.λπ.) 3. εταιρεία που έχει ως σκοπό της την προαγω-
γή και προστασία ορισµένου τοµέα δραστηριότητας και ο χώρος 
στον οποίο λειτουργεί: -Γραµµάτων και Τεχνών/ απόρων κορασίδων 
4. κάθε χώρος στον οποίο παρέχεται κάλυψη συγκεκριµένης ανάγκης 
(π.χ. επαγγελµατικής): ο παρουσιαστής βρήκε ~ για τη χρονιά αυτή σε 
επαρχιακό τηλεοπτικό σταθµό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στέγω (παράλλ. τού ρ. στεγ-άζω) < I.E. *(s)teg- «σκεπά-
ζω, καλύπτω», πβ. σανσκρ. sthagayati, λατ. tegere, toga «σκέπασµα, κά-
λυµµα», αρχ. ιρλ. tech «σπίτι», αρχ. γερµ. dah (> γερµ. Dach «στέγη»), 
decchen (> γερµ. decken «καλύπτω») κ.ά. Παράγ. στεγ-άζω, στεγ-νός, 
ά-στεγ-ος, στεγ-ανός κ.ά.]. 

στεγνοκαθαριστήριο (το) {στεγνοκαθαριστηρί-ου | -ων) (επίσ.) ο 
χώρος όπου γίνεται στεγνό καθάρισµα ρούχων, το καθαριστήριο ρού-
χων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. dry cleaning]. 

στεγνός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει υγρό (στην επιφάνεια ή στο 
εσωτερικό του): ~ ρούχα | ξύλα | δρόµος | µάτια (χωρίς δάκρυα) | χείλη 
(διψασµένα) ΣΥΝ. ξηρός ANT. υγρός, βρεγµένος 2. (ειδικότ.), αυτός 
που δεν έχει υγρασία: ~ αέρας | κλίµα | καιρός· ΦΡ. στεγνό καθάρι-
σµα το καθάρισµα ρούχων που γίνεται σε καθαριστήριο χωρίς νερό, 
συνήθ. µε τη χρήση ενός οργανικού χηµικού συστατικού διαλυτικού 
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3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει πιει κρασί ή άλλο οινοπνευ-
µατώδες ποτό 4. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εκ-
φραστικότητας, ζωντάνιας και συναισθηµατικού πλούτου: ~ άνθρω-
πος | ψυχή | ύφος | θέµα | περιγραφή | αφήγηση | απάντηση ANT. ζω-
ηρός, εκφραστικός- ΦΡ. µένω | είµαι στεγνός µένω | είµαι χωρίς λε-
φτά. — στεγνά επίρρ., στεγνότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. στεγ- 
(βλ. λ. στέγη) + παραγ. επίθηµα -νός, πβ. κ. γυµνός, τερπ-νός]. 

στεγνώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στέγνω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) στεγνό: ~ τα πλυµένα ρούχα στον ήλιο ΑΝΤ. υγραίνω, µου-
σκεύω, νοτίζω ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι στεγνός: κάτσε στη φωτιά, να 
στεγνώσεις || στέγνωσε η πετσέτα | το στόµα µου (βλ. λ. στόµα) || στέ-
γνωσαν τα µάτια µου απ' τα δάκρυα 3. (µτφ.) χάνω τη ζωντάνια µου: 
στέγνωσε απ' την πείνα. — στέγνωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργα-στικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στεγνώ (-όω) < αρχ. στεγνός]. 

στεγνωτήρος (ο) 1. ηλεκτρική συσκευή που στεγνώνει τα µαλλιά µε 
την εκποµπή ζεστού αέρα ΣΥΝ. σεσουάρ, πιστολάκι 2. ΙΑΤΡ. λεπτό 
φύλλο από ελαστικό κόµµι, το οποίο αποµονώνει τα δόντια, στα 
οποία γίνεται οδοντιατρική επέµβαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. séchoir]. 

στεγνωτήριο (το) [1889] {στεγνωτηρί-ου | -ων} χώρος µε ειδικές 
εγκαταστάσεις, στον οποίο γίνεται στέγνωµα νηµάτων, υφασµάτων ή 
ρούχων: (κατάστηµα) —καθαριστήριο. 

στεγνωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που βοηθεί στο στέγνωµα: ~ συ-
σκευή | µηχανή 2. στεγνωτικό (το) ξηραντική ουσία (ακόρεστο λιπα-
ρό έλαιο ή φυσική ρητίνη), η οποία χρησιµοποιείται στα χρώµατα 
βαφής οχηµάτων, στα βερνίκια και στην τυπογραφική µελάνη. 

στειβω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. στύβω, γράφεται κ. στίβω) (έστειψα, στεί-
φτηκα, -µµένος} 1. πιέζω (κάτι), ασκώ επάνω του µεγάλη δύναµη, για 
να βγει το υγρό (νερό, χυµός κ.λπ.) που περιέχει: ~ πορτοκάλια, για 
να κάνω πορτοκαλάδα || το πλυντήριο έχει ειδικό πρόγραµµα, για να 
στείβει τα ρούχα ΣΥΝ. (για νερό) στραγγίζω, (για χυµό) ξεζουµίζω· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) στείβω το κεφάλι µου | το µυαλό µου βασανίζω τον νου 
µου, σκέφτοµαι όσο πιο εντατικά µπορώ: ~, να βρω κάποια λύση! || 
όσο κι αν ~, δεν µπορώ να το θυµηθώ (β) στείβω την πέτρα (εκφρα-
στ.) έχω πολύ µεγάλη δύναµη, κυρ. στα χέρια: άλλα παιδιά στείβουν 
την πέτρα στην ηλικία σου κι εσύ δεν θες να µεταφέρεις µια βαλίτσα; 
2. (µτφ.) εκµεταλλεύοµαι (κάποιον) παίρνοντας του ό,τι έχει ΣΥΝ. 
ξεζουµίζω, αποµυζώ- ΦΡ. σαν στεψµένη λεµονόκουπα (µτφ.) για 
πρόσωπο που το έχουν εκµεταλλευθεί παίρνοντας ό,τι καλύτερο µπο-
ρούσε να δώσει: εκµεταλλεύθηκαν το ταλέντο του και, όταν δεν τον 
χρειάζονταν, τον πέταξαν ~. — στείψιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ποδοπατώ, συµπιέζω», < I.E. *steib(h)-
« συσσωρεύω, στερεώνω, συµπιέζω», πβ. αρµ. stipem «πιέζω», λατ. 
stipare «στοιβάζω, συσσωρεύω», stipes «πάσσαλος, παλούκι», λιθ. 
stiebas «σωρός, στήλη», µέσ. άνω γερµ. stif (> γερµ. steif «αλύγιστος, 
δύσκαµπτος») κ.ά. Οµόρρ. στίβ-ος, στιβ-αρός, στοιβ-άς (-άδα), στοιβ-
άζω κ.ά. Συχνά χρησιµοποιούνται στη Ν. Ελληνική και οι εσφαλµ. 
γρ. στίβω (µε την επίδρ. τής µηδενισµ. βαθµ., πβ. στίβ-ος) και στύβω 
(µε την επίδρ. τού αρχ. στύφω, πβ. κ. στυφός, στϋψις)]. 

στείβω: οµόρριζα. Όπως τα στείχω - στοίχος, αντιστοιχώ - στίχος 
κ.τ.ό. εµφανίζουν µεταπτωτική εναλλαγή ει : οι : | (βλ. µεταπτώ-
σεις), η οποία γεννά προβλήµατα ορθογραφίας, έτσι και τα στείβω 
- στοιβάζω - στίβος κ.λπ. εµφανίζουν µεταπτωτική ποικιλία µε δυ-
σχέρειες στην ορθογραφία τους. Συγκεκριµένα, από τη ρ. στειβ-
τού αρχαίου ήδη ρ. στείβω, το οποίο από αρχική σηµασία «πιέζω 
κάτι πατώντας το, ποδοπατώ» έφθασε στη σηµερινή σηµασία «συ-
µπιέζω κάτι (φρούτα κ.λπ.), για να βγάλει υγρό, χυµό», έχουµε δύο 
µεταπτωτικές ποικιλίες: (α) στοιβ-· αρχ. στοιβή «σωρός», από ό-
που το ρ. στοιβάζω και (το µεταρρηµατικό ουσιαστικό) στοίβα (β) 
στιβ-· στίβος, στιβάδα (χιονο-στιβάδα), στιβ-αρός και στίφ-ος (το)· 
σε όλα τα οµόρριζα τού ασθενούς θ. στιβ- υπάρχει η ευρύτερη 
σηµ. «στέρεος, ισχυρός, δυνατός». 
Ας σηµειωθεί ότι η παλαιότερη ορθογραφία τού στείβω ως στύβω 
(από αρχ. στύφω που σήµαινε «µαζεύω, περιστέλλω» και «έχω 
στυφή γεύση», οµόρρ. τού στυφός) δεν θεωρείται σωστή. Έτσι θα 
γράψουµε στείψω | έστειψα και στείψιµο - όχι στύψω | έστυψα 
και στύψιµο! 

στέικ (το) (συνήθ. ορθ. στέηκ) {άκλ.} φέτα µαλακού µοσχαρήσιου κρέ-
ατος που τρώγεται ψητό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. steak]. 

στειλειάρι (το) {στειλειαρ-ιού | -ιών} 1. κυλινδρικό ξύλο που χρησι-
µοποιείται ως λαβή ή µοχλός γεωργικών, ξυλουργικών κ.ά. εργαλείων 
2. (συνεκδ.) ξύλινο ραβδί µεγάλου πάχους, ρόπαλο 3. (συνεκδ.) το ξυ-
λοκόπηµα: θέλει ~ || θα του δώσω ~ (πολύ ξύλο) 4. (µτφ.) άνθρωπος 
αγροίκος και ανεπίδεκτος µαθήσεως ΣΥΝ. κούτσουρο, ξύλο απελέκη-
το. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. στειλειάριον, υποκ. τού αρχ. στε)ι)λεός, παράλλ. τ. τού 
στε)ι)λεα «ξύλινη λαβή εργαλείου, αξίνας», µε κατάλ. -εά (πβ. κ. δωρ-
εά), ενώ οι τ. µε -ει (στειλ-εά) οφείλονται σε µετρική έκταση. Η λ. 
στε)ι)λ-εά ανάγεται σε αµάρτυρο ουδ. *στέλ-ος και συνδ. µε αρµ. 
steHn «κορµός, κλαδί», αρχ. γερµ. stai «τοποθεσία, κατοικία», stellen 
(> γερµ. stellen «στήνω, θέτω, τοποθετώ»), νορβ. stjgl «κοτσάνι, στέ-
λεχος» κ.ά. Οµόρρ. στέλε-χος (βλ.λ.). Οι προαναφερθείσες συνδέσεις 
θα επέτρεπαν την ένταξη τής λ. στην ευρεία οικογένεια τού ρ. στέλ-
λω (βλ.λ.)]. _ 

στειλειαρώνω ρ. µετβ. {στειλειάρωσα} εφαρµόζω στειλιάρι σε (ερ- 

γαλείο): ~ την αξίνα | τον κασµά. 
στείµµα (το) {στείµµ-ατος | -ατα, -άτων) αυτό που αποµένει µετά το 

στείψιµο φρούτου. [ETYM. < στείβω]. 
στειρεύω ρ. → στερεύω 
στειροβότανο (το) το φυτό «άγχουσα», το οποίο, σύµφωνα µε τις 
λαϊκές προλήψεις, προκαλεί στειρότητα. 

στειρόλόγηµα (το) {στειρολογήµατος | χωρ. πληθ.} (για αµπέλι) η 
αποκοπή των στείρων βλαστών. 

στειροποίηση (η) -+ στείρωση 
στειροποιω ρ. → στειρώνω 
στείρος, -α, -ο 1. (για ανθρώπους και ζώα) αυτός που δεν τεκνοποιεί: 

~ γυναίκα | αγελάδα ΣΥΝ. άγονος, στέρφος ΑΝΤ. γόνιµος 2. (για 
έδαφος) που δεν καρποφορεί, που είναι άγονος ΣΥΝ. άκαρπος 3. (µτφ.) 
ο µη δηµιουργικός και αποτελεσµατικός: ~ µίµηση ξενικών προτύ-
πων | ανταγωνισµός | γνώση ΣΥΝ. ατελέσφορος 4. αυτός που δεν πε-
ριέχει µικρόβια (αποστειρωµένος). — στειρότητα (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στείρος < θηλ. ουσ. στείρα (υποχωρητ.) «αυτή που δεν 
έχει ή δεν µπορεί να τεκνοποιήσει (για γυναίκες και θηλ. ζώα)» < 
*στέρ-)α < I.E. *ster- «άγονος^ άκαρπος, στείρος», πβ. σανσκρ. starî-
«άτεκνη (αγελάδα)», αρµ. sterj «άτεκνος» (για ζώα), αλβ. shtjerrë «νε-
αρή αγελάδα - αρνί», λατ. sterilis «άκαρπος, άτεκνος» (> γαλλ. 
stérile), γοτθ. stairö «στείρα (γυναίκα)», αρχ. γερµ. stero «κριάρι», ισλ. 
stirtla «άτεκνη (αγελάδα)» κ.ά.]. 

στειρώνω ρ. µετβ. {στείρω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον/κάτι) 
στείρο. Επίσης στειροποιω [1890] {-είς... | στειροποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος}. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στειρώ (-όω) < αρχ. στείρος]. 

στείρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η επέµβα-
ση που εκτελείται στον άνδρα ή στη γυναίκα, καθώς και σε ζώα, για 
να τους καταστήσει στείρους. Επίσης στειροποίηση [1892]. 

στειρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί στείρωση: ~ φάρµακα 
ΑΝΤ. γονιµοποιός. 

στέισον βαγκόν (το) {άκλ.} τύπος αυτοκινήτου, συνήθ. πολυµορφι-
κού, µε µεγάλο εσωτερικό χώρο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. station wagon]. 

στείψιµο (το) -> στείβω 
στέκα (η) {στεκών} 1. η µακριά ράβδος, µε την οποία χτυπούν οι παί-

κτες τις µπάλες τού µπιλιάρδου 2. (µτφ.-µειωτ.) πολύ αδύνατη και 
ψηλή γυναίκα · 3. το ξύλινο εργαλείο των υποδηµατοποιών, µε το 
οποίο γυαλίζουν τις σόλες των παπουτσιών · 4. γυναικείο αξεσουάρ, 
συνήθ. κοκκάλινο ή πλαστικό, που προσαρµόζεται στο κεφάλι συ-
γκρατώντας τα µαλλιά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stecca < γοτθ. stika «ραβδί, µπαστούνι» (πβ. κ. αγγλ. 
stick)]. 

στεκάµενος, -η, -ο κ. στεκούµενος (νερό) που ακινητεί, που λιµνάζει. 
[ΕΤΥΜ < στέκω + παραγ. επίθηµα -άµενος, πβ. κ. λεγ-άµενος]. 

στεκάρω ρ. µετβ. {στέκαρ-α κ. -ισα} γυαλίζω µε στέκα (βλ.λ., σηµ. 3) τη 
σόλα (παπουτσιού). — στεκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. steccare < 
stecca, βλ. κ. στέκα]. 

στέκι (το) {στεκ-ιού | -ιών} (καθηµ.) κάθε χώρος στον οποίο συχνάζει 
κανείς: οµάδα φοιτητών χρησιµοποιεί αίθουσα τού Πανεπιστηµίου ως 
- || ορισµένα καφενεία τής Αθήνας ήταν ~ ποιητών και καλλιτεχνών || 
~ τοξικοµανών | φιλάθλων. 
[ΕΤΥΜ Από το γ' εν. στέκει (τού ρ. στέκω), που χρησιµοποιήθηκε ως 
ουδ. ουσ.]. 

στέκοµα! ρ. αµετβ. {στάθηκα} 1. (α) παύω να προχωρώ, να κινούµαι 
ή να λειτουργώ, σταµατώ: στάθηκε κάτω από το παράθυρο της || πε-
ραστικοί στέκονταν µπροστά στη βιτρίνα || στάθηκε λιγάκι, να ξε-
κουραστεί || Στάσου! Μη φεύγεις! || στάσου και θα δεις | θα σου δείξω! 
(ως έκφραση απειλής: περίµενε να δεις τι θα σου κάνω!)- ΦΡ. δεν 
στέκοµαι (καθόλου) ασχολούµαι συνεχώς µε κάτι, δεν αναπαύοµαι 
ούτε στιγµή: από το πρωί δεν έχω σταθεί καθόλου- έχω τρελαθεί στη 
δουλειά (β) σταµατώ (σε κάποιο σηµείο), επιµένω (σε κάτι): ο καθη-
γητής στάθηκε ιδιαιτέρως σ' αυτό το κεφάλαιο || Για στάσου ένα λε-
πτό! Πώς το είπες αυτό; (γ) (για µέσα µαζικής µεταφοράς) κάνω στά-
ση, σταθµεύω: το λεωφορείο στάθηκε στη στάση · 2. υψώνοµαι, ορ-
θώνοµαι, βρίσκοµαι (σε τέτοιο σηµείο, ώστε να είµαι εµφανής): στην 
κορυφή τού βουνού στέκεται η εκκλησία τού Προφήτη Ηλία 3. είµαι 
όρθιος: πολλοί επιβάτες στέκονταν µέσα στο λεωφορείο || ~ κλαρίνο 
(βλ.λ.) | σούζα (βλ.λ.) || στέκεται σαν κούτσουρο (κοκκαλώνω, µαρ-
µαρώνω) | ακίνητος ΦΡ. στέκοµαι | στέκω καλά (i) (για ανθρώπους 
προχωρηµένης ηλικίας) κρατιέµαι καλά, έχω καλή υγεία παρά την 
ηλικία µου (ii) βρίσκοµαι σε πολύ καλή οικονοµική κατάσταση· (µό-
νο το µεσοπαθ. στέκοµαι) 4. είµαι σταθερός, σταθεροποιούµαι: το βά-
ζο δεν στέκεται (καλά) στη θέση του- ΦΡ. (α) (µτφ.) στέκοµαι στα πό-
δια µου (ι) είµαι αυτόνοµος, ανεξάρτητος· µπορώ να τα βγάλω πέρα, 
να ζήσω µόνος µου: χρειάστηκαν χρόνια σκληρής δουλειάς, µέχρι να 
µπορέσει να σταθεί στα πόδια του (ii) ξαναβρίσκω τις δυνάµεις µου, 
συνέρχοµαι: ήπια έναν καφέ, να σταθώ στα πόδια µου 5. διατηρού-
µαι, παραµένω: στάθηκε ακλόνητος στις ιδέες του · 6. βοηθώ κάποιον, 
συµπαραστέκοµαι σε κάποιον: του στάθηκε πολύ ο γυιος του, ιδίως 
στα γηρατειά του- ΦΡ. στέκοµαι δίπλα (σε κάποιον) βλ. λ. δίπλα • 7. 
αποτελώ, είµαι ή αποδεικνύοµαι: σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις 
στάθηκε άντρας | παλληκάρι || στάθηκε τυχερός | άτυχος στη ζωή του || 
τίποτε δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στον δρόµο του 8. συ-
µπεριφέροµαι, έχω συγκεκριµένη στάση (προς κάποιον): µου στάθη-
κες σαν αδελφός || του στάθηκε σαν πραγµατικός πατέρας- ΦΡ. στέ- 
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κοµαι στο ύφος (+γεν.) ανταποκρίνοµαι στις απαιτήσεις: ~ του ρό-
λου που υποδύοµαι στο θέατρο || πρέπει να σταθείς στο ύψος των πε-
ριστάσεων! || Στάσου στο ύψος σου! Μην πέσεις στο επίπεδο τους! 
Επίσης στέκω (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. (έ)στήκω, από τον αρχ. παρακ. εστηκα τού ρ. 
ΐστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. στέκω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(προφορ.-λογοτ.) 1. στέκοµαι (βλ.λ.): τι στέκεις εκεί και δεν έρχεσαι 
µαζί µας; || ο ναός στέκει επί πολλούς αιώνες επιβλητικός στον λόφο- 
ΦΡ. στέκω | στέκοµαι καλά βλ. λ. στέκοµαι 2. (τριτοπρόσ.) στέκει, 
στέκουν είναι σωστό, ευσταθεί, αρµόζει: η άποψη αυτή δεν ~ λογικά | 
επιστηµονικά || αυτά που λέει δεν στέκουν ΦΡ. δεν στέκει καλά δεν 
είναι στα λογικά του. στέλεχος (το) {στελέχ-ους | -η, -ών} 1. BOT. Ο 
βλαστός δέντρου ή φυτού · 2. (λόγ.) το ευθύ και στενόµακρο µέρος 
οργάνου (π.χ. εργαλεί-ου, πβ. λ. στειλειάρι) 3. το µέρος διπλότυπων 
φύλλων χαρτιού (απο-δείξεων πληρωµών, εισιτηρίων κ.ά.), το οποίο 
µένει σε αυτόν που το εκδίδει 4. (µτφ.) (α) µέλος πολιτικού 
σχηµατισµού, υπηρεσίας, επιχειρήσεως ή οργανώσεως µε ιδιαίτερο 
ρόλο (αρµοδιότητες, ευθύνη κ.ά.), κατ' αντιδιαστολή προς το απλό 
µέλος ή τον υπάλληλο: σχολή στελεχών επιχειρήσεων || κορυφαίο | 
ανώτατο | ηγετικό | έµπειρο | δραστήριο | ικανό | υψηλόβαθµο | 
χαµηλόβαθµο ~||~ ασφαλιστικής εταιρείας | παράταξης | τράπεζας | 
πωλήσεων (β) ΣΤΡΑΤ. κάθε µόνιµος αξιωµατικός και υπαξιωµατικός 
στρατιωτικής µονάδας ή υπηρεσίας: στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων · 
5. ΑΝΑΤ. Ο κύριος κορµός νεύρου ή αγγείου πριν διακλαδωθεί 6. ΙΑΤΡ. 
καθαρή καλλιέργεια ενός µικροβίου από έναν αρχικό κλώνο. — 
στελεχικός, -ή, -ό κ. στελεχιακός (σηµ. 4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στελε- (το οποίο απαντά στους τ. στε)ι)λεός | 
στε)ι)λεά «ξύλινη λαβή εργαλείου, αξίνας», βλ. λ. στειλειάρι) + πα-
ραγ. επίθηµα -χος, πβ. κ. τάρα-χος, τέµα-χος). Το επίθ. στελεχιακός 
αντί τού ορθού στελεχικός είναι αναλογικός σχηµατισµός προς άλλα 
επίθετα σε -(χ)ιακός, που έχουν σχηµατιστεί κανονικά: πτυχίο - πτυ-
χιακός, ισχίο - ισχιακός, υποβρύχιο - υποβρυχιακός, επαρχία -
επαρχιακός. Βλ. κ. εποχικός]. στελεχώνω ρ. µετβ. {στελέχω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. παρέχω το αναγκαίο προσωπικό: ~ επιχείρηση ! 
οργανισµό | υπηρεσία | βιβλιοθήκη 2. (για πρόσ.) είµαι στέλεχος: 
σπουδαίοι αρχιτέκτονες στελεχώνουν αυτή την οικοδοµική επιχείρηση. 
— στελέχωση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[HYM < µτγν. στελεχώ (-όω), αρχική σηµ. «σχηµατίζω κοτσάνι, ανα-
πτύσσω», < αρχ. στέλεχος]. Στέλιος (ο) → Στυλιανός Στέλλα (η) 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Θηλ. τού Στέλιος, που παρετυµολογήθηκε 
προς ξέν. κύρ. όν., πβ. ιταλ. Stella < λατ. stella «αστέρι» (βλ. κ. λ. 
Στυλιανός)]. στέλνω ρ. µετβ. {έστειλα, στάλ-θηκα (λόγ. εστάλην, -ης, -
η...), -µένος} 1. δίνω να µεταφερθεί (κάτι που προορίζεται για 
κάποιον): ~ στους γονείς µου γράµµα | δώρο | δέµα || του έστειλε 
µήνυµα µε αγγελιαφόρο || του ~ χαιρετίσµατα ΣΥΝ. αποστέλλω, πέµπω 
2. κάνω ή βοηθώ (κάποιον) να µεταβεί κάπου για συγκεκριµένο 
σκοπό: οι γονείς του τον έστειλαν στη Γαλλία για µεταπτυχιακά || η 
χώρα µας τον έστειλε αντιπρόσωπο στα Ηνωµένα Έθνη- ΦΡ. (α) 
στέλνω κάποιον στον διά(β)ολο βλ. λ. διάβολος (β) άντε (να) µη σε 
στείλω! ως έκφραση δυσαρέσκειας ή απόρριψης για κάτι που λέει ή 
κάνει κάποιος- ισοδυναµεί µε φρ. «πάψε | σταµάτα | πρόσεχε (ενν. τι 
λες | τι κάνεις), για να µη σου πω "άντε στον διά(β)ολο"» (γ) στέλνω 
(κάποιον) σπίτι του διώχνω ή απολύω (κάποιον) από τη θέση που 
κατέχει: ο διευθυντής τον προειδοποίησε ότι, αν ξανακάνει τέτοιο 
σφάλµα, θα τον στείλει σπίτι του || ο λαός προτίµησε, αντί να τον 
ξαναστείλει στη Βουλή, να τον στείλει αυτή τη φορά σπίτι του 3. κάνω 
(κάτι) να φθάσει κάπου: ο Ήλιος στέλνει τις ακτίνες του στη Γη || η 
κρατική τηλεόραση µέσω δορυφόρου στέλνει το πρόγραµµα της στους 
απόδηµους Έλληνες || µε δυνατό σουτ ο παίκτης έστειλε τη µπάλα στα 
δίχτυα · 4. (αργκό) αφήνω (κάποιον) κατάπληκτο: µ ' έστειλες τώρα µ ' 
αυτό που µου 'πες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, κλείνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. στέλλω (κατά το σχήµα έσπειρα - σπέρνω, έγειρα 
- γέρνω) < *στέλ-)ω < I.E. *stel- «τοποθετώ, στήνω, θέτω», πβ. αρµ. 
stel-canem «φτειάχνω, κατασκευάζω». ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η 
σύνδεση µε τις λ. στε)ι)λεά, στέλεχος (βλ.λ.) και µε τις συγγενείς I.E. 
λ. Το ρ. στέλλω παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη σηµασιολ. πορεία, έχο-
ντας αρχικώς τη σηµ. «διευθετώ, τακτοποιώ, ετοιµάζω» και εν συνε-
χεία «πέµπω, προετοιµάζω για αναχώρηση (κυρ. τον στρατό ή τον 
στόλο)», οπότε «εξοπλίζω». Οι ποικίλες αυτές χρήσεις είναι εµφανείς 
mi στα παράγωγα στόλ-ος, στολ-ή, στολ-ίζω κ.ά.]. στέµµα (το) 
{στέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µετάλλινο στεφάνι που φορούν στο 
κεφάλι βασιλείς και βασίλισσες ΣΥΝ. διάδηµα, κορώνα 2. (συνεκδ.) η 
βασιλική εξουσία: η αυθαιρεσία τού ~ || η εµπλοκή τού -σε πολιτικές 
ίντριγκες και συνωµοσίες 3. (συνεκδ.) η εικόνα τού στέµµατος πάνω σε 
εθνόσηµα ή σφραγίδες κρατών, που έχουν ως ανώτατο άρχοντα 
βασιλιά 4. ΑΣΤΡΟΝ. το εξώτατο τµήµα τής ατµόσφαιρας τού Ήλιου 5. 
ΦΙΛΟΛ. στέµµα (καταγωγής κωδίκων) γραφική παράσταση των 
σωζόµενων χειρογράφων αρχαίου κειµένου, ανάλογα µε την αξία και 
την αλληλεξάρτηση τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *στέφ-µα (µε αφοµοίωση) < 
στέφω (βλ.λ.)]. στεµµατογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. όργανο που 
χρησιµοποιείται για την παρατήρηση τού ηλιακού στέµµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coronagraph (νόθο συνθ.)]. 
στεµφυλίτης (ο) [αρχ.] {στεµφυλιτών} αυτός που γίνεται από στέµ- 

φυλα. στέµφυλο (το) {στεµφύλ-ου | -ων) (συνήθ. στον πληθ.) η 
πολτώδης 

µάζα που αποµένει από τη σύνθλιψη των σταφυλιών ΣΥΝ. τσίπουρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στέµφυλον < θ. στεµφ- (τού ρ. στέµβω «κινώ συνεχώς, 
σείω, τινάζω», βλ. λ. στόµφος) + παραγ. επίθηµα -υλον (πβ. κ. κράτος - 
Κρατύλος, αίσχος - Αισχύλος). Είναι πιθ. η ύπαρξη αµάρτυρου ουδ. 
*στέµφος (πβ. επίθ. ά-στεµφής)]. 

στεµφυλοπιεστήριο (το) [1888] {στεµφυλοπιεστηρί-ου | -ων} το 
πιεστήριοπου χρησιµοποιείται στη σύνθλιψη των στεµφύλων. 

στεµφυλόπνευµα (το) {στεµφυλοπνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το οινό-
πνευµα που παράγεται από απόσταξη στεµφύλων ΣΥΝ. τσίπουρο. 

στεναγµός (ο) [αρχ.] 1. η βαθιά και ηχηρή εκπνοή, ο αναστεναγµός 2. 
(συνεκδ.) ο θρήνος: «θρήνος, κλαυθµός και οδυρµός και ~ και λύπη» 
(από θρηνητικό ποίηµα για την άλωση τής Κωνσταντινούπολης). 
Επίσης στέναγµα (το) [αρχ.] {στενάγµ-ατος | -ατα, -άτων}. 

στενάζω ρ. αµετβ. {στέναξα} 1. εκβάλλω βαθιά και ηχηρή εκπνοή, 
αναστενάζω 2. (συνεκδ.) θρηνώ: οι υπόδουλοι Έλληνες στέναζαν υπό 
τον τουρκικό ζυγό ΣΥΝ. γογγύζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στένω «βογγώ, στενάζω βαριά και βαθιά» + εκφραστ. 
επίθηµα -άζω (πβ. κ. καγχ-άζω). Το αρχ. στένω < I.E. *(s)ten- «βογγώ, 
στενάζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. stanati «θορυβώ, βροντώ», αρχ. αγγλ. 
stenan «στενάζω, βογγώ», ρωσ. stôn «στεναγµός», λατ. tonare «βρο-
ντώ» κ.ά. Παράγ. αρχ. στόν-ος, Στέν-τωρ (κύρ. όν., βλ. λ. στεντόρειος) 
κ.ά.]. 

στενακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στεναγµό 2. 
αυτός που προκαλεί στεναγµό ΣΥΝ. λυπηρός, θλιβερός. 

στεναξιά (η) (λαϊκ.) ο στεναγµός. 
στεναχώρια (η) → στενοχώρια 
στενάχωρος, -η, -ο → στενόχωρος 
στεναχωρώ ρ. → στενοχωρώ 
στενεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στένε-ψα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) 

στενό, µειώνω το φάρδος | πλάτος του: ~ το παντελόνι | τη φούστα 
ANT. φαρδαίνω, πλαταίνω 2. (συνεκδ.) προκαλώ ενόχληση ή πόνο (σε 
κάποιον)  λόγω  στενότητας:  µε  στενεύουν  τα  παπούτσια µου 
♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι στενός: ο δρόµος σ' αυτό το σηµείο στενεύει 
4. (µτφ.) περιορίζοµαι: στενεύουν τα περιθώρια των κινήσεων του' 
ΦΡ. στένεψαν τα πράγµατα η κατάσταση έχει γίνει δύσκολη. — στέ 
νεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

στενό (το) [µτγν.] 1. στενός δρόµος: τα γραφικά ~ τής Πλάκας ΣΥΝ. 
σοκάκι 2. στενά (τα) στενό πέρασµα ανάµεσα σε δύο βουνά ή ανά-
µεσα σε θάλασσα και βουνό: οι αντάρτες έπιασαν τα ~ και περίµεναν 
τους στρατιώτες || τα ~ των ∆αρδανελίων ΣΥΝ. (λαϊκ.) (για βουνό) 
κλεισούρα, δερβένι, (για θάλασσα) µπουγάζι. — (υποκ.) στενάκι (το). 
* ΣΧΟΛίΟλ. πορθµός. 

στενογράφηµα (το) [1832] {στενογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} κείµενο 
που έχει γραφεί µε τη µέθοδο τής στενογραφίας. 

στενογραφία (η) [1832] {χωρ. πληθ.) µέθοδος γραφής µε συντοµο-
γραφίες και σύµβολα, η οποία χρησιµοποιείται (π.χ. από δηµοσιο-
γράφους) για την ταχεία και πιστή απόδοση τού λόγου: ~ χρησιµο-
ποιούν οι δηµοσιογράφοι που παρακολουθούν συνεντεύξεις Τύπου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sténographie]. 

στενογραφικος, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µέθοδο 
τής στενογραφίας: ~ µαθήµατα 2. αυτός που γράφεται µε τη µέθοδο 
τής στενογραφίας. — στενογραφικώς επίρρ. [1857]. 

στενογράφος (ο/η) [1856] πρόσωπο που γνωρίζει και χρησιµοποιεί 
στενογραφία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. sténographe]. 

στενογραφώ ρ. µετβ. [1830] {στενογραφείς... | στενογράφ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} καταγράφω µε τη µέθοδο τής στενογραφίας: ~ 
τα πρακτικά τού συνεδρίου. — στενογράφηση (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sténographier]. 

στενόκαρδος, -η, -ο αυτός που δυσφορεί εύκολα, που χαρακτηρίζεται 
από ψυχική µικρότητα ΣΥΝ. µίζερος ANT. ανοιχτόκαρδος. — στε-
νόκαρδα επίρρ., στενοκαρδία (η) [1812]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. engherzig]. 

στενοκέφαλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει περιορισµένους πνευµατικούς 
ορίζοντες ΣΥΝ. µικρόνους, στενόµυαλος 2. αυτός που επιµένει στις 
εσφαλµένες απόψεις του ΣΥΝ. ξεροκέφαλος, ισχυρογνώµων. — 
στενοκέφαλα επίρρ., στενοκεφαλιά (η) [1843]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

στενόµακρος, -η, -ο [µτγν.] ο στενός και µακρύς: ~ τραπέζι ΣΥΝ. µα-
κρόστενος. — στενόµακρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

στενοµέτωπος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει στενό µέτωπο ANT. ευ-
ρυµέτωπος, πλατυµέτωπος. — στενοµετωπία (η). 

στενόµυαλος, -η, -ο ο στενοκέφαλος. — στενόµυαλα επίρρ., στε-
νοµυαλιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. narrow-minded]. 

στενοπορια (η) στενή δίοδος ΣΥΝ. στενωπός, στένωµα, διάσελο. Επί-
σης στενοπορία [αρχ.]. 

στενοπόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που έχει στενό πέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στενός + πόρος «πέρασµα, διάβαση» (βλ.λ.)]. 

στενοπροσωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει µικρό και επίµηκες 
πρόσωπο. 

στενορρύµι (το) {χωρ. γεν.} στενός δρόµος, σοκάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ατενορρύµιον, υποκ. τού στενορρύµη < στενός + ρύµη (βλ.λ.)]. 

στενός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µικρό πλάτος | φάρδος: ~ δρόµος | 
στέρνα | ρούχο (στη µέση | στους ώµους | στη µασχάλη) | µπλούζα | 
παντελόνι | φούστα | παπούτσια- ΦΡ. γίνοµαι στενός κορσές (σε κά-
ποιον) γίνοµαι φορτικός, ενοχλητικός (σε κάποιον): µου 'γίνε στενός 
κορσές τον τελευταίο καιρό ο γείτονας ANT. φαρδύς, ευρύχωρος 2. 
στενό (το) βλ.λ. 3. αυτός που έχει µικρή έκταση: ~ χώρος | δωµατιάκι 
| περιθώρια τετραδίου 4. (λαϊκ.) στενή (η) η φυλακή: µε βάλανε Ι 
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ρίξανε | χώσανε στη ~ 5. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) ο περιορισµένος αριθµητικά: σε 
~ οικογενειακό | φιλικό κύκλο || συγκέντρωση | γάµος σε - κύκλο | περιβάλλον || 
η φήµη του ξεπέρασε τα ~ όρια των καλλιτεχνικών κύκλων (β) (κακόσ.) 
περιορισµένου διανοητικού εύρους: ~ αντιλήψεις | λογική | µυαλό | κεφάλι (γ) 
αυτός που αναφέρεται σε περιορισµένο αριθµό πραγµάτων, φαινοµένων κ.λπ.: 
µε τη ~ έννοια τής λέξεως ANT. ευρύς- ΦΡ. υπό στενή έννοια περιοριστικά, 
κατά γράµµα: ερµηνεύουν τον νόµο ~ ΣΥΝ. (λατ.) strido sensu ANT. 
διασταλτικά, υπό ευρεία έννοια 6. (για σχέσεις µεταξύ ανθρώπων) (α) πολύ 
κοντινός, ο πλησιέστερος: ~ φίλος | συγγενείς | συνεργάτες (β) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη αµεσότητα, οικειότητα, εγκαρδιότητα κ.λπ.: έχω ~ 
σχέσεις µε κάποιον (γ) συνεχής ή και τακτικός: βρισκόµαστε σε - επαφή µε τον 
πύργο ελέγχου τού αεροδροµίου || έχουµε αναπτύξει ~ συνεργασία σε θέµατα 
έρευνας και τεχνολογίας ΑΝΤ. χαλαρός. — στενά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. στενός | στεινός (ιων.) < *στεν-Ε-ός (όπως επιβεβαιώνεται 
από τον συγκριτ. βαθµό στενότερος < *στενΕ-ότερος), αγν. ετύ-µου, ενώ δεν 
είναι σαφής η προέλευση τού ενθήµατος -Ε-]. 

στενοσόκακο (το) το στενό σοκάκι ΣΥΝ. στενορρύµι. 
στενόστοµος, -η, -ο [αρχ.] (για αγγεία) αυτός που έχει στενό στόµιο. 
στενότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού στενού: η ~ τού δρόµου | 

χώρου ΣΥΝ. ευρύτητα· (µτφ.) 2. το να χαράκτηρίζεται η σκέψη κάποιου από 
έλλειψη ευελιξίας, ανοιχτών οριζόντων: ~ πνεύµατος ΣΥΝ. ευρύτητα3.η 
έλλειψη,η ανεπάρκεια: οικονοµική ~||~χρηµάτων | χρόνου ΑΝΤ. πλησµονή, 
αφθονία 4. η οικειότητα: ~ σχέσεων. 

στενόφυλλος, -η, -ο [µτγν.] (για φυτό, βιβλίο ή πόρτα) αυτός που έχει στενά 
φύλλα ΑΝΤ. πλατύφυλλος. — στενοφυλλία (η) [µτγν.]. 

στενοχώρια κ. (λαϊκ.) στεναχώρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η δυσάρεστη ψυχική 
κατάσταση: δεν ήξερα ότι τα νέα µου θα σου έφερναν τόση ~! || θ' αρρωστήσει 
απ' τη ~ της ΣΥΝ. λύπη, θλίψη ΑΝΤ. χαρά 2. η έγνοια, η σκοτούρα: έχει 
πολλές -1| δεν αντέχω άλλες ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στενοχώρια, αρχική σηµ. «στενότητα χώρου» < στενόχωρος. Η 
σηµ. «δυσχέρεια, δυσκολία» είναι ήδη αρχ.]. 

στενόχωρος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) στενάχωρος 1. αυτός που έχει στενότητα χώρου: ~ 
σπίτι ΣΥΝ. πληκτικός, πνιγηρός ΑΝΤ. ευρύχωρος· (µτφ.) 2. (κυρ. στον τ. 
στενάχωρος) αυτός που στενοχωριέται εύκολα: ~ άνθρωπος ΑΝΤ. µακρόθυµος, 
υποµονετικός 3. αυτός που προκαλεί στενοχώρια, δυσφορία: ~ απασχόληση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στενός + χώρος (πβ. κ. το αντώνυµο εύρύ-χωρος). Ο τ. στενά-
χωρος οφείλεται στον πληθ. στενά τού ουδ. στενό]. 

στενοχωρώ [αρχ.] κ. (λαϊκ.) στεναχωρώ ρ. µετβ. {στενοχωρείς... | στενοχώρ-
ησα κ. -εσα, -ούµαι (καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα κ. -έθηκα, -ηµέ-νος κ. -εµένος} 1. 
προκαλώ στενοχώρια σε (κάποιον): δεν του είπε την αλήθεια, γιατί δεν ήθελε 
να τον στενοχωρήσει ΑΝΤ. ευχαριστώ, τέρπω 2. (µεσοπαθ. στενοχωρούµαι | 
στενοχωριέµαι) λυπούµαι, θλίβοµαι: στενοχωρήθηκα απ' την άσχηµη 
συµπεριφορά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 

στεντόρειος, -α, -ο (για φωνή) αυτός που είναι πολύ δυνατός ΣΥΝ. βροντερός, 
ηχηρός. — στεντόρεια | (λόγ.) στεντορείως επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < κύρ. όν. 
Στέντωρ, ήρωας τής Ιλιάδας, περιώνυµος για την ισχυρή, βροντερή του φωνή. 
Το όν. Στέντωρ ανάγεται στο ρ. στέ-νω «στενάζω, βογγώ» (βλ. λ. στενάζω) + 
παραγ. επίθηµα -τωρ (πβ. κ. Νέσ-τωρ)]. 

στένω ρ. → στήνω 
στένωµα (το) [στενώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το στενό πέρασµα ΑΝΤ. άνοιγµα 2. 

IATP. ο περιορισµός τής διαµέτρου σωληνοειδούς κοίλου οργάνου: ~ τής 
ουρήθρας | τού εντέρου. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. στενώ (-όω) < στενός]. 

στενωπός (η) (λόγ.) η στενή διάβαση ΣΥΝ. κλεισούρα, δερβένι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
στενωπός (ενν. οδός) < στενός + -ωπός < θ. ωπ- (πβ. αρχ. δπ-ωπ-α), βλ. λ. 
οπή]. 

στένωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (λόγ.) η ελάττωση τού 
πλάτους ΣΥΝ. στένεµα ΑΝΤ. πλάτυνση, διεύρυνση 2. ΙΑΤΡ. η ελάττωση τού 
διαµετρήµατος ενός πόρου ή στοµίου οργάνου: ~ αορτής.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ωση. [ΕΤΥΜ < µτγν. στένωσις < αρχ. στενώ (-όω) < στενός]. 

στενωσια (η) (λαϊκ.) στενό πέρασµα ΣΥΝ. στενωπός. [ΕΤΥΜ. < 
στενός + παραγ. επίθηµα -ωσιά (βλ.λ.)]. 

στέπα (η) [1825] {στεπών} αχανής επίπεδη περιοχή µε ξηρό έδαφος και χωρίς 
δέντρα, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους καλύπτεται από ποώδη 
βλάστηση: η ρωσική -. — στεπώδης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. steppe < ρωσ. 
step' | ουκρ. step, αγν. ετύµου]. 

Στέργιος (ο) {-ου κ. -ίου) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν., που προέρχεται 
από το ρ. στεριώνω εξαιτίας τής ευχής να «στεριώσει» το νεογέννητο- το 
όνοµα δινόταν αρχικώς έπειτα από προηγούµενες περιπτώσεις θνησιγονίας ή 
θηλεογονίας. Πα-ρασυνδέθηκε επίσης µε το αρχ. κύρ. όν. Άστέριος (< αστήρ, -
έρος). Η γρ. µε -γ- δεν έχει ετυµολογική βάση]. 

στέργω κ. (λαϊκ.) οτρεγω [µεσν.] ρ. µετβ. {έστερξα} (+να) δέχοµαι, συναινώ: 
δεν έστερξε να υποταχθεί στους όρους που του επέβαλαν. — στέρξιµο κ. 
(λαϊκ.) στρέξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *sterg- «προσέχω, φροντίζω», πβ. αρχ. ιρλ. sere «αγάπη», 
ουαλ. serch, αρχ. σλαβ. strëgQ «προσέχω, φροντίζω» κ.ά. Παράγ. στοργή 
(βλ.λ.). Το ρ. στέργω είχε αρχικώς τη σηµ. «δείχνω τρυφερότητα, περιβάλλω 
µε αγάπη», αναφερόµενο κυρ. στην αγάπη µεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς 
και µεταξύ συγγενικών προσώπων (κατ' αντιδιαστολή προς τα ουσ. έρως, 
φιλία, αγάπη), ενώ οι σηµ. αυτές εµφανίζονται στο παράγ. στοργή. Στη 
συνέχεια το ρ. στέργω έλαβε τη 

σηµ. «δέχοµαι, αρκούµαι σε κάτι, ικανοποιούµαι µε κάτι», χάνοντας έτσι 
µεγάλο µέρος από το αρχικό του σηµασιολ. πεδίο]. 

Στερεά Ελλάδα (η) [1825] γεωγραφικό διαµέρισµα τής Ελλάδας, που 
περιλαµβάνει τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας- συνήθ. από την Αττική δεν 
συµπεριλαµβάνεται η περιφέρεια τής πρωτεύουσας, η οποία θεωρείται 
αυτοτελές γεωγραφικό διαµέρισµα· αλλιώς (λαϊκ.) Ρούµελη. — 
Στερεοελλαδίτης (ο) [1825], Στερεοελλαδίτισσα (η), στερεοελλαδί-τικος, -η, 
-ο [1888] κ. στερεοελλαδικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία χρησιµοποιήθηκε µετά την ίδρυση τού νεοελληνικού 
κράτους, για να προσδιορίζονται τα εδάφη Β. τής Πελοποννήσου]. 

στέρεµα (το) → στερεύω 
στερεό (το) 1. ΦΥΣ. µη συµπιεστό σώµα καθορισµένου όγκου και σχήµατος υπό 

σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες και ανεξαρτήτως τού σχήµατος τού 
δοχείου που το περιέχει 2. ΓΕΩΜ. σχήµα στον χώρο των τριών διαστάσεων, 
που περικλείεται από σαφώς καθορισµένες επιφάνειες. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. 
ουδ. τού επιθ. στερεός (βλ.λ.)]. 

στέρεο επίθ. {άκλ.} 1. στερεοφωνικός (βλ.λ.): ήχος | συγκρότηµα ~ 2. στέρεο 
(το) το στερεοφωνικό συγκρότηµα (βλ. λ. στερεοφωνικός). [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
stereo, συγκεκοµµ. τ. τού ελληνογενούς επιθ. stereophonic]. 

στερεοβάτης (ο) {στερεοβατών} ΑΡΧΙΤ. η θεµελίωση αρχαίου κτηρίου. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < στέρεο- + -βάτης < βαίνω]. 

στερεογνωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η ικανότητα αντιλήψεως και 
αναγνωρίσεως τής µορφής ενός αντικειµένου µέσω των αισθήσεων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréognosie]. 

στερεογραφία (η) [1809] {χωρ. πληθ.} µέθοδος γραφικής παράστασης στερεών 
σωµάτων µε προβολή. — στερεογραφικός, -ή, -ό [1809], στέρεογραφικ-ά /-ώς 
[1897] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréographie]. 

στερεογραφοµετρο (το) {στερεογραφοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τού 
εµβαδού σφαιρικής επιφάνειας βάσει τής στερεογραφι-κής της προβολής. 

στερεοϊσοµερης, -ής, -ές {στερεοϊσοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (κυρ. στον πληθ.) 
ΧΗΜ. (χηµικές ενώσεις) των οποίων τα µόρια διαφέρουν ως προς τη διάταξη 
των ατόµων τους στον χώρο, µολονότι περιγράφονται από τον ίδιο µοριακό 
και συντακτικό τύπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ής> -ες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréoisomère]. 

στερεοισοµερεια (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το φαινόµενο κατά το οποίο χηµικές 
ενώσεις έχουν τον ίδιο µοριακό και συντακτικό τύπο, αλλά τα µόρια τους 
διαφέρουν ως προς τη διάταξη των ατόµων τους στον χώρο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréoisomérie]. 

στερεοµετρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής γεωµετρίας, στον οποίο 
εξετάζονται οι ιδιότητες των στερεών σωµάτων, των σωµάτων που έχουν 
τρεις διαστάσεις. — στερεοµετρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

στερεοµηχανική (η) ΦΥΣ. η µηχανική των στερεών σωµάτων. 
στερεοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {στερεοποιείς... | στερεοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} κάνω (κάτι, συνήθ. υγρό ή αέριο) στερεό. — στερεοποίηση (η) 
[µτγν.], στερεοποιητικός, -ή, -ό [1895]. 

στερεός, -ή (λόγ. -ά(, -ό κ. στέρεος, -η, -ο (κυρ. στις µτφ. σηµ.) 1. (α) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από πυκνότητα και συνεκτικότητα στη σύσταση και την 
κατασκευή του ΣΥΝ. συµπαγής (β) (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ρευστή 
φύση, που δεν είναι ούτε υγρός ούτε αέριος: ~ σώµα | αντικείµενο | καύσιµα | 
υλικά' ΦΡ. στερεά τροφή η τροφή που δεν είναι σε ρευστή κατάσταση 2. αυτός 
που είναι σταθερά συνδεδεµένος µε τη βάση του, που δεν υπάρχει περίπτωση 
να πέσει ή να µετακινηθεί: ~ τοίχος ΣΥΝ. σταθερός, αµετακίνητος 3. 
(ειδικότ.) αυτός που δεν κινείται: ~ έδαφος ΣΥΝ. σταθερός 4. ανθεκτικός, 
γερός· (µτφ.) 5. αυτός που παραµένει όπως είναι, που δεν κλονίζεται: ~ 
αφοσίωση ΣΥΝ. σταθερός, ακλόνητος 6. αυτός που έχει γερές βάσεις, που δεν 
ανατρέπεται εύκολα: ~ επιχειρηµατολογία | λογική 7. στερεό (το) βλ.λ. —
στερε-ά/-ώς[αρχ.] επίρρ., στερεότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στερεός | στερρός (αττ.) < *στερ-ε)Ε)ός (όµοιο επίθηµα µε τα 
επίθ. έτ-ε)Ε)ός, κεν-ε)Ε)ός) < I.E. *ster- «σταθερός, συµπαγής, 
αµετακίνητος», πβ. αρχ. γερµ. starr «στερεός, αλύγιστος», erstarren «γίνοµαι 
στερεός» κ.ά. Οµόρρ. στέρ-φ-ος, στηρ-ίζω (βλ.λ.). Στην ίδια ετυµολ. 
οικογένεια ανήκει και το αρχ. στείρα «εξέχον µέρος τής πλώρης» (< *στέρ-
_/α), τού οποίου η φωνητική σύµπτωση µε το ουσ. στείρα «άτεκνη γυναίκα» 
ίσως να µην είναι εντελώς συµπτωµατική]. 

στερεοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η επιστήµη και η τεχνολογία που 
ασχολούνται συστηµατικά µε δισδιάστατα σχέδια και φωτογραφίες, τα οποία, 
αν παρατηρηθούν µε ειδικό όργανο ή µε τα µάτια, δηµιουργούν την 
ψευδαίσθηση τρισδιάστατης παρουσίας τους στον χώρο 2. ΟΠΤ. το να βλέπει 
κανείς αντικείµενα στις τρεις τους διαστάσεις, το να έχει κανείς την αίσθηση 
τού βάθους και τής απόστασης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stereoscopie]. 

στερεοσκοπικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τη στερεοσκοπία: ~ 
παρατήρηση. — στερεοσκοπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stéréoscopique]. 

στερεοσκόπιο (το) [1833] {στερεοσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. οπτική συσκευή 
που επιτρέπει στον παρατηρητή να κοιτάζει δύο στερεο-γραφικές εικόνες τού 
ίδιου αντικειµένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να έχει την εντύπωση 
ότι βλέπει µια τρισδιάσταση εικό- 
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να τού αντικειµένου αυτού. 
[ΕΤΥΜ < στέρεο- + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά-
ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréoscope]. 

στερεοστατική (η) (χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής µηχανικής που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη τής στατικής ισορροπίας των στερεών σω-
µάτων. — στερεοστατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stéréostatique]. 

στερεότητα (η) → στερεός 
στερεοτοµια (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η τεχνική τής κοπής και τής 
λάξευσης των στερεών σωµάτων, όταν αυτά χρησιµοποιούνται στη 
βιοµηχανία, την οικοδοµική και σε διάφορες άλλες τεχνικές κατα-
σκευές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréotomie]. 

στερεοτυπείο (το) [1888] το εργαστήριο στο οποίο γίνεται η τυπο-
γραφική στερεοτυπία. 

στερεοτύπης (ο) [1833] {στερεοτυπών} ο τεχνίτης που εργάζεται σε 
στερεοτυπείο. [ΕΤΥΜ < στέρεο- + -τύπης < τύπος]. 

στερεοτυπία (η) [1841] {χωρ. πληθ.} 1, ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος κατά την 
οποία στοιχειοθετείται η σελίδα, παράγεται αρνητικό αντίτυπο της 
(µήτρα) και µέσα σε αυτό χύνεται λειωµένο κράµα µολύβδου, ώστε 
να παραχθεί έκτυπη τυπογραφική πλάκα · 2. ΙΑΤΡ. η αναιτιολόγητη 
επανάληψη ήχων, λέξεων, κινήσεων ή χειρονοµιών, που απαντά κυρ. 
στις παιδικές ψυχώσεις · 3. (µτφ.) η έλλειψη πρωτοτυπίας, ποικιλίας, 
δηµιουργικής εναλλαγής: η - τού ύφους ΣΥΝ. µονοτονία, ξηρότητα 
ΑΝΤ. ιδιοτυπία. — στερεοτυπικός, -ή, -ό [1888], στερεοτυπικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Stereotypie]. 

στερεότυπος, -η, -ο [1841] 1. αυτός που τυπώθηκε µε στερεοτυπία: ~ 
έκδοση (έκδοση που γίνεται από έκτυπες πλάκες) 2. (συνήθ. µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ποικιλίας, που επαναλαµβά-
νεται αυτούσιος κάθε φορά: όσες φορές τον ρωτάω, µου δίνει την 
ίδια ~ απάντηση || ~ λογική | τρόπος σκέψεως ΑΝΤ. ιδιότυπος 3. 
ΦΙΛΟΛ. (α) (για κείµενο αρχαιοελληνικό ή λατινικό) αυτός που έχει 
τυπωθεί χωρίς ερµηνευτικά σχόλια και περικοπές (β) αυτός που πε-
ριλαµβάνει τέτοιο κείµενο: ~ έκδοση τής Οξφόρδης 4. στερεότυπο 
(το) {στερεοτύπ-ου | -ων} (α) ο συµβολικός χαρακτηρισµός που απο-
δίδεται στα µέλη οµάδας ανθρώπων (εθνικής, κοινωνικής κ.λπ.) και 
βασίζεται σε γενικεύσεις (ενδεχοµένως αυθαίρετες), π.χ. ότι οι Γερ-
µανοί είναι πειθαρχικοί, οι Σκοτσέζοι τσιγγούνηδες κ.ά. ΣΥΝ. κλισέ 
(β) ΤΥΠΟΓΡ. τυπογραφική πλάκα που χρησιµοποιείται σε κυλινδρικά 
πιεστήρια για εφηµερίδες και έντυπα ταχείας εκτυπώσεως. — στε-
ρεότυπα επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréotype]. 

στερεοφωνία (η) {χωρ. πληθ.) ΤΕΧΝΟΛ. η τεχνική λήψεως, εγγραφής 
και αναπαραγωγής τού ήχου, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει στον 
ακροατή την αίσθηση τής κατανοµής τού ήχου στον χώρο, ότι ο ήχος 
προέρχεται από περισσότερες τής µίας πηγές (διαύλους) µέσα στον 
χώρο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stereophony]. 

στερεοφωνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη στερεοφωνία: ~ 
ήχος | ραδιοκασετόφωνο ΣΥΝ. στέρεο ANT. µονοφωνικός 2. στερεο-
φωνικό (συγκρότηµα) το ηλεκτρακουστικό ηλεκτρονικό σύστηµα εγ-
γραφής και αναπαραγωγής τού ήχου, που περιλαµβάνει ενισχυτή, 
ηχεία, ραδιόφωνο, ενδεχοµένως κασετόφωνο, πικάπ ή ακτινοδισκό-
φωνο (CD. player) και δίνει στον ακροατή την αίσθηση ότι ο ήχος 
προέρχεται από περισσότερες τής µίας πηγές µέσα στον χώρο. — 
στερεοφωνικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
stereophonic]. 

στερεοφωτογραφία (η) {στερεοφωτογραφιών} η ταυτόχρονη λήψη 
δύο φωτογραφιών τού ίδιου αντικειµένου για στερεοσκοπική χρήση. 
— στερεοφωτονραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
stereophotography]. 

στερεοχηµεία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τη µελέτη τής διάταξης των ατόµων των χηµικών ενώσεων 
στον χώρο. — στερεοχηµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stéréochimie]. 

στερεοχρωµία (η) (χωρ. πληθ.} µέθοδος στερεώσεως των χρωµάτων 
στις υδατογραφίες και τις τοιχογραφίες µε διάλυµα πυριτικού καλί-
ου. — στερεοχρωµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ^Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stéréochromie]. 

στερεύω ρ. αµετβ. {στέρε-ψα, -µένος} (για πηγές ή ρεύµατα) τελειώ-
νουν τα αποθέµατα µου ή παύω να ρέω: στέρεψε η πηγή | το ποτάµι || 
(µτφ.) στέρεψαν τα δάκρυα της (δεν έχει άλλα δάκρυα να χύσει, 
έκλαψε πάρα πολύ) || (µτφ.) έχω στερέψει από ιδέες ΣΥΝ. ξεραίνοµαι, 
εξαντλούµαι. — στέρεµα (το). 
[ΕΧΥΜ- µεσν. < µτγν. στειρεύω (µε τροπή /i/ → /e/ προ υγρού συµφώ-
νου, πβ. κ. ξηρός - ξερός, σίδηρος - σίδερο) < αρχ. στείρος]. 

στερέωµα κ. (λαϊκ.) στέριωµα (σηµ. 1) (το) {στερεώµατος | χωρ. 
πληθ.} 1. το να στερεώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. στερέωση· 2. (λογοτ.) ο 
ουρανός, ο ουράνιος θόλος 3. (µτφ.) σύνολο διάσηµων προσώπων ή 
χώρος (σηµαντικής συνήθ.) κοινωνικής δραστηριότητας: το λογοτε-
χνικό | πολιτικό | αθλητικό ~ || ένας ηθοποιός που µεσουρανεί στο 
καλλιτεχνικό - ΣΥΝ. γαλαξίας. [ΕΤΥΜ αρχ. < στερεω (-όω) < 
στερεός]. 

στερεώνω κ. (καθηµ.) στεριώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ {στερέω-σα, -θη-
κα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) στερεό, σταθερό: ~ τα πόδια τού 
τραπεζιού || ~ τα παράθυρα (τους βάζω στηρίγµατα, για να µην κλεί-
νουν απότοµα) 2. (µτφ.) καθιστώ (κάτι) ισχυρό, ακλόνητο: οι δυσκο-
λίες που περάσαµε µαζί στερέωσαν τη φιλία µας ΣΥΝ. ενισχύω, εν- 

δυναµώνω ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι στερεός, σταθερός, ακλόνητος: στην 
παραλογή «τού γιοφυριού τής Άρτας» έχουµε το χτίσιµο ανθρώπου 
στα θεµέλια τού γεφυριού, ώστε αυτό να στεριώσει 4. γίνοµαι µόνι-
µος: δεν ~ σε καµιά δουλειά 5. (η µτχ. στεριωµένοι ή στεριωµένα, 
για τους νεόνυµφους και τα στέφανα αντιστοίχως) ευχετ. προς τους 
νεόνυµφους, για να είναι διαρκής και αδιάσπαστος ο δεσµός τους. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. στερεω (-όω) < στερεός]. 

στερέωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (σπάν.) το να 
στερεώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. στερέωµα · 2. η διαδικασία στην οποία 
υποβάλλονται τα µάλλινα υφάσµατα για τη διατήρηση των νηµάτων 
στις θέσεις που τους δόθηκαν κατά την ύφανση · 3. ΦΩΤΟΓΡ. η επε-
ξεργασία φωτογραφικού φιλµ, που γίνεται για την αποµάκρυνση των 
αλάτων τού αργύρου, τα οποία αποµένουν ύστερα από την εµφάνιση 
τής φωτογραφίας. 

στερεωτής (ο) [µτγν.] 1. οτιδήποτε στερεώνει κάτι 2. (ειδικότ.) χηµι-
κή ουσία που χρησιµοποιείται για τη στερέωση των φωτογραφιών. 

στερεωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συµβάλλει στη στερέωση 2. 
στερεωτικό (το) κάθε ουσία που χρησιµοποιείται στη βαφική, τη 
φωτογραφική, την αρωµατοποιία και την κοµµωτική για τη στερέω-
ση αντικειµένων ή ουσιών. 

στερηµένος, -η, -ο 1. (+γεν.) αυτός που στερείται ή έχει στερηθεί 
(κάτι): άνθρωπος ~ αγαθών | παιδείας 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από την έλλειψη όσων είναι αναγκαία για τη ζωή: πέρασε µια ~ ζωή 
|| ~ παιδικά χρόνια· (για πρόσ.) 3. αυτός που δεν έχει τα απαραίτητα, 
που στερείται όσων έχει ανάγκη για να επιβιώσει: ~ χωρικοί | παιδιά 
των επαρχιών 4. (ειδικότ.) αυτός που έχει στερηθεί το σεξ, που οι σε-
ξουαλικές του ορµές δεν έχουν ικανοποιηθεί ΣΥΝ. ανέραστος. — στε-
ρηµένα επίρρ. 

στέρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να στερεί κα-
νείς από (κάποιον κάτι): ~ των πολιτικών δικαιωµάτων | τής προσω-
πικής ελευθερίας | τής περιουσίας ΣΥΝ. αφαίρεση ANT. παροχή 2. το 
να µη διαθέτει κανείς (κάτι που επιθυµεί πολύ ή που το έχει ανάγκη): 
~ νερού || (κ. στον πληθ.) πέρασε | υπέµεινε πολλές ~, για να µεγαλώ-
σει τα παιδιά της || σπούδασα µε πολλές ~ || υποβάλλοµαι σε στερήσεις 
ΣΥΝ. έλλειψη 3. ΨΥΧΟΛ. (α) συναισθηµατική στέρηση η απουσία ή η 
ανεπάρκεια µητρικής περιποίησης και φροντίδας για το βρέφος ή το 
µικρό παιδί (β) σύνδροµο στέρησης | στερητικό σύνδροµο (για 
τοξικοµανείς) η ψυχοσωµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
χρήστης, όταν νιώθει πολύ έντονη και πιεστική την ανάγκη να λάβει 
εξαρτησιογόνες ουσίες 4. (ειδικότ.) η σεξουαλική στέρηση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

στερητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη στέρηση 2. 
IATP. (α) στερητική νόσος νόσος που οφείλεται στην απουσία ή την 
ανεπάρκεια στον οργανισµό στοιχείων απαραίτητων για την ανά-
πτυξη του (β) στερητικό σύνδροµο το σύνολο των ανώµαλων ψυχι-
κών και οργανικών αντιδράσεων εξαρτηµένου ατόµου, όταν στερεί-
ται το αντικείµενο από το οποίο είναι εξαρτηµένο (π.χ. αλκοόλ, ναρ-
κωτικά κ.ά.) 3. ΓΛΩΣΣ. (α) στερητικό µόριο µόριο που τίθεται ως πρώ-
το συνθετικό λέξων και εκφράζει άρνηση, στέρηση ή έλλειψη αυτού 
που δηλώνεται από το δεύτερο συνθετικό (κυρίως προκειµένου για το 
α- και αν-, σε λέξεις όπως ά-στεγος, αν-ύπαρκτος, άν-ανδρος κ.λπ.) 
(β) (ως επίθ.) για κάθε γλωσσικό στοιχείο µε λειτουργία στερητικού 
µορίου: το - α-. 

στεριά (η) η ξηρά, η ηπειρωτική χώρα κατ' αντιδιαστολή προς τη θά-
λασσα ή γενικότ. προς το υγρό στοιχείο: µετά από τρεις µήνες στη 
θάλασσα αντίκρισαν ~· ΦΡ. πιάνω στεριά για πλοίο ή ναύτη που αρά-
ζει. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. στερεά (µε συνίζηση), θηλ. τού αρχ. επιθ. στερε-
ός, κυρ. από τη συνεκφορά στερεά (γη)]. 

στεριανός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή ζει στη στεριά, στην ηπει-
ρωτική χώρα: - πληθυσµός || η ~ Ελλάδα || (ως ουσ.) ένας στεριανός 
δεν µπορεί να ξέρει τα µυστικά τής θάλασσας ΑΝΤ. θαλασσινός 2. 
αυτός που έρχεται από τη στεριά: ~ αέρας. [ΕΤΥΜ < στεριά + παραγ. 
επίθηµα -ανός (πβ. κ. χωρι-ανός)]. 

στέριωµα (το) → στερέωµα 
στεριώνω ρ. → στερεώνω 
στερλίνα (η) (στερλινών) ΟΙΚΟΝ. η βασική νοµισµατική µονάδα τού 

Ηνωµένου Βασιλείου ΣΥΝ. λίρα Αγγλίας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sterlina < αγγλ. sterling < αρχ. αγγλ. steorling «αργυρό 
νόµισµα µε την απεικόνιση ενός αστεριού» < steorra «αστέρι»]. 

στερνά (τα) (λαϊκ.) τα τελευταία χρόνια τής ζωής κάποιου, τα γηρα-
τειά: είναι στα ~ του || καλά ~! (ευχετ. σε κάποιον, προκειµένου να 
έχει καλά γεράµατα) ΣΥΝ. τελευταία (τα)· ΦΡ. (παροιµ.) τα στερνά τι-
µούν τα πρώτα για περιπτώσεις στις οποίες οι καλές πράξεις κάποι-
ου (κυρ. στο τέλος τής ζωής του) αποκαθιστούν το κακό του παρελ-
θόν. 

στέρνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) δεξαµενή νερού (συνήθ. κτιστή), που εί-
ναι σκαµµένη στο έδαφος. 
[ΕΤΥΜ µεσν., που αποσπάστηκε από το µτγν. κιστέρνα (αντιδάν.) < 
λατ. cisterna «δεξαµενή» < αρχ. κίστη «κιβώτιο» (βλ.λ.)]. 

στερναλνία (η) {στερναλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που εντοπίζεται γύρω 
από το στέρνο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sternalgia]. 

στερνήσΐΌς, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που προέρχεται από στέρνα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

στέρνο (το) 1. ΑΝΑΤ. το επίµηκες κεντρικό οστό τού θώρακα, που συν-
δέεται µε τα πλευρά και τις κλείδες 2. (καθηµ.) το στήθος: είχε ανοι-
χτό το πουκάµισο, να φαίνεται το ~. — στερνικός, -ή, -ό [1843]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στέρνον (µε επίθηµα -νον, πβ. κ. τέκ-νον) < I.E. *ster-
«απλώνω, εκτείνω, ευρύνω», πβ. σανσκρ. stima- «διασκορπισµένος, 



στερνογέννητο 1653 στηθάγχη 
 

διαδεδοµένος», αρχ. γερµ. stima «πρόσθιος», ρωσ. storonâ «πλευρά, 
περιοχή», πολ. strona «πλευρά, σελίδα», αρχ. σλαβ. prostranü «ευρύς, 
πλατύς» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. στόρ-νυ-µι (βλ. λ. στρώνω), στρα-τός, στρώ-
µα κ.ά. Η λ. προσδιόριζε αρχικώς το πρόσθιο τµήµα τού θώρακα και 
στον Όµηρο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά για τον άνδρα (σε αντί-
θεση µε τη λ. στήθος, η οποία αναφερόταν και στα δύο φύλα), ενώ 
στους τραγικούς η χρήση της επεκτάθηκε και στις γυναίκες, δηλώ-
νοντας ακόµη και το στήθος ως έδρα των συναισθηµάτων. Η χρήση 
τής I.E. *ster- προς δήλωση µέλους τού σώµατος αποτελεί καινοτοµία 
τής Ελληνικής και δεν µαρτυρείται στις οµόρρ. λ.]. 

στερνογέννητο (το) το στερνοπαίδι (βλ.λ.) ΑΝΤ. πρωτογέννητο. 
στερνοπαίδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το τελευταίο παιδί στην οικογέ-

νεια ΣΥΝ. υστερότοκο. Επίσης στερνοπούλι {χωρ. γεν.}. 
στερνός, -ή, -ό 1. (λαϊκ.-εκφραστ.) τελευταίος: του είπε το - αντίο 
(βλ.λ.) || έφθασε η - της ώρα- ΦΡ. (παροιµ.) στερνή µου γνώση να σ' 
είχα πρώτα για περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνει κανείς πόσο µε-
γάλο λάθος είχε κάνει στο παρελθόν 2. στερνά (τα) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ύστερνός (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ύ-) < ύστε-ρινός (µε 
συγκοπή τού -ι-) < αρχ. ύστερος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ινός (πβ. 
κ. τωρ-ινός, αλλοτ-ινός)]. 

στέρξιµο (το) → στέργω 
στεροειδές (το) ΧΗΜ. καθεµιά από τις οργανικές χηµικές ενώσεις, 

των οποίων το µόριο περιέχει 17 άτοµα άνθρακα και οι οποίες παί-
ζουν ρόλο ορµονών. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. steroid, από συµφυρµό τού ουσ. 
sterol και τού επιθήµατος -oid (< -οειδής). Το αγγλ. sterol έχει απο-
σπαστεί από συνθ. τού τύπου chole-sterol «χοληστερόλη» και ανάγε-
ται στο επίθ. στερεός]. 

στερρός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) στερεός. — στερρώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. στερεός]. 

στέρφος, -α, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) 1. (για θηλυκά ζώα) αυτός που είναι 
στείρος ΑΝΤ. γόνιµος 2. (για έδαφος) αυτός που είναι άγονος: ~ κτή-
µα (που τα δέντρα του δεν καρπίζουν) ΑΝΤ. γόνιµος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
στέριφος (µε συγκοπή τού -ι-) < θ. στερ- (βλ. λ. στείρος) + παραγ. 
επίθηµα -(ι)φος (πβ. κ. ελα-φος, ερ-ιφος)]. 

στερώ ρ. µετβ. {στερείς... | στέρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (~ 
κάποιου | από κάποιον κάτι) εµποδίζω (κάποιον) να απολαύσει (ένα 
αγαθό)· του αφαιρώ (κάτι που έχει) ή του αρνούµαι (κάτι που θέλει 
και ελπίζει να έχει): το καθεστώς στερεί από τους πολίτες στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα || ~ από τα παιδιά το παιχνίδι || ο πόλεµος του 
στέρησε τον πατέρα (σκοτώθηκε ο πατέρας του στον πόλεµο) ΣΥΝ. 
αποστερώ, αφαιρώ ΑΝΤ. παρέχω, χορηγώ 2. (µεσοπαθ. στερούµαι +αιτ. | 
λόγ. -Ι-γεν.) δεν έχω, µου λείπει (κάποιος/κάτι που έχω ανάγκη ή 
επιθυµώ πολύ): στερήθηκα την οικογένεια µου, σπουδάζοντας χρόνια 
µακριά από την πατρίδα µου || ποτέ δεν στερηθήκαµε το φαγητό ή το 
ρούχο || στερήθηκα τα πάντα για τα παιδιά µου || ~ τις υπηρεσίες 
κάποιου || ~ των βασικών για την επιβίωση αγαθών || µερικοί πολιτικοί 
στερούνται τής κοινής ανθρώπινης λογικής ΑΝΤ. έχω, διαθέτω, 
απολαµβάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπίπτω, παρώνυµο. [ETYM. < αρχ. 
στερώ (-έω), παραλλ. τ. τού αρχαιότ. στέροµαι «στερούµαι» (µε 
µεταπλασµό κατά τα συνηρηµένα), αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε µέσ. 
ιρλ. serb «κλοπή» (< *ster-wä), γοτθ. stilan «κλέβω», αρχ. αγγλ. stelan 
(> αγγλ. steal) κ.ά.]. 

στέφανα (τα) {στεφάνων} τα γαµήλια στεφάνια: θ' αλλάξουµε ~)θα 
παντρευτούµε) || καλά στέφανα! (ευχή προς τους αρραβωνιασµένους 
για τον γάµο τους). [ΕΤΥΜ. < στέφανος (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους]. 

στεφάνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λόγ.) οτιδήποτε περιβάλλει κάτι κυ-
κλικά: - βαρελιού | τροχού ΣΥΝ. γύρος 2. ΑΘΛ. (στην καλαθοσφαίριση) 
ο µεταλλικός δακτύλιος τού καλαθιού στον οποίο προσδένεται το δί-
χτυ 3. BOT. το σύνολο των πετάλων άνθους 4. ΑΝΑΤ. το τµήµα τού δο-
ντιού που καλύπτεται από αδαµάντινη ουσία και προβάλλει από τα 
ούλα ΣΥΝ. µύλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στέφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άνη (πβ. κ. χο-άνη, λεκ-
άνη)]. 

στεφανηφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που φέρει στεφάνι, στεφα-
νωµένος: ~ έφηβοι προπορεύονταν στην ιερή ποµπή των µυστηρίων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στεφάνη + -φόρος < φέρω]. 

στεφανηφορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {στεφανηφορείς...- µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (λόγ.-σπάν.) φορώ στεφάνι, είµαι στεφανωµένος. — στεφα-
νηφορία (η) [αρχ.]. 

στεφάνι (το) {στεφαν-ιού | -ιών} 1. πλέγµα κυκλικού σχήµατος από 
φυλλοφόρα κλαδιά ή και άνθη: το έπαθλο για τους ολυµπιονίκες στην 
αρχαιότητα ήταν ένα ~ ελιάς || φόρεσε ~ στα µαλλιά || την Πρω-
τοµαγιά υπάρχει το έθιµο να πλέκουν στεφάνια από αγριολούλουδα 
και να τα κρεµούν στην πόρτα τού σπιτιού ΣΥΝ. στέφανος 2. η απο-
µίµηση τού παραπάνω πλέγµατος: χρυσό ~ || ακάνθινο ~ (αυτό που 
φόρεσαν στον Χριστό κατά τη Σταύρωση) ΣΥΝ. στέφανος 3. (α) (ειδι-
κότ.) καθένα από τα δύο λευκά οµοιώµατα στεφανιού (σηµ. 1), που 
χρησιµοποιούνται στην τελετή τού γάµου: ο κουµπάρος αλλάζει τα ~ 
στο ζευγάρι || βάζω ~ (παντρεύοµαι) ΣΥΝ. στέφανα (τα) (β) (λαϊκ.-συ-
νεκδ.) ο γάµος: την έχει χωρίς ~ (ζει µαζί της χωρίς να την έχει πα-
ντρευτεί) || σέβοµαι το ~ µου (είµαι πιστός/-ή στη/στον σύζυγο µου) || 
πατώ το - µου (διαπράττω συζυγική απιστία) (γ) (ο/η) σύζυγος 4. το 
σχετικά µεγάλο πλέγµα από άνθη, συνήθ. µε ξύλινο υποστήριγµα, µε 
το οποίο τιµάται νεκρός: καταθέτω - στο µνηµείο των πεσόντων | 
στον τάφο τού τιµώµενου νεκρού || στέλνω - στην κηδεία κάποιου 5. 
(καθηµ.) η στεφάνη (βλ.λ.): το - τού βαρελιού || η µπάλα χτύπησε στο 
~ (τού καλαθιού). — (υποκ.) στεφανάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
στεφάνων, υποκ. τού αρχ. στεφάνη]. 

Στεφάνια (η) γυναικείο όνοµα. 
στεφανιαιογραφία (η) {στεφανιαιογραφιών} ΙΑΤΡ. ακτινολογική 

εξέταση των στεφανιαίων αρτηριών τής καρδιάς για τον εντοπισµό 
προβληµάτων και για τη µελέτη τής φυσιολογίας των αγγείων τού 
µυοκαρδίου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. coronarographie (νόθο 
συνθ.)]. 

στεφανιαίος, -α, -ο 1. ΑΝΑΤ. (α) στεφανιαία αρτηρία καθεµιά από τις 
αρτηρίες που αποτελούν κλάδους τής αορτής και τροφοδοτούν το 
µυοκάρδιο µε οξυγονωµένο αίµα (β) στεφανιαία αγγεία οι στεφανι-
αίες αρτηρίες και φλέβες και οι κλάδοι τους 2. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε τη στεφανιαία αρτηρία ή µε τα στεφανιαία αγγεία (β) 
στεφανιαία ανεπάρκεια πάθηση που προκαλείται από περιορισµένη 
παροχή αίµατος προς το µυοκάρδιο και εκδηλώνεται ως στηθάγχη ή 
έµφραγµα τού µυοκαρδίου (καρδιακό επεισόδιο) (γ) στεφανιαία νό-
σος δυσλειτουργία ή βλάβη τού µυοκαρδίου, που προκαλείται από 
στένωση ή απόφραξη µίας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών 
(κατ' επέκτ.) κάθε καρδιακή προσβολή (δ) στεφανιαίος κόλπος το 
άνοιγµα από το οποίο εισέρχεται στον δεξιό κόλπο τής καρδιάς το αί-
µα που βγαίνει από το µυοκάρδιο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στεφανιαίος < αρχ. στέφανος + επίθηµα -ιαϊος. o ια-
τρ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. coronary]. 

στεφάνιο (το) {στεφανί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. σηµείο τού κρανίου που βρί-
σκεται στη σύµπτωση τής στεφανιαίας ραφής και τής άνω κροταφι-
κής χώρας. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. stephanion < µτγν. στεφάνιον, υποκ. τού αρχ. 
στέφανος], 

στεφανοθήκη (η) [1892] {στεφανοθηκών} η θήκη µέσα στην οποία 
φυλάσσονται τα νυφικά στέφανα. 

Στέφανος (ο) {-ου κ. -άνου} 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας: ο πρωτοµάρτυρας ~ 2. όνοµα παπών τής Ρωµαιο-
καθολικής Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 4. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < στέφανος (βλ.λ.). Το όν. έχει σηµειώσει, υπό διά-
φορες µορφές, ευρεία διάδοση στις ευρωπ. γλώσσες: αγγλ. Stephen, 
Steven, γαλλ. Etienne, ισπ. Stefano, ουγγρ. Istvân, γερµ. Stefan κ.ά.]. 

στέφανος (ο) {στεφάν-ου | -ων} 1. (λόγ.) το στεφάνι, κυρ. ως διάδηµα 
ή έπαθλο: τιµητικός ~||~ τής νίκης || κατάθεση στεφάνου στο µνηµείο 
τού Αγνώστου Στρατιώτου· ΦΡ. ακάνθινος στέφανος βλ. λ. 
ακάνθινος2. (µτφ.) η ηθική ανταµοιβή για εξέχουσα πράξη: ~ αρετής 
| δόξας | ανδρείας 3. ΑΝΑΤ. κάθε στεφανοειδής σχηµατισµός 4. ΙΑΤΡ. 
εξάνθηµα στα όρια τού µετώπου και τού τριχωτού τής κεφαλής, που 
µοιάζει µε στέφανο. [ΕΤΥΜ αρχ. < στέφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ανος]. 

στεφανώνω ρ. µετβ. {στεφάνω-σα, -θηκα, -µένος) 1. φορώ στεφάνι σε 
(κάποιον): κατά την αρχαιότητα στεφάνωναν τους ολυµπιονίκες µε 
δάφνινο στεφάνι ΣΥΝ. στέφω 2. (ειδικότ.) φορώ τα νυφικά στεφάνια 
(σε νεόνυµφους), παντρεύω: τον έχει στεφανώσει ο ξάδελφος του 3. 
(µτφ.) βρίσκοµαι πάνω από κάτι σαν στεφάνι: το ουράνιο τόξο στε-
φάνωνε το βουνό 4. (µεσοπαθ. στεφανώνοµαι) τελώ τους γάµους µου, 
παντρεύοµαι: της υποσχέθηκε ότι θα τη στεφανωθεί || (µεσοπαθ.) 
στεφανώθηκαν σε ένα εκκλησάκι. — στεφάνωµα (το) [αρχ.] κ. στε-
φάνωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. στεφανώ (-όω) < στέφανος 
(βλ.λ.)]. 

στεφανωτος, -ή, -ό 1. (λαϊκ.) στεφανωµένος (µε στεφάνι γάµου) 
2. στεφανωτή (η) η σύζυγος. 

στέφω ρ. µετβ. {έστεψα, στέφθηκα (λόγ. εστέφθην, -ην, -η...), εστεµµέ-
νος} 1. (λόγ.) στεφανώνω: έστεψαν τους νικητές µε δάφνινα στεφάνια 
|| (µεσοπαθ.) (µτφ.) η προσπάθεια µας στέφθηκε από επιτυχία 2. το-
ποθετώ τα στέφανα στο κεφάλι τού γαµπρού και τής νύφης κατά το 
µυστήριο τού γάµου- κυρ. µεσοπαθ.: «στέφεται ο δούλος τού Θεού...» 
3. τοποθετώ στέµµα στο κεφάλι (ηγεµόνα) κατά την τελετή τής ανάρ 
ρησης του στον θρόνο: τα Χριστούγεννα τού 800 µ.Χ. ο Πάπας έστε 
ψε τον Καρλοµάγνο αυτοκράτορα 4. (ειδικότ. το µεσοπαθ. στέφοµαι) 
ανακηρύσσοµαι: µια οµάδα στέφεται πρωταθλήτρια 5. (η µτχ. εστεµ 
µένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *steb(h)- «στηρίζω, συγκρατώ» (αν το ρ. είχε αρχι-
κή σηµ. «περιβάλλω, περικλείω»), πβ. σανσκρ. stabhnäti «συγκρατώ, 
τοποθετώ, στηρίζω», sta-m-bha- «στήριγµα, στύλος», λιθ. sta-m-bas 
«κορµός, στέλεχος» (µε έρρινο ένθηµα) κ.ά. Η λ. εµφανίζει παρόµοια 
σηµασιολ. πορεία µε το αρχ. άµπυξ «διάδηµα» (< άν)α)- + -πυκ- < 
επίρρ. πύκα «συµπαγώς, σταθερά»), είναι δε πιθ. η περαιτέρω σύνδε-
ση της µε το ρ. στέµβω (βλ. λ. στόµφος)]. 

στέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) 1. (λόγ.) η τελετουργική τοποθέτη-
ση στεφάνου στο κεφάλι κάποιου: η ~ των νικητών ΣΥΝ. στεφάνωµα 
2. (συνεκδ.) η τελετή τού γάµου, κατά την οποία στέφεται το νιόπα-
ντρο ζευγάρι: η ~ θα γίνει στην εκκλησία τού Αγίου Νικολάου 3. η 
επίσηµη τελετή κατά την οποία τοποθετείται το στέµµα στο κεφάλι 
νέου βασιλιά (ως συµβολική πράξη ενθρονίσεώς του): η ~ του βασι-
λιά | τής βασίλισσας θα τελεστεί αύριο. [ΕΤΥΜ < µτγν. στέψις < αρχ. 
στέφω]. 

στηθάγχη (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. έντονος πόνος στο στήθος, ο 
οποίος άλλοτε είναι διάχυτος στη γύρω περιοχή και άλλοτε γίνεται 
αισθητός ως έντονη πίεση στην περιοχή τής καρδιάς, συχνά µαζί µε 
ένα αίσθηµα ασφυξίας· συνήθ. εντοπίζεται πίσω από το στέρνο, αλ-
λά µερικές φορές επεκτείνεται και στον λαιµό, στην πλάτη ή και στα 
άνω άκρα, προκαλείται από ισχαιµία τού µυοκαρδίου, εκδηλώνεται 
σε περιπτώσεις µεγάλης σωµατικής προσπάθειας ή εξάντλησης και 
υποχωρεί µε ξεκούραση ή µε τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης. — στη-
θαγχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; < στήθος + -άγχη < άγχω, απόδ. τού νεολατ. 
angina pectoris]. 



στηθαίο 1654 στηρίζω 
 

στηθαίο (το) [µτγν.] προστατευτικό κατασκεύασµα (ξύλινο, κτιστό ή 
µεταλλικό), ύψους περίπου ώς το στήθος, στα άκρα γέφυρας, εξώστη 
κ.λπ. ΣΥΝ. παραπέτο, θωράκιο. 

στηθικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το στήθος 2. (για 
πρόσ.) φυµατικός. 

στηθοδέρνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} στηθο-
κοπιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

στηθόδεσµος (ο) [µτγν.] {-ου κ. -έσµου | -ων κ. -έσµων, -ους κ. -
έσµους) 1. το εσώρουχο που συγκρατεί προς τα πάνω το γυναικείο 
στήθος ΣΥΝ. σουτιέν 2. ΙΑΤΡ. ορθοπεδικό όργανο που περιβάλλει τον 
κορµό και τη λεκάνη ώς τους ώµους για τη στήριξη τής σπονδυλικής 
στήλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 

στηθοκοπιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {στηθοκοπήθηκα} (εκφραστ.) χτυπώ 
το στήθος µου από λύπη ή απελπισία ΣΥΝ. στηθοδέρνοµαι, χτυπιέµαι. 
— στηθοκόπηµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < στήθος + -
κοπιέµαι < -κόπος (< κόπτω)]. 

στηθόπονος (ο) ΙΑΤΡ. ο πόνος στο στήθος. 
στήθος (το) {στήθ-ους | -η (λαϊκ. -ια), -ών} 1. το πρόσθιο µέρος τού 

θώρακα ανθρώπων ή ζώων: έβαλα το αφτί µου στο ~ του, για ν'ακού-
σω την καρδιά του || (κ. στον πληθ.) προτάσσω τα - µου (προβάλλω 
αντίσταση) || ~ µε ~ (για συγκρούσεις σώµα µε σώµα)· ΦΡ. µε διαφο-
ρά στήθους µε πολύ µικρή διαφορά (προκειµένου για αγώνες δρό-
µου, όπου ο νικητής κόβει το νήµα µε ελάχιστη διαφορά από τον επό-
µενο) 2. (συνεκδ.) ολόκληρος ο θώρακας και τα όργανα που περι-
κλείει 3. οι µαστοί τής γυναίκας και το τµήµα τού θώρακα που βρί-
σκεται πάνω από αυτούς: έχει ωραίο | στητό | πεσµένο ~ || (συχνά κ. 
στον πληθ.) αλαβάστρινα | πληθωρικά | πλαδαρά - 4. (κ. στον πληθ.) 
η έδρα των συναισθηµάτων και των παθών: έχω στο ~ µου σεβντά 
ΣΎΝ. καρδιά, φυλλοκάρδια 5. (για πουλιά) η λευκή σάρκα που βρί-
σκεται γύρω από το στέρνο: απ'το κοτόπουλο προτιµάτε µπούτι ή ~; • 
ΦΡ. από στήθους (άπό στήθους, Σωκρ. Σχολαστ. Εκκλ. Ιστορία 7, 22, 
6) απέξω, εντελώς µνηµονικά: λέω | ξέρω | µαθαίνω το ποίηµα ~. — 
(υποκ.) στηθάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στήθος, µε δυσερµήνευτο παραγ. επίθηµα -θος. Η λ. εί-
ναι αβεβ. ετύµου και δεν φαίνεται δυνατή η ένταξη της στην ετυµολ. 
οικογένεια τού αρχ. ΐ-στη-µι, επειδή εµφανίζει αρχαϊκό -η- (και όχι -
à- ή -α-, σύµφωνα µε τις µεταπτωτικές βαθµίδες τού Γ-στη-µι, λ.χ. ϊ-
στα-µαι, αόρ. στή-ναι). Πιθανότερη η σύνδ. µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου στήνιον στήθος, που συνδ. µε σανσκρ. stana- «στήθος γυ-
ναίκας», αρµ. stin (< *steno) κ.ά. Κατά την ίδια εκδοχή, η λ. στήθος 
έχει σχηµατιστεί κατ' αναλογίαν προς τα πλήθος - planus (λατ.), άρα 
και *στήνος - στήθος]. 

στηθοσκοπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
των οργάνων τού θώρακα µε στηθοσκόπιο. — στηθοσκοπικός, -ή, -ό 
[1853]. 

στηθοσκόπιο (το) [1849] {στηθοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ιατρικό όργανο 
που χρησιµοποιείται για την ακρόαση των ήχων που παράγονται 
στην καρδιά ή στους πνεύµονες. 
[ΕΤΎΜ. < στήθος + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά-
ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéthoscope]. 

στηθοσκοπω ρ. µετβ. [1889] {στηθοσκοπείς... | στηθοσκόπησα} (για 
γιατρό) εξετάζω (ασθενή) µε στηθοσκόπιο. 

στηθούρι (το) {στηθουρ-ιού | -ιών) (λαϊκ. για σφάγια) η σάρκα γύρω 
από το στέρνο. [ΕΤΥΜ < στήθος + παραγ. επίθηµα -ούρι, πβ. κ. µνηµ-
ούρι]. 

στήλη (η) {στηλών} 1. µεγάλη επιµήκης πλάκα, όρθια τοποθετηµένη, 
ως µνηµείο ή ως διακοσµητικό στοιχείο 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η µνηµειακού χα-
ρακτήρα, συνήθ. πέτρινη, όρθια στηµένη πλάκα, που µπορούσε να εί-
ναι λεία ή καλλιτεχνικώς επεξεργασµένη (µε ανάγλυφη παράσταση 
κ.λπ.): επιτύµβια | αναθηµατική | ψηφισµατική | τιµητική ~ 3. 
(εσφαλµ.) ο στύλος· κυρ. στη ΦΡ. οι στήλες τού Ολυµπίου ∆ιός (αντί 
τού ορθού οι στύλοι τού Ολυµπίου ∆ιός, αρχαιολογικός χώρος στο κέ-
ντρο των Αθηνών) 4. (+γεν.) οποιοδήποτε σώµα µε ψηλό και στενό 
σχήµα αποτελούµενο από συγκεκριµένη ύλη: ~ καπνού· ΦΡ. (µτφ.) 
µένω στήλη άλατος µένω εντελώς ακίνητος από έντονη έκπληξη 5. 
(α) ΤΥΠΟΓΡ. καθένα από τα κατακόρυφα τµήµατα στα οποία διαιρεί-
ται η σελίδα βιβλίου, εφηµερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου: το 
κείµενο είναι γραµµένο σε τρεις ~ (τρίστηλο) (β) (συνεκδ.) τµήµα εφη-
µερίδας ή περιοδικού ειδικά αφιερωµένο σε συγκεκριµένο θέµα: κο-
σµική | καλλιτεχνική | αθλητική ~ 6. ΝΑΥΤ. σχηµατισµός πολεµικών 
πλοίων τοποθετηµένων στην ίδια ευθεία και σε ίσες αποστάσεις µε-
ταξύ τους 7. ΑΝΑΤ. σπονδυλική στήλη βλ. λ. σπονδυλικός Β. ΗΛΕΚΤΡ. 
ηλεκτρική στήλη κατασκευή αποτελούµενη από πολλά ηλεκτρικά 
στοιχεία, που συνδέονται µεταξύ τους κατά σειρά και παράγουν ηλε-
κτρικό ρεύµα ΣΥΝ. µπαταρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; < αρχ. 
στήλη/ στάλα (δωρ.) | στάλλο (αιολ.) < *στάλ-να)µε σί-γηση τού -ν- και 
αντέκταση στους δύο πρώτους τ., ενώ το αιολ. στάλ-λα εµφανίζει 
προχωρητική αφοµοίωση) < θ. σταλ- (συνεσταλµ. βαθµ.) τού ρ. στέλλω 
(βλ. κ. στέλνω), πβ. κ. απρφ. παθ. αορ. β' σταλ-ήναι. Η λ. συνδ. επίσης 
µε αρχ. γερµ. stollo «στήριγµα», λατ. stolo, -ônis «κλαδί, παραφυάδα», 
λετ. stulms «κορµός δέντρου» κ.ά. Στη βιβλική αφήγηση σχετικά µε 
την καταστροφή των Σοδόµων» και Γοµόρρων οφείλεται η φρ. µένω 
στήλη άλατος. Καθώς ο Λωτ και η οικογένεια του αποµακρύνονταν 
από την πόλη έπειτα από θεϊκή εντολή, η σύζυγος του -παρά τη ρητή 
προειδοποίηση- κοίταξε πίσω λαχταρώντας τα υλικά αγαθά που είχε 
εγκαταλείψει: και έπέβλεψεν η γυνή αυτού εις τα οπίσω και εγένετο 
στήλη άλατος (Π.∆. Γένεσις 19, 26)]. 

στήλες - στύλοι. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν λίθινες κατασκευές 
διαφορετικού τύπου, σχήµατος και χρήσεως. Η λ. στήλη (πληθ. 

στήλες) δήλωνε την επιτύµβια ή αναθηµατική πλάκα που έστηναν 
σε τάφους ή σε δηµόσιους χώρους και πάνω στην οποία χάραζαν 
παραστάσεις ή επιγραφές διαφόρου περιεχοµένου. Η λ. στύλος 
(πληθ. στύλοι) δήλωνε την κολόνα, τους κίονες που αποτελούσαν 
αρχιτεκτονικά µέλη ναών, στοών, οικοδοµηµάτων κ.τ.ό. Σύµφωνα 
µε τη διάκριση αυτή, είναι προφανές ότι είναι ορθότερο να µιλάµε 
για «τους στύλους τού (ναού) τού Ολυµπίου ∆ιός» και όχι για «τις 
στήλες τού Ολυµπίου ∆ιός». 

στηλιτεύω ρ. µετβ. {στηλίτευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα)} κατακρίνω 
µε δριµύτητα: ένας διανοούµενος που στηλιτεύει την κοινωνική απά-
θεια || «ο εισαγγελέας τού Αρείου Πάγου στην εισήγηση του στηλιτεύει 
την τοκογλυφική τακτική τού ανατοκισµού που χρόνια τώρα 
ακολουθείται από τις τράπεζες» (εφηµ.) ΣΥΝ. καυτηριάζω ΑΝΤ. επαι-
νώ, εγκωµιάζω. — στηλίτευση (η) [µεσν.], στηλιτευτής (ο) [µεσν.], 
στηλιτευτικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αναγράφω σε στήλη το όνοµα κάποιου, µε 
σκοπό να τον εκθέσω δηµοσίως και να τον στιγµατίσω», < αρχ. στη-
λίτης «ο δηµοσίως αναγεγραµµένος σε στήλη ως άτιµος» (βλ.λ.)]. 

στηλίτης (ο) {στηλιτών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. Ο στυλίτης · 2. ΙΣΤ. (στην αρχαι-
ότητα) ο πολίτης τού οποίου το όνοµα γραφόταν πάνω σε στήλη προς 
διασυρµό του. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < στήλη + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. 
όπλ-ίτης]. 

-στηλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
αυτόν που αποτελείται ή καταλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό 
στηλών: οκτάστηλος τίτλος εφηµερίδας || (το ουδ. ως ουσ.) τα µονό-
στηλα των εφηµερίδων. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το ουσ. στήλη]. 

στηµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει στηθεί" (µτφ.) 2. αυτός τού οποίου 
το ύφος, η έκφραση δεν χαρακτηρίζεται από φυσικότητα αλλά από 
επιτήδευση: ήταν πολύ ~ στην εκποµπή που εµφανίστηκε 3. αυτός 
τού οποίου η εξέλιξη και το αποτέλεσµα έχουν προκαθοριστεί εν 
αγνοία των ενδιαφεροµένων: ~ τηλεοπτική εκποµπή | αθλητικός αγώ-
νας/ δουλειά ΣΥΝ. φτειαχτός, προσχεδιασµένος, συµφωνηµένος, σκη-
νοθετηµένος, σικέ· ΦΡ. (οικ.) την έχω στηµένη (στη γωνία) (σε κά-
ποιον) βλ. λ. στήνω. 

στήµονας (ο) {στηµόνων} BOT. καθένα από τα επιµήκη αρσενικά 
αναπαραγωγικά όργανα τού άνθους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στήµων, -όνος, τεχν. όρ., < θ. στη- (τού ρ. ΐ-στη-µι | ϊ-
στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µων (εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού 
επιθήµατος -men, πβ. κ. µνή-µων, λί-µν-η, στά-µν-ος). Η λ. ανήκε στη 
λεξιλογική οικογένεια όρων τής ραπτικής, όπως επιβεβαιώνεται και 
από την αρχική της σηµ. «νήµα, κλωστή», και συνδ. µε λατ. stamen 
«στήµονας, νήµα», σανσκρ. sthàman- «τόπος διαµονής, εγκατάστα-
ση» κ.ά.]. 

στηµόνι (το) {στηµον-ιού | -ιών} το νήµα τού αργαλειού που εκτείνε-
ται κατά µήκος του και διαπλέκεται µε το υφάδι κατά την ύφανση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στηµόνιον, υποκ. τού στήµων, -όνος (βλ.λ.)]. 

στηµονιάζω ρ. µετβ. {στηµόνιασα} τοποθετώ το στηµόνι στον αργαλειό. 
— στηµόνιασµα (το). 

στήνω ρ. µετβ. {έστησα, στή-θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ (κάτι/κάποιον) 
όρθιο: έστησε στο µπαλκόνι το κοντάρι τής σηµαίας- ΦΡ. (α) στήνω 
(κάποιον) στον τοίχο βλ. λ. τοίχος (β) (µτφ.) στήνω αφτί βλ. λ. αφτί (γ) 
στήνω (κάποιον) στα έξι | τρία µέτρα κατηγορώ (κάποιον), συνήθ. 
άδικα και µε επιθετικό τρόπο 2. ανεγείρω: - µνηµείο | άγαλµα 3. 
εγκαθιστώ: ~ σκηνές/ καταυλισµό 4. ιδρύω, δηµιουργώ: ~ επιχείρηση 
| εταιρεία 5. (καθηµ.) οργανώνω: ~ θεατρική παράσταση || ~ ενέδρα | 
παγίδα | µηχανή σε κάποιον || ~ εφηµερίδα | έντυπο 6. (κακόσ.) οργα-
νώνω κάτι προκαθορίζοντας την εξέλιξη ή το αποτέλεσµα, χωρίς να 
το γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι: έστησαν γραπτό διαγωνισµό και συ-
νέντευξη για να προσλάβουν τον δικό τους υποψήφιο || ~ ποδοσφαι-
ρικό αγώνα | δίκη ΣΥΝ. προσχεδιάζω 7. αρχίζω: ~ καβγά | χορό | γλέντι 
|| εκεί στήνουν το σκηνικό για µια µελλοντική σύγκρουση στην περιοχή 
8. (για µηχανήµατα, κατασκευές) συναρµολογώ, µοντάρω: ~ εργαλείο 
| σκαλωσιά | ικρίωµα | πλατφόρµα 9. κάνω (κάποιον) να περιµένει για 
πολλή ώρα σε ραντεβού λόγω δικής µου καθυστέρησης ή δεν 
πηγαίνω καθόλου σε αυτό: µε έστησε µια ώρα µες στο κρύο· ΦΡ. 
(οικ.) (α) τη στήνω παίρνω θέση περιµένοντας κάποιον/κάτι: επειδή 
δεν ήξερα τι ώρα θα έβγαινε, την έστησα έξω από την πόρτα του το 
πρωί και περίµενα (β) την έχω στήσει | στηµένη (στη γωνία) (σε κά-
ποιον) παραµονεύω, καιροφυλακτώ, για να κάνω κακό (σε κάποιον): 
του την είχαν στήσει και όταν πλησίασε, τον ξυλοφόρτωσαν || µου την 
έχουν στηµένη- περιµένουν πότε θα κάνω ένα λάθος, για να µε 
διώξουν 10. (µεσοπαθ. στήνοµαι) (εκφραστ.) παίρνω θέση περιµένο-
ντας (κάποιον/κάτι, συνήθ. για πολλή ώρα): όλος ο κόσµος στήθηκε 
µπροστά στις τηλεοράσεις του, για να δει τον αγώνα || είµαι στηµένος 
εδώ απ' τις 3.00 και σε περιµένω · 11. (η µτχ. στηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ έστησα τού µτγν. ίστάνω (< αρχ. ί'στηµι | 
ΐσταµαι, βλ.λ.), κατά το σχήµα αµάρτησα - άµαρτάνω, έφθασα -
φθάνω, έχυσα - χύνω]. 

στήριγµα (το) [αρχ.] {στηρίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε λει-
τουργεί ως µέσο στήριξης ΣΥΝ. (λόγ.) έρεισµα 2. (µτφ.) (α) η ηθική 
συµπαράσταση, η βοήθεια: δεν βρήκε πουθενά - στη δύσκολη ώρα (β) 
το πρόσωπο στού οποίου τη βοήθεια βασίζεται κανείς: αναζητούσε 
στη ζωή του ένα ~ ΣΥΝ. βοηθός, συµπαραστάτης, προστάτης. 

στηρίζω ρ. µετβ. {στήρι-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος} 1. κρα-
τώ (κάποιον/κάτι) σε σταθερή θέση: στήριξα τον παππού, να µην πέ-
σει χάµω || µεγάλες κολόνες στήριζαν τη στοά || (µεσοπαθ.) το βάζο | 
η γλάστρα | η κορνίζα στηρίζεται σε µια βάση ΣΥΝ. υποβαστάζω 2. 
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ακουµπώ (κάτι) σταθερά (κάπου), στερεώνω: ~ τη σκάλα στον τοίχο | 
τους αγκώνες στο τραπέζι | το κεφάλι στον αγκώνα | την πλάτη στον 
τοίχο 3. ενισχύω σωµατικά, στυλώνω: φάε κάτι, να σε στηρίξει 4. 
(µτφ.) ενισχύω, βοηθώ: οι γονείς | οι φίλοι | οι συγγενείς του τον στή-
ριξαν στις δύσκολες στιγµές || δύσκολα επιβιώνεις σήµερα, όταν δεν 
έχεις ανθρώπους να σε στηρίξουν || µε στήριξε ηθικά και υλικά || -
οικονοµικά ένα εγχείρηµα | µια προσπάθεια 5. (µτφ.) παρέχω υπο-
στήριξη: τον υποψήφιο δήµαρχο θα στηρίξουν τα δύο µεγάλα κόµ-
µατα || η αντιπολίτευση στήριξε τους χειρισµούς τής κυβέρνησης στα 
κρίσιµα εθνικά θέµατα || ~ τις επιλογές | τις προσπάθειες κάποιου || ~ 
ένα αίτηµα | µια απόφαση· ΦΡ. στηρίξου πάνω µου! βασίσου σε µένα, 
έχε µου εµπιστοσύνη: Μη σε απασχολεί τίποτα για την υπόθεση σου. 
Θα τα τακτοποιήσω όλα εγώ. ~! 6. (µεσοπαθ. στηρίζοµαι) βασίζοµαι, 
έχω ως (ηθικό, υλικό) στήριγµα κάποιον/κάτι: στα πρώτα του 
επιχειρηµατικά βήµατα στηρίχθηκε στην πείρα ανθρώπων που εµπι-
στευόταν || η εταιρεία στηρίζεται στην προηγούµενη τεχνογνωσία και 
τεχνολογία και στο εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει || στη-
ρίζεται στις δικές του δυνάµεις 7. (µτφ.) βασίζω, θεµελιώνω: στήριξε 
τις απόψεις του σε ακλόνητα επιχειρήµατα || ~ τις αξιώσεις µου σε 
συγκεκριµένο σκεπτικό || ~ τις ελπίδες µου στον γυιο µου. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< θ. στηρ- (που µαρτυρείται στη «γλώσσα» τού Ησυχίου στήρα· τά 
λίθινα πρόθυρα), εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *ster- «σταθερός, 
αµετακίνητος, συµπαγής» (βλ. λ. στερεός)]. 

στηρικτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει για στήριξη: ~ όρ-
γανα. 

στήριξη (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} 1. η χρήση βοηθητι-
κών µέσων, ώστε να επιτυγχάνεται η ευστάθεια ή η διατήρηση πράγ-
µατος σε όρθια θέση: τα σεισµόπληκτα σπίτια έχουν ανάγκη στήριξης 
µε υποστυλώµατα || ο ιστός τής οµπρέλας θαλάσσης τοποθετείται σε 
πλαστική βάση στηρίξεως || η ~ τού κότσου γίνεται µε τσιµπιδά-κια || 
κατά τη διάρκεια τής γυµναστικής το στήθος χρειάζεται επιπλέον ~ µε 
έναν αθλητικό στηθόδεσµο 2. η τοποθέτηση αντικειµένου σε τέτοια 
θέση, ώστε να µείνει σταθερό σε µια θέση ή να µην πέσει: η ~ τής 
σκάλας στον τοίχο || η σωστή ~ τής πλάτης σε εργονοµικό κάθισµα || η 
~ τού κεφαλιού στο προσκέφαλο καθίσµατος αυτοκινήτου || η ~ τού 
κορµού µε τα χέρια στο δάπεδο για την εκτέλεση ασκήσεων 
γυµναστικής 3. (µτφ.) η παροχή βοήθειας, η ενίσχυση: οικονοµική | 
ηθική | τεχνική ~ || στις δύσκολες στιγµές είχε ~ από τις φίλες της || 
κέρδισε τις εκλογές, γιατί είχε τη ~ τού µεγαλύτερου µέρους τού Τύπου 
|| παρέχω - στις επιλογές κάποιου || η Κεντρική Τράπεζα πήρε µέτρα 
για τη ~ τού εθνικού νοµίσµατος 4. (ειδικότ.) η θεωρητική | λογική 
θεµελίωση: η ~ µιας πρότασης σε λογικά επιχειρήµατα || η βιβλιο-
γραφική ~ των επιχειρηµάτων κάποιου || η άποψη του δεν έχει επαρ-
κής θεωρητική και πειραµατική ~. 

στήσιµο (το) {στησίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η τοποθέτηση σε σταθερή 
βάση και όρθια θέση: το ~ τής σηµαίας στην κορυφή τού βουνού 2. η 
σταθερή εγκατάσταση: το ~ των σκηνών || το - τής κεραίας ενός τη-
λεοπτικού σταθµού 3. η όλη οργάνωση: το ~ µιας επιχείρησης | ενός 
µαγαζιού | µιας εκδήλωσης 4. η συναρµολόγηση ή η σύνθεση στοι-
χείων, ώστε να πάρει κάτι την οριστική του µορφή: το ~ τού σκηνι-
κού || το ~ σελίδας | µακέτας | εξωφύλλου 5. ο τρόπος µε τον οποίο 
στέκεται και εµφανίζεται (κάποιος): το ~ της δεν είναι καλό- πρέπει 
ν'αλλάξει στυλ || οι χορευτές τού τανγκό πρέπει να έχουν άψογο ~ 6. 
(ειδικότ.) η απουσία φυσικότητας στην εµφάνιση και την κίνηση 
(κάποιου): αποφεύγει το - όταν εµφανίζεται στην τηλεόραση · 7. το να 
αφήνει κανείς κάποιον να περιµένει πολλή ώρα κάπου: αντιπαθώ το 
~, γι ' αυτό φρόντισε να έρθεις στο ραντεβού στην ώρα σου · 8. ο 
προκαθορισµός (αποτελέσµατος, εξέλιξης) εν αγνοία των ενδιαφερο-
µένων: το ~ ποδοσφαιρικών αγώνων. 
[ΕΤΥΜ. < θ. στησ- (από τον αόρ. έ-στη-σα τού ρ. στήνω) + παραγ. επί-
θηµα -ιµο, πβ. κ. λύσ-ιµο, δέσ-ιµο]. 

Στησίχορος (ο) {-ου κ. -όρου} αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής (α' 
µισό τού 6ου αι. π.Χ.), ο οποίος έζησε στην Ιµέρα τής Σικελίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που στήνει χορό ή προεξάρχει τού 
χορού», < στησι- (< ρ. ϊστηµι, πβ. αόρ. ε-στησ-α) + χορός]. 

στητός, -ή, -ό 1. (για τη στάση τού σώµατος κάποιου) αυτός που είναι 
όρθιος και τεντωµένος, ευθυτενής: περπατάει ~, σαν να κάνει πα-
ρέλαση 2. (γυναικείο στήθος) που είναι τεντωµένο, σφριγηλό ΑΝΤ. χα-
λαρός, πεσµένος. — στητά επίρρ. [ΕΤΥΜ < στήνω + παραγ. επίθηµα -
τός, πβ. κ. τρω-τός, απ-τός]. 

στια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η εστία, το τζάκι. [ΕΤΥΜ < εστία (βλ.λ.), 
µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε- και συνίζηση]. 

στιβάδα (η) 1. στρώµα οµοειδών πραγµάτων 2. ΦΥΣ.ΧΗΜ. καθεµία 
από τις εκτεταµένες περιοχές που καταλαµβάνουν τα ηλεκτρόνια 
στον χώρο γύρω από τους θετικά φορτισµένους πυρήνες, οι οποίες 
συναποτελούν την περιφερειακή δοµή των ατόµων: τα ηλεκτρόνια 
τής εξωτερικής ~ 3. ΑΝΑΤ. ιστός που αποτελείται απο διάφορα οργα-
νικά στοιχεία και σχηµατίζει υµένα: οι ~ τού κερατοειδούς. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στιβάς, -άδος, αρχική σηµ. «συµπαγές στρώµα», < θ. 
στιβ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.)]. 

στιβάλι κ. στιβάνι (το) {στιβαλ-ιού | -ιών) παπούτσι χωρικού, το 
οποίο καλύπτει την κνήµη ή µέρος της ΣΥΝ. µποτίνι. [ΕΤΥΜ όψιµο 
µεσν. < βεν. stivai, πιθ. < µεσν. λατ. aestiväle < λατ. aestivus 
«θερινός» (< aestas, -ätis «θέρος»), επειδή το συγκεκριµένο υπόδηµα 
συνήθιζαν να το προτιµούν το καλοκαίρι]. 

στιβαρός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από σωµατική δύναµη: ~ 
µπράτσα || (µτφ.) εδώ χρειάζεται ένα ~ χέρι, για να τους βάλει σε τάξη 
|| ~ ηγεσία ΣΥΝ. ρωµαλέος, σφριγηλός, εύρωστος, δυνατός ANT. 

αδύναµος, καχεκτικός. — στιβαρά επίρρ., στιβαρότητα (η) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[EJYM αρχ, αρχική σηµ. «συµπαγής, ογκώδης», < θ. στιβ-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.), πιθ. µέσω αµάρτυρου ουδ. *στίβαρ (πβ. κ. 
βριαρός, σθεναρός)]. 

στίβος (ο) 1. το επίπεδο τµήµα γηπέδου, σταδίου ή ιπποδρόµου, που 
έχει κατάλληλα διαµορφωθεί για την πραγµατοποίηση αθλητικών 
αγώνων 2. (συνεκδ.) το σύνολο των αγωνισµάτων/ τού κλασικού αθλη-
τισµού (άλµατα, δρόµοι, ρίψεις κ.λπ.) που διεξάγονται στον παραπά-
νω χώρο: κλειστός ~ || υγρός ~ (αγωνίσµατα που διεξάγονται σε πισί-
να) 3. (µτφ.) κάθε πεδίο δράσεως που χαρακτηρίζεται από ανταγωνι-
σµό: πολιτικός ~ ΣΥΝ. κονίστρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, στείβω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πεπατηµένη οδός, ίχνος ποδιού», < θ. στιβ-
, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.). Η λ. προσέλαβε στη Ν. 
Ελληνική και τη σηµ. τού αγωνιστικού χώρου, στον οποίο διεξάγο-
νται αθλητικοί αγώνες]. 

στίγµα (το) {στίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σηµάδι που αφήνει στο 
δέρµα έγκαυµα ή τραύµα ή που προέρχεται από παθολογικά αίτια: 
έκανε καθαρισµό προσώπου για να φύγουν τα µαύρα - 2. (γενικότ.) 
(α) κηλίδα συγκεκριµένου χρώµατος: πεταλούδα µε κόκκινα ~ στα 
φτερά της (β) σηµάδι δηλωτικό τής παρουσίας κάποιου, κυρ. στη ΦΡ. 
αφήνω (κάπου | σε κάτι) το στίγµα µου έχω καθοριστική παρουσία 
σε κάτι: η δράση του άφησε το στίγµα της στην ιστορία εκείνης τής 
περιόδου || το γεγονός αυτό άφησε το στίγµα του στην πολιτική ζωή 
τής χώρας 3. (σπάν.) ο λεκές 4. (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί ντροπή ή 
κοινωνική καταδίκη: τα βασανιστήρια αποτελούν - για τον πολιτισµό 
µας || ζει µε το ~ τού φονιά ΣΥΝ. όνειδος, ντροπή 5. το σηµείο στον 
χάρτη που δίνει τη γεωγραφική θέση πλοίου, αεροπλάνου, οχήµατος 
κ.λπ. σε κάθε στιγµή τής πορείας του 6. (µτφ.) η τοποθέτηση κάποιου, 
η στάση του σε συγκεκριµένο ζήτηµα: το πολιτικό ~ τού δηµάρχου· 
ΦΡ. δίνω το στίγµα µου διευκρινίζω τη στάση µου, τοποθετούµαι σε 
κάποιο θέµα: ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγµα τής κυβερνητικής 
πολιτικής στον αγροτικό τοµέα 7. ΙΑΤΡ. παθολογικό χαρακτηριστικό, 
που µεταδίδεται στους απογόνους: ~ µεσογειακής αναιµίας · 8. 
ΓΛΩΣΣ. το γράµµα ς ως έκτο γράµµα τού αρχαίου ελληνικού 
αλφαβήτου· στην αρίθµηση αντικαθίσταται συνήθ. µε το στ · 9. BOT 
το υψηλότερο ακραίο τµήµα τού υπέρου των αγγειόσπερµων φυτών, 
το οποίο δέχεται τη γύρη κατά την επικονίαση · 10. ΖΩΟΛ. αναπνευ-
στικό άνοιγµα των εντόµων. — στιγµατικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< στίζω (βλ.λ.)]. 

στιγµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {στιγµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. σηµειώνω µε στίγµατα ΣΥΝ. (λόγ.) διαστίζω 2. (µτφ.) επικρίνω έντο-
να, καυτηριάζω: ~ την ανεύθυνη συµπεριφορά κάποιου ΣΥΝ. στηλι-
τεύω, καταδικάζω ANT. επαινώ, επιδοκιµάζω 3. επιδρώ εις βάθος, κα-
θοριστικά, αποτελώ καθοριστικό σηµείο, γεγονός κ.λπ. για κά-
ποιον/κάτι: οι εµφύλιες συγκρούσεις στιγµάτισαν την περιοχή αυτή 
εκείνη την περίοδο || τα οικογενειακά προβλήµατα κατά την εφηβεία 
της στιγµάτισαν την ενήλικη ζωή της 4. λειτουργώ µε τρόπο που προ-
σβάλλει, µειώνει, βλάπτει κάποιον/κάτι: αυτά τα κακότεχνα έργα 
στιγµάτισαν την καλή φήµη που είχε αποκτήσει ως πρωτοποριακός 
ζωγράφος || τα επεισόδια στιγµάτισαν τη φετεινή επέτειο τού Πολυ-
τεχνείου ΣΥΝ. αµαυρώνω, σπιλώνω, κηλιδώνω. — στι^µατιοµός (ο). 

στιγµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} BOT. ασθένεια των δέ-
ντρων, λόγω τής οποίας σχηµατίζονται κιτρινοκόκκινες κηλίδες στα 
φύλλα τους. 

στιγµή (η) 1. µικρό, περιορισµένο διάστηµα χρόνου: η ~ τού κινδύνου 
|| δεν έχω ούτε µία ~ προσωπικής ζωής || τη µια ~ τα λέει έτσι, την άλλη 
αλλιώς- δεν καταλαβαίνω! ΦΡ. (α) από στιγµή σε στιγµή πολύ σύ-
ντοµα, σε λίγο, όπου να 'ναι: περιµένουµε τα αποτελέσµατα τής 
ψηφοφορίας ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οσονούπω (β) από τη µια στιγµή στην άλλη 
σε µικρό διάστηµα χρόνου: αλλάζει γνώµη ~ || δεν γνωρίζουµε τι θα 
προκύψει ~ (γ) στη στιγµή αµέσως, χωρίς καθυστέρηση: έφθασε ~ (δ) 
µέχρι στιγµής µέχρι τώρα: ~ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα από το Γρα-
φείο Τύπου (ε) τής στιγµής (ως χαρακτηρισµός) για κάτι που γίνεται 
γρήγορα: καφές - || σχέδια | σκίτσα ~ (πρόχειρα) (στ) από τη στιγµή 
που (ως χρον. σύνδ.) από την πρώτη φορά που, µε το που (i) (εισάγει 
χρονική πρόταση, η οποία δηλώνει το προτερόχρονο) αφότου, από τό-
τε που: ~ ήρθε, όλο για σένα ρωτούσε (ii) (ως αιτιολογικός σύνδ.) εφό-
σον, επειδή: ~ δεν θέλεις να ζούµε µαζί, χωρίζουµε (ζ) τη στιγµή που 
(i) (ως χρονικός σύνδ. που εισάγει πρόταση, η οποία δηλώνει το σύγ-
χρονο) ενόσω: ~ εσύ µιλούσες, αυτός γέλασε ειρωνικά (ii) (ως αιτιο-
λογικός σύνδ.) εφόσον: ~ δεν µε ακούει, εγώ τι άλλο µπορώ να κάνω; 
(η) (ούτε) στιγµή (αρνητ.) καθόλου: ~ δεν τον χάνει από τα µάτια της 
|| - δεν µου πέρασε κάτι τέτοιο από το µυαλό (µου) (θ) για µια στιγµή | 
προς στιγµήν για πολύ λίγο (χρόνο): ~ νόµιζα ότι είχα χάσει τις 
αισθήσεις µου (ι) (για) µια στιγµή! περίµενε! µη βιάζεσαι!: ~! Μην 
τρέχεις κι άκουσε µε (ια) την τελευταία στιγµή στο έσχατο χρονικό 
όριο: όταν πρόκειται να ταξιδέψει, ετοιµάζει πάντοτε τα πράγµατα του 
~ ΣΥΝ. στο παρά πέντε, στο τσακ (ιβ) ιστορική στιγµή (i) ορισµένο 
χρονικό σηµείο τής ιστορίας, στάδιο τής ιστορικής εξέλιξης: πρέπει 
να εξετάσουµε το γεγονός αυτό υπό το πρίσµα τής συγκεκριµένης 
ιστορικής στιγµής κατά την οποία έλαβε χώρα (ii) χρονικό σηµείο ή 
κατάσταση ιδιαίτερης σπουδαιότητας: πρόκειται για ~: µετά από 
σαράντα περίπου χρόνια συναντήθηκαν οι δύο αρχηγοί των αντίπαλων 
στρατοπέδων (ιγ) ανά πάσα στιγµή κάθε στιγµή, οποτεδήποτε: ~ 
µπορεί να συµβεί το µοιραίο || ~ πρέπει να είµαστε σε θέση να 
αντιδράσουµε επιτυχώς σε εχθρική επίθεση 2. η κατάλληλη περίστα-
ση, ευκαιρία: θα σου το αποκαλύψω, όταν έρθει η (κατάλληλη) ~ || 
έφθασε η ~ να αγωνιστούµε για τα δίκαια µας- ΦΡ. (κάτι) δεν είναι 
τής στιγµής | τού παρόντος | τής παρούσης | τής ώρας για να δη- 
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λωθεί ότι δεν είναι η κατάλληλη περίσταση να γίνει (κάτι) και ότι είναι 
καλύτερα να γίνει αργότερα 3. περίσταση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 
ζήσαµε στιγµές χαράς | απελπισίας/ αγωνίας/ συγκίνησης | έντασης | 
αντιπαράθεσης || τον βρήκα σε ~ απογοήτευσης || ζήσαµε µαζί καλές και κακές ~ 
· 4. ΓΛΩΣΣ. σηµείο στίξεως, µε το οποίο χωρίζονται µεταξύ τους οι περίοδοι 
και τα κώλα περιόδου ενός κειµένου: άνω ~ ΣΥΝ. τελεία · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο 
πολλαπλής σηµασίας (µία στιγµή πάνω από τη νότα δηλώνει το στακάτο, 
δίπλα από τη νότα αυξάνει τη διάρκεια της κατά το ήµισυ, δεύτερη στιγµή 
προσθέτει επιπλέον διάρκεια ενός τετάρτου τής αρχικής) · 6. ΤΥΠΟΓΡ. η µικρό-
τερη µονάδα µέτρησης τού πάχους (µεγέθους) των τυπογραφικών στοιχείων 
και γενικά των τυπογραφικών µεγεθών (πλάτος, µήκος κλπ.)· δώδεκα στιγµές 
κάνουν ένα τετράγωνο (βλ.λ.): το ερµήνευµα είναι γραµµένο µε στοιχεία επτά 
στιγµών. — (υποκ.) στιγµούλα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στίγµα, σηµάδι, νύγµα», < στίζω (βλ.λ.). Η 
χρονική σηµ. είναι ήδη αρχ. (λ.χ. «εν στιγµή χρόνου», Σιµωνίδης), ενώ η 
γλωσσ. σηµ. είναι µτγν. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, 
λ.χ. από τη µια στιγµή στην άλλη (< d'un moment à l'autre), στη στιγµή (< à 
l'instant), η τελευταία στιγµή (< le dernier moment), από τη στιγµή που (< (à 
partir) du moment que), προς στιγµήν (< sur le moment), την κατάλληλη στιγµή 
(< au moment propre) κ.ά.]. 

στιγµιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαρκεί µόνο µία στιγµή ΣΥΝ. ακαριαίος 
ΑΝΤ. διαρκής, συνεχής 2. αυτός που ετοιµάζεται πολύ γρήγορα, σε µια 
στιγµή: ~ καφές ΣΥΝ. τής στιγµής 3. ΓΛΩΣΣ. (α) στιγµιαίος µέλλοντας ο 
µέλλοντας που δηλώνει πράξη, η οποία θα γίνει στο µέλλον χωρίς διάρκεια ή 
επανάληψη, π.χ. θα δώσω, θα ρίξω, θα φέρω-κατ' αντιδιαστολή προς τον 
εξακολουθητικό | διαρκή | συνεχόµενο (β) στιγµιαία σύµφωνα τα κλειστά 
σύµφωνα (βλ. λ. κλειστός). — στιγ-µιαί-α | -ως επίρρ. 

στιγµιογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η στιγµιαία φωτογράφιση 
ΣΥΝ. ενσταντανέ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. instantané]. 

στιγµιότυπο (το) [1894] {στιγµιοτύπ-ου | -ων} 1. οτιδήποτε τυπώθηκε ή 
εικονίστηκε ακαριαία 2. (συνήθ. στον πληθ.) σύντοµη χαρακτηριστική σκηνή, 
απόσπασµα: η τηλεόραση θα µεταδώσει τα καλύτερα - τού αγώνα ΣΥΝ. φάση. 
[ΕΤΥΜ.< στιγµιαίος + -τύπο (< τύπος), απόδ. τού γαλλ. instantané (βλ. λ. 
ενσταντανέ)]. 

στιγµόµετρο (το) {στιγµοµέτρ-ου | -ων} ΤΥΠΟΓΡ. όργανο (χάρακας, κανόνας) 
που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των στοιχείων, στίχων (αράδων) και 
γενικά των τυπογραφικών µεγεθών (µήκος, πλάτος κλπ.), φέρει υποδιαιρέσεις 
σε στιγµές, τετράγωνα (βλ.λ.), και σε χιλιοστά τού µέτρου ΣΥΝ. στιχόµετρο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στίζω ρ. µετβ. {έστι-ξα, -γµένος} 1. προκαλώ στίγµατα σε (κάτι) 2. δηλώνω 
γραπτώς τα σηµεία στίξεως σε (κείµενο). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *στίγ-jω < I.E. 
*steig- | stig- «χαράσσω, σκαλίζω», πβ. λατ. *stingere (όπως επιβεβαιώνεται 
από τα συνθ. distinguo «ξεχωρίζω», instinctus «ερεθισµένος»), γοτθ. stiks 
«σηµείο, νύγµα, αµυχή», αρχ. περσ. tigra «αιχµηρός», λιθ. stingù «κεντώ, 
χαράζω» κ.ά. Οµόρρ. στιγ-µή, στίγ-µα, στικ-τός, στίξ-ις (-η) κ.ά.]. 

στικ (το) {άκλ.} 1. προϊόν που έχει τη µορφή λεπτού κυλίνδρου: ~ για τα χείλη | 
για τσιµπήµατα από έντοµα 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει τη µορφή λεπτού 
κυλίνδρου: - κόλλα | αποσµητικό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. stick «µικρό λεπτό κλαδί, που 
έχει κοπεί ή πέσει από δέντρο» και κατ' επέκτ. «λεπτός κύλινδρος από 
οποιοδήποτε υλικό» < µέσ. αγγλ. stikke < αρχ. αγγλ. sticca]. 

στικτογραφία (η) [1866] {χωρ. πληθ.} ο πουαντιγισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. pointillisme]. 

στικτός, -ή, -ό 1. αυτός που φέρει στίγµατα (βλ. κ. λ. διάστικτος, κατάστικτος) 2. 
αυτός που σχηµατίζεται µε στίγµατα. [ΕΤΥΜ, αρχ. < στίζω (βλ.λ.)]. 

στιλ (το) → στυλ 
στιλάκι (το) → στυλάκι 
στιλάτος, -η, -ο -> στυλάτος 
στιλβαδαµας (ο) [1889] {στιλβαδάµ-αντος, -αντα | -αντες, -άντων} (λόγ.) το 

µπριλάντι. [ΕΤΥΜ. < στίλβω + αδάµας, απόδ. τού γαλλ. brillant]. 
στίλβη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.-σπάν.) η στιλπνότητα, η λαµπρότητα, η λάµψη 

ANT. θαµπάδα, µουντάδα 2. ΑΣΤΡΟΝ. φαινόµενο που συνίσταται στην ταχεία 
διακύµανση τής λαµπρότητας και τού χρώµατος των ουρανίων σωµάτων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στίλβω (βλ.λ.)]. 

στίλβω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) λάµπω, αστράφτω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. εκφραστ. λ. (λιγότερο κοινή από το συνώνυµο λάµπω), αγν. ετύµου. Η 
θεµατική εναλλαγή στιλβ-1 στιλπ- (στίλβω - στιλπνός) δεν επιτρέπει ασφαλείς 
συσχετισµούς µε τ. άλλων I.E. γλωσσών]. 

στιλβώνω ρ. µετβ. {στίλβω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάτι) στιλπνό, γυαλίζω: ~ 
παπούτσια. — στίλβωµα (το) [µτγν.] κ. στίλβωση (η) [µτγν.], στιλβωτικός, -ή, 
-ό [1833]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στιλβώ (-όω) < στιλβός < αρχ. στίλβω (βλ.λ.)]. 

στιλβωτηριο (το) [1846] {στιλβωτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο τού στιλβωτή. 
[ΕΤΥΜ < στιλβώνω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. στεγνω-τήριο]. 

στιλβωτής (ο) [µτγν.], στιλβώτρια (η) {στιλβωτριών} (επίσ.) το πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε το λουστράρισµα των παπουτσιών ΣΥΝ. 
λούστρος. 

στιλέτο (το) µικρό, ελαφρό µαχαίρι µε µυτερή και κοφτερή λεπίδα, 

που χρησιµοποιείται ως όπλο: τράβηξε το ~ και τον κάρφωσε στην πλάτη· ΦΡ. 
γόβα-στιλέτο γόβα µε λεπτό, ψηλό και µυτερό τακούνι. [ΕΤΥΜ < ιταλ. stiletto, 
υποκ. τού stilo < λατ. stilus «ράβδος, στύλος, γραφίδα», που συνδ. µε το ουσ. 
stimulus, -i «αγκάθι, κεντρί» και δεν σχετίζεται µε το αρχ. στύλος, όπως 
παρετυµολογικά έχει εικασθεί]. 

στιλιζάρω ρ. → στυλιζάρω 
στιλίστας (ο) → στυλίστας 
στιλιστικός, -ή, -ό → στυλιστικός 
στιλό (το)→ στυλό 
στιλπνός, -ή, -ό αυτός που λάµπει, που γυαλίζει: ~ επιφάνεια | µετάξι | χρώµα 

ΣΥΝ. γυαλιστερός ANT. θαµπός. — στιλπνότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. 
στιλπ-, παράλλ. τού θ. στίλβ- (τού ρ. στίλβω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νός (πβ. 
κ. τερπ-νός, όκ-νός)]. 

Στίλπων (ο) {Στίλπων-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (4ος αι. π.Χ.), ο 
οποίος δίδαξε στη Σχολή των Μεγάρων και στην Αθήνα 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. στίλπ-, παράλλ. τού στίλβ-, για τα οποία βλ. λ. 
στίλβ-ω, στιλπ-νός]. 

στιµάρω ρ. µετβ. {στίµ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) υπολογίζω, κάνω εκτίµηση. — 
στιµάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. stimare | estimare < λατ. aestimare (< aes, aeris «πολύτιµο 
πράγµα - χρήµατα, χαλκός»)]. 

στίξη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) ο χωρισµός τού γραπτού 
λόγου σε µέρη (προτάσεις, περιόδους, ηµιπεριόδους) µε ειδικά σηµεία και 
σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες χρήσεως τους: σηµεία στίξεως είναι το 
κόµµα, η τελεία, η άνω τελεία, το ερωτηµατικό κ.ά/ τα σηµεία στίξεως 
διακρίνονται σε συντακτικά (τελεία, κόµµα, άνω τελεία), που διευκολύνουν 
την ανάγνωση και την κατανόηση τού κειµένου, και σε σχολιαστικά 
(θαυµαστικό, εισαγωγικά, αποσιω-πητικά(, που χρησιµοποιούνται από τον 
γράφοντα για να σχολιασθούν τα γραφόµενα (ειρωνεία, αµφισβήτηση, 
έκπληξη, αποσιώπηση, πρόκληση εντυπώσεων, ελεύθεροι συνειρµοί κ.λπ.)· 
βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. απι-σιωπητικά (β) η χρήση των παραπάνω σηµείων σε κείµενο: 
ορθή | κακή ~ || η απουσία στίξεως σε µοντέρνα ποιήµατα · 2. (λόγ.-σπάν.) η 
δηµιουργία στιγµάτων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στίξις < αρχ. στίζω (βλ.λ.)]. 

στιπλ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. αγώνας δρόµου κατά τον οποίο ο αθλητής περνά πάνω 
από ειδικά ψηλά εµπόδια, κατασκευές µε νερό κ.λπ. [ΕΤΥΜ Η λ. 
αποσπάστηκε από τον αγγλ. όρο steeplechase «αγώνας στιπλ» (αρχικώς µόνο 
σε ιπποδροµίες) < steeple «οβελίσκος (κτίσµατος)» < αρχ. αγγλ. stêpel 
«πύργος»]. 

στιφάδο (το) → στυφάδο 
στκρός, -ή, -ό → στυφός 
στίφος (το) {στίφ-ους | -η, -ών} µεγάλο, πυκνό πλήθος που κινείται επιθετικά: 

τα ~ των βαρβάρων ΣΥΝ. ορδή, µπουλούκι, συρφετός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στίφος < θ. *stibh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *steib(h)-(βλ. λ. 
στείβω). Η λ. συνδ. επίσης µε λιθ. stiebas «στύλος, ιστός», αρχ. σλαβ. stiblü 
«κοτσάνι», σανσκρ. stibhi- «δεµάτι»]. 

στιχαρίθµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αρίθµηση των στίχων 
ποιήµατος ή πεζού κειµένου ΣΥΝ. στιχοµετρία. 

στιχάριο (το) {στιχαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. µακρύ και χειριδωτό εσωτερικό άµφιο 
των ορθοδόξων κληρικών. [ΕΤΥΜ- < µτγν. στιχάριον, υποκ. τού αρχ. στίχος]. 

στιχηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. κατά στίχους, κατά σειρά 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. επιγραφή 
στιχηδόν επιγραφή τής οποίας τα γράµµατα είναι τοποθετηµένα κατά 
οριζόντιους και κάθετους στίχους. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στίχος + επιρρ. επίθηµα -
ηδόν, πβ. κ. βαθµ-ηδόν]. 

στιχηραρικό µέλος (το) [µεσν.] (στη βυζαντινή µουσική) είδος µέλους στο 
οποίο κάθε συλλαβή τού κειµένου εκτείνεται σε δύο ή περισσότερους 
φθόγγους τής µελωδίας' διακρίνονται τα σύντοµα και τα αργά στιχηραρικά 
µέλη (πβ. ειρµολογικό µέλος, παππαδικό µέλος). 

στιχηρός, -ά, -ό(ν) 1. αυτός που έχει γραφεί σε στίχους 2. ΕΚΚΛΗΣ. στιχηρό(ν) 
(το) βυζαντινό τροπάριο, στο οποίο προτάσσονται στίχοι από ψαλµό: ~ 
ιδιόµελα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στίχος + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. άνθ-ηρός]. 

στιχογραφία (η) {χωρ. πληθ.} το γράψιµο στίχων χωρίς ποιητική αξία. —
στιχογραφικός, -ή, -ό [1893]. 

στιχογράφος (ο/η) [µτγν.] αυτός που συνθέτει ασήµαντους στίχους ΣΥΝ. 
στιχοπλόκος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στιχοµετρία (η) [µτγν.] {στιχοµετριών} η αρίθµηση των στίχων ενός κειµένου. 
— στιχοµετρικός, -ή, -ό [1880]. 

στιχόµετρο (το) {στιχοµέτρ-ου | -ων} το στιγµόµετρο (βλ.λ.).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
στοίχος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. line counter]. 

στιχοµυθία (η) {στιχοµυθιών} 1. (στην αρχαία τραγωδία) ζωηρός διάλογος 
µεταξύ των προσώπων τού δράµατος ο οποίος αποτελείται από µονόστιχες ή 
δίστιχες ερωταποκρίσεις 2. (κατ' επέκτ.) ζωηρή συζήτηση που γίνεται µε 
σύντοµες φράσεις: διηµείφθη µεταξύ τους η εξής "... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος, 
στοίχος, συνοµιλία. [ΕΤΥΜ µτγν. < στιχοµυθώ «διαλέγοµαι χρησιµοποιώντας 
στίχους» < στίχος + -µυθώ (-έω) < µύθος (βλ.λ.)]. 

στιχοπλοκή (η) η σύνθεση ασήµαντων στίχων. 
στιχοπλόκος (ο/η) ο ατάλαντος, ο ασήµαντος ποιητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < στίχος + -πλόκος < πλέκω]. 
στιχοποιός (ο/η) [µτγν.] (σπάν.) πρόσωπο που συνθέτει στίχους, ο στιχουργός. 

— στιχοποιία (η) [µτγν.]. 
στίχος (ο) 1. ΜΕΤΡ. η γραµµή ποιήµατος που έχει συντεθεί σύµφωνα µε τους 

κανόνες ορισµένου µετρικού ρυθµού: δεκαπεντασύλλαβος ι 



-στίχος 1657 στοιχειώδης 
 

εξάµετρος | ιαµβικός | τροχαϊκός | αναπαιστικός | ακατάληκτος | ακέφαλος ~ 2. 
(προφορ.-καταχρ. στον εν.) τα λόγια τραγουδιού: σηµαντικό ρόλο στο τραγούδι 
παίζει ο ~· (συνήθ. στον πληθ.): σε αυτό τον δίσκο οι ~ είναι τού Λ. 
Παπαδόπουλου || σηµαντικοί ποιητές µας έχουν γράψει στίχους ειδικά για 
τραγούδια 3. καθεµιά από τις γραµµές πεζού κειµένου ΣΥΝ. αράδα. — (υποκ.) 
στιχάκι (το) (σηµ. 1-2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παραποµπή, στείβω, στοίχος. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «σειρά, γραµµή (παρατάξεως)», < θ. στιχ-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. στείχω «βαδίζω (σε παράταξη)» < I.E. *steigh-« 
βαδίζω, προχωρώ», πβ. σανσκρ. stighnoti «αναβαίνω», αρχ. σλαβ. ρο-stignQ 
«απλώνω, αγγίζω», αρχ. ιρλ. tlagu «βαδίζω, πηγαίνω», αρχ. γερµ. steg «µικρή 
γέφυρα, πέρασµα», αρχ. σκανδ. stig «βήµα, βάδισµα» κ.ά. Οµόρρ. στοϊχ-ος, 
στοιχ-εϊο(ν), στοίχ-ηµα κ.ά.]. 

-στίχος, -η, -ο [µτγν.] β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό στίχων: 
τετράστιχη στροφή ποιήµατος || (το ουδ. ως ουσ.) σκωπτικό δίστιχο. 

στιχουργηµα (το) [µτγν.] [στιχουργήµ-ατος | -ατα, -άτων) (µειωτ.) η πρόχειρη 
και άτεχνη έµµετρη ποιητική σύνθεση. 

στιχουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής σύνθεσης στίχων. — 
στιχουργικός, -ή, -ό [1813], στιχουργικά επίρρ. 

στιχουργός (ο/η) 1. πρόσωπο που γράφει στίχους 2. (συχνότ.) πρόσωπο που έχει 
γράψει τους στίχους τραγουδιού. — στιχουργώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, στοίχος, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στίχος + -ουργός (< 
έργον)]. 

στλεγγίδα (η) 1. (στην αρχαία Ελλάδα) χάλκινο όργανο ξέσεως σε σχήµα 
κυκλικού κοχλιαρίου µε λαβή, που χρησιµοποιούσαν οι αθλητές, για να 
αφαιρέσουν από το σώµα τους το λάδι, µε το οποίο επαλείφονταν πριν από 
τον αγώνα, καθώς και το χώµα και τον ιδρώτα που κολλούσαν σε αυτό 2. 
(λόγ.) η ξύστρα που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τού δέρµατος των 
αλόγων ΣΥΝ. ξυστρί. [ΕΤΥΜ; < αρχ. στλεγγίς, -ίδος (η µοναδική ελλην. λ. µε 
αρκτικό συµ-φων. σύµπλεγµα στλ-), τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. 
Σύµφωνα µε µια εκδοχή, η λ. συνδ. µε χεττ. istalk-(iya)-, istalgâi «οµαλύνω, 
ισοπεδώνω»]. 

στοά (η) 1. δίοδος, πέρασµα διά µέσου κτηριακού συγκροτήµατος 2. σήραγγα, 
υπόγειος διάδροµος ορυχείου: κάτω από το παλάτι υπήρχαν πολυδαίδαλες - 
ΣΥΝ. λαγούµι, γαλαρία 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. επίµηκες κτήριο µε ανοιχτή τη µία ή και 
τις δύο µακρές πλευρές, όπου το υπόστεγο στηρίζεται από κιονοστοιχία: η ~ 
τού Αττάλου 4. η φιλοσοφική σχολή των στωικών (βλ. κ. λ. στωικισµός) · 5. 
τεκτονική στοά βλ. λ. τεκτονικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στοιά (µε σίγηση τού -ι-) < στωϊά (µε βράχυνση τού -ω-προ 
τού -ι-) < *στω-Ε-ιά (µε παρέκταση -Ε-) < θ. στω-, εκτεταµ.-ετε-ροιωµ. βαθµ. 
τού θ. στα- τού ρ. ί-στη-µι | ϊ-στα-µαι (βλ.λ.). Η λ. στοά συνδ. επίσης µε 
σανσκρ. sthâv-arâ «σταθερός, σκληρός», αρχ. σλαβ. stavü «διάρθρωση, 
κατασκευή», λιθ. stovà «τόπος, εγκατάσταση», αρχ. αγγλ. stow «θέση, τόπος» 
κ.ά.]. 

Στοβαίος (ο) Ιωάννης· φιλόσοφος από τους Στόβους τής Μακεδονίας (5ος αι. 
µ.Χ.(, οπαδός τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας· συγκέντρωσε στα έργα του 
Εκλογαί και Ανθολόγιον χωρία από 500 ποιητές, φιλοσόφους και 
πεζογράφους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Στοβαίος < αρχ. Στόβοι, πόλη τής Μακεδονίας (από την 
οποία καταγόταν ο φιλόσοφος), που απαντά Kat ως Στόποι, αγν. ετύµου]. 

στοίβα (η) (στοιβών) σωρός από πράγµατα που έχουν τοποθετηθεί το ένα πάνω 
στο άλλο: µια ~ (από) βιβλία | εφηµερίδες | ρούχα | ξύλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, στείβω. [ΕΤΥΜ. < στοιβάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

στοίβαγµα (το) -> στοιβάζω 
στοιβάδα (η) 1. η στοίβα 2. (εσφαλµ.) η στιβάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 

στοίβας, -άδος < αρχ. στοιβή (βλ. λ. στοιβάζω)]. 
στοιβαδόρος (ο) πρόσωπο που µεταφέρει και τοποθετεί σε στοίβες (προϊόντα, 

εµπορεύµατα κ.λπ.). Επίσης στοιβαχτής [ΕΤΥΜ. < στοίβα + παραγ. επίθηµα -
δόρος (βλ.λ.)]. 

στοιβάζω ρ. µετβ. {στοίβα-ξα, -χτηκα, -γµένος) 1. τοποθετώ (πράγµατα) σε 
στοίβες 2. στρυµώχνω (πράγµατα) σε στενό χώρο 3. (µεσοπαθ. στοιβάζοµαι) 
στρυµώχνοµαι: χιλιάδες επιβάτες στοιβάζονται καθηµερινά στα µέσα µαζικής 
µεταφορά || (η µτχ. στοιβαγµένος, -η, -ο) «οι πρώτοι µετανάστες ζούσαν 
στοιβαγµένοι στο λιµάνι - τρεις-τρεις οικογένειες σε κάθε διαµέρισµα» (εφηµ.). 
— στοίβαγµα κ. στοίβα-σµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. στοιβή «σωρός, στοίβα» (µε αρχική αναφορά στο 
γέµισµα στρωµάτων και µαξιλαριών µε ορισµένα φρυγανώδη φυτά), 
ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.)]. 

στοιβαχτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί σε στοίβα 2. αυτός που είναι 
συµπιεσµένος, στρυµωγµένος σε περιορισµένο χώρο. 

στοιχειό (το) (λαϊκ.) 1. ΛΑΟΓΡ. η ψυχή σκοτωµένου ανθρώπου ή ζώου, που 
σύµφωνα µε τις λαϊκές προλήψεις µένει στον τόπο όπου σκοτώθηκε και τον 
φυλά 2. (κατ' επέκτ.) υπερφυσικό ον, συνήθ. κακοποιό ΣΥΝ. τελώνιο, αερικό 
3. (µτφ.) άνθρωπος µε απόκοσµη εµφάνιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. στοιχεΐον (βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου στη 
λήγουσα και συνίζηση, πβ. κ. θηρίο - θεριό]. 

στοιχείο (το) 1. (α) οτιδήποτε αποτελεί µέρος εννοίας, αντικειµένου ή 
γενικότερου συνόλου: τα συστατικά ~ τού φυσικού κόσµου κατά τους αρχαίους 
φιλοσόφους ήταν ο αέρας, το νερό, η φωτιά και η γη || τα περιουσιακά ~ 
κάποιου || πολιτιστικό | ιδεολογικό | γλωσσικό | θρησκευτικό | ιστορικό | θετικό 
- (β) (γενικότ. αντί τού πράγµα | κάτι): η διάθεση για ειρήνευση είναι ένα 
ενθαρρυντικό ~ (είναι κάτι ενθαρρυντικό | ενθαρρυντικό πράγµα)· ΦΡ. (στη 
φύση) (α) στοιχεία τής 

φύσεως οι δυνάµεις τής φύσης (π.χ. βροχή, αέρας κ.λπ.): ο άνθρωπος µε την 
τεχνολογία προσπάθησε να δαµάσει τα ~ (β) υγρό στοιχείο η θάλασσα (σε 
αντιδιαστολή προς τη στεριά, τη γη) 2. οτιδήποτε συµβάλλει σε κάτι: αναγκαίο 
| απαραίτητο | κρίσιµο | καθοριστικό ~ για την παιδεία | την πρόοδο | την υγεία || 
ο εκδηµοκρατισµός | η εκβιοµηχάνιση τής χώρας είναι - προόδου 3. ΧΗΜ. 
(χηµικό) στοιχείο κάθε απλό σώµα που αποτελείται από όµοια άτοµα, δεν 
µπορεί να διασπαστεί σε απλούστερα µέρη µε τις συνηθισµένες χηµικές 
µεθόδους και µαζί µε άλλα ανάλογα απλά σώµατα σχηµατίζει χηµικές ενώσεις 
(π.χ. το οξυγόνο, το νάτριο, ο σίδηρος κ.λπ.): µεταλλικό | αµέ-ταλλο | 
ραδιενεργό ~ 4. (επίσ.) κάθε ενδεικτική πληροφορία για την αναγνώριση 
εγγράφου ή προσώπου: τα ~ τού εγγράφου (π.χ. ο αριθµός πρωτοκόλλου) || 
δώσε στον αστυνοµικό τα ~ σου! (τις πληροφορίες που αναγράφονται στην 
αστυνοµική σου ταυτότητα) || τον πήγαν στο αστυνοµικό τµήµα για εξακρίβωση 
στοιχείων 5. οτιδήποτε αποδεικνύει (ενοχή ή αθωότητα) στο πλαίσιο 
αστυνοµικής ή δικαστικής διερεύνησης: το άλλοθι που έχει είναι αδιάσειστο ~ 
τής αθωότητας του || τα αποδεικτικά - που προσεκόµισε στο δικαστήριο ο 
κατηγορούµενος || αν έχετε στοιχεία, να τα καταθέσετε ενώπιον τής επιτροπής- 
αλλιώς να µη δηµιουργείτε εντυπώσεις ΣΥΝ. απόδειξη 6. στοιχεία (τα) (α) τα 
δεδοµένα: στατιστικά | συγκριτικά ~|| η επεξεργασία των ~ γίνεται µε υπολογιστή 
(β) οι πληροφορίες, οτιδήποτε αφορά σε συγκεκριµένο θέµα: θέλω φάκελο µε 
τα πλήρη ~ τής υπόθεσης || από τα µέχρι τώρα ~ προκύπτει ότι το δυστύχηµα 
οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος || αντικειµενικά ~ (γ) οι βασικές γνώσεις συγκε-
κριµένου γνωστικού χώρου: ~ γεωµετρίας | Αγγλικής · 7. το οικείο περιβάλλον, 
οι συνθήκες που είναι οικείες ή ταιριάζουν σε κάποιον/κάτι- κυρ. στη ΦΡ. στο 
στοιχείο (κάποιου): σπούδασε φιλολογία κι έτσι, όταν µιλούµε για ποίηση, είναι 
στο στοιχείο του · 8. (περι-ληπτ.) πληθυσµική οµάδα µε συγκεκριµένη (εθνική, 
θρησκευτική κ.λπ.) ταυτότητα, διαφορετική από αυτή τού ευρύτερου συνόλου 
στο οποίο ανήκει: το ελληνικό ~ στην Αυστραλία || το µουσουλµανικό ~ τής 
Θράκης · 9. ΤΥΠΟΓΡ. ο τυπογραφικός χαρακτήρας: πλάγια | µαύρα | λευκά ~ · 
10. (συνήθ. κακόσ.) πρόσωπο ως παράγοντας συγκεκριµένης δράσης· συνήθ. 
προσδιορίζεται από επίθετο που χαρακτηρίζει τη δράση αυτή: εγκληµατικό | 
περιθωριακό | ανατρεπτικό | αναρχικό | επαναστατικό ~ || στην οµάδα εργασίας, 
στην οποία συµµετείχε, αποδείχθηκε ότι ήταν διασπαστικό ~ προκαλώντας µε τη 
στάση της συγκρούσεις · 11. ΦΥΣ. ηλεκτρικό στοιχείο απλή συσκευή που 
µετατρέπει τη χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική (π.χ. η βολταϊκή στήλη, η 
µπαταρία κ.ά.). — στοιχειακός, -ή, -ό [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στοιχεΐον < στοίχος «διάταξη, παράταξη» (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -εΐον (πβ. κ. µνηµ-είον, άρχ-εϊον, φορ-εϊον). Η λ. στον ενικό αριθµό 
(στοιχεΐον) δήλωνε αρχικώς τη γραµµή που σχηµάτιζε η σκιά (ηλιακού 
ρολογιού), βάσει τής οποίας προσδιόριζαν την ώρα τής ηµέρας. Επιπλέον, ο 
πληθ. στοιχεία αναφερόταν στα επιµέρους τµήµατα τού αλφαβήτου (δηλ. 
στους φθόγγους), τα οποία απαρτίζουν µια λ., κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. 
γράµµατα, που αναφερόταν κυρ. στη γραπτή µορφή και την οπτική εικόνα των 
φθόγγων, o Πλάτων και ο Αριστοτέλης επεξέτειναν τη χρήση τής λ. στοιχεΓον 
στη φυσική και τη φιλοσοφία, αποδίδοντας της τη σηµερινή της σηµ. «τµήµα 
ενός όλου»]. 

στοιχειοθεσία (η) [1851] (χωρ. πληθ.} 1. ΤΥΠΟΓΡ. η τοποθέτηση των 
µεταλλικών τυπογραφικών στοιχείων έτσι, ώστε να σχηµατίζουν λέξεις ή 
στίχους 2. η φωτοστοιχειοθεσία (βλ.λ.). — στοιχειοθετικός, -ή, -ό [1888]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοιχειοθέτης (ο) [1814] (στοιχειοθετών), στοιχειοθέτρια (η) (στοιχειοθετριών) 
(σηµ. 1) 1. τεχνίτης τυπογράφος που έχει ειδικευθεί στη στοιχειοθεσία 
κειµένων 2. ΠΛΗΡΟΦ. µηχανή εκτύπωσης φιλµ ή χαρτιού σε πολύ υψηλή 
ανάλυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < στοιχείο + -θέτης (< αρχ. τίθηµι, 
βλ. λ. θέτω), o όρ. τής πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. image setter]. 

στοιχειοθετώ ρ. µετβ. [1856] (στοιχειοθετείς... | στοιχειοθέτ-ησα,-ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ΤΥΠΟΓΡ. τοποθετώ τυπογραφικά στοιχεία µε τρόπο που να 
σχηµατίζω λέξεις, στίχους ή σελίδες 2. τεκµηριώνω, θεµελιώνω βάσει 
στοιχείων: οι ενέργειες αυτές δεν στοιχειοθετούν αδικήµατα || «η ολοµέλεια θα 
κρίνει από το πόρισµα αν στοιχειοθετείται κατηγορία για καθαίρεση τού 
προέδρου» (εφηµ.). — στοιχειοθέτηση (η) [1875]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. < στοιχείο + -θετώ < -θέτης (< αρχ. τίθηµι, βλ. λ. θέτω)]. 

στοιχειοθήκη (η) [1863] {στοιχειοθηκών) ΤΥΠΟΓΡ. θήκη µέσα στην οποία 
τοποθετούνται τα µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία ΣΥΝ. γραµ-µατοθήκη, 
κάσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοιχειολογία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} το µέρος τής Λογικής που εξετάζει τα 
στοιχεία τής ορθής νόησης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stœchiologie]. 

στοιχειοµετρία (η) [1834] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. τοµέας που µελετά τις 
αριθµητικές σχέσεις κατά τις χηµικές αντιδράσεις µεταξύ χηµικών στοιχείων ή 
ενώσεων. — στοιχειοµετρικός, -ή, -ό [1834]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stœchiométrie]. 

στοιχειοχυτήριο (το) [1871] (στοιχειοχυτηρί-ου | -ων} το χυτήριο στο οποίο 
κατασκευάζονται τα µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία. 

στοιχειοχύτης (ο) [1871] (στοιχειοχυτών) ο εργάτης που απασχολείται σε 
στοιχειοχυτήριο. 

στοιχειοχυτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την κατασκευή τυπογραφικών 
στοιχείων. 

στοιχειώδης, -ης, -ες {στοιχειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που περιέχει 
τα πρώτα και βασικά στοιχεία (συστήµατος, επιστήµης κ.λπ.): ~ άλγεβρα | 
γραµµατική ΣΥΝ. θεµελιώδης, βασικός·  ΦΡ. στοι- 
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χειώδης εκπαίδευση το δηµοτικό σχολείο (όπου ο µαθητής διδάσκε-
ται βασικές και απλές γνώσεις) 2. (συνεκδ.) εντελώς απαραίτητος 
για να υπάρξει ή να συµβεί κάτι (γενικότ.) ο πλέον βασικός: δεν 
υπάρχουν οι ~ προϋποθέσεις για πολιτική σύγκλιση µε το κόµµα αυτό 
|| δεν γνωρίζει τις ~ αρχές τής καλής συµπεριφοράς || µε τα χρήµατα 
που κερδίζει δεν µπορεί να καλύψει τις ~ ανάγκες του || δεν έδειξε 
ούτε τη ~ ευγένεια || τα ~ ανθρώπινα δικαιώµατα ]\ οι - κανόνες 
ασφαλείας | γνώσεις τής πρόσφατης ιστορίας || «τα ενοικιαζόµενα 
δωµάτια πρέπει να έχουν τον ~ εξοπλισµό ενός σπιτιού (ψυγείο, 
κουζίνα, σκεύη)...»)εφηµ.) ΣΥΝ. πρωταρχικός, ελάχιστος, µίνιµουµ. — 
στοιχειωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, παιδεία, προη-
γουµένως, στοίχος. [ΕΤΥΜ «ρχ· < στοιχεϊον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-ώδης]. 

στοιχειώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στοίχειω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. κάνω (κάτι/κάποιον) στοιχειό (βλ.λ.) που φυλάσσει ορισµένο τόπο, 
θυσιάζοντας το | τον στον τόπο αυτόν: «α(ν) δε στοιχειώσετ' άνθρω-
πο, γιοφύρι δε στεριώνει» (δηµοτ. τραγ.) 2. (για φαντάσµατα, υπερ-
φυσικά όντα) κατοικώ (σε ορισµένο τόπο, κτήριο): το φάντασµα τού 
προγόνου του έχει στοιχειώσει το σπίτι που έµενε 3. (µτφ.) βρίσκοµαι 
συνεχώς κάπου και δεν φεύγω: η ιδέα αυτή είχε στοιχειώσει το µυαλό 
του ♦ (αµετβ.) 4. (για πρόσ.) γίνοµαι στοιχειό 5. (για τόπο) (α) κα-
τοικούµαι από φαντάσµατα: το σπίτι αυτό έχει στοιχειώσει || στοι-
χειωµένος πύργος (β) ερηµώνοµαι, περιέρχοµαι σε πλήρη εγκατάλει-
ψη: ο τόπος αυτός, που άλλοτε έσφυζε από ζωή, τώρα έχει στοιχειώ-
σει. — στοίχειωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
στοιχειόν «δαίµονας» (βλ.λ.)]. 

στοιχηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατά στοίχους, κατά σειρά: οι στρα-
τιώτες παρελαύνουν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ «ρχ· < στοίχος (βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. βαθµ-
ηδόν, σωρ-ηδόν]. 

στοίχηµα (το) {στοιχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συµφωνία µεταξύ δύο 
προσώπων που διατυπώνουν αντίθετες απόψεις ή προγνώσεις, ότι θα 
πάρει από τον άλλον την οριζόµενη αµοιβή εκείνος τού οποίου οι 
απόψεις ή οι προγνώσεις θα επαληθευθούν τελικά: γραφείο στοιχη-
µάτων || παράνοµα ~· ΦΡ. βάζω | πάω στοίχηµα (i) στοιχηµατίζω: βά-
ζεις | πάµε ~ ότι θα βρέξει; (ii) (µτφ.) είµαι σίγουρος ότι: ~ ότι έλεγε 
ψέµατα 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό ποσό που ορίζεται ως αµοιβή στη 
συµφωνία αυτή: τι -βάζεις; 3. καθετί που τίθεται ως στόχος από κά-
ποιον (και για την επίτευξη τού οποίου υπάρχουν αµφιβολίες): η 
ένταξη τής χώρας στην Ο.Ν.Ε. είναι το - που προσπαθεί να κερδίσει η 
κυβέρνηση || η κάθαρση στον χώρο τής Αστυνοµίας είναι το προ-
σωπικό ~ τού υπουργού || η αναβάθµιση τής περιοχής είναι ~ ζωής 
για τον σηµερινό δήµαρχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ; µεσν., 
αρχική σηµ. «συµφωνία», < αρχ. στοιχώ (-έω) «βρίσκοµαι σε 
ευθύγραµµη διάταξη, σε στοίχους» και αργότερα «ανταποκρίνοµαι, 
αντιστοιχώ, βρίσκοµαι σε αρµονία µε κάτι» < στοίχος]. 

στοιχηµατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στοιχηµάτισα} ♦ (µετβ.) 1. βάζω 
στοίχηµα ένα ποσό ή αντικείµενο µου: - µία µπίρα ότι θα νικήσει η 
οµάδα µου || ~ ένα πεντοχίλιαρο για τη νίκη τής οµάδας µου 2. (µτφ.) 
είµαι σίγουρος: ~ ότι δεν θα έρθει στο ραντεβού || ~ ό,τι έχω και δεν 
έχω ότι τελικά θα σου κάνει το χατίρι ♦ (αµετβ.) 3. βάζω στοίχηµα: 
κανείς δεν στοιχηµατίζει για | σε αυτό το άλογο || (µτφ.) υποστηρίζο-
ντας αυτή την πολιτική, είναι σαν να στοιχηµατίζουµε υπέρ ενός νέου 
τύπου σοσιαλισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοιχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στοίχισα} ♦ (µετβ.) 1. έχω ορισµένη χρη-
µατική αξ,ία και τιµή, κοστίζω: µου στοίχισε τα µαλλιά τής κεφαλής 
µου αυτή η αγορά (µου κόστισε πολύ) || µη µου δίνεις λεφτά· δεν στοι-
χίζει τίποτα 2. (µτφ.) (α) (γενικότ.) προκαλώ επιβάρυνση: η ευγένεια 
δεν στοιχίζει τίποτε (β) (ειδικότ.) προκαλώ οικονοµική επιβάρυνση, 
δαπάνες: τα ταξίδια στοιχίζουν σήµερα πολλά λεφτά (γ) προκαλώ 
ψυχικό βάρος, θλίψη: της στοίχισε πολύ ο θάνατος τού πατέρα της || 
του στοίχισε πολύ ο χωρισµός των γονιών του- ΦΡ. δεν στοιχίζει τί-
ποτε για κάτι απλό, εύκολο- δεν είναι δύσκολο σε κάποιον: δεν του 
στοιχίζει τίποτε να δώσει µια συµβουλή | να σου δανείσει ένα βιβλίο 
3. (µτφ.) έχω ως κόστος, ως συνέπεια: η ενέργεια αυτή θα του στοι-
χίσει την απόλυση του || η οµολογία | αποκάλυψη αυτή του στοίχισε τη 
ζωή (έγινε η αιτία τού θανάτου του) · 4. τοποθετώ σε στοίχους: ο 
λοχίας στοίχισε τους στρατιώτες κατά τετράδες || (κ. µεσοπαθ.) 
«στοιχηθείτε!», διέταξε τους στρατιώτες ο λοχίας || οι µαθητές στοι-
χήθηκαν ο ένας πίσω από τον άλλον ♦ (αµετβ.) 5. έχω συγκεκριµένο 
κόστος: ~ φθηνά | ακριβά | πολύ 6. (ειδικότ.) έχω υψηλό κόστος: µια 
τέτοια εκδήλωση στοιχίζει 7. (ειδικότ. το µεσοπαθ. στοιχίζοµαι) τάσ-
σοµαι υπέρ (κάποιου), συντάσσοµαι µε (κάποιον): «στη λογική αυτή 
των ιδιωτικοποιήσεων στοιχήθηκε το µεγαλύτερο µέρος των επιχει-
ρηµατιών» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τοποθετώ κατά στοίχους, σε ευθύγραµµη 
διάταξη», < στοίχος (βλ.λ.). Όµοια ετυµ. έχει και το αρχ. στοιχώ (-έω), 
τού οποίου χρησιµοποιείται κυρ. ο παθ. αόρ. (λ.χ. στοιχήθηκα, στοι-
χηθείτε). Η σηµ. «κοστίζω» είναι µετάφρ. δάνειο από ιταλ. costare (βλ. 
κ. κοστίζω)]. 

στοίχιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η τοποθέτηση σε στοίχους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοίχος (ο) 1. η ευθύγραµµη παράταξη ΣΥΝ. σειρά, γραµµή, αράδα 2. 
ΑΡΧίτ. καθεµιά από τις οριζόντιες λίθινες ή πλίνθινες σειρές τοιχο-
δοµής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, στείβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στοίχος, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στείχω «βαδίζω, προχω-
ρώ (σε παράταξη)» < I.E. *steigh- «βαδίζω, προχωρώ», πβ. αλβ. shtegu 
«πέρασµα, είσοδος», γοτθ. staiga «µονοπάτι», αρχ. γερµ. steiga (> γερµ. 
auf-steigen «ανεβαίνω») κ.ά. Οµόρρ. στίχ-ος, στοιχ-εΐον, στοιχ-ίζω, 
στοίχ-ηµα]. 

στοίχος - στίχος: παράγωγα - σύνθετα. Τα δύο οµόηχα, το στίχος 
και το στοίχος, σηµαίνουν και τα δύο «γραµµή, σειρά, αράδα»: το 
στίχος γραµµή ποιήµατος, το στοίχος γραµµή σε οποιαδήποτε διά-
ταξη (γυµναστικής, στρατού κλπ.). Και τα δύο είναι µεταπτωτικές 
βαθµίδες τού αρχ. ρήµατος στείχω «βαδίζω σε σειρές» (σπχ-: µη-
δενισµένη βαθµίδα µε απουσία τού -ε-- στοΓχ-: ετεροιωµένη βαθ-
µίδα µε τροπή τού ει σε οι). Από το στίχος παράγονται τα: στιχ-
ουργός (στιχουργό, στιχούργηµα, στιχουργικός), στιχο-πλόκος, στι-
χο-γράφος, διά-στιχο «το µεταξύ των σειρών τυπωµένου κειµένου 
διάστηµα» (διαστιχώνω, διαστίχωση), κατά-στιχο (< κατά στίχον 
«τα γραµµένα κατά σειρά»), στιχό-µετρο (και στιγµόµετρο) «αριθ-
µηµένος κανόνας για τη µέτρηση των στίχων», στιχο-µυθία «διά-
λογος», ηµι-στίχιο, µονό-στιχο, δί-στιχο, τρί-στιχο, τετρά-στιχο, πο-
λύ-στιχο κ.λπ. Από το στοίχος παράγονται: στοιχ-ίζω (αρχική σηµ. 
«βάζω στην ίδια γραµµή, εξισορροπώ, εξισώνω»), περι-στοιχίζω, 
στοιχ-ηδόν «στη γραµµή», αντί-στοιχος (αντιστοιχώ, αντιστοιχία), 
σύ-στοιχος (συστοιχώ, συστοιχία), -στοιχία (κιονο-στοιχία, αµαξο-
στοιχία, δενδρο-στοιχία, οδοντο-στοιχία), στοιχώ, στοιχούµαι 
«µπαίνω στην ίδια γραµµή, ακολουθώ» (στοίχηµα, στοιχηµατίζω, 
στοίχηση, «στοιχηθείτε!», στοιχείο (πβ. σηµ-είο, µνηµ-είο κ.τ.ό.) µε 
αρχική σηµ. «αυτό που µπαίνει κατά σειρά, γράµµα (αλφαβήτου)» 
και «γράµµατα λέξεως» > «ελάχιστα συστατικά», στοιχει-ώδης, 
στοιχει-ακός, στοιχει-ώ(νω) (στοιχείωση, µεταστοιχείωση), αστοι-
χείωτος, στοιχειο-θέτης (στοιχειοθετώ, στοιχειοθεσία, στοιχειοθέ-
τηση), στοιχειο-θήκη, στοιχειό (στοιχειώνω, στοίχειωµα). 

στοκ (το) {άκλ.} το απόθεµα διαθέσιµων εµπορευµάτων ή άλλων ει-
δών: «ελλείψει πελατών, οι µεγαλοκαταστηµατάρχες τής πόλης σκέ-
πτονται να επισπεύσουν τις χειµερινές εκπτώσεις, για να διαθέσουν το 
τεράστιο ~ τους» (εφηµ.) || κατάστηµα - (στο οποίο πωλείται σε 
χαµηλές τιµές το απόθεµα εµπορευµάτων). 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. stock < αρχ. αγγλ. stoc(c) «κούτσουρο, πάσσαλος», που 
συνδ. µε αρχ. σκανδ. stokkr «κορµός δέντρου»]. 

στοκαδόρος (ο) µικρή σπάτουλα που χρησιµοποιείται στο στοκάρι-
σµα. [ΕΤΥΜ; < στοκάρω (βλ.λ.), πβ. βεν. stucador]. 

στοκάρω1 ρ. µετβ. {στόκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος) καλύπτω ή 
φράζω µε στόκο: στοκάρισε τα τζάµια των παραθύρων στις άκρες. — 
στοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < βεν. stocar (βλ. λ. στόκος)]. 

στοκάρω2 ρ. µετβ. {στοκάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) συγκεντρώνω (διαθέ-
σιµα προϊόντα, εµπορεύµατα ή άλλα είδη) σε συγκεκριµένο χώρο. 
[ΕΤΥΜ; < στοκ (βλ.λ.) + -άρω, πβ. κ. σουτ-άρω]. 

στοκατζήδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα µε στοκ από είδη γνωστών 
(επώνυµων) προϊόντων. 

στόκος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. µείγµα από γύψο, µάρµαρο και άλλα υλι-
κά, που χρησιµοποιείται στο γέµισµα ρωγµών, οπών, ανοιγµάτων ή 
για την εξοµάλυνση ανώµαλων επιφανειών (τοίχων κ.λπ.) 2. (µτφ.-
υβριστ. | σκωπτ.) ανόητος άνθρωπος. [ΕΤΥΜ; όψιµο µεσν. < βεν. stuco 
< λογγοβαρδ. stukki]. 

Στοκχόλµη (η) η πρωτεύουσα τής Σουηδίας. [ΕΤΥΜ; < σουηδ. 
Stockholm < stock «πάσσαλος» + holm «νησί», πιθ. εξαιτίας ενός 
οικισµού που είχε χτιστεί στα τρία νησιά, τα οποία απαρτίζουν τον 
πυρήνα τής σηµερινής πόλης]. 

στολαρχία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το αξίωµα τού στολάρχου. 
στόλαρχος (ο) {στολάρχ-ου | -ων, -ους} ο αρχηγός πολεµικού στόλου 

ΣΥΝ. ναύαρχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < στόλος + -άρχος < άρχω]. 
στολή (η) 1. η ενδυµασία, η αµφίεση· κυρ. στη ΦΡ. εθνική ~ (τοπική 

ενδυµασία που θεωρείται ως η παραδοσιακή) 2. (ειδικότ.) η οµοιό-
µορφη και διακριτική ενδυµασία καθενός από τα άτοµα που ανή-
κουν σε ορισµένο επάγγελµα, τάξη, οργάνωση κ.λπ.: στρατιωτική | 
αστυνοµική ~ || ~ αγγαρείας | εξόδου | παραλλαγής | εργασίας | εκ-
στρατείας || στις επίσηµες εκδηλώσεις πηγαίνει µε ~ || αντιποίηση 
στολής (βλ. λ. αντιποίηση) || µεγάλη - (µε την οποία παρίσταται αξιω-
µατικός σε επίσηµες εκδηλώσεις)- ΦΡ. εν στολή (εν στολή) φορώντας 
στολή: παρουσιάστηκε ενώπιον τους ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εφόδια, εξάρτιση στόλου», ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. στέλλω (βλ. λ. στέλνω). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

στολίδι (το) {στολιδ-ιού | -ιών} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται για δια-
κοσµητικούς ή καλλωπιστικούς λόγους ΣΥΝ. κόσµηµα 2. (ειρων.) φα-
νταχτερό και κακόγουστο γυναικείο κόσµηµα ΣΥΝ. µπιχλιµπίδι 3. κα-
θετί για το οποίο περηφανεύεται κάποιος: η κόρη του είναι το - τού 
σπιτιού του || αυτό το µνηµείο είναι ένα ~ για την πόλη µας 4. καθετί 
που προσδίδει οµορφιά (σε κάτι): αυτό το κτήριο είναι ~ για τη γει-
τονιά µας || εκφραστικά ~|| ο βιολιστής διανθίζει το παίξιµο του µε 
τρόπους, φράσεις και στολίδια από τη µουσική παράδοση τού τόπου 
του ΣΥΝ. ποίκιλµα. — (υποκ.) στολιδάκι (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
στολίδιον, υποκ. τού αρχ. στολίς, -ίδος (< στολή)]. 

στολίδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. η προϊούσα πτύχω-
ση τού φλοιού τής Γης, λόγω τής ψύξης τής γήινης σφαίρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στολιδοϋµαι (-όο-) «στολίζοµαι, σχηµατίζω πτυχές» < 
στολίς, -ίδος (< στολή)]. 

στολίζω ρ. µετβ. {στόλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. διακοσµώ µε 
στολίδια: ~ το χριστουγεννιάτικο δέντρο | το σπίτι µε λουλούδια || 
κάθε Μεγάλη Παρασκευή οι γυναίκες στολίζουν τον Επιτάφιο µε 
λουλούδια ΣΥΝ. καλλωπίζω, εξωραΐζω 2. (ειδικότ.) ντύνω µε όµορφα 
ρούχα και κοσµήµατα: οι νέες κοπέλες τού χωριού στόλιζαν τη νύφη 
3. αποτελώ στολίδι (για κάτι/κάποιον), καθιστώ (κάτι/κάποιον) όµορ- 
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φο: την πόλη στολίζουν πολλά αρχαία και βυζαντινά µνηµεία ΣΥΝ. 
κοσµώ 4. (καθηµ.-εκφραστ.) επιτιµώ, εξυβρίζω: τον στόλισα όπως του 
'πρεπε | για τα καλά 5. (µεσοπαθ. στολίζοµαι) φορώ καλά ρούχα (και 
κοσµήµατα): για πού στολίστηκες έτσι; — στολισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εφοδιάζω, ντύνω», < στολή]. 

στολίσκος (ο) [1869] ΝΑΥΤ. µικρός στόλος. 
[ΕΤΥΜ < στόλος + υποκ. επίθηµα -ίσκος]. 

στόλισµα (το) [αρχ.] {στολίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να στολίζει 
κανείς (κάτι): ορισµένα γραφεία αναλαµβάνουν το ~ τού σπιτιού για 
γαµήλιες ή άλλες δεξιώσεις 2. το στολίδι. 

στολισµός (ο) -+ στολίζω 
στολοδροµία (η) {στολοδροµιών} ΝΑΥΤ. η διάπλευση τού στόλου και 

κυρ. οι τακτικές κινήσεις και οι ελιγµοί του. — στολοδροµικός, -ή, -ό 
[1858], στολοδροµώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. [ΕΤΥΜ, < µτγν. στολοδροµώ 
(-έω) < στόλος + -δροµώ < δρόµος]. 

στόλος (ο) 1. (γενικότ.) το σύνολο των πλοίων: ο εµπορικός µας ~ || 
αλιευτικός ~ 2. το σύνολο ή υποσύνολο των πολεµικών πλοίων, η ναυ-
τική δύναµη µιας χώρας: ο ελληνικός | ο 6ος αµερικανικός ~ · 3. το 
σύνολο των διαθέσιµων οχηµάτων ή αεροσκαφών: ο Οργανισµός 
Αστικών Συγκοινωνιών θα ανανεώσει τον ~ του || ο ~ των πυροσβε-
στικών οχηµάτων || ο ~ τής Ολυµπιακής Αεροπορίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θ. στολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στέλλω (βλ. λ. στέλνω). Η λ. είχε 
αρχικώς τη σηµ. «πολεµική προπαρασκευή, εξοπλισµός», ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τις θαλάσσιες εκστρατείες, από όπου προέκυψε και η σηµ. 
«ναυτική δύναµη, αρµάδα»]. 

στόµα (το) {στόµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το άνοιγµα στο µπροστινό και 
κάτω µέρος τής κεφαλής ανθρώπων και ζώων, που περιβάλλεται από 
τα χείλη, αποτελεί όργανο τής φωνής και τής αναπνοής και από το 
οποίο εισέρχεται η τροφή: µισάνοιχτο | ορθάνοιχτο - || φιλώ στο ~ || 
µιλάω µε γεµάτο ~ || µυρίζει το ~ κάποιου- ΦΡ. (µτφ.) (α) (στο | από) 
το στόµα του λύκου εκεί | από εκεί όπου φωλιάζει ο κίνδυνος: τον 
έστειλαν στο ~ || τον γλύτωσαν από το ~ (β) κλείνω το στόµα (κά-
ποιου) (i) αναγκάζω (κάποιον) να σωπάσει ή εξαγοράζω τη σιωπή 
του: προσπάθησαν να του κλείσουν το στόµα, για να µην τους µαρ-
τυρήσει στην αστυνοµία (ii) αποστοµώνω ή κάνω κάποιον (αρνητικά 
προδιατεθειµένο απέναντι µου) να µην µπορεί να µε κακολογήσει: 
έλεγαν διάφορες κακίες για τις ικανότητες του, αλλά αφότου πήρε το 
πρώτο βραβείο, έκλεισε τα στόµατα ολονών (γ) από το στόµα µου το 
πήρες µε πρόλαβες, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ (δ) από το στόµα σου και 
ατού Θεού τ' αφτί (ευχετ.) µακάρι να γίνει αυτό που λες: -Μην 
αγωνιάς- θα τα καταφέρεις στις εξετάσεις. —! (ε;) παίρνω τη µπουκιά 
απ' το στόµα (κάποιου) βλ. λ. µπουκιά (στ) από στόµα σε στόµα (για 
κάτι που διαδίδεται προφορικά) από τον έναν στον άλλον: η είδηση 
κυκλοφόρησε | διαδόθηκε ~||~ έφθασε και στα δικά µου αφτιά (ζ) µε το 
στόµα ανοιχτό άναυδος, άφωνος, έκπληκτος: έµεινε ~, όταν έµαθε το 
περιστατικό (η) ανοίγω το στόµα µου βλ. λ. ανοίγω (θ) βάζω (κάτι) 
στο στόµα µου τρώω (κάτι): από το πρωί έχει να βάλει µπουκιά στο 
στόµα του (ι) δεν παίρνεις κουβέντα απ' το στόµα του για άτοµο 
λιγοµίλητο, για πρόσωπο που προσέχει τα λόγια του και δεν απο-
καλύπτει προσωπικά µυστικά (ια) κρατώ το στόµα µου κλειστό δεν 
αποκαλύπτω πράγµατα που γνωρίζω: ξέρω πολλά, αλλά ~ (ιβ) κρέ-
µοµαι από το στόµα (κάποιου) βλ. λ. κρέµοµαι (ιγ) ράψε το στόµα 
σου! (επιτιµητικά) σώπασε, µη µιλάς! (ιδ) στόµα έχει και µιλιά δεν 
έχει για κάποιον που παραµένει αµίλητος, που δεν µιλά καθόλου ή 
δεν είναι φλύαρος: Αυτό το κορίτσι ~. Τόσο ήσυχο είναι! (κ. ειρων. για 
πρόσωπο φλύαρο) (ιε) βάζω λόγια στο στόµα (κάποιου) αποδίδω σε 
(κάποιον) λόγια που δεν είπε (ιστ) γεια στο στόµα σου! | ν' αγιάσει 
το στόµα σου! σε κάποιον που λέει κάτι, το οποίο βρίσκουµε πολύ 
σωστό (ιζ) µ' ένα στόµα οµόφωνα, όλοι µαζί ΣΥΝ. µε µια φωνή (ιη) µε 
την ψυχή στο στόµα µε µεγάλο άγχος, τρέχοντας για να προλάβω: 
έφθασα στον σταθµό ~ (ιθ) πέφτω στο στόµα (κάποιου) βλ. λ. πέφτω 
(κ) βουλλώνω (τα) στόµατα αποτρέπω αρνητικά σχόλια: τόσα χρόνια 
κρύβω τα ελαττώµατα σου και ~ (κα) πιάνω | βάζω στο στόµα µου 
(κάποιονΙ κάτι) βλ. λ. πιάνω (κβ) στάζει µέλι το στόµα µου βλ. λ. στά-
ζω (κγ) στεγνώνει το στόµα µου δεν έχει πια σάλιο (συνεκδ.) διψώ 
(κδ) διό στόµατος (κάποιου) µέσω κάποιου, µε δήλωση κάποιου: η 
κυβέρνηση ~ τού υπουργού Τύπου διέψευσε τα εκλογικά σενάρια (κε) 
θου, Κύριε, φυλακήν τω ατόµατί µου βλ. λ. φυλακή 2. ο τρόπος που 
µιλά κανείς (κυρ. στις κοινωνικές του συναναστροφές): έχει βρόµικο | 
απύλωτο | άσχηµο - || µάζεψε το - σου! (πρόσεχε πώς µιλάς, πρόσεχε 
τα λόγια σουΐ) 3. (ειδικότ.) ο άσχηµος, ο χυδαίος τρόπος οµιλίας: (µε 
διάθεση επικριτική) έχει ένα ~, σκέτο βόθρο! 4. στόµατα (τα) (α) ο 
κοινωνικός περίγυρος ως πρόσωπα που σχολιάζουν, που ασκούν 
κριτική ή διαδίδουν φήµες: κάνε ό,τι µπορείς για να πετύχεις- θα 
κλείσουµε έτσι και µερικά ~ που σε κακολογούν || τα ~ τού κόσµου (β) 
τα µέλη οικογένειας τα οποία πρέπει κανείς να θρέψει, να καλύψει τις 
βασικές βιοτικές τους ανάγκες: ήταν οικογενειάρχης που έπρεπε να 
θρέψει | να συντηρήσει τόσα ~ 5. (µτφ.) οτιδήποτε µοιάζει µε στόµα 
(σηµ. 1): ~ πυροβόλου | λιµανιού ΣΥΝ. στόµιο, µπούκα 6. BOT. οπή στην 
επιδερµίδα των φυτών, απαραίτητη για τη διαπνοή 7. (συνεκδ.) ΙΑΤΡ 
το άνοιγµα (τραύµατος ή έλκους) 8. (συνεκδ. για µαχαίρι) το κοφτερό 
τµήµα, η κόψη. — (υποκ.) στοµατάκι (το), (µεγεθ.) στοµατάρα (η). 

[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *stom-en- «στόµα», πβ. αβεστ. staman- «στόµα σκύ-
λου», ουαλ. safn «σαγόνι», γοτθ. stibna «ουρανίσκος» κ.ά. Οµόρρ. 
στόµ-αχος (βλ.λ.)]. στοµαλίµνη (η) [αρχ.] {στοµαλιµνών} υδάτινη 
έκταση µε λιµνάζον νερό, που επικοινωνεί µε θάλασσα, λίµνη ή 
ποταµό. 
στοµατάκι (το) -> στόµα 
στοµατάρα (η) → στόµα 

στοµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το στόµα: 
- κοιλότητα | νόσος 2. αυτός που γίνεται µε το στόµα: ~ σεξ (η διέ-
γερση των γεννητικών οργάνων µε το στόµα). 

στοµατίτιδα (η) [1854] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού βλεν-
νογόνου τού στόµατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stomatite]. 

στοµατολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικεί-
µενο τις οδοντοστοµατικές νόσους. — στοµατολογικός, -ή, -ό, στο-
µατολογία επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stomatologie]. 

στοµατολόνος (ο/η) [1895] γιατρός που έχει ειδικευθεί στη στοµα-
τολογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stomatologue]. 

στοµατοπάθεια (η) {στοµατοπαθειών} ΙΑΤΡ. πάθηση τής στοµατικής 
κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ. < στόµα + -πάθεια < θ. παθ-, πβ. αρχ. ε-παθ-ον, παθ. αόρ. β' τού 
ρ. πάσχω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stomatopathy]. 

στοµατορρανία (η) [1895] {στοµατορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τής 
στοµατικής κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ. < στόµα + -ρραγία < θ. ραγ-, πβ. αρχ. έρ-ράγ-ην, παθ. αόρ. β' 
τού ρ. ρήγνυµι (βλ. λ. ρήξη), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stomator-
rhagia]. 

στοµάχι (το) {στοµαχ-ιού | -ιών} "Ι.ΑΝΑΤ. η σακοειδής διεύρυνση τού 
πεπτικού σωλήνα ανθρώπων και ζώων, που βρίσκεται στο εµπρόσθιο 
τµήµα τής κοιλιάς· λειτουργεί ως αποθήκη που δέχεται και αφοµοι-
ώνει τις τροφές, προτού περάσουν στο έντερο: δεν κάνει να µένεις 
πολλές ώρες µε άδειο ~ || δεν πρέπει να κολυµπάς µε γεµάτο ~ || µε 
πονάει το ~ µου || έχω | νιώθω καούρα | σφίξιµο στο ~ || έχω το στο-
µάχι µου (αισθάνοµαι ενοχλήσεις στο ~) ΣΥΝ. (λόγ.) στόµαχος· ΦΡ. (α) 
βαραίνω το στοµάχι µου παραγεµίζω το στοµάχι µου µε τροφή, µε 
αποτέλεσµα να νιώθω δυσπεψία (β) (µτφ.) γυρίζει | ανακατεύεται το 
στοµάχι µου αισθάνοµαι αναγούλα, έχω τάση προς έµετο (γ) (µτφ.) 
µου κάθεται (κάποιος | κάτι) στο στοµάχι (i) (για τροφή) έχω δυσπε-
ψία (ii) (για άτοµο) κάποιος µου είναι δυσάρεστος, αντιπαθητικός (δ) 
(µτφ.) µεγάλο στοµάχι βλ. λ. µεγάλος 2. (συνεκδ.) το εξωτερικό µέρος 
τού σώµατος, κάτω από το οποίο βρίσκεται το στοµάχι (σηµ. 1): γρο-
θιά στο ~. Επίσης (λόγ.) στόµαχος (ο) (βλ.λ.). — (υποκ.) στοµαχάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. στοµάχιον, υποκ. τού αρχ. στόµαχος (βλ.λ.)]. 

στοµαχιαζω ρ. αµετβ. {στοµάχιασ-α, -µένος} (καθηµ.) αισθάνοµαι 
βάρος στο στοµάχι, παθαίνω δυσπεψία: στοµάχιασα από το πολύ φα-
γητό ΣΥΝ. βαρυστοµαχιάζω. — στοµάχιασµα (το). 

στοµαχιάρικος, -η, -ο (λαϊκ. για τροφές) αυτός που φέρνει βάρος στο 
στοµάχι, που δεν χωνεύεται εύκολα: ~ φαγητό ΣΥΝ. δυσκολοχώ-
νευτος, βαρύς ΑΝΤ. ευκολοχώνευτος. 

στοµαχικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το στο-
µάχι (βλ.λ.): ~ πόνος | διαταραχή | έλκος | πάθηση | ενόχληση 2. στο-
µαχικός (ο), στοµαχική (η) το πρόσωπο που έχει χρόνια πάθηση τού 
στοµάχου, που υποφέρει από το στοµάχι του: δεν κάνει να τρώει βα-
ριά φαγητά, γιατί είναι ~. 

στοµαχόπονος (ο) (καθηµ.) ο πόνος στο στοµάχι (βλ.λ.): µ'έπιασε ~. 
στόµαχος (ο) {στοµάχ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΑΝΑΤ. το στοµάχι: έλκος 

στοµάχου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαιµός» (µτγν. η σηµ. τό στόµα τής γά-
στρας, τής κοιλίας, δηλ. το στοµάχι), < στόµα + εκφραστ. επίθηµα -
(α)χος)πβ. κ. βάτρ-αχος)]. 

στοµίδα (η) χαλύβδινο εξάρτηµα τού χαλινού, που εισάγεται στο 
στόµα τού αλόγου και στα άκρα τού οποίου προσαρµόζονται τα 
ηνία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στοµίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. στόµα (βλ.λ.)]. 

στόµιο (το) {στοµί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το άνοιγµα που αποτελεί την εί-
σοδο κοιλότητας: ~ σπηλαίου | σήραγγας | φρέατος | τούνελ 2. (ειδι-
κότ.) το άκρο σωληνωτού αντικειµένου: ~ πίπας | µουσικού οργάνου 
| αντλίας 3. οι εκβολές φυσικού ή τεχνητού υδάτινου ρεύµατος, το 
σηµείο στο οποίο ενώνεται µε τη θάλασσα: - ποταµού | διώρυγας 4. 
ΑΝΑΤ. το άνοιγµα µέσω τού οποίου σωληνοειδές όργανο τού σώµατος 
επικοινωνεί µε άλλη κοιλότητα ή µε το εξωτερικό περιβάλλον: ~ τής 
ουρήθρας | τής κύστεως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. στόµιον, υποκ. τού στόµα 
(βλ.λ.)]. 

στόµφος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο επιτηδευµένος λόγος, η επιλογή εντυ-
πωσιακών λέξεων, εκφράσεων κλπ., το ποµπώδες ύφος στην οµιλία 
για λόγους επιδείξεως ή για καυχησιολογία: µιλούσε µε ~ και έπαρση 
για τα επιτεύγµατα του || απαγγέλλει µε ~ ΣΥΝ. µεγαλοστοµία, µε-
γαληγορία, φανφαρονισµός ΑΝΤ. λιτότητα, φυσικότητα (ύφους, λό-
γου) 2. (γενικότ.) η υπερβολή στην έκφραση, η χρήση ποµπωδών και 
επιτηδευµένων µέσων έκφρασης: είναι κακός ηθοποιός- παίζει πα-
λιοµοδίτικα, µε πολύ - ΑΝΤ φυσικότητα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. στέµβω «χλευάζω, υβρίζω», µε αρχική σηµ. «κινώ 
συνεχώς και βίαια, σείω», (η εναλλαγή -µβ- | -µφ- έχει εκφραστ. χα-
ρακτήρα) < *ste-m-b- (µε έρρινο ένθηµα) < I.E. *steb(h)- «στηρίζω -
συντρίβω, κοπανίζω», πβ. αρχ. γερµ. stam-phön «συνθλίβω, ποδοπα-
τώ» (> γερµ. stampfen), αρχ. αγγλ. stempan «κοµµατιάζω» (> αγγλ. 
stamp «^χτυπώ µε τα πόδια, συνθλίβω») κ.ά. Οµόρρ. στέµφ-υλο(ν)]. 

στοµφώδης, -ης, -ες [µτγν.] {στοµφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτήδευση και υπερβολή: ~ οµιλία | 
λόγος | κείµενο | απαγγελία | υποκριτική ΣΥΝ. ποµπώδης ΑΝΤ. απλός, 
λιτός, απέριττος. — στοµφωδώς επίρρ. [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες-   , 

στοµωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στόµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
(σπάν.) αµβλύνω την κόψη (οργάνου, εργαλείου κλπ.), το κάνω να χά- 
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σει την οξύτητα του, να γίνει λιγότερο κοφτερό ΑΝΤ. ακονίζω 2. (σπα-νιότ.) 
καθιστώ (σιδερένιο εργαλείο) ανθεκτικότερο, βυθίζοντας το σε κρύο νερό, αν 
είναι πυρακτωµένο, ή ενισχύοντας τις ακµές του µε ατσάλι ΣΥΝ. βάφω ♦ 
(αµετβ.) 3. (για όργανα, εργαλεία κ.λπ.) γίνοµαι λιγότερο αιχµηρός, χάνω τη 
οξύτητα µου: το µαχαίρι στόµωσε και δεν κόβει 4. (µτφ.) χάνω την οξύτητα 
µου, στερεύω: στόµωσε ο νους | η σκέψη | ο λόγος του. — στόµωµα (το) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. στοµώ (-όω) < στόµα (βλ.λ.)]. 

στοναχή (η) (αρχαιοπρ.) βαθιά και ηχηρή αναπνοή ως εκδήλωση πόνου, θρήνου, 
µεγάλης θλίψης κ.λπ. ΣΥΝ. (ανα)στεναγµός, στόνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στενάχω, 
ποιητ. τ. (µε εκφραστ. παρέκταση -αχ-) τού ρ. στένω (βλ. λ. στενάζω)]. 

στόνος (ο) (αρχαιοπρ.) ο αναστεναγµός στον θρήνο και γενικότ. ως εκδήλωση 
µεγάλης θλίψης ΣΥΝ. στεναγµός, στοναχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού 
ρ. στένω (βλ. λ. στενάζω)]. 

στοπ (το) {άκλ.} (καθηµ.) 1. (α) (γενικά) η παύση ή η διακοπή τής κίνησης, τής 
δράσης κ.λπ.: κάνε ~ αµέσως! ΣΥΝ. στοπάρισµα, σταµάτηµα, παύση, στάση 
(β) (σε µηχάνηµα) το κουµπί που σταµατά ορισµένη λειτουργία: όταν 
τελειώσει η οµιλία του, πάτα ~, για να µη συνεχίσει να γράφει το µαγνητόφωνο 
2. (ως επιφών.) ως προσταγή για άµεση παύση ενέργειας ή κίνησης: ~! Μην 
προχωρείς άλλο! ΣΥΝ. σταµάτα, στάσου, κράτει 3. (συνεκδ.) (α) το σήµα τής 
Τροχαίας που επιβάλλει στα οχήµατα προσωρινή στάση ή τους απαγορεύει τη 
διέλευση σε ορισµένο χώρο: δεν είδε το ~ και παραβίασε την προτεραιότητα || 
κάνω το ~ (σταµατώ και ελέγχω αν έρχεται αυτοκίνητο) (β) (συνήθ. στον 
πληθ.) το κόκκινο πίσω φανάρι αυτοκινήτου, που ανάβει, όταν αυτό φρενάρει 
4. (λέξη που χρησιµοποιείται στα τηλεγραφήµατα, για να διακρίνονται οι 
προτάσεις, λειτουργώντας αντί τελείας): Φθάνω αύριο ~ Ετοίµασε υποδοχή ~. 
[ETYM. Πιθ. αντιδάν. < αγγλ. stop < µέσ. αγγλ. stoppen < αρχ. αγγλ. -
stoppian (ως β' συνθ.), πιθ. < δηµώδ. λατ. *stuppâre «βουλλώνω µε στουπί» < 
λατ. stuppa < µτγν. στυππη, παράλλ. τ. τού αρχ. στυπ(π)εϊον (βλ. λ. στουπί)}. 

στοπάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στόπ-αρα κ. -άρισα} ♦ 1. (µετβ.) διακόπτω την 
κίνηση (σε κάτι), σταµατώ: ο αµυντικός στοπάρει τη µπάλα ΣΥΝ. φερµάρω ♦ 2. 
(αµετβ.) παύω να κινούµαι, σταµατώ: η µπάλα στοπά-ρισε ΑΝΤ. ξεκινώ. — 
στοπάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < στοπ, κατά τα ρ. σε -άρω, λ.χ. κορν-άρω, παρκ-
άρώ]. 

στόπερ {άκλ.} 1. (ο) (στο ποδόσφαιρο) ο αµυντικός παίκτης που αναλαµβάνει 
να σταµατά συγκεκριµένο επιθετικό τής αντίπαλης οµάδας · 2. (το) σφήνα από 
ξύλο ή πλαστικό που κρατά την πόρτα ανοιχτή και δεν την αφήνει να κλείσει 
από τον αέρα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. stopper < stop (βλ. κ. στοπ)]. 

στορ (το) ~> στόρι 
στοργή (η) {χωρ. πληθ.} η τρυφερή αγάπη που συνδυάζεται µε βαθιά 

αφοσίωση, όπως λ.χ. συµβαίνει στη σχέση τής µητέρας προς το παιδί: µητρική 
| υιική ~ || αισθάνοµαι | νιώθω ~ για κάποιον || µην παραµελείτε τις 
συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών σας· προσπαθήστε να τους δείχνετε τη ~ 
σας µε κάθε τρόπο! ΣΥΝ. τρυφερότητα ANT. αστοργία, σκληρότητα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη. [ΕΤΥΜ αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στέργω (βλ.λ.)]. 

στοργικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από στοργή, που 
αποτελεί εκδήλωση στοργής: ~ φροντίδα | περιποιήσεις | µατιά | χάδι | φιλί 2. 
(για πρόσ.) αυτός που τρέφει, που εκδηλώνει στοργή για κάποιον: ~ γονιός | 
µητέρα | πατέρας ΣΥΝ. φιλόστοργος, τρυφερός ΑΝΤ. άστοργος, 
σκληρόκαρδος. — στοργικ-ά | -ώς επίρρ., στοργικότητα (η)- 

στόρι1 (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ.) παραπέτασµα από χοντρό ύφασµα 
ή πλαστικό που σχηµατίζει γρίλιες, το οποίο τοποθετείται µπροστά από το 
άνοιγµα πόρτας ή παραθύρου, για να εµποδίζει τη θέα προς το εσωτερικό: 
κλείσε τα ~, γιατί έχει αντηλιά || ανεβάζω | κατεβάζω | ανοίγω τα ~. Επίσης 
στορ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. store < ιταλ. stora < λατ. storea «ψάθα, 
πλέγµα»]. 

στόρι2 (το) {άκλ.} η υπόθεση ταινίας. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. story < παλ. 
γαλλ. estoire < λατ. historia < αρχ. ιστορία]. 

στορίζω ρ. → ιστορώ 
στόρισµα (το) → ιστόρηση 
στουκάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {στούκαρ-α κ. -ισα, στουκαρισµένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 

(αµετβ.) πέφτω µε δύναµη πάνω σε (κάτι): στούκαρε µε το αυτοκίνητο πάνω σ' 
ένα δέντρο ♦ 2. (µετβ.) χτυπώ (κάτι) µε δύναµη πάνω σε (κάτι άλλο, χωρίς να 
το θέλω): στούκαρε τη µηχανή σε µια κολόνα. — στουκάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < στούκα)ς) (βλ.λ.) κατά τα ρ. σε -άρω, από συσχετισµό µε τις 
εφορµήσεις τού γερµανικού αεροσκάφους κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο]. 

στούκας (το) 1. γερµανικό µαχητικό αεροπλάνο καθέτου εφορµήσε-ως, που 
χρησιµοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία κατά το πρώτο ήµισυ τού Β' 
Παγκοσµίου Πολέµου 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) (α) για κουνούπι που 
εφορµά µε βουητό και τσιµπά (β) για βαρύ, άφιλτρο και συχνά µε κακής 
ποιότητας καπνό τσιγάρο. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Stuka (πληθ. Stukas), συντετµ. τ. τού St(urz)ka-
(mpfflugzeug) «µαχητικό αεροσκάφος (καθέτου) εφορµήσεως» < Sturz 
«πτώση, εφόρµηση» + Kampf «αγώνας, µάχη» + Flug-zeug «αεροσκάφος»]. 

στουµπίζω ρ. µετβ. {στούµπισ-α (κ. στούµπηξα), -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. 
χτυπώ, λειώνω µε τον στούµπο (βλ.λ.): ~ τα σκόρδα στο γουδί ΣΥΝ. κοπανίζω, 
συνθλίβω 2. χτυπώ και προκαλώ σηµάδι, µώλωπες: έπεσα και 
(κατα)στουµπίστηκα || θα σε πιάσω και θα σε στουµπήξω 

καταγής! Επίσης στουµπάω. — στούµπισµα κ. στούµπηγµα (το). [ΕΤΥΜ 
όψιµο µεσν. < στούµπος (βλ.λ.)]. 

στουµπιστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει στουµπιστεί, που έχει χτυπηθεί µε 
τον στούµπο (βλ.λ.): ~ σκόρδα ΣΥΝ. στουµπισµένος, κοπανιστός. 

στούµπος (ο) (λαϊκ.) 1. ξύλινος κόπανος ή γουδοχέρι 2. η µεγάλη και βαριά 
πέτρα ΣΥΝ. κοτρώνα 3. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος µε µικρό ανάστηµα ΣΥΝ. 
κοντός, κοντοπίθαρος. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. στούµπος < σλαβ. stonpa]. 

στουµπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στούµπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. 
γεµίζω (κάτι) υπερβολικά: στούµπωσα τον σάκο µε ρούχα και τώρα δεν κλείνει 
ΣΥΝ. παραγεµίζω, υπερχειλίζω, µπουκώνω 2. φράζω (άνοιγµα σωλήνα, οχετού 
κ.λπ.), ώστε να εµποδίζεται η ελεύθερη ροή των υδάτων: µε τα σκουπίδια που 
έριξες, στούµπωσες τον νεροχύτη ! ΣΥΝ. βουλλώνω, φράζω, (λόγ.) 
αποφράσσω ΑΝΤ. ξεφράζω, ξεβουλλώνω 3. (µτφ. για πρόσ.) δίνω σε 
(κάποιον) υπερβολική ποσότητα τροφής ΣΥΝ. παρατα'ί'ζω, σκάω (στο φαΐ) ♦ 
(αµετβ.) 4. (σπάν. για σωλήνες, οχετούς κ.λπ.) παθαίνω απόφραξη, βουλλώνω: 
~ η µπανιέρα | ο νεροχύτης | η λεκάνη ΣΥΝ. φράζω 5. (µτφ. για πρόσ.) 
παραφορτώνω (το στοµάχι) µε φαγητό, τρώω υπερβολικά: µη µου βάζεις κι 
άλλη σούπα· στούµπωσα! 6. (µτφ.) δεν µπορώ να ενεργηθώ, έχω δυσκοιλιό-
τητα: µε τα πολλά τυριά που έφαγα, στούµπωσα τελείως. — στού-µπωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < στούµπος (βλ.λ.)]. 

στούντιο (το) {άκλ.} 1. εργαστήριο καλλιτέχνη: ~ ζωγράφου | γλύπτη ΣΥΝ. 
ατελιέ 2. κλειστός χώρος µε ειδικό εξοπλισµό για το γύρισµα ταινιών ή την 
παραγωγή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκποµπών, την ηχογράφηση δίσκων 
µουσικής, µαγνητοφωνήσεις, φωτογραφίσεις κ.λπ.: κινηµατογραφικό | 
τηλεοπτικό | ραδιοφωνικό | φωτογραφικό ~ 3. µικρό διαµέρισµα που 
περιλαµβάνει ένα δωµάτιο, κουζίνα και τουαλέτα και συνήθ. προορίζεται για 
ενοικίαση σε φοιτητές ή παραθεριστές. — (υποκ.) στουντιάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. studio «ατελιέ καλλιτέχνη» (αγγλ. studio) < λατ. Studium 
«σπουδή, διατριβή» < studëre «σπουδάζω, ασχολούµαι επιµελώς µε κάτι»]. 

στουπετσι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. ανθρακικός µόλυβδος, που χρη-
σιµοποιείται για την παρασκευή λευκών χρωµάτων: παλιά βάφαµε τα άσπρα 
παπούτσια µας µε ~ 2. (µτφ.) κάτι πολύ σκληρό και άγευ-στο: αυτό δεν είναι 
τυρί, είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. iistiibeç < περσ. isfidäc «λευκός - µόλυβδος, βαφή που 
χρησιµοποιούσαν οι γυναίκες»]. 

στουπί (το) {στουπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ινώδες υλικό που λαµβάνεται ως 
απόξεσµα κατά τον διαχωρισµό ή το χτένισµα των υφαντουργικών ινών τού 
βαµβακιού, τού λιναριού ή τής καννάβεως και χρησιµοποιείται για απόφραξη 
των ρωγµών στα ξύλινα σκάφη, για καθαρισµό των µηχανών ή των χεριών 
από το γράσο κ.λπ. ΣΥΝ. (λόγ.) στυ-πείο 2. το κατώτερης ποιότητας νήµα που 
λαµβάνεται από την επεξεργασία τού λιναριού 3. το βούλλωµα κρασοβάρελου 
4. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε έχει γίνει µία σκληρή (και βρόµικη) 
µάζα: έχω δύο εβδοµάδες να λουστώ και τα µαλλιά µου έχουν γίνει ~ · ΦΡ. 
(µτφ. ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) στουπί (στο µεθύσι) ο πολύ µεθυσµένος: 
κάθε βράδυ γύριζε στο σπίτι ~ ΣΥΝ. τύφλα στο µεθύσι, σουρωµένος, πίτα, 
σκνίπα. — στουπένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. στυπ(π)εϊον (µε τροπή /i/ 
→ Ini), τεχν. op., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. stüpa- «τούφα, 
τσουλούφι»]. 

στουπόχαρτο (το) —> στυπόχαρτο 
στούπωµα κ. (λόγ.) στύπωµα (σηµ. 3) (το) {στουπώµ-ατος | -ατα, -άτων} 

(λαϊκ.) 1. το φράξιµο ανοίγµατος µε στουπί (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το στουπί ή 
οτιδήποτε άλλο χρησιµοποιείται για φράξιµο ΣΥΝ. βούλλωµα, τάπα, πώµα, 
βύσµα · 3. το στέγνωµα χειρογράφου γραµµένου µε µελάνι, που επιτυγχάνεται 
µε την τοποθέτηση πάνω σε αυτό ειδικού απορροφητικού χαρτιού 
(στυπόχαρτου). 

στουπώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {στούπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φράζω µε 
στουπί: ~ το βαρέλι ΣΥΝ. βουλλώνω, ταπώνω, καπακώνω, πω-µατίζω ANT. 
ξεβουλλώνω, ξεταπώνω 2. συµπιέζω (κάτι), ώστε να καταλάβει µικρότερο 
χώρο (βλ. κ. λ. στουµπώνω): ~ τον καπνό στην πίπα µου ΣΥΝ. πατικώνω 3. 
τοποθετώ απορροφητικό χαρτί (συνήθ. πάνω σε χειρόγραφο γραµµένο µε 
µελάνι, για να το στεγνώσω) ΣΥΝ. στυπώνω. 

στουρνάρι (το) {στουρναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η σκληρή και αιχµηρή πέτρα 
ΣΥΝ. κοτρώνα 2. ο πυρίτης λίθος που χρησιµοποιείται για το άναµµα τής 
φωτιάς ΣΥΝ. πυρόλιθος | πυριτόλιθος, τσακµακόπετρα 3. (µτφ.-υβριστ.) 
άνθρωπος εντελώς ανόητος ή αµόρφωτος ΣΥΝ. στούρνος, κούτσουρο, 
ντουβάρι, τούβλο ANT. σπίρτο, σπίθα. Επίσης στουρ-ναρόπετρα (η). 
[ΕΤΥΜ < *στορυνάριον)µε τροπή τού /ο/ σε lui και σίγηση τού άτονου IH), 
υποκ. τού µτγν. στορύνη «είδος χειρουργικού εργαλείου», αγν. ετύµου]. 

στούρνος (ο) 1. (σπάν.) το µεγάλο στουρνάρι (βλ.λ.) 2. (συνήθ. µτφ.-υβριστ.) 
άνθρωπος εντελώς ανόητος ή αµόρφωτος: έπεσα σε έναν υπάλληλο ~, που δεν 
ήξερε τίποτα ΣΥΝ. στουρνάρι. [ΕΤΥΜ. < στουρνάρι, µε αλλαγή γένους και 
αφαίρεση τού υποκ. επιθήµατος -άρι για λόγους εµφάσεως (πβ. κ. µουλάρι - 
µούλος)]. 

Στουτγάρδη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Stuttgart 
< αρχ. γερµ. Stutengarten «ο κήπος των φοράδων» < Stute «φοράδα» + Garten 
«κήπος», από το εκτροφείο φοράδων που διατηρούσαν στην περιοχή τον 10ο 
αι. ντόπιοι ηγεµόνες]. 

στόφα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λαϊκ.) το ύφασµα 2. (ειδικότ.) εκλεκτό, χοντρό 
ύφασµα µε ανάγλυφα σχέδια από νήµατα µεταξιού, χρυσού ή 
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αργύρου, µε το οποίο κατασκευάζονται κουρτίνες, υφάσµατα επι-
πλώσεως κ.λπ. 3. (µτφ. για πρόσ.) η ποιότητα τού χαρακτήρα, τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά, τα γνωρίσµατα (κάποιου): έχει - κωµικού | 
πολιτικού || δεν είναι από τη ~ που γίνονται οι ήρωες ΣΥΝ. πάστα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. stoffa < παλ. γαλλ. estoffe < p. estoffer < φραν-
κον. stopfön «παραγεµίζω, µπαλλώνω» < αρχ. γερµ. *stop-pôn, πιθ. < 
δηµώδ. λατ. *stuppäre «φράζω µε στουπί» (βλ. λ. στοπ)]. στοχάζοµαι ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {στοχάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 1. (αµετβ.) 
σκέφτοµαι βαθιά, µε φιλοσοφική διάθεση, κάνω συλλογισµούς (για 
θεωρητικά ζητήµατα): οι σοφοί στοχάζονται για τα προβλήµατα τής 
ανθρωπότητας ΣΥΝ. συλλογίζοµαι, διανοούµαι ♦ 2. (µετβ.) λαµβάνω 
υπ' όψιν µου, σκέφτοµαι καλά: πριν το κάνεις, στο-χάσου τις 
συνέπειες! || (παροιµ.) «ό,τι κάµεις κι ό,τι πεις, τι θα συµβεί να 
στοχαστείς» (ζύγιζε πάντοτε προσεκτικά τα λόγια και τις πράξεις σου) 
ΣΥΝ. υπολογίζω, λογαριάζω, σταθµίζω, ζυγίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, αποσκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σηµαδεύω µε το τόξο, στοχεύω», < στόχος. Η 
λ. απέκτησε ήδη από την αρχαιότητα τη σηµ. «κατευθύνω τις προ-
σπάθειες και τις σκέψεις µου προς συγκεκριµένο στόχο, διανοούµαι»]. 
στοχασια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να σκέφτεται, να στοχάζεται 
κανείς ΣΥΝ. σκέψη, νους 2. (κατ' επέκτ.) η γνώση τού ορθού, που συν-
δυάζεται µε την αυτοσυγκράτηση και προσοχή: παιδί είναι, µιλάει 
χωρίς ~ ΣΥΝ. φρόνηση, περίσκεψη, φρονιµάδα, σύνεση ΑΝΤ. αστοχα-
σιά, επιπολαιότητα. Επίσης στόχαση [αρχ.]. στοχασµός (ο) [αρχ.] 1. 
το να στοχάζεται κανείς: βρισκόταν σε βαθύ ~ || το τηλέφωνο διέκοψε 
τους ~ του ΣΥΝ. (συλ(λογισµός, σκέψη 2. (συνεκδ.) η συγκεκριµένη 
σκέψη που είναι αποτέλεσµα στοχασµού (σηµ. 1): φιλοσοφικοί ~. 
στοχαστής (ο) [µτγν.], στοχάστρια (η) {στοχαστριών} πρόσωπο που 
στοχάζεται, που σκέφτεται βαθιά θεωρητικά ζητήµατα, θέµατα 
υψηλού προβληµατισµού (σχετικά µε τον άνθρωπο, τη ζωή, την κοι-
νωνία κ.λπ.): ο Γκαίτε εκτός από µεγάλος ποιητής ήταν και µεγάλος ~ 
ΣΥΝ. διανοητής, διανοούµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουλτουριάρης. 
στοχαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σκέπτεται βαθιά και εµβρι-θώς 
2. αυτός που εκδηλώνει βαθιά σκέψη, περισυλλογή: ~ βλέµµα | 
διάθεση. — στοχαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. στόχαστρο (το) [1870] 
{στοχάστρ-ου | -ων} µικρή µεταλλική προεξοχή στο στόµιο τής 
κάννης των φορητών πυροβόλων όπλων, που διευκολύνει τη σκόπευση· 
ΦΡ. έχω | βάζω (κάποιον) στο στόχαστρο (παθ. είµαι | µπαίνω | 
βρίσκοµαι στο στόχαστρο (κάποιου)) (i) κατακρίνω συνεχώς 
(κάποιον) ή αναµένω την κατάλληλη στιγµή, για να τον επιπλήξω ή να 
τον βλάψω: τον έχει βάλει στο στόχαστρο κι όποτε βρίσκει κάτι στραβό, 
του βάζει τις φωνές || (παθ.) το νέο του µυθιστόρηµα βρίσκεται | µπήκε 
στο στόχαστρο τής κριτικής ΣΥΝ. έχω | βάζω (κάποιον) στο µάτι | στη 
µπούκα (ii) θέτω (κάποιον/κάτι) ως στόχο | στα σχέδια µου: η ιταλική 
οµάδα έχει στο µεταγραφικό της στόχαστρο δύο Έλληνες διεθνείς || αυτό 
το υποκατάστηµα τής τράπεζας µπήκε για δεύτερη φορά στο στόχαστρο 
των ληστών. [ΕΤΥΜ. < στοχάζοµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρο (πβ. 
κ. σκέπαστρο, στέγασ-τρο)]. στοχεύω ρ. αµετβ. {στόχευσα} (+σε) 1. 
κατευθύνω τη βολή τού όπλου (σε στόχο) ΣΥΝ. σκοπεύω 2. (συνήθ. 
µτφ.) έχω ως στόχο, επιδιώκω: το νοµοσχέδιο αυτό στοχεύει στην 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων | στο να προσελκύσει ξένες επενδύσεις || 
πού στοχεύουν αυτές οι ενέργειες; ΣΥΝ. αποβλέπω, αποσκοπώ.   — 
στόχευση (η).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ. στοχοθεσία (η) {χωρ. 
πληθ.} το να θέτει κανείς στόχους· ο καθορισµός των σηµείων, όπου 
επιδιώκει να φτάσει κανείς, προκειµένου να επιτύχει έναν σκοπό (πβ. 
κ. λ. σκοποθεσία). [ΕΤΥΜ. < στόχος + -θεσία < θέτω (πβ. αόρ. έ-θεσ-α)]. 
στοχοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΣΤΡΑΤ. η διαδικασία 
µε την οποία κάποιος/κάτι ορίζεται ως στόχος µέσω συστήµατος 
στοχεύσεως, π.χ. σε πολεµικό αεροπλάνο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
targetting]. στοχοποιώ ρ. µετβ. {στοχοποιείς... | στοχοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} ΣΤΡΑΤ. εγκλωβίζω στόχο µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών 
µέσων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. targetting]. στοχοπροσήλωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσήλωση στην επίτευξη ενός 
στόχου. στόχος (ο) 1. το σηµείο ή το αντικείµενο που σηµαδεύει 
κανείς και επιδιώκει να το πετύχει µε βολή: έριξε ένα βέλος, αλλά δεν 
χτύπησε τον ~ || η σφαίρα βρήκε τον ~ της || για να εξασκηθεί στη 
σκοποβολή, έβαλε ~ ένα κονσερβοκούτι || κινούµενος ~ (που δεν είναι 
σταθερός, συχνά και για ανθρώπους ή θηράµατα) || ο βοµβαρδισµός 
στόχων σε εχθρικό έδαφος- ΦΡ. δίνω στόχο (i) εκτίθεµαι ή εκθέτω σε 
εχθρική βολή (ii) (µτφ.) δίνω αφορµή για σχόλια, για κριτική, για 
προσβολές- γε-νικότ. γίνοµαι αντικείµενο τής προσοχής των άλλων: 
φόρεσε κάτι απλό, που να µη δίνει στόχο! ΑΝΤ. περνώ απαρατήρητος 2. 
οτιδήποτε επιδιώκει κανείς, το αντικείµενο των προσπαθειών, σηµείο 
στην πορεία για την επίτευξη ενός σκοπού: ο ~ τού νοµοσχεδίου είναι 
η πάταξη τής φοροδιαφυγής || ο απώτερος ~ των ερευνών || ποιοι είναι 
οι ~ σου στη ζωή; || επιτυγχάνω ! αποτυγχάνω στον ~ µου || εύκολος | δύ-
σκολος | αντικειµενικός (βλ.λ.) | βασικός | αµετακίνητος | µακροπρό-
θεσµος | µεσοπρόθεσµος | βραχυπρόθεσµος ~ ΣΥΝ. επιδίωξη ■ ΦΡ. (α) 
βάζω | θέτω στόχο (i) ορίζω (σηµείο ή αντικείµενο) ως αυτό που επι-
διώκω να πετύχω µε βολή (ii) (µτφ.) ορίζω (κάτι) ως άµεση προτεραι-
ότητα: έβαλε στόχο να περάσει τις εξετάσεις (β) µε στόχο αποσκο-
πώντας: χρησιµοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία - την αύξηση τής πα-
ραγωγής || δηµοσιεύουν δυσφηµιστικά κείµενα - να πλήξουν το κύ- 

ρος τού προέδρου 3. (µτφ.) το πρόσωπο ή το πράγµα, το αντικείµενο 
προς το οποίο κατευθύνεται λόγος ή πράξη µε εχθρικό χαρακτήρα: 
έγινε ~ έντονης κριτικής | συκοφαντιών | ειρωνείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
σκοπώ, στρατηγικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στύλος, αιχµηρός πάσσαλος», < θ. στοχ-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ste-n-gh- «είµαι οξύς, αιχµηρός, κεντώ», πβ. 
ρωσ. stozâ «πάσσαλος», αρχ. γερµ. stanga (> γερµ. Stange «ράβδος, κο-
ντάρι»), αρχ. αγγλ. stingan «κεντώ» (> αγγλ. sting) κ.ά. Οµόρρ. στάχ-
υς (βλ.λ..). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

στραβά επίρρ. ί. λοξά, όχι σε ευθεία γραµµή, στη γραµµή που πρέπει: 
αυτός ο δρόµος πηγαίνει ~ || έφτειαξε τον τοίχο τελείως ~ ΣΥΝ. ακα-
νόνιστα ΑΝΤ. ίσια, ευθέως, κανονικά' ΦΡ. (µτφ.) (α) βάζω το καπέλο | 
το καπελάκι µου στραβά ντύνοµαι, φέροµαι αδιαφορώντας για τις 
κρίσεις τού κόσµου, κάνω ό,τι θέλω: κάθε βράδυ ~ και πάω να δια-
σκεδάσω (β) κουτσά-στραβά βλ.λ. 2. όχι σωστά, όχι όπως πρέπει, µε 
τρόπο εσφαλµένο: το κατάλαβες ~ || όταν ξεκινήσει κάτι ~, δεν διορ-
θώνεται εύκολα µετά ΣΥΝ. εσφαλµένα, λανθασµένα, κακώς· ΦΡ. παίρ-
νω (κάτι) στραβά δεν αντιλαµβάνοµαι (κάτι) σωστά, παρεξηγώ: θέλω 
να σου πω κάτι, αλλά µην το πάρεις στραβά! 

στραβάδι (το) {χωρ. γεν.} 1. (εκφραστ.-µειωτ.) αυτός που δεν βλέπει 
καλά: κοίτα και λίγο µπροστά σου, ~! 2. (αργκό-σκωπτ.) ο στρατιώτης 
που µόλις έχει καταταγεί, ο νεοσύλλεκτος ΣΥΝ. ψάρι ΑΝΤ. παλιός. 
[ΕΤΥΜ. < στραβός + -άδι (πβ. κ. γλυκ-άδι, σηµ-άδί)]. 

στραβή (η) → στραβός 
στραβίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} πάσχω από 

στραβισµό (βλ.λ.), είµαι αλλήθωρος ΣΥΝ. αλληθωρίζω. 
στραβισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδυναµία των µατιών 

να ευθυγραµµιστούν σωστά στο αντικείµενο, προς το οποίο το άτοµο 
κατευθύνει το βλέµµα του: συγκλίνων (βλ. λ. συγκλίνω) | αποκλίνων ~ 
ΣΥΝ. αλληθώρισµα. — στραβικός, -ή, -ό. 

στραβό- κ. στραβό- α' συνθετικό το οποίο 1. δηλώνει: (α) ότι κάτι 
είναι στραβό ή γίνεται στραβά: στραβο-τιµονιά, στραβο-κοιτάζω, 
στραβο-πατάω (β) ότι κάτι είναι λανθασµένο ή γίνεται λανθασµένα: 
στραβο-παίρνω (γ) (εκφραστ.-µειωτ.) ότι κάποιος/κάτι δεν βλέπει κα-
λά: στραβό-γερος 2. χρησιµοποιείται στον σχηµατισµό λέξεων, οι 
οποίες δηλώνουν αυτόν που έχει κάτι στραβό: στραβο-λαίµης, στρα-
βο-κάννης. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
µτγν. στραβός (βλ.λ.)]. 

στραβοκάννης, -α, -ικο {στραβοκάννηδες} (κ. ως ουσ.) (µειωτ.) αυτός 
που έχει στραβά πόδια ΣΥΝ. στραβοπόδαρος, στραβοπόδης. [ΕΤΥΜ. < 
στραβό- + -κάννης < καννί (βλ.λ.)]. 

στραβοκαταπίνω ρ. αµετβ. {στραβοκατάπια} δεν καταπίνω κανονι-
κά, µε αποτέλεσµα να φράξει η µπουκιά ή η γουλιά τον λάρυγγα, 
αντί να προχωρήσει στον οισοφάγο. 

στραβοκέφαλος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που έχει µεγάλο πείσµα ΣΥΝ. 
ξεροκέφαλος, χοντροκέφαλος, πεισµατάρης, ισχυρογνώµων ΑΝΤ. 
καλός, καλόβολος. — στραβοκεφαλιά (η). 

στραβοκοψάµαι ρ. αµετβ. αποθ. {στραβοκοιµήθηκα} (καθηµ.) κοι-
µάµαι σε στάση ακατάλληλη για ύπνο: στραβοκοιµήθηκα και τώρα 
µε πονάει η πλάτη µου. 

στραβοκοιτάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {στραβοκοίταξα} κοιτάζω πλαγίως, 
κυρ. εκδηλώνοντας περιφρόνηση, απειλή ή δυσαρέσκεια: οι γέροι 
στραβοκοίταζαν το ζευγαράκι που φιλιόταν στον δρόµο ΣΥΝ. λοξο-
κοιτάζω. Επίσης στραβοκοιτώ {-άς...}. — στραβοκοίταγµα (το). 

στραβολαίµης, -α, -ικο {στραβολαίµηδες} 1. (µειωτ.) αυτός που έχει 
στραβό λαιµό 2. (λαϊκ.) στραβολαίµης (ο) µικρό πουλί µε σταχτοκά-
στανο χρώµα και µακριά στρογγυλεµένη ουρά, που στραβώνει το κε-
φάλι του όταν ερεθιστεί και τρέφεται µε µυρµήγκια, τα οποία κυνη-
γά στα δέντρα και στη γη ΣΥΝ. µυρµηγκοφάγος. 

στραβολαιµιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {στραβολαίµιασ-α, -τηκα} (κα-
θηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) κουράζω τον λαιµό µου, τεντώνοντας τον συνέχεια 
προς τα πλάγια ή πίσω: στραβολαίµιασα παρακολουθώντας την πα-
ρέλαση από εκεί πίσω || (κ. µεσοπαθ. στραβολαιµιάζοµαι) στραβο-
λαιµιάστηκα προσπαθώντας να δω τι γίνεται ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κά-
ποιον) να κρατά τον λαιµό του σε κλίση (σηµ. 1). — στραβολαίµια-
σµα (το). 

στραβοµάρα (η) → στραβωµάρα 
στραβοµουτσουνιάζω ρ. αµετβ. {στραβοµουτσούνιασα} (καθηµ.) 

κάνω µορφασµούς σε ένδειξη δυσαρέσκειας, αποδοκιµασίας κ.λπ.: 
στραβοµουτσούνιασε, όταν είδε φαγητό που δεν του αρέσει στο τρα-
πέζι ΣΥΝ. µορφάζω, ξινίζω τα µούτρα µου. — στραβοµουτσούνιασµα 
(το). 

στραβοµύτης, -α, -ικο [µεσν.] (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει στραβή 
µύτη. 

στραβόξυλο (το) 1. (εκφραστ. ως χαρακτηρισµός) ο εξαιρετικά δύ-
στροπος άνθρωπος · 2. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) καθένα από τα µεγάλα κυρτά 
ξύλα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τού σκελετού πλοί-
ου (πβ. λ. νοµέας). 

στραβοπάτηµα (το) {στραβοπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. το 
να στραβοπατήσει κανείς 2. (µτφ.) το λάθος ή το παραστράτηµα: στο 
πρώτο ~ οι κοµµατικοί του αντίπαλοι είναι έτοιµοι να του επιτεθούν. 

στραβοπατώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {στραβοπατάς... | στραβοπάτ-ησα, -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} (καθηµ.) πατώ στραβά, κάνω λάθος στο βήµα 
µου και σκοντάφτω: στραβοπάτησε και στραµπούλιξε τον αστράγαλο 
της. 

στραβοπόδαρος, -η, -ο [µεσν.] (κ. ως ουσ.) (λαϊκ.) αυτός που έχει 
στρεβλά σκέλη, στραβά πόδια ΣΥΝ. στραβοκάννης. Επίσης στραβο-
πόδης, -α, -ικο [µτγν.]. 



στραβός 1662 στραπάτσο 
 

στραβός, -ή, -ό (καθηµ.) 1. αυτός που δεν είναι ίσιος, που έχει λοξή 
διεύθυνση: οι γραµµές που τραβάς είναι ~· να χρησιµοποιήσεις χά-
ρακα !|| ~ ξύλο ΣΥΝ. στρεβλός, λοξός, (λαϊκ.) ζαβός ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει πάρει κλίση, που δεν βρίσκεται στη 
σωστή γραµµή: ~ τοίχος/ στέγη | κολόνα ΣΥΝ. στρεβλός, λοξός, (λαϊκ.) 
ζαβός ΑΝΤ. ίσιος· ΦΡ. (µτφ.) (α) ή στραβός είν' ο γιαλός ή στραβά αρ-
µενίζουµε βλ. λ. αρµενίζω (β) παίρνω τον στραβό δρόµο (i) (για 
πρόσ.) επιλέγω ανήθικο τρόπο ζωής, κατρακυλώ στη διαφθορά: έκανε 
κακές παρέες και πήρε τον στραβό δρόµο (ii) (για υποθέσεις) εξε-
λίσσοµαι δυσµενώς: οι δουλειές πήραν στραβό δρόµο 3. αυτός που 
είναι εσφαλµένος: κατά τη γνώµη µου πήρες ~ απόφαση || γιατί βρί-
σκεις - ό,τι λέω; ΑΝΤ. ορθός, σωστός · 4. (οικ.-µειωτ.) αυτός που δεν 
βλέπει καθόλου (τυφλός) ή δεν βλέπει καλά: Καλά, - είσαι; Μπροστά 
σου είναι και δεν το βλέπεις; ΦΡ. (α) κάνω τα στραβά µάτια βλ. λ. µάτι 
(β) για να λέµε | πούµε και τού στραβού το δίκιο (συγκαταβατική φρ. 
που χρησιµοποιεί κάποιος, όταν θέλει να αναγνωρίσει και το δίκιο 
τής άλλης πλευράς) για να είµαστε δίκαιοι, αντικειµενικοί: ~, τον 
προκάλεσες κι εσύ, γι' αυτό αντέδρασε έτσι! (γ) στα στραβά (i) στα 
τυφλά, χωρίς να βλέπει κανείς: ρίχνω | πυροβολώ /χτυπώ ~ ΣΥΝ. όπου 
τύχει (ii) (µτφ.) τελείως απρόσεκτα, απροµελέτητα, χωρίς καµία προ-
σοχή ή προετοιµασία: δεν εννοώ να πάρω αποφάσεις ~ || µη διαλέγεις 
~, κοίταξε προσεκτικότερα! ΣΥΝ. στα κουτουρού (δ) (παροιµ.(µε 
στραβό αν κοιµηθείς, το πρωί θ' αλληθωρίσεις για την επίδραση των 
συναναστροφών στον χαρακτήρα (πβ. µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, 
τέτοια γράµµατα θα µάθεις) (ε) πάει σαν τον στραβό στον Άδη για 
κάποιον που επιδεικνύει αδιαφορία ή µοιρολατρική διάθεση απένα-
ντι σε δυσάρεστα γεγονότα (στ) ποιος στραβός δεν θέλει το φως 
του; βλ. λ. φως 5. (οικ.-µειωτ.) στραβά (τα) τα µάτια: άνοιξε τα ~ σου 
και κοίτα! 6. (αργκό) στραβή (η) αναποδιά ή η απροσεξία: αν τύχει 
καµιά -, χαθήκαµε! || προσέχει να µην κάνει καµιά ~ και χάσει τη 
δουλειά του. — στραβά επίρρ. (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που πάσχει από στραβισµό», < θ. 
στραβ-, συνεσταλµ. βαθµ. τού αρχ. στρεβ-λός (βλ.λ.)]. 

στραβοτιµονια (η) (καθηµ.) 1. κακός χειρισµός τού τιµονιού: άλλη 
µια - να κάνεις και θα πέσουµε στη χαράδρα! (µτφ.) 2. ο κακός χει-
ρισµός υποθέσεως 3. η ηθική παρεκτροπή ΣΥΝ. παράπτωµα. 

στραβούλιακας (ο) (εκφραστ.-µειωτ.) πρόσωπο που δεν βλέπει καλά: 
κοίτα µπροστά σου, βρε ~! 
[ΕΤΥΜ. < στραβός + µειωτ. επίθηµα -ούλιακας, πβ. κ. µπεκρ-ούλια-
κας]. 

στραβοχυµένος, -η, -ο αυτός που έχει χυθεί στραβά (π.χ. σε καλούπι), 
ώστε να µην έχει σωστό σχήµα· κυρ. στη ΦΡ. στραβοχυµένος 
λουκουµάς ο λουκουµάς που δεν έχει το σωστό σχήµα· συνήθ. σκω-
πτ. σε παροµοιώσεις: κάθεται σαν ~. 

στράβωµα (το) -> στραβώνω 
στραβωµάρα κ. (εσφαλµ.) στραβοµάρα (η) (οικ.) 1. το να µη βλέπει 

κάποιος καλά ή καθόλου ΣΥΝ. τύφλα, (λόγ.) τυφλότητα 2. (ως επι-
φών.) εκφράζει ανανάκτηση για την απροσεξία κάποιου που δεν είδε 
κάτι: ~! ∆εν βλέπεις πού πατάς; (µε πάτησες). [ETYM. < στράβωµα + 
παραγ. επίθηµα -άρα, πβ. κ. φαγωµ-άρα, λιγωµ-άρα]. 

Στράβων (ο) {Στράβων-ος, -α) ο σηµαντικότερος αρχαίος Έλληνας 
γεωγράφος (64 π.Χ.-19 µ.Χ.). Επίσης Στράβωνας. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. 
όν. < επίθ. στραβών, παράλλ. τού συχνότερου στραβός (βλ.λ.), το οποίο 
δήλωνε τον πάσχοντα από στραβισµό]. 

στραβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {στράβω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) (καθηµ.) 1. (α) κάνω (κάτι) στραβό: ξεκλείδωσες µε δύναµη 
την πόρτα και στράβωσες το κλειδί ΣΥΝ. στρεβλώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευ-
θυγραµµίζω (β) κάνω (κάτι) να πάρει στραβή στάση ή θέση: - το κε-
φάλι | τον λαιµό µου 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) να πάρει άσχηµη, ανεπι-
θύµητη τροπή: µου στράβωσες τη δουλειά! · 3. (α) (οικ.) προκαλώ 
(σε κάποιον) τύφλωση (β) εµποδίζω (κάποιον) να δει, τυφλώνω παρο-
δικά: µε στράβωσε µε τα φώτα του | µε τους προβολείς ♦ (αµετβ.) 4. 
γίνοµαι στραβός (βλ.λ.), χάνω την ευθύτητα µου: τα σανίδια τού κρε-
βατιού είχαν στραβώσει από την υγρασία ΣΥΝ. στρεβλώνοµαι, (λαϊ-
κότ.) ζαβώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευθυγραµµίζοµαι 5. (µτφ.) παίρνω άσχηµη, 
ανεπιθύµητη τροπή: προς το τέλος στράβωσε η δουλειά || στην αρχή 
καλά ξεκινήσαµε, αλλά στην πορεία κάπου στράβωσε το πράγµα ΣΥΝ. 
χαλάω 6. (µεσοπαθ. στραβώνοµαι) γίνοµαι τυφλός, χάνω την όραση 
µου: διαβάζεις µε λιγοστό φως και θα στραβωθείς ΣΥΝ. τυφλώνοµαι, 
χάνω το φως µου. — στράβωµα (το). 

στραγάλι (το) {στραγαλ-ιού | -ιών} ξεροψηµένο και αλατισµένο ρε-
βίθι, που τρώγεται ως ξηρός καρπός. — (υποκ.) στραγαλάκι (το). 
[IIYM µεσν. <αρχ. άστραγάλιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ά-
), υποκ. τού αστράγαλος, στη σηµ. «ρεβιθιά», επειδή οι κόµποι τού 
µίσχου της µοιάζουν µε οστάρια. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται 
στο αρχ. τρωγάλιον «ξηροί καρποί και φρούτα, που τρώγονταν ως 
επιδόρπιο» (µε ανάπτυξη -σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, και προ-
ληπτ. συλλαβική αφοµοίωση) < τρώγω]. 

στραγγόλη (η) {στραγγαλών} 1. (παλαιότ.) (α) η αγχόνη, ο βρόχος 
(β) (συνεκδ.) όργανο για τη θανάτωση καταδίκων µε στραγγαλισµό 
2. ΤΕΧΝΟΛ. είδος συσφιγκτήρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν., βλ. λ. 
στραγγαλίζω}. 

στραγγαλίζω κ. (λαϊκ.) στραγγουλίζω ρ. µετβ. {στραγγάλισ-α, -τηκα, 
-µένος} 1. θανατώνω (κάποιον) σφίγγοντας τον λαιµό του µε τα χέρια ή 
πνίγοντας τον µε σχοινί, ύφασµα κλπ.: στραγγάλισε τον άντρα της 
στον ύπνο του || τη στραγγάλισαν µε την εσάρπα της || (ως απειλή) θα 
σε στραγγαλίσω! 2. (µτφ.) δεν σέβοµαι, δεν αφήνω (κάτι) να 
εκδηλωθεί: το αυταρχικό καθεστώς στραγγαλίζει την ελευθερία | τα 
δικαιώµατα των πολιτών || ~ την αξιοκρατία | τη δηµοκρατία | τις 

δηµοκρατικές κατακτήσεις τού λαού ΣΥΝ. καταπνίγω, καταπατώ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < στραγγάλη «σχοινί αγχόνης» < αρχ. στράγξ, -γγός 
«σταγόνα, σταλαγµατιά (η οποία οφείλεται σε στράγγισµα)» + πα-
ραγ. επίθηµα -άλη, πβ. κ. άγκ-άλη. Βλ. κ. στραγγίζω]. 

στραγγαλισµός (ο) [µεσν.] 1. η θανάτωση κάποιου µε περίσφιγξη τού 
λαιµού του µε τα χέρια ή µε σχοινί, ύφασµα κ.λπ.: παλιά υπήρχε 
εκτέλεση µε ~ || (κ. µτφ.) ο ~ τής δηµοκρατίας ✈  2. ΙΑΤΡ. η περίσφιγξη 
ενός οργάνου από παθολογικό, συνήθ., ιστό που αναπτύσσεται στην 
περιοχή: ~ τού ουρητήρα από καρκινικό ιστό || ~ τού εντέρου από 
συµφύσεις. Επίσης στραγγαλισµό (το) (σηµ. 1). 

στραγγαλιστής (ο) [1887] πρόσωπο που στραγγαλίζει, που θανατώνει 
µε στραγγαλισµό. 

στραγγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στράγγ-ισα κ. -ιξα, -ίστηκα, -ισµένος} 
♦ (µετβ.) 1. βγάζω από (κάτι) το υγρό που περιέχει, πιέζοντας το ή 
κρεµώντας το και αφήνοντας το να στάζει: στράγγιξε καλά το νερό 
από τα ρούχα, πριν τα απλώσεις ΣΥΝ. εκθλίβω, αποστραγγίζω, σου-
ρώνω, στείβω 2. καθαρίζω (υγρό) από ξένες ουσίες, σουρώνοντας το: 
~ το κρασί- (µτφ.-εκφραστ.) 3. πίνω ή χύνω υγρό ώς την τελευταία 
σταγόνα: σιγά-σιγά τη στράγγιζαν ολόκληρη τη νταµιτζάνα 4. αφαιρώ 
το περιεχόµενο ή τη δύναµη, την ικµάδα (από κάτι): οι στρατιωτικές 
δαπάνες στραγγίζουν τα κρατικά ταµεία || τον στράγγισε η σκληρή 
δουλειά ΣΥΝ. στείβω, εξαντλώ ♦ (αµετβ.) 5. χάνω το υγρό που 
περιέχω: απλώνω το πουκάµισο, για να στραγγίξει || έβαλα τα πιάτα 
στο στραγγιστήρι, για να στραγγίξουν || βάζω το τυρί σε τουλουπάνι 
και το αφήνω να στραγγίξει ΣΥΝ. στεγνώνω 6. (µτφ.-εκφραστ.) χάνω 
τελείως τη δύναµη µου, την ικµάδα µου: στράγγισε από την πολλή 
δουλειά || µετά τα όσα πέρασα, στράγγισα από κάθε συναίσθηµα ΣΥΝ. 
στεγνώνω, εξαντλούµαι. — στράγγισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. στράγξ, -γγός «σταγόνα, σταλαγµατιά (η οποία 
οφείλεται σε στράγγισµα, σε πίεση)», µε επίθηµα -γξ, πβ. κ. στρίγξ, 
λύγξ. Η λ. ανάγεται σε θ. *strng-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *streng-
« σφίγγω, πιέζω», πβ. λατ. stringere «σφίγγω, συνθλίβω» (> γαλλ. 
étreindre, ισπ. estreflir), strictus (µτχ.) «σφιχτός - αυστηρός», αρχ. 
αγγλ. sträng «άκαµπτος, ισχυρός» (> αγγλ. strong) κ.ά. Οµόρρ. στρογγ-
υλός (βλ.λ.)]. 

στράγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αφαίρεση υγρού 
(από κάτι): - εδαφών 2. ο καθαρισµός υγρού από ξένες ουσίες 3. 
(µτφ.) η σωµατική ή ψυχική εξάντληση. 

στραγγιστήρι (το) {στραγγιστηρ-ιού | -ιών} σκεύος κουζίνας, στο 
οποίο αφήνονται τα πιάτα, τα ποτήρια και τα κουζινικά σκεύη µετά 
το πλύσιµο για να στραγγίξουν. Επίσης στραγγιστήρας (ο). [ΕΤΥΜ < 
στραγγίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι)ο), πβ. κ. σκαλισ-τήρι, ερ-γασ-τήρι]. 

στραγγιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία τής 
αφαίρεσης υγρού από σώµα: ~ συσκευή | µέθοδος | δίκτυο ΣΥΝ. απο-
στραγγιστικός. 

στραγγιστός, -ή, -ό κ. στραγγιχτός αυτός που έχει στραγγιστεί: ~ 
γιαούρτι ΣΥΝ. αποστραγγισµένος ΑΝΤ. αστράγγιστος. 

στραγγουλίζω ρ. → στραγγαλίζω 
στράκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) οξύς και ξερός κρότος µε διαπε-

ραστικό χαρακτήρα και στιγµιαία διάρκεια: η ~ τού µαστιγίου' ΦΡ. 
(µτφ.) κάνω στράκες | τράκες προκαλώ µεγάλη εντύπωση: απόψε θα 
- µε το καινούργιο µου φόρεµα ΣΥΝ. κάνω µπαµ. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., κυρ. από τον θόρυβο τού µαστιγίου των αµαξη-
λατών]. 

στρακαστρούκα (η) → τρακατρούκα 
στράλι (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο πρότονος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. strallo (πληθ. stralli), αγν. ετύµου]. 
στραµµένος, -η, -ο → στρέφω 
στραµπουλίζω ρ. µετβ. {στραµπούλ-ισα κ. -ιξα, -ίχτηκα, -ισµένος κ. -

ιγµένος} (καθηµ.) 1. µου εξαρθρώνεται (µέλος τού σώµατος, κυρ. άνω 
ή κάτω άκρο), παθαίνω διάστρεµµα: έπεσα κάτω και στραµπούλιξα 
το πόδι | το χέρι µου 2. συστρέφω (µέλος τού σώµατος κάποιου). Επί-
σης στραµπουλώ {-ας...). — στραµπούλισµα κ. στραµπούληγµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. από συµφυρµό των ιταλ. strambare και strangolare 
ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, από συµφυρµό των λ. στραβώνω και 
στραγγουλίζω (< ιταλ. strangolare)]. 

στράντζα (η) µηχάνηµα αποτελούµενο από οριζόντιους κυλίνδρους, 
µέσα από τους οποίους περνά η λαµαρίνα για να πάρει κυλινδρικό ή 
γωνιώδες σχήµα. [ΕΤΥΜ. < στραντζάρω (υποχωρητ.)]. 

στραντζαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει λυγιστεί µε στράντζα (βλ.λ.). 
— στραντζαριστά επίρρ. 

στραντζάρω ρ. µετβ. {στραντζάρισ-α, -µένος} λυγίζω µέταλλο χρη-
σιµοποιώντας στράντζα (βλ.λ.). — στραντζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ 
Αβεβ. ετύµου, ίσως < ιταλ. stiracchiare «τεντώνω, τραβώ» < stirare < 
tirare «τραβώ»]. 

στραπατσάδα (η) πρόχειρο φαγητό από αβγά χτυπηµένα µε λάδι και 
φρέσκια ντοµάτα. [ΕΤΥΜ < βεν. strapazzada < ρ. strapazzar (βλ. λ. 
στραπατσάρω)]. 

στραπατσάρω ρ. µετβ. {στραπατσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. 
καταστρέφω (κάτι) χαλώντας εντελώς την εµφάνιση του: έπεσα σ' 
έναν τοίχο και στραπατσάρισα το αυτοκίνητο || µου στραπατσάρισες το 
καλό µου φόρεµα || (µτφ.) στραπατσάρισες τη ζωή µου ΣΥΝ. χαλώ 2. 
(µτφ.) µειώνω ηθικώς: τον στραπατσάρισες µ' αυτά που του είπες 
ΣΥΝ. ταπεινώνω, εξευτελίζω. — στραπατσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. strapazzare, ίσως < δηµώδ. λατ. *impactiäre < λατ. im-pactus, µτχ. 
τού p. impingere «προσκρούω, χτυπώ»]. 

στραπάτσο (το) (καθηµ.-εκφραστ.) 1. η µεγάλη ζηµιά: το σπίτι έπαθε 
µεγάλο ~ από τις πληµύρες || έπαθαν µεγάλο ~ οι έµποροι που επι- 
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χείρησαν να κερδοσκοπήσουν ΣΥΝ. στραπατσάρισµα, καταστροφή 2. 
ηθική ζηµιά, τραυµατισµός τής αξιοπρέπειας: ήταν τέτοιο το ~ που 
έπαθε, ώστε δεν θα τολµήσει ξανά να εµφανιστεί σε συγκέντρωση 
ΣΥΝ. ταπείνωση, εξευτελισµός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. strapazzo < 
strapazzare (βλ. λ. στραπατσάρω)]. 

στράπλες επίθ. {άκλ.} (για γυναικείο ένδυµα) αυτός που αφήνει τους 
ώµους ακάλυπτους και δεν έχει τιράντες: ~ φόρεµα | τουαλέτα | 
σουτιέν || (κ. ως ουσ.) θα φορέσω το ροζ ~ µου µε φούστα. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. strapless < strap «λωρίδα υφάσµατος, δέρµατος, τιράντα» + 
στερητ. επίθηµα -less «χωρίς»]. 

στρας (το) {άκλ.} ποικιλία γυαλιού, εµπλουτισµένου µε µόλυβδο, που 
χρωµατίζεται µε µεταλλικά οξίδια και χρησιµοποιείται ως αποµίµη-
ση πολύτιµων λίθων και µπορεί να διακοσµεί ενδύµατα, παπούτσια 
κ.λπ. ή και να χρησιµοποιείται για τον καλλωπισµό: κολιέ από ~ || φο-
ράω ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ETYM. < αγγλ. strass (διεθν. όρ.), από το όνοµα τού Αυστριακού κο-
σµηµατοπώλη J. Strasser (18ος αι.)]. 

Στρασβούργο (το) πόλη τής ΒΑ. Γαλλίας, έδρα τού Συµβουλίου τής 
Ευρώπης. — Στρασβούργιος (ο), Στρασβούργια (η), στρασβούργιος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Strasbourg < γερµ. Strasburg < αρχ. γερµ. 
straz(z)a «δρόµος, οδός» + burg «πύργος, οχυρό», οπότε το τόπων, θα 
σήµαινε «οχυρό των δρόµων»]. 

στράτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο δρόµος: πήρα από νωρίς τις ~ 
ψάχνοντας να σε βρω || (µτφ.) η ~ τής ζωής ΣΥΝ. οδός, (διαλεκτ.) ρού-
γα 2. µεταλλική συνήθ. κατασκευή µε ύψος λίγο πιο πάνω από το 
έδαφος, µε τέσσερα πόδια που καταλήγουν σε ροδάκια και µε ένα 
κοµµάτι ύφασµα στο εσωτερικό, στο οποίο τοποθετείται το µωρό, 
ώστε τα πόδια του να ακουµπούν στο έδαφος· χρησιµοποιείται για 
να µαθαίνει το µωρό να περπατάει ΣΥΝ. περπατούρα· ΦΡ. (για νήπια) 
(α) κάνω στράτα | στράτες ασκούµαι στα πρώτα µου βήµατα, µα-
θαίνω να περπατώ ΣΥΝ. στραταρίζω (β) στράτα-στρατούλα! ενθαρ-
ρυντική φρ. για νήπια που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα. Επίσης 
στρατί (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. strata (via) «λιθόστρωτος (δρόµος)», θηλ. τής µτχ. 
stratus -a -um τού p. sternere «στρώνω, σκορπίζω»]. 

στραταρίζω ρ. αµετβ. {στρατάρισα} 1. (για νήπια) κάνω τα πρώτα 
µου βήµατα (µε τη στράτα), µαθαίνω να περπατώ ΣΥΝ. κάνω στράτα 
| στράτες 2. περπατώ µε µικρά βήµατα, όπως το µωρό που µαθαίνει 
να περπατά. — στρατάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < στράτα, κατά τα 
νανουρίζω, ταχταρίζω]. 

στραταρχείο (το) [1887] 1. η έδρα τού στρατάρχη 2. (συνεκδ.) οι υπη-
ρεσίες και το προσωπικό τής έδρας τού στρατάρχη. 

στρατάρχης (ο) {(κλητ. στρατάρχα) | στραταρχών} 1. ο ανώτατος αρ-
χηγός τού στρατού, ο πρώτος στην ιεραρχία τού στρατεύµατος: ~ 
Παπάγος ΣΥΝ. αρχιστράτηγος 2. ο ανώτατος στρατιωτικός βαθµός 
που ισχύει σε χώρες µε πολυπληθή ενεργό στρατό και τον οποίο φέ-
ρει ο αρχηγός τών Ενόπλων ∆υνάµεων. [ΕΤΥΜ. αρχ; < στρατός + -
άρχης < άρχω]. 

στραταρχία (η) [µτγν.] {στραταρχιών} 1. το αξίωµα και η εξουσία 
τού στρατάρχη (βλ.λ.) 2. το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατελεί 
κανείς στρατάρχης. 

στραταρχικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε στρατάρχη 
(βλ.λ.): ~ θητεία | καθήκον | ράβδος (η διακριτική τού αξιώµατος τού 
στρατάρχη}. 

στράτευµα (το) [αρχ.] {στρατεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συντεταγ-
µένη στρατιωτική δύναµη: τα ~ µας προήλασαν στο έδαφος τού 
εχθρού || ο εχθρός µεταφέρει στρατεύµατα στα σύνορα || στρατεύµατα 
κατοχής ΣΥΝ. στρατός 2. (περιληπτ.) το σύνολο των συντεταγµένων 
στρατιωτικών µονάδων και γενικότ. των Ενόπλων ∆υνάµεων χώρας: 
το ηθικό τού ~ είναι ακµαιότατο ΣΥΝ. στρατός. 

στρατεύοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {στρατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
1. κατατάσσοµαι στον στρατό (βλ.λ.): θα στρατευτώ σε τρεις µήνες 
ΣΥΝ. στρατολογούµαι 2. (συνεκδ.) έχω υποχρέωση στρατιωτικής θη-
τείας, είµαι στρατεύσιµος: βάσει τής ελληνικής νοµοθεσίας οι αλλο-
δαποί δεν στρατεύονται 3. (µτφ.) τάσσοµαι, συνήθ. εθελοντικά (στην 
υπηρεσία συγκεκριµένου σκοπού): στρατεύθηκε στην υπόθεση τής 
ειρήνης 4. (η µτχ. στρατευµένος, -η, -ο) (α) (για πρόσ.) αυτός που 
υπηρετεί στον στρατό, που εκτελεί τις στρατιωτικές του υποχρεώ-
σεις: ~ παιδιά | νιάτα (β) (µτφ.) αυτός που είναι ταγµένος να υπηρε-
τεί µια ιδέα ή ιδεολογία, έναν πολιτικό, κοινωνικό κ.λπ. σκοπό: - λο-
γοτεχνία | συγγραφέας | τέχνη. 

στράτευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η κατά-
ταξη στον στρατό: η ελληνική νοµοθεσία έχει θεσπίσει την υποχρε-
ωτική ~ για όλους τους άρρενες που είναι ικανοί να φέρουν όπλο || 
χαρτί | αναβολή στρατεύσεως 2. (µτφ.) η αγωνιστική προσήλωση σε 
συγκεκριµένη ιδέα, ιδεολογία, σε πολιτικό, κοινωνικό κ.λπ. στόχο: ~ 
στο κόµµα | στην οργάνωση || ~ ενάντια στη βία, στον ρατσισµό και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

στρατεύσιµος, -η, -ο 1. ο κατάλληλος για στρατιωτική θητεία: ~ νέος 
| ηλικία 2. στρατεύσιµος (ο) {στρατευσίµ-ου | -ων, -ους) ο άνδρας 
που υποχρεούται να καταταγεί και να υπηρετήσει στον στρατό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρατευσ- (ρ. στρατεύοµαι) + παραγ. επίθηµα -ιµος, 
πβ. κ. έκπαιδεύσ-ιµος]. 

στρατηγείο (το) 1. η έδρα τού στρατηγού και του επιτελείου του: γε-
νικό - (η έδρα τής ανωτάτης διοικήσεως τού στρατεύµατος) 2. (συ-
νεκδ.) οι υπηρεσίες και το προσωπικό τού στρατηγού και τού επιτε-
λείου 3. (µτφ.) η έδρα, ο κύριος πυρήνας, από όπου ξεκινά η δράση, 
το κέντρο των επιχειρήσεων οµάδας ή οργάνωσης: το ~ τού κόµµατος 
| τής εταιρείας. 

[ETYM. < αρχ. στρατηγεϊον | στρατήγιον< στρατηγός]. 
στρατήγηµα (το) [αρχ.] {στρατηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πράξη 

στρατηγικής ευφυΐας, το πολεµικό τέχνασµα 2. (κατ' επέκτ.) το τέ-
χνασµα. 

στρατηγία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ο βαθµός και το αξίωµα τού 
στρατηγού (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
ασκεί κανείς τα καθήκοντα τού στρατηγού. 

στρατηγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στρατηγό 
(βλ.λ.): ~ αξίωµα 2. (ειδικότ.) στρατηγική (η) (α) ΣΤΡΑΤ. Ο σχεδιασµός 
στρατιωτικής επιχειρήσεως, καθώς και η τέχνη τής αξιοποίησης 
όλων των διαθέσιµων δυνάµεων για τη διεξαγωγή της: ~ ξηράς || ναυ-
τική | στρατιωτική ~ (β) (κατ' επέκτ.) το σύνολο των σχεδιασµένων 
χειρισµών για την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου: η ~ τού κόµµατος 
|| ακολουθώ | εφαρµόζω ορισµένη ~ || εθνική ~ για τα Βαλκάνια | για 
τις πυρκαγιές || ορισµένοι διαφηµιστές ακολουθούν ~ παγίδευσης τού 
καταναλωτή ΣΥΝ. τακτική (γ) αυτός που είναι χρήσιµος ή καθοριστι-
κός για την επίτευξη στόχου, την προάσπιση συµφερόντων κ.λπ.: πε-
ριοχή υψηλής ~ σηµασίας || ~ σηµείο | όπλα | σχέδιο | δόγµα | στόχος | 
ανάλυση || ~ συνεργασία µε µια υπερδύναµη || οι ~ υπολογισµοί | 
επιλογές | συµµαχίες µιας χώρας. — στρατηγικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

στρατηγική - τακτικές, σκοπός - στόχοι. Η σηµασιολογική σχέση 
στρατηγικής µε τακτικές είναι σχέση όλου και επιµέρους, γενικού 
και ειδικού. Στρατηγική είναι ο γενικός σχεδιασµός για την αντι-
µετώπιση ενός θέµατος, για την επίλυση προβλήµατος κ.λπ., ενώ 
τακτικές είναι οι συγκεκριµένες εφαρµογές τής στρατηγικής, τα 
επιµέρους σχέδια, στάδια κινήσεις κ.λπ., που επιτελούνται µέσα 
στο γενικό πλαίσιο τής στρατηγικής. Αυτή η σηµασιολογική χρή-
ση αποτελεί απόδοση ξένων όρων (πβ. αγγλ. strategy - tactics(, η 
όλη δε εννοιολογική διάκριση έχει ξεκινήσει από την Ελληνική 
και ειδικότ. από την αρχαία στρατιωτική ορολογία. Αντίστοιχη ση-
µασιολογική σχέση παρατηρείται και στο σηµασιολογικό ζεύγος 
σκοπός - στόχοι: σκοπός είναι η γενική επιδίωξη, στόχο1 είναι οι 
επιµέρους εφαρµογές, τα στάδια που οδηγούν στην επίτευξη τού 
γενικού σκοπού. Οι στόχοι δηλ. εξειδικεύουν και συγκεκριµενο-
ποιούν σε διακεκριµένες φάσεις τη γενική έννοια τού σκοπού. Και 
αυτή η σηµασιολογική διάκριση αποτελεί απόδοση στην Ελληνι-
κή νεότερης διακρίσεως, που γίνεται σε ξένες γλώσσες, πβ. αγγλ. 
aim - target. 

στρατηγός (ο) 1. ο αρχηγός ή διοικητής στρατεύµατος και ειδικότ. 
κάθε ανώτερος στρατιωτικός που έχει επιφορτιστεί µε τη διοίκηση 
µεγάλης µονάδας στρατού ή µε τη διεύθυνση επιτελείου 2. (συνεκδ.) 
ο αντίστοιχος βαθµός, που αποτελεί και τον ανώτατο βαθµό στην ελ-
ληνική στρατιωτική ιεραρχία, τον οποίον φέρει ο εκάστοτε αρχηγός 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., εφόσον προέρχεται από τον Στρατό Ξηράς 3. (καταχρ.) προ-
σαγόρευση τού αντιστράτηγου και τού υποστρατήγου (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.) 4. (µτφ.) ο ιθύνων νους µιας οµάδας, οργάνωσης κ.λπ., αυτός 
που καθορίζει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί: ο ~ τού 
προεκλογικού επιτελείου ενός κόµµατος || ο παίκτης αυτός είναι ο ~ 
τής οµάδας του στον αγωνιστικό χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ETYM. αρχ. < στρατός + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω, πβ. κ. άρχ-ηγός, όδ-ηγός]. 

Στρατηγώ (η) γυναικείο όνοµα. 
στρατηλάτης (ο) {στρατηλάτων} ο αρχηγός στρατεύµατος, ο οποίος 

διεξάγει νικηφόρους πολέµους ή εκστρατείες: ο Αλέξανδρος υπήρξε 
µεγάλος ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στρατός + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < έλαύνω, πβ. κ. ποδ-ηλάτης, ίχν-ηλάτης]. 

Στρατής, Στρατής (ο) → Ευστράτιος 
στρατί (το) → στράτα 
στρατιά (η) 1. (γενικά) πολυάριθµος στρατός, µεγάλη µονάδα τού 

Στρατού Ξηράς ΣΥΝ. στράτευµα 2. ΣΤΡΑΤ. ο µεγαλύτερος στρατιωτι-
κός σχηµατισµός τού ελληνικού στρατεύµατος, που αποτελείται από 
σύνολο Σωµάτων Στρατού και µονάδων διαφόρων Όπλων υπό ενιαία 
διοίκηση αντιστράτηγου: διοικητής τής Πρώτης Στρατιάς 3. (µτφ.) 
µεγάλο πλήθος: η οικονοµική πολιτική δηµιούργησε στρατιές ανέρ-
γων. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «στράτευµα», < στρατός (βλ.λ.). Η σηµ. 2 
αποδίδει το γαλλ. armée]. 

στρατιωτάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. κάθε µικρό οµοίωµα στρατιώτη, που 
χρησιµοποιείται κυρ. ως παιχνίδι: ο γυιος της έπαιζε µε τα -· ΦΡ. 
στρατιωτάκια ακούνητα, αµίλητα, αγέλαστα παιδικό παχνίδι στο 
οποίο χάνει όποιος παίκτης κινηθεί, µιλήσει ή γελάσει 2. (µτφ.-µει-
ωτ.) αυτός που υπακούει πειθήνια σε διαταγές άλλου: δεν είµαστε -
σου, να µας λες τι θα κάνουµε · 3. ο στρατιώτης (βλ.λ., σηµ. 4) στο 
σκάκι. 

στρατιώτης (ο) {στρατιωτών}, στρατιωτίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο 
άνδρας που υπηρετεί στον στρατό και φέρει τον κατώτερο στρα-
τιωτικό βαθµό ΣΥΝ. οπλίτης, (καθηµ.) φαντάρος· ΦΡ. (α) απλός στρα-
τιώτης βλ. λ. απλός (β) πάω στρατιώτης κατατάσσοµαι στις Ένοπλες 
∆υνάµεις 2. (ειδικότ.) ο στρατιώτης (σηµ. 1) που υπηρετεί στον Στρα-
τό Ξηράς (κατ' αντιδιαστολή προς τον ναύτη και τον σµηνίτη) 3. 
(µτφ.) αυτός που αγωνίζεται για συγκεκριµένο σκοπό ή που υπερα-
σπίζεται κάτι: ~ τής Εκκλησίας | τής ουµανιστικής ιδέας | τής ειρήνης 
ΣΥΝ. µαχητής, αγωνιστής, υπερασπιστής, πρόµαχος · 4. (στο σκάκι) 
καθένα από τα οκτώ πιόνια όµοιου χρώµατος, τα οποία µπορούν να 
επιτελέσουν µόνο περιορισµένες προς τα εµπρός κινήσεις ΣΥΝ. 
στρατιωτάκι, πιόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στρατιά + 
παραγ. επίθηµα -ώτης, πβ. κ. δεσµ-ώτης, 



στρατιωτικοποίηση 1664 στρατωνίζω 
 

επαρχι-ώτης]. 
στρατιωτικοποίηση (εσφαλµ. στραηκοποίηση) (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -

ήσεων} η εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάµεων σε µια περιοχή ΑΝΤ. 
αποστρατιωτικοποίηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποστρατιωτικοποίηση. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. militarisation]. 

στρατιωτικοποιώ (εσφαλµ. στρατικοποιώ) ρ. µετβ. {στρατιωτικο-ποιείς... | 
στρατιωτικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. εγκαθιστώ στρατιωτικές 
δυνάµεις σε µια περιοχή· κυρ. στη µτχ. στρατιωτικο-ποιηµένος, -η, -ο: ~ νησί 
| ζώνη | περιοχή ΑΝΤ. αποστρατιωτικοποιώ 2. δίνω στρατιωτικό χαρακτήρα σε 
κάτι, οργανώνω µε βάση τα στρατιωτικά πρότυπα, επιβάλλω στρατιωτικού 
τύπου δοµή οργάνωσης και λειτουργίας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
militarise]. 

στρατιωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στρατό ή τον 
στρατιώτη: ~ άσκηση | σχολή | πειθαρχία | επιχείρηση | ζωή | θητεία | 
δικαιοσύνη | σώµα | ακόλουθος (υπάλληλος πρεσβείας, αρµόδιος για θέµατα 
που αφορούν στον στρατό) | ακαδηµία (ειδική σχολή για την εκπαίδευση και 
εκγύµναση των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων) | αναµέτρηση | δράση | 
ιεραρχία | ηγεσία | εισβολή | έλεγχος περιοχής | πιέσεις | περιβάλλον | 
νοσοκοµείο | συνεργασία | βάση | φυλακή | δικτατορία | χαιρετισµός | ισχύς | 
επέµβαση | υπεροχή | µέσα | δαπάνες | δορυφόρος | ραντάρ | διοικητής | 
βοήθεια || σε ποια ~ µονάδα υπηρετείς; || µεγάλωσε σε ~ περιβάλλον || αυτή η 
χώρα αποτελεί µεγάλη ~ δύναµη || οι απόψεις των ~ εµπειρογνωµόνων || η πο-
λιτική ζωή σ' αυτή τη χώρα τελεί υπό ~ κηδεµονία (την ελέγχει ο στρατός) || η 
νέα ~ δοµή τού NATO || στην επιχείρηση, εκτός από πολιτικά αεροσκάφη, 
συµµετείχαν και ~ αεροσκάφη || τερµατίζεται η ~ παρουσία ξένων δυνάµεων 
στην περιοχή' ΦΡ. στρατιωτικοί; νόµος ο νόµος µε τον οποίο τίθεται µέρος ή 
το σύνολο χώρας σε κατάσταση πολιορκίας και αναστέλλονται ορισµένες 
συνταγµατικές ελευθερίες: επιβάλλω ~ 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που 
υπηρετεί στον στρατό ως µόνιµος ή έφεδρος, που ασκεί το επάγγελµα ή το 
λειτούργηµα του για λογαριασµό τού στρατού: ~ γιατρός | ιερέας 3. 
στρατιωτικός (ο) βαθµοφόρος που υπηρετεί µόνιµα στον στρατό ΣΥΝ. 
αξιωµατικός 4. στρατιωτικό (το) η θητεία τού στρατιώτη, το να υπηρετεί 
κανείς ως στρατιώτης: δεν έχω κάνει ακόµη το ~ µου ΣΥΝ. (καθηµ.) 
φανταριλί-κι 5. στρατιωτικά (τα) (α) οι γνώσεις, οι υποθέσεις, τα θέµατα κ.λπ. 
που σχετίζονται µε τον στρατό: (παλαιότ.) υπουργός των Στρατιωτικών 
(αντίστοιχο αξίωµα τού σηµερινού υπουργού Αµυνας) (β) τα ρούχα, η στολή, 
το σύνολο των συγκεκριµένων ενδυµάτων που φέρει ο στρατιώτης (ιµατισµός) 
και τα στρατιωτικά του υποδήµατα: φορώ | βάζω τα ~ (πβ. λ. χακί) ΑΝΤ. 
πολιτικά. — στρατιωτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

στρατοδικείο (το) [1847] το στρατιωτικό δικαστήριο που εκδικάζει αξιόποινες 
πράξεις και παραλείψεις στρατιωτικών κάθε βαθµού: περνώ (από) ~ || τακτικό 
| έκτακτο ~. 

στρατοδίκης (ο) [1862] {στρατοδικών} ο αξιωµατικός που µετέχει στη σύνθεση 
στρατοδικείου (βλ.λ.). 

στρατοκόπος (ο) (λαϊκ.-λογοτ.) ο οδοιπόρος ΣΥΝ. στρατολάτης. [ΕΤΥΜ Νόθο 
συνθ., < στράτα (βλ.λ.) + -κόπος < κόπτω, πβ. κ. ξυλο-κό-πος]. 

στρατοκράτης (ο) [1889] {στρατοκρατών} 1. πρόσωπο που κυβερνά µε τη 
βοήθεια τού στρατού 2. πρόσωπο που υποστηρίζει την ενεργό ανάµειξη τού 
στρατού στην πολιτική, γενικότ. την οργάνωση τής κοινωνίας µε βάση 
στρατιωτικά πρότυπα: «οι ~ τής Άγκυρας βρίσκονται στα µαχαίρια µε τον 
ισλαµιστή πρωθυπουργό» (εφηµ.) ΣΥΝ. µιλιταριστής. 
[ΕΤΥΜ. < στρατός + -κράτης < κράτος, πβ. κ. τροµο-κράτης, τεχνοκράτης]. 

στρατοκρατία (η) [1847] {χωρ. πληθ.} 1. η διακυβέρνηση χώρας από 
στρατιωτικούς 2. (κατ' επέκτ.) η ανάµειξη τού στρατού στην πολιτική, η 
επικράτηση στρατιωτικής νοοτροπίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή χώρας 
ΣΥΝ. µιλιταρισµός. — στρατοκρατικός, -ή, -ό [1886], στρα-τοκρατικ-ά /-ώς 
[1898] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stratocratie]. 

στρατοκρατούµαι ρ. αµετβ. [1847] {στρατοκρατείται..., µτχ. στρα-
τοκρατούµενος, -η, -ο- εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. βρίσκοµαι υπό την 
εξουσία στρατιωτικών, κυβερνωµαι από στρατιωτικούς 2. βρίσκοµαι υπό την 
κηδεµονία τού στρατού, χαρακτηρίζοµαι από την επικράτηση στρατιωτικής 
νοοτροπίας. 

στρατολάτης (ο) {στρατολατών} (λαϊκ.-λογοτ.) ο στρατοκόπος (βλ.λ.): «εγώ 
δεν είµαι παρά ένας στρατολάτης, ένας αποσταµένος περπατητής» (Μ. 
Λουντέµης). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < στράτα + -(ε)λάτης < έλαύνω, πβ. κ. πρωτο-λάτης, ζευ-γο-
λάτης]. 

στρατολογία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η κλήση πολιτών στις Ένοπλες 
∆υνάµεις 2. (συνεκδ.) η ειδική στρατιωτική υπηρεσία που έργο της έχει την 
κλήση, τη συγκέντρωση και την κατάταξη των στρατευσίµων στις διάφορες 
µονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φρασεολογία. 

στρατολογίας, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε τη στρατολογία: ~ 
υπηρεσία | γραφείο. 

στρατολόγος (ο/η) [µεσν.] 1. ΣΤΡΑΤ. ειδικός αξιωµατικός ή υπάλληλος που 
εργάζεται στη στρατολογία 2. (µτφ.) πρόσωπο που ασχολείται µε την 
προσέλκυση και τη συγκέντρωση οπαδών, συνεργατών κ.λπ. για ορισµένο 
σκοπό: ο ~ τού κόµµατος | τής οργάνωσης || «η εξαθλίωση λειτουργεί ως ~ τού 
ισλαµικού φονταµενταλισµού» (εφηµ.). 

στρατολογώ ρ. µετβ. {στρατολογείς... | στρατολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη- 

κα, -ηµένος} 1. ΣΤΡΑΤ. συγκεντρώνω (στρατευσίµους) και τους κατατάσσω 
στις διάφορες µονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων: στο Ισραήλ στρατολογούνται 
και οι γυναίκες 2. προσελκύω ή συγκεντρώνω (κάποιους) σε πολιτική, 
κοινωνική κ.λπ. οργάνωση: οι επιτελείς τού κόµµατος προσπαθούν να 
στρατολογήσουν νέα µέλη || νέες αιρέσεις στρατολογούν αφελείς. — 
στρατολόγηση (η) [µεσν.], στρατολογη-τής (ο), στρατολογήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στρατολογώ (-έω) < στρατός + -λογώ < λέγω (µε τη σηµ. 
«συλλέγω, συγκεντρώνω»), πβ. κ. σταχυο-λογώ]. 

στρατονοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η υπηρεσία τού στρατού που έχει ως 
αποστολή της την αστυνόµευση των στρατιωτικών. [ΕΤΥΜ < στρατός + -
νοµία < νόµος, κατά το αστυνοµία]. 

στρατονόµος (ο) ο αξιωµατικός ή οπλίτης που υπηρετεί στη στρατονοµία. 
στρατόπεδα ρχης (ο) {(κλητ. στρατοπεδάρχα) | στρατοπεδαρχών} ΣΤΡΑΤ. ο 

διοικητής στρατοπέδου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; µτγν. < στρατόπεδον + -άρχης < 
άρχω]. 

στρατοπεδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {στρατοπέδευ-σα, -µένος} (για τµήµα στρατού) 
καταλύω, καταλαµβάνω θέση για προσωρινή διαµονή: ο λόχος στρατοπέδευσε 
έξω από την πόλη ΣΥΝ. στρατωνίζοµαι. — στρατοπέδευση (η) [αρχ.], 
στρατοπεδευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

στρατόπεδο (το) {στρατοπέδ-ου | -ων} 1. ο χώρος στον οποίο εγκαθίσταται 
στρατιωτική µονάδα και οι σχετικές εγκαταστάσεις: ~ υποδοχής | 
εκπαιδεύσεως 2. (κατ' επέκτ.) τόπος εγκαταστάσεως και παραµονής πλήθους 
ανθρώπων, που ζουν υπό περιορισµό και στενό έλεγχο: - αιχµαλώτων πολέµου 
| εγκαταστάσεως προσφύγων || «µετά τον φόνο που διέπραξε κλείστηκε σε ~ 
εργασίας κοντά στον Νείλο, για να σπάει πέτρες» (εφηµ.)· ΦΡ. στρατόπεδο 
συγκεντρώσεως κέντρο εγκλεισµού και καταναγκαστικής εργασίας 
αιχµαλώτων, πολιτικών κρατουµένων (κυρ. καθένα από αυτά που 
οργανώθηκαν από τους Ναζί για την εξόντωση εθνικών οµάδων και πολιτικών 
αντιπάλων ή από το σοβιετικό καθεστώς για τον εγκλεισµό των αντιφρο-
νούντων) (βλ. κ. λ. γκουλάγκ): ~ τού Άουσβιτς | τού Νταχάου 3. (µτφ.) οµάδα ή 
κύκλος ατόµων µε κοινή ιδεολογική, πολιτική, κοινωνική κ.λπ. τοποθέτηση, 
που έχουν συσπειρωθεί και αγωνίζονται για τους ίδιους σκοπούς: µετά τη ρήξη 
πολλοί συνεργάτες του πέρασαν σε αντίπαλα - || σύγχυση επικρατεί στο ~ τής 
αντιπολίτευσης ΣΥΝ. παράταξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρατόπεδον < στρατός + πέδον «έδαφος» (πβ. κ. οικό-πεδον, 
γή-πεδον), βλ. κ. πεδίο]. 

στρατοποίηση (η) → στρατιωτικοποίηση 
στρατός (ο) 1. (περιληπτ.) το σύνολο των οπλισµένων και στρατιωτι-κώς 

εκπαιδευµένων ανθρώπων, µε τους οποίους διεξάγονται οι πόλεµοι: τακτικός | 
άτακτος ~ || κατατάσσοµαι στον ~ || συγκεντρώνω ~ || Στρατός Ξηράς || σώµα 
στρατού (βλ. λ. σώµα) || ~ σωτηρίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. στράτευµα (για Ένοπλες 
∆υνάµεις) 2. (συνεκδ.) το στρατιωτικό επάγγελµα και όλοι όσοι το εξασκούν 
οι στρατιωτικοί: ο ~ δεν πρέπει να αναµειγνύεται στην πολιτική 3. (ειδικότ.) το 
Πεζικό 4. (µτφ.) µεγάλο πλήθος, στρατιά: ένας ~ απόκληρων τής κοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *str-to- (µε επίθηµα -to- ρηµατικών επιθ.), συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *ster- «εκτείνω, εξαπλώνω, διασκορπίζω», πβ. σανσκρ. strtâ- 
«απλωµένος, διασκορπισµένος», αρχ. ιρλ. sreth «σωρός, πλήθος» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. στόρ-νυ-µι (βλ. λ. στρώνω), στρώµα, στέρ-νο(ν) κ.ά. Όπως προκύπτει από 
τα διαθέσιµα στοιχεία, η λ. στρατός θα πρέπει να προσδιόριζε αρχικώς τους 
στρατοπεδευµένους πολεµιστές, οι οποίοι έχουν απλωθεί για να 
κατασκηνώσουν σε συγκεκριµένο χώρο (κατ' αντιδιαστολή προς τον αρχ. όρο 
στίχες, ο οποίος αναφερόταν στις γραµµές τής πολεµικής παράταξης)]. 

Στράτος (ο) → Ευστράτιος 
στρατόσφαφα (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. η ανώτερη ζώνη τής ατµόσφαιρας, η 

οποία βρίσκεται πάνω από την τροπόσφαιρα (βλ.λ.), εκτείνεται σε ύψος 
περίπου 12 χιλιοµέτρων από την επιφάνεια τής Γης και χαρακτηρίζεται από 
ασθενή αύξηση τής θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το ύψος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. stratosphère (νόθο συνθ.) < strato- (< λατ. 
stratum «στρώµα», µτχ. τ. τού p. sternere «στρώνω») + sphère (< σφαίρα)]. 

στρατούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο µικρός δρόµος ΣΥΝ. δροµάκι 2. το 
τετράπλευρο τροχοφόρο κιγκλίδωµα, µε το οποίο υποβοηθούνται τα νήπια στα 
πρώτα τους βήµατα·   ΦΡ. στράτα-στρατούλα βλ. λ. στράτα. [ΕΤΥΜ. Υποκ. 
τού στράτα]. 

στρατουλίζω ρ. αµετβ. {στρατούλισα} (λαϊκ. για νήπια) αρχίζω να βηµατίζω, 
κάνω τα πρώτα µου βήµατα ΣΥΝ. στραταρίζω. — στρατού-λισµα (το). 

στρα τσόχα ρτο (το) σκληρό και χοντρό χαρτί κατώτερης ποιότητας, που 
χρησιµεύει κυρ. για την περιτύλιξη κρέατος, ψαρικών και άλλων εδωδίµων. 
Επίσης στράτσο. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < βεν. strazzo | ιταλ. straccio «κουρέλι, ράκος, πα-
λιόπανο» < ρ. stracciare «σχίζω, κουρελιάζω» < δηµώδ. λατ. *ex-tractiâre (< 
λατ. tractus «έλκυση, σύρσιµο», µτχ. τ. τού trahere «έλκω, σύρω») + χαρτί]. 

στρατώνας (ο) [1833] ΣΤΡΑΤ. το κτήριο ή το συγκρότηµα κτηρίων, στο οποίο 
διαµένουν στρατιώτες. Επίσης (καθηµ.) στρατώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. 
[ΕΤΥΜ < στρατός + παραγ. επίθηµα -ών)ας), πβ. κ. κυκλ-ώνας, κρυψώνας, 
αµπελ-ώνας]. 

στρατωνίζω ρ. µετβ. [1869] {στρατώνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
εγκαθιστώ (στρατιώτες) σε στρατώνες 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. 
στρατωνίζοµαι) εγκαθίσταµαι (σε κατάλυµα): στρατωνιστήκαµε στα 
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σπίτια τού χωριού ΣΥΝ. στρατοπεδεύω. 
στρατωνισµος (ο) [1833] 1. η εγκατάσταση στρατιωτών σε στρατώ-
νες ή άλλα καταλύµατα και γενικότ. η εξασφάλιση στέγης στο στρά-
τευµα: ο ~ τού συντάγµατος ΣΥΝ. στρατοπέδευση 2. (συνεκδ.) το σύ-
νολο των καταλυµάτων που χρησιµοποιούνται για τη διαµονή των 
στρατιωτών ΣΥΝ. στρατώνας, στρατόπεδο. 

στράφηκα ρ. → στρέφω 
στράφι επίρρ. (καθηµ.) µάταια· στη ΦΡ. πάω στράφι χάνοµαι χωρίς 

αποτέλεσµα, χωρίς όφελος: όλες οι προσπάθειες µου πήγαν στράφι! || 
εγώ τον προειδοποίησα, αλλά τα λόγια µου πήγαν στράφι ΣΥΝ. χαράµι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. israf «σπατάλη»]. 

στραφταλίζω {στραφτάλισα} (λογοτ.) αστράφτω, λαµποκοπώ: το πο-
τάµι στραφτάλιζε καθώς το χτυπούσε ο ήλιος || τον κοίταζε και τα 
µάτια της στραφτάλιζαν. — στραφταλιστός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Από 
συµφυρµό των (α)στράφτ(ω) και (γυ)αλίζώ]. 

στρεβλός, -ή, -ό (λόγ.) 1. στραβός: ~ σκέλη ANT. ευθύς, ίσιος 2. (συ-
νήθ. µτφ.) αυτός που αποκλίνει από το ορθό ή το πρέπον, που έχει µε-
ταβληθεί προς το χειρότερο, που έχει αλλοιωθεί η ουσία του: ~ ιδέα | 
αντίληψη | πεποίθηση ΣΥΝ. στραβός, διαστρεβλωµένος ANT. σωστός. 
— στρεβλά επίρρ., στρεβλότητα (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *στρεφ-λός (µε εκφραστ. τροπή τού -φ- στο αντίστοιχο 
ηχηρό -β-, πβ. κ. στραβ-ός) < στρέφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -λός 
(πβ. κ. τυφ-λός). Οµόρρ. στραβ-ός, στρόβ-ιλος κ.ά.]. στρεβλώνω ρ. 
µετβ. {στρέβλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. κάνω κάτι στρεβλό, 
στραβώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευθυγραµµίζω 2. (µτφ.) µεταβάλλω τη φύση, 
τη µορφή (κάποιου) προς το χειρότερο, αλλοιώνω την ουσία του: ~ 
την αλήθεια ΣΥΝ. διαστρέφω, διαστρεβλώνω, παραµορφώνω. 

— στρέβλωµα (το) [µτγν.], στρεβλωτής (ο) [µτγν.], στρεβλώτρια (η), 
στρεβλωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρεβλώ (-όω) < στρεβλός]. 

στρέβλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. το να γίνε-
ται κάτι στρεβλό, το στράβωµα, η παραµόρφωση 2. (µτφ.) η παραποί-
ηση µιας καταστάσεως, η µεταβολή προς το χειρότερο, η αλλοίωση 
τής ουσίας: «τα µύρια όσα δεινά τής χώρας, από την καθυστερηµένη 
εκβιοµηχάνιση µέχρι τις γενικότερες οικονοµικές - ερµηνεύονταν µε 
αναφορά στον ύποπτο ρόλο τού ξένου κεφαλαίου» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
διαστρέβλωση. 

στρένω ρ. → στέργω 
στρείδι (το) {στρειδ-ιού | -ιών} εδώδιµο µαλάκιο µε όστρακο που 

αποτελείται από δύο ανόµοιες θυρίδες µε τραχιά, γκρίζα εξωτερική 
επιφάνεια και λεία, λευκόχρωµη εσωτερική· ορισµένα είδη του πε-
ριέχουν µαργαριτάρι: µαργαριτοφόρα ~· ΦΡ. κολλάω σαν στρείδι προ-
σκολλώµαι (σε κάποιον) και (ενδεχοµένως) γίνοµαι πολύ ενοχλητικός 
ΣΥΝ. κολλάω σαν βδέλλα. 
[ΕΤΥΜ, < µεσν. όστρείδιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-), υποκ. 
τού αρχ. δστρειον, -εον, παράλλ. τ. τού δστρακον, µε θ. όστρ- και πα-
ραγ. επίθηµα -ειον. Βλ. λ. όστρακο]. 

στρειδολόγος (ο) αλιευτικό όργανο που χρησιµεύει για τη συλλογή 
στρειδιών και άλλων οστράκων. 

στρέµµα (το) {στρέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µονάδα µετρήσεως επι-
φανείας -κυρ. εκτάσεων γης- που ισούται µε 1.000 τετραγωνικά µέ-
τρα (1.000 τ.µ.): κάηκαν 400 ~ δασικής έκτασης 2. (συνεκδ.) η κτηµα-
τική περιουσία: έχει πολλά ~ στο χωριό. — στρεµµατικός, -ή, -ό 
[1897]. 
ΙΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στροφή, στρέψη - οτιδήποτε έχει συνε-
στραµµένο σχήµα», < στρέφω (βλ.λ.)]. 

στρεπτοκοκκιαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. λοίµωξη 
που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο (βλ.λ.), είτε τοπική (λ.χ. η πυοδερµία, 
η εντερίτιδα, η φαρυγγίτιδα, η αµυγδαλίτιδα κ.ά.) είτε γενική (λ.χ. η 
οστρακιά, ο επιλόχειος πυρετός κ.ά.). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. streptococcic]. 

στρεπτόκοκκος (ο) [1888] ΒΙΟΛ. βακτήριο µε σφαιρικά κύτταρα 
(κόκκους), τα οποία είναι συχνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε µικρές 
αλυσίδες· αφθονούν στα σάπια υλικά, παρασιτούν στη στοµατική 
κοιλότητα, στο δέρµα και στο έντερο και είναι έντονα παθογόνα, 
προκαλώντας πλήθος λοιµώξεων. — στρεπτοκοκκικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < στρεπτός + κόκκος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
streptocoque]. 

στρεπτοµύκητας (ο) {στρεπτοµυκήτων} ΒΙΟΛ. εξαιρετικά διαδεδο-
µένο βακτήριο, ορισµένα είδη τού οποίου παράγουν αντιβιοτικά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. streptomyces]. 

στρεπτοµυκίνη (η) {στρεπτοµυκινών} ΦΑΡΜ. αντιβιοτικό που παρά-
γεται από ένα είδος στρεπτοµύκητα και χρησιµοποιείται εναντίον 
πολλών βακτηρίων (π.χ. τής φυµατίωσης). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. streptomycin]. 

στρεπτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που µπορεί να περιστρέφεται 2. στρι-
φτός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στρέφω]. 

στρες (το) {άκλ.} 1. ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε ενόχληση στη λειτουργία τού 
οργανισµού, η οποία οφείλεται σε ερεθίσµατα τού εξωτερικού περι-
βάλλοντος (π.χ. ψύχος, ζέστη, θόρυβος, τραύµα κ.λπ.) ή ψυχολογικούς 
παράγοντες (π.χ. απογοήτευση, σύγχιση κ.λπ.) και συνεκδ. οι οργανι-
κές αντιδράσεις που προκαλούνται 2. (καθηµ.) το άγχος, η ψυχική 
ένταση: θα πάω διακοπές, για να γλυτώσω από το ~ τής δουλειάς || οι 
ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης βοηθούν στην καταπολέµηση τού 
~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. stress < µέσ. αγγλ. stresse, παράλλ. τ. τού distresse < 
παλ. γαλλ. distresse < δηµώδ. λατ. *districtia < λατ. districtus «δεµένος, 
περιεζωσµένος, σφιγµένος» (µτχ. τ. τού ρ. distringere)]. 

στρεσάρω ρ. µετβ. {στρεσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) προκαλώ 
στρες σε (κάποιον), δηµιουργώ κατάσταση έντασης, άγχους: µε στρε-
σάρουν πολύ στη δουλειά τώρα τελευταία || τον είδα πολύ στρεσαρι-
σµένο (πβ. λ. αγχώνω). — στρεσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < στρες + -άρω, 
πβ. κ. παρκ-άρω, σουτ-άρω]. 

στρέτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. στη φόρµα τής φούγκας, ένα τµήµα στο 
οποίο η παρουσίαση τού θέµατος σε µια «φωνή» αρχίζει ενώ συνε-
χίζεται και πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση τού θέµατος στην προη-
γούµενη· τοποθετείται, συνήθ., προς το τέλος τής φούγκας 2. (ως 
επίρρ.) ως ένδειξη ρυθµική αγωγής: σε πιο σφιχτό ρυθµό, γρηγορότε-
ρα (βλ. κ. στριντζέντο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stretto «σφιχτός, στενός» < λατ. strictus (ίδια σηµ.), µτχ. 
τ. τού ρ. stringere «σφίγγω»]. 

στρεφοποδια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. δυσµορφία τού άκρου τού πο-
διού. 

στρέφω ρ. µετβ. {έστρεψα, στρά-φηκα (λόγ. εστράφην, -ης, -η...), -µµέ-
νος} 1. γυρίζω (κάτι) επί τόπου (προς ορισµένη κατεύθυνση): ~ τα νώτα 
µου (γυρίζω την πλάτη µου) (βλ. λ. νώτα) 2. (µτφ.) κατευθύνω: ~ το 
βλέµµα µου | την προσοχή µου | τις προσπάθειες µου | το ενδιαφέρον 
µου κάπου || έστρεψαν τα πυρά τους εναντίον τού προέδρου || οι εφη-
µερίδες έστρεψαν το φως των προβολέων τους στην ιδιωτική της ζωή 
|| οι προδότες έστρεψαν τα όπλα εναντίον τής πατρίδας τους ANT. 
αποστρέφω 3. (µτφ. για πρόσ.) µεταβάλλω τη στάση, τη συµπεριφορά 
(προς κάποιον): µε τα λόγια της κατόρθωσε να στρέψει τον έναν ενα-
ντίον τού άλλου- (µεσοπαθ. στρέφοµαι) 4. αλλάζω κατεύθυνση, µε-
τακινούµαι µεταβάλλοντας µέτωπο: ξαφνικά στράφηκε προς το µέρος 
µας µε απειλητικές διαθέσεις ΣΥΝ. γυρίζω, στρίβω 5. (λόγ.) κινούµαι 
κυκλικά, γυρίζω γύρω από πραγµατικό ή νοητό άξονα: όλοι οι 
πλανήτες τού ηλιακού µας συστήµατος στρέφονται γύρω από τον Ήλιο 
|| η Γη στρέφεται περί τον άξονα της ΣΥΝ. περιστρέφοµαι 6. (µτφ.) 
κατευθύνοµαι, προσανατολίζοµαι: οι νέοι στρέφονται περισσότερο σε 
επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη σύγχρονη τεχνολογία || οι έρευνες 
τής αστυνοµίας στρέφονται προς τους συγγενείς τού θύµατος || σε 
ποιον να στραφώ για βοήθεια; (να απευθυνθώ, να καταφύγω) 7. (η 
µτχ. στραµµένος, -η, -ό) αυτός που είναι γυρισµένος προς ορισµένη 
κατεύθυνση: οι τηλεοπτικές κεραίες είναι ~ προς τον Υµηττό ή την 
Πάρνηθα || η πλώρη τού πλοίου ήταν - προς βορράν || (µτφ.) όλα τα 
βλέµµατα | τα µάτια είναι - προς τον επερχόµενο πόλεµο στο Κόσοβο 
|| (µτφ.) έχω την προσοχή µου ~ στις πολιτικές εξελίξεις στην 
Αλβανία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Αν το µυκ. ku-su-to-ro-qa µεταγραφεί ως συ-
στροφή, τότε πρέπει να υποθέσουµε την ύπαρξη αρχικού χειλοϋπε-
ρωικού συµφώνου. Η λ. εντάσσεται σε µια οικογένεια οµορρίζων, που 
παρουσιάζουν όλες τις µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. στρεφ-, καθώς και 
(ορισµένες φορές) την εκφραστ. εναλλαγή -φ- | -β-: στρεπ-τός, στρέψ-
ις (-η), στρέµ-µα, στροφ-ή, στρόφ-ιγξ (-ιγγα), στρεβ-λός, στραβ-ός, 
στρόβ-ίλος κ.ά. Ολόκληρη η οµάδα αντικατέστησε εν πολλοίς το αρ-
χαϊκό λεξιλογικό σύστηµα τού συνωνύµου είλέω, είλύω (βλ. λ. ειλε-
ός)]. 

στρεψαυχενία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ακούσια στροφή τής κεφαλής, 
που συνοδεύεται από σπασµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στρεψαύχην, -ενός < στρεψ(ο)- (< αρχ. στρέφω, από το 
θ. τού αορ. ε-στρεψ-α) + αύχήν, -ένος]. 

στρέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. στροφή, περιστροφή 2. ΦΥΣ. µορ-
φή καταπόνησης ενός στερεού σώµατος, που οφείλεται στη δράση 
δύο αντίθετων ζευγών δυνάµεων, οι οποίες αναπτύσσονται σε πα-
ράλληλα επίπεδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. στρέψις < στρέφω]. 

στρεψοδικια (η) [1856] {στρεψοδικιών} 1. η χρήση σοφιστικών ή κα-
κόπιστων επιχειρηµάτων σε δίκη µε στόχο την παραπλάνηση τού δι-
καστηρίου 2. (κατ' επέκτ.) η σκόπιµη διαστροφή τής αλήθειας 3. (συ-
νεκδ.) κάθε κακόπιστο επιχείρηµα που στοχεύει στη διαστροφή τής 
αλήθειας: άρχισε τις ~. — στρεψόδικος, -η, -ο [1854], στρεψοδικώ ρ. 
[αρχ.] {-εις...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιχείρηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρεψοδικώ (-έω) < στρεψο- (< στρέφω, από το θ. τού 
αορ. ε-στρεψ-α) + -δικώ < δίκη]. 

στρίβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έστριψα, στρί-φτηκα, -µµένος} 1. ♦ (µετβ.) 
γυρίζω (κάτι) επί τόπου ή γύρω από τον άξονα του: ~ το νήµα | το σε-
ντόνι, για να φτειάξω σκοινί || ~ το µουστάκι µου ΣΥΝ. συστρέφω, πε-
ριστρέφω, στρέφω· ΦΡ. (α) στρίβω το λαρύγγι κάποιου βλ. λ. λαρύγγι 
(β) στρίβω το νόµισµα ρίχνω το νόµισµα κορώνα-γράµµατα (γ) 
στρίβω τσιγάρο τυλίγω καπνό µέσα σε τσιγαρόχαρτο, για να φτειά-
ξω τσιγάρο (δ) (οικ.) τα στρίβω (ενν. τα λόγια µου) αναιρώ όσα είπα 
προηγουµένως ή ανακαλώ υπόσχεση που έδωσα: Α, µη µου τα στρί-
βεις τώρα! Αλλιώς µου τα 'χες πει ΣΥΝ. τα αλλάζω (ε) (µτφ.) µου στρί-
βει (η βίδα) χάνω τα λογικά µου, παραφρονώ, τρελαίνοµαι: του 'χει 
στρίψει- ούτε ξέρει πια τι κάνει και τι λέει! || µπας και σου 'στρίψε η 
βίδα και µου λες τέτοια πράγµατα; (στ) (αργκό) το στρίβω φεύγω: το 
'στρίψε µε κάποιον που γνώρισε (έφυγε µαζί του) ♦ (αµετβ.) 2. στρέ-
φοµαι γύρω από τον εαυτό µου: το τιµόνι έστριψε από µόνο του, χω-
ρίς να το αγγίξω 3. αλλάζω κατεύθυνση κάνοντας στροφή: το αυτο-
κίνητο έστριψε δεξιά || ο δρόµος στρίβει αριστερά || µας πλησίασε και 
µετά έστριψε απότοµα 4. (συνεκδ.) κάνω το όχηµα που οδηγώ να 
στρίψει, του αλλάζω κατεύθυνση: ο οδηγός έστριψε απότοµα, για να 
αποφύγει το εµπόδιο || εδώ στρίβουµε για την παραλία 5. (οικ.) φεύγω 
γρήγορα ή κρυφά, αποµακρύνοµαι: µου φαίνεται ότι είναι ώρα να 
στρίβουµε || µόλις µε είδε, έστριψε || ~ αλά γαλλικά (το σκάω στα 
κρυφά) || (κυρ. η προστ. µε επιθετική διάθεση) στρίβε! (πάρε δρόµο, 
δίνε του, κοπάνα τη, σπάσε). — στρίψιµο (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., από 
τον αόρ. έστρεψα τού αρχ. στρέφω, κατά το σχήµα 
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έτριψα - τρίβω, έθλιψα - θλίβω]. 
στρίγγλα κ. στρίγκλα (η) {δυσχρ. στριγγλών} "Ι.ΛΑΟΓΡ. κακοποιό δαιµόνιο τής 

λαϊκής µυθολογίας, που έχει τη µορφή άσχηµης γριάς, κάνει µάγια και 
προξενεί κακό, κυρ. στις λεχώνες και στα νεογέννητα 2. (µτφ.) γυναίκα κακιά 
ή εξαιρετικά δύστροπη ΣΥΝ. µέγαιρα, λάµια· ΦΡ. η στρίγγλα που έγινε αρνάκι 
βλ. λ. αρνάκι. [ΕΤΥΜ. µεσν. στρίγ(κ(λα < »strigula, υποκ. τού λατ. striga < 
µτγν. στρίξ «κουκουβάγια» (από την αιτ. στρίγγα), λ. που προσδιόριζε αρχικά 
την κραυγή τής κουκουβάγιας και συνδ. µε λατ. stridere «τρίζω, σφυρίζω» ή, 
κατ' άλλη άποψη, < µεσν. στρίγλα (µε ανάπτυξη -σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - 
σκόνη) < αρχ. τρίγλη «µπαρµπούνι» (βλ.λ.), άποψη δυσχερής σηµασιολογικά]. 

στριγγλιά κ. στριγκλιά (η) (καθηµ.) η οξεία και διαπεραστική κραυγή, που 
συνήθ. εκφράζει τρόµο: τα µικρά, όταν είδαν ξαφνικά τον σκύλο, έβαλαν | 
άρχισαν τις - ΣΥΝ. στρίγγλισµα, τσύρισµα. 

στριγγλίζω κ. στριγκλίζω ρ. αµετβ. {στρίγγλισα} βγάζω οξείες και 
διαπεραστικές κραυγές: ~ από φόβο | από πόνο | από πανικό || ~ σαν υστερικιά 
|| (µτφ.) τα φρένα τού αυτοκινήτου στρίγγλισαν στην άσφαλτο ΣΥΝ. τσυρίζω, 
ουρλιάζω, ξεφωνίζω. — στρίγγλισµα (το). [ΕΤΎΜ. < µεσν. στριγγίζω (που 
δικαιολογεί τη γρ. µε -γγ-) < µτγν. στριξ «κουκουβάγια» (βλ. λ. στρίγγλα) κατ' 
επίδρ. τού στρίγγλα]. 

στρίγγλος κ. στρίγκλος (ο) (λαϊκ.) ο γεµάτος ιδιοτροπίες άνδρας, ο άνδρας που 
συµπεριφέρεται µε µοχθηρία ΣΥΝ. στραβόξυλο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. στρίγλος < 
στρίγλα (υποχωρητ.). Βλ. λ. στρίγγλα]. 

στριγγός, -ή, -ό (για ήχο ή φωνή) ο έντονα οξύς και διαπεραστικός: ~ κραυγή. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. στριγγίζω (υποχωρητ.) < µτγν. *στρίγξ | στρίξ «κουκουβάγια» 
(αιτ. στρίγγα). Βλ. λ. στρίγγλα]. 

Stricto sensu λατ. (προφέρεται στρίκτο σένσου) ελλην. υπό στενή έννοια ANT. 
lato sensu. 

στριµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει γυριστεί επί τόπου ή γύρω από τον άξονα 
του: ~ τσιγάρο ΣΥΝ. στριφτός 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που έχει 
ιδιότροπη συµπεριφορά, που δεν τον ικανοποιεί τίποτα, ο δύστροπος ΣΥΝ. 
παράξενος, ζαβός ANT. καλόβολος, βολικός- ΦΡ. (εκφραστ.) στριµµένο άντερο 
ο πολύ ιδιότροπος άνθρωπος. 

στριµόκωλα επίρρ. → στρυµόκωλα 
στριµόκωλος, -η, -ο → στρυµόκωλος 
στρίµωγµα (το) ~» στρυµώχνω 
στριµωξιδι (το) → στρυµωξίδι 
στριµώχνω ρ. → στρυµώχνω 
στριµωχτός, -ή, -ό → στρυµωχτός 
στριντζεντο επίρρ. ΜΟΥΣ. ως ερµηνευτική ένδειξη που δηλώνει την προοδευτική 

επιτάχυνση τού τέµπο κατά την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού ΣΥΝ. 
ατσελεράντο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. stringendo < ρ. stringere «σφίγγω» < λατ. 
stringere]. 

στρίποδο (το) {στριπόδ-ου | -ων} (καθηµ.) 1. η φορητή ή τρίποδη βάση µε 
κινητό συνήθ. το πίσω πόδι, πάνω στην οποία στηρίζεται πίνακας ή κάµερα 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) το καθένα από τα δύο ξύλινα ή µεταλλικά τετράποδα 
στηρίγµατα, πάνω στα οποία τοποθετούνται εγκάρσια σανίδες, για να 
φτειαχτεί πρόχειρο κρεβάτι ή πάγκος εργασίας 3. (συνεκδ.) το κρεβάτι που 
κατασκευάζεται µε τον παραπάνω τρόπο. 
ίΕΤΥΜ, < τρίποδο, µε ανάπτυξη -σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος - σβώλος, κόνις - 
σκόνη]. 

στριπτίζ κ. στριπ-τιζ (το) (παλαιότ. ορθ. στριπτήζ) {άκλ.} η ψυχαγωγική 
επίδειξη (συνήθ. σε νυχτερινό κέντρο), κατά την οποία ένα άτοµο γδύνεται 
αργά και µε τρόπο που να διεγείρει σεξουαλικά τους θεατές: κάνω ~ || 
ανδρικό ~. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. strip-tease < strip «γδύνω, γυµνώνω» + tease «πειράζω, 
ενοχλώ»]. 

στριπτιζάδικο (το) (καθηµ.) νυχτερινό κέντρο στο οποίο παρουσιάζεται 
πρόγραµµα στριπτίζ. 

στριπτιζέζ (η) {άκλ.} η γυναίκα που κάνα στριπτίζ σε νυχτερινό κέντρο. Επίσης 
(λαϊκ.-µειωτ.) στριπτι)τ)ζού (η) {στριπτι)τ)ζούδες). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. strip-
teaseuse < αγγλ. strip-tease (βλ. κ. στριπτίζ)]. 

στριφνός, -ή, -ό → στρυφνός 
στριφογυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στριφογύρισα} ♦ 1. (µετβ.) περιστρέφω 

συνεχώς (κάτι): στριφογύριζε νευρικά το µολύβι στα δάχτυλα του- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
στριφογυρίζω στο µυαλό µου (κάτι) σκέφτοµαι συνέχεια, µε απασχολεί 
έντονα (κάτι) (β) (καθηµ.) τα στριφογυρίζω δεν µιλώ καθαρά, χρησιµοποιώ 
υπεκφυγές, περιστροφές ♦ (αµετβ.) 2. περιστρέφοµαι συνεχώς, κάνω συνεχείς 
στροφές γύρω από τον άξονα µου: ~ σαν σβούρα 3. στρέφοµαι εδώ και εκεί 
ανήσυχα: όλη τη νύχτα στριφογύριζα στο κρεβάτι χωρίς να κλείσω µάτι. 
Επίσης στριφογυρνώ {-άς...}. — στριφογύρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < στρίφω (άλλος τ. τού στρίβω) + γυρίζω, πβ. µεσν. στρεφογυ-ρίζω]. 

στριφογυριστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε στρίψιµο και γύρισµα γύρω από 
κάτι άλλο ή περί τον άξονα του: ~ σκάλα | κέρατο | κλωστές | καλώδιο | 
µονοπάτι | δρόµος || ο ποδοσφαιριστής έκανε ένα ~ σουτ. — στριφογυριστά 
επίρρ. 

στριφόνι (το) {στριφον-ιού | -ιών} µεγάλη σιδερένια βίδα µε πολυγωνική 
κεφαλή και σπείρωµα στο κάτω µισό της για τρύπες χωρίς έξοδο («τυφλές 
τρύπες»). [ΕΤΥΜ. < στρίφω (άλλος τ. τού στρίβω) + παραγ. επίθηµα -όνι]. 

στρίφτάρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο ειδικός στροφέας, µε τον οποίο τε-
ντώνονται οι χορδές των µουσικών οργάνων ΣΥΝ. κλειδί. [ΕΤΥΜ. < στριφτός + 
παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. στουρν-άρι]. 

στριφτός, -ή, -ό αυτός που έχει στριφτεί: ~ νήµα | φύλλο πίτας | τσιγάρο (το 
φτειαγµένο στο χέρι) ΣΥΝ. στριµµένος. 

ίΕΤΥΜ. < στρίβω | στρίφω]. 
στρίφωµα (το) {στριφώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το ράψιµο ανα-

διπλωµένης άκρης υφάσµατος ή ενδύµατος, για να µην ξεφτύζει, ή το ράψιµο 
κορδέλας πάνω στην άκρη αυτή: το ~ τής φούστας | τού σακακιού 2. (συνεκδ.) 
η αναδιπλωµένη άκρη υφάσµατος που έχει ραφτεί ή η κορδέλα που ράβεται 
πάνω στην άκρη υφάσµατος: το ~ ξηλώθηκε ΣΥΝ. ρέλι. 

στριφώνω ρ. µετβ. {στρίφω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. διπλώνω και ράβω την 
άκρη σε (ύφασµα), για να µην ξεφτύζει 2. ράβω κορδέλα πάνω στην άκρη 
(υφάσµατος), για να µην ξεφτύζει: ~ το φόρεµα | τη φούστα ΣΥΝ. ρελιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. στρίφω (άλλος τ. τού αρχ. στρέφω) + -ώνω]. 

στρίψιµο (το) → στρίβω 
στροβιλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {στροβίλισ-α, -τηκα, -µένος) στρέφω (κάτι) 

ολόγυρα και διαρκώς, του δίνω συνεχή περιστροφική κίνηση: ο αέρας 
στροβίλιζε τα ξερά φύλλα || (συνήθ. το µεσοπαθ. στροβιλίζοµαι) τα ζευγάρια 
στροβιλίζονταν στην πίστα χορεύοντας βαλς || (µτφ.) εικόνες από το παρελθόν 
στροβιλίζονταν στο µυαλό του. — στροβίλισµα (το). 

στροβιλισµός (ο) [1872] 1. (λόγ.) η ταχεία και συνεχής περιστροφική κίνηση, 
το αδιάκοπο στριφογύρισµα: ο ~ των χορευτών | των φύλλων ΣΥΝ. περιστροφή 
2. ΦΥΣ. η ταχεία και συνεχής περιστροφική κίνηση των ρευστών (υγρών ή 
αερίων). 

στροβιλιστικός, -ή, -ό [1892] αυτός που στροβιλίζει ή γίνεται µε στροβιλισµό: 
~ χορός ΣΥΝ. στριφογυριστός. 

στροβιλοαντιδραστήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. αεριοστρόβιλος που παράγει ώση µε την 
εκβολή θερµών καυσαερίων µε υψηλή ταχύτητα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
turbo-jet]. 

στροβιλογεννήτρια (η) {στροβιλογεννητριών} ΤΕΧΝΟΛ. γεννήτρια ηλεκτρικού 
ρεύµατος που κινείται µε στρόβιλο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. turbo-
generator]. 

στροβιλοκινητήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας που λειτουργεί µε στρόβιλο και που 
χρησιµεύει στην παραγωγή µηχανικής ισχύος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. turbine-motor]. 

στροβιλοκίνητος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που κινείται µε στρόβιλο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. turbine-driven]. 

στροβιλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (στροβιλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που έχει τη µορφή στροβίλου: - κίνηση | σχηµατισµός. — στροβιλοειδώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

στρόβιλος (ο) {στροβίλ-ου | -ων, -ους} 1. µάζα ανέµου ή νερού που κινείται 
περιστροφικώς και µε µεγάλη ταχύτητα ΣΥΝ. δίνη 2. (κατ' επέκτ.) ρεύµα 
µέσα στη µάζα ρευστού ή αερίου µε διεύθυνση διαφορετική από εκείνη 
ολόκληρου τού σώµατος: - καπνού | σκόνης 3. ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρια, 
στρεφόµενη µηχανή που χρησιµοποιεί την ενέργεια ρευστού ή αερίου (κυρ. 
νερού ή ατµού), για να θέσει σε περιστροφική κίνηση τροχό, ο οποίος παράγει 
µηχανικό έργο (βλ. κ. λ. ατµοστρόβιλος, υδροστρόβιλος) ΣΥΝ. τουρµπίνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στρόβος «περιστροφή, δίνη» (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στρέφω, 
βλ.λ., µε εκφραστ. ηχηρό -β- αντί -φ-) + παραγ. επίθηµα -ιλος, πβ. κ. δµ-ιλος]. 

στροβιλοσυµπιεστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το τούρµπο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. turbo]. 

στροβοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η παρατήρηση περιοδικής 
κινήσεως ή ταχέως εξελισσόµενου φαινοµένου µε τη χρήση φωτισµού µε 
διακοπτόµενες αναλαµπές βραχείας διάρκειας, οι οποίες εκπέµπονται στην 
κατάλληλη συχνότητα. — στροβοσκοπικός, -ή, -ό, στροβοσκοπικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stroboscopy. Βλ. κ. στροβοσκόπιο]. 

στροβοσκόπιο (το) {στροβοσκοπί-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. 1. η συσκευή µε την οποία 
γίνεται η στροβοσκοπία 2. όργανο παρατήρησης που βρίσκεται σε ορισµένα 
άρµατα µάχης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρόβος «περιστροφή, δίνη» (βλ. λ. στρόβιλος) + -σκό-πιο < 
σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
stroboscope]. 

στρογγυλάδα (η) (λαϊκ.) το να είναι κάτι στρογγυλό, το σχήµα και η µορφή τού 
στρογγυλού ΣΥΝ. (λόγ.) στρογγυλότητα. [ΕΤΥΜ. < στρογγυλός + παραγ. 
επίθηµα -άδα (πβ. κ. λιακ-άδα, φεγ-γαρ-άδα)]. 

στρογγυλεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στρογγύλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι) στρογγυλό (βλ.λ.): το νερό µε τα χρόνια έχει στρογγυλέψει τις 
πέτρες || η τιµή είναι 2.560- ας πούµε 2.500, για να το στρογγυλέψουµε ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι στρογγυλός: το φεγγάρι άρχισε να στρογγυλεύει. Επίσης 
στρογγυλαίνω [µτγν.]. — στρογγύ-λε)υ)µα (το) [µτγν.]. 

στρογγυλοειδης, -ής, -ές {στρογγυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
σχήµα σχεδόν στρογγυλό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. στρογγυλός + -ειδής < είδος]. 

στρογγυλοκάθοµαι ρ. αµετβ. {στρογγυλοκάθισα} (εκφραστ.) κάθοµαι 
αναπαυτικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα: ενώ εγώ σκοτωνόµουν να 
πλένω πιάτα, εκείνος πήγε και στρογγυλοκάθισε στην πολυθρόνα ΣΥΝ. 
καλοκάθοµαι, καλοστρώνοµαι, θρονιάζοµαι. [ΕΤΥΜ. < στρογγυλός + 
κάθοµαι, πιθ. από την έννοια «κάθοµαι σε στρογγυλό χαµηλό τραπέζι ως 
προσκεκληµένος, για να φάω»]. 

στρογγυλοµορφος, -η, -ο αυτός που έχει στρογγυλό σχήµα. 
στρογγυλοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (για χρηµατικό ποσό) η 

αφαίρεση ή πρόσθεση µικροποσού, ώστε το τελικό ποσό να είναι στρογγυλό, 
ακέραιο και να διευκολύνονται οι συναλλαγές: το υπόλοιπο τού λογαριασµού 
σας είναι 100.028 δρχ. και µε τη ~ θα πληρώσετε 100.000 δρχ. ακριβώς. — 
στρογγυλοποιώ ρ. {-είς...}. 



στρογγυλοπρόσωπος 1667 στροφόµετρο 
 

[ΕΤΥΜ, Απόδ. τού αγγλ. rounding]. 
στρογγυλοπρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει στρογγυλό πρό-

σωπο, χωρίς γωνίες. 
στρογγυλός, -η, -ό 1. αυτός που έχει σφαιρικό σχήµα: η µπάλα είναι ~ 

2. αυτός που έχει κυκλικό σχήµα: η ρόδα είναι ~ || ~ κουµπί | τραπέζι- 
ΦΡ. συζήτηση στρογγυλής τραπέζης | στρογγυλό τραπέζι (σε 
συνέδριο, διάσκεψη, συµβούλιο κ.λπ.) η συζήτηση που διεξάγεται µε-
ταξύ ισότιµων συνοµιλητών για ένα θέµα κοινού ενδιαφέροντος: «οι 
ερευνητικές επιχειρήσεις θα είναι το θέµα τού στρογγυλού τραπεζιού» 
(εφηµ.) 3. αυτός που έχει σχήµα περισσότερο κυκλικό ή σφαιρικό 
παρά γωνιώδες: ~ πρόσωπο | πέτρα 4. αυτός που έχει σχήµα πε-
ρισσότερο καµπυλώδες παρά γωνιώδες ή ευθύγραµµο: ~ ώµοι || τα µά-
τια των Κινέζων είναι σχιστά, ενώ των Ευρωπαίων είναι πιο -' ΦΡ. 
στρογγυλά γράµµατα γράµµατα µε τέλειες καµπύλες 5. ΓΛΩΣΣ. (στον 
τ. στρογγυλός) στρογγυλό φωνήεν το φωνήεν που αρθρώνεται µε 
στρογγυλεµένα χείλη: τα ~ τής Ν. Ελληνικής είναι τα α, ο, ου · 6. (α) 
(αριθµός) που αποτελείται µόνο από ακέραιες µονάδες, χωρίς δεκα-
δικούς ή κλάσµατα (β) (αριθµός) που µπορεί να διαιρεθεί ακριβώς µε 
το 10 ή το 100 ή το 1.000 κ.λπ. (ανάλογα µε το πόσα ψηφία έχει): κο-
στίζει 15.300- για να κάνουµε το ποσό ~, θα σου το αφήσω 15.0001| (εµ-
φατ.) ξόδεψα ένα εκατοµµύριο ~! Επίσης στρόγγυλος, -η, -ο κ. (λόγ.) 
στρογγυλός. — (υποκ.) στρογγυλούτσικος, -η/-ια, -ο, στρογγυλότη-
τα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. στρογγυλός (µε επίθηµα -ύλος, πβ. κ. άγκ-ύλος, 
καµπ-ύλος), αρχική σηµ. «συµπιεσµένος σε σφαίρα, σφαιρικός», < 
♦strong-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *streng- «σφίγγω, συµπιέζω», για το 
οποίο βλ. λ. στραγγίζω}. 

στρογγυλός - στρογγυλός - στρόγγυλος. Η αρχική (ήδη αρχαία) 
µορφή τής λ. είναι στρογγυλός (µε τον τόνο στην παραλήγουσα). 
Από σύνθετα τού τύπου στρογγυλό-µορφος δόθηκε η εντύπωση 
ότι το επιθ. τονίζεται στη λήγουσα και σχηµατίστηκε το στρογγυ-
λός, ενώ σύνθετα τού τύπου ολοστρόγγυλος οδήγησαν στο να 
σχηµατιστεί και τ. στρόγγυλος (µε τον τόνο στην προπαραλήγου-
σα). 

στρογγυλόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει στρογγυλό σχήµα. 
στρογγυλοφαναρος, -η, -ο (µηχανάκι) µε στρογγυλό µπροστινό 

φανάρι. 
στρογγυλοφέγγαρος, -η, -ο αυτός που έχει πρόσωπο στρογγυλό σαν 
την πανσέληνο. 

στρογγυλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η διάταξη των 
χειλέων σε στρογγυλό σχήµα: η προφορά των φωνηέντων ο και u (ου) 
επιτυγχάνεται µε ανάλογη ~ των χειλέων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρογγύλωσις < *στρογγυλώ (πβ. µτγν. στρογγυλόοµαί) 
< στρογγυλός. Η γλωσσ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. arrondissement]. 

στροµβος (ο) 1. (λόγ.) η σβούρα (βλ.λ.) · 2. ειδικό εργαλείο για τη 
συστροφή σχοινιών ΖΩΟΛ. · 3. το σπειροειδές όστρακο των σαλιγκα-
ριών, που γίνεται πιο στενό προς την κορυφή ΣΥΝ. κόγχη · 4. θαλάσ-
σιο γαστερόποδο µαλάκιο µε σκληρό και παχύ όστρακο, διακοσµη-
µένο µε αγκάθια και τριγωνικό στο πίσω άκρο- ζει στα θερµά, ρηχά 
νερά των τροπικών θαλασσών και κυρ. στους κοραλλιογενείς υφά-
λους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρο-µ-β- (µε ένθηµα -µ-), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. τού 
επιθ. στρεβ-λός (βλ.λ.)]. 

Στροµπολι (το) {άκλ.} νησί τού Τυρρηνικού Πελάγους ∆. των ακτών 
τής Ν. Ιταλίας, όπου και το οµώνυµο ηφαίστειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. Stromboli < λατ. Strongyle < αρχ. Στρογγυλή (ενν. νήσος), όπως 
περιγράφεται ήδη στον Θουκυδίδη]. 

στροντιο (το) [1896] {στροντίου} ΧΗΜ. 1. αργυρόλευκο και στιλπνό 
µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Sr) 2. στροντιο 90 ραδιενεργό ισότοπο 
τού στροντίου, που αποτελεί ένα από τα προϊόντα τής πυρηνικής 
σχάσης (βλ. λ. περιοδικός, um.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. strontium, από την περιοχή Strontian τής Σκωτίας, 
όπου ανακαλύφθηκε το συγκεκριµένο χηµ. στοιχείο]. 

στρούγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. κλειστός χώρος όπου στα-
βλίζεται το κοπάδι ΣΥΝ. µαντρί, στάνη 2. (συνεκδ.) το ποίµνιο ΣΥΝ. 
κοπάδι 3. (µτφ.-µειωτ.) σύνολο ατόµων που υπακούουν τυφλά στον 
αρχηγό τους: µπήκε κι αυτός στη ~! (υποτάχθηκε και αυτός στον αρ-
χηγό) ΣΥΝ. µαντρί, στάνη. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρωµ. strunga]. 

στρουθί (το) {στρουθ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σπουργίτι (βλ.λ.). Επίσης 
(λόγ.) στρουθίο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στρουθίον, υποκ. τού στρουθός (ό | ή) «σπουργίτης», λ. 
που συνδ. µε ποικίλους τ. (για ονόµατα πτηνών) των I.E. γλωσσών, οι 
οποίοι εµφανίζουν διαφορές τόσο στη µορφή όσο και στη σηµ., πβ. 
ρωσ. drozd «κοτσύφι», αρχ. γερµ. drosca-la (> γερµ. Drossel «τσίχλα, 
κίχλη»), αρχ. αγγλ. throstle (> αγγλ. thrush «τσίχλα»), ιρλ. truid 
«ψαρόνι», λατ. turdus «τσίχλα» κ.ά. Όλοι οι ανωτέρω τ. ανάγονται σε 
I.E. *trozdos- | *trozdos- «τσίχλα», η δε λ. στρουθός παρουσιάζει σ- προ-
θεµ.]. 

στρουθιόµορφο (το) ΖΩΟΛ. κάθε µέλος τής πολυπληθέστερης τάξης 
πτηνών, που χαρακτηρίζονται από φωνητικές ικανότητες και ειδικότ. 
την ικανότητα µιµήσεως πολλών ήχων περιλαµβάνει πολλά από τα 
πιο διαδεδοµένα είδη (π.χ. σπουργίτια, χελιδόνια, αηδόνια, καναρί-
νια κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. passériforme]. 

στρουθοκαµηλίζω ρ. αµετβ. {στρουθοκαµήλισα} προσποιούµαι ότι 
αγνοώ ένα πρόβληµα, αντί να φροντίσω να το αντιµετωπίσω. — 
στρουθοκαµηλικός, -ή, -ό, στρουθοκαµηλικά επίρρ. 

στρουθοκαµηλισµός (ο) η τάση να προσποιείται κανείς ότι αγνοεί ή 
δεν βλέπει ένα πρόβληµα, αντί να φροντίσει να το αντιµετωπίσει. 

στρουθοκάµηλος (η) {στρουθοκαµήλ-ου | -ων, -ους} µεγαλόσωµο 
πτηνό-δροµέας, που δεν µπορεί να πετάξει, ζει στην Αφρική, έχει πο-
λύ ψηλό λαιµό, µακριά, δυνατά πόδια και µικρά µαύρα ή καφέ φτε-
ρά και είναι γνωστό και από το µύθευµα ότι χώνει το κεφάλι του 
στην άµµο, όταν αντιλαµβάνεται κίνδυνο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στρουθός 
(βλ. λ. στρουθί) + κάµηλος]. 

στρουκτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσο-
νται τα µέρη ή τα στοιχεία που συνθέτουν οργανωµένο σύνολο ή σύ-
στηµα· η δοµή (βλ.λ.). [ΕΤΫΜ. < λατ. structura, βλ. κ. 
στρουκτουραλισµός]. 

στρουκτουραλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η θεωρία και κυρ. η µεθοδο-
λογία ορισµένων επιστηµών τού ανθρώπου (π.χ. τής γλωσσολογίας, 
τής κοινωνικής ανθρωπολογίας, τής θεωρίας τής λογοτεχνίας κ.ά.), η 
οποία προσεγγίζει το εκάστοτε προς εξέταση αντικείµενο ως σύστη-
µα οργανωµένων και αλληλοπροσδιοριζόµενων στοιχείων ο δοµισµός 
(βλ.λ.). — στρουκτουραλιστής (ο), στρουκτουραλίστρια (η), στρου-
κτουραλιστικός, -ή, -ό, στρουκτουραλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. structuralisme < structural «δοµικός» < structure < 
λατ. structura «δοµή, οικοδόµηµα» (< p. struere «οικοδοµώ, συντάσσω, 
συναρµόζω», µτχ. structus)]. 

στρουµπουλός, -ή, -ό (καθηµ.) αυτός που είναι παχύς και το σχήµα 
τού σώµατος του τείνει προς το σφαιρικό: ~ παιδί | µάγουλο | κοιλιά 
ΣΥΝ. παχουλός ANT. λεπτός, αδύνατος. — (υποκ.) στρουµπου-
λούτσικος, -η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < στρόµβος (βλ.λ., πιθ. µέσω αµάρτυρου *στρούµπος) + πα-
ραγ. επίθηµα -ουλός, πβ. κ. παχ-ουλός}. 

στρόφαλος (ο) {στροφάλ-ου | -ων, -ους} ΜΗΧΑΝ. 1. τµήµα µηχανι-
σµού που συνδέεται κατά ορθή γωνία µε άτρακτο και µεταβάλλει 
την ευθύγραµµη παλινδροµική κίνηση σε περιστροφική και αντι-
στρόφως 2. κεκαµµένη λαβή µε την οποία µεταδίδεται περιστροφική 
κίνηση σε άξονα ΣΥΝ. µανιβέλα 3. ΙΑΤΡ. οξεία µορφή δερµατοπάθειας 
κατά την πρώτη παιδική ηλικία, συχνά οφειλόµενη σε παράγοντες 
τής διατροφής. Επίσης στρόφαλο (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στρόφαλος, αρχική σηµ. «ρόµβος - σβούρα», < στροφή 
+ παραγ. επίθηµα -αλός, πβ. κ. πάσσ-αλος]. 

στροφαλοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που διαθέτει στρόφαλο 
(βλ.λ.): ~ άξονας. [ΕΤΥΜ. < στρόφαλος + -φόρος < φέρω]. 

στροφέας (ο) {στροφ-είς, -έων} 1. ΑΝΑΤ. Ο ανώτατος σπόνδυλος τού 
αυχένα· αλλιώς άτλας ή επιστροφέας 2. ΤΕΧΝΟΛ. Ο κύλινδρος γύρω 
από τον οποίο ένα εξάρτηµα περιστρέφεται ΣΥΝ. στρόφιγγα · 3. (λόγ.) 
το θηλυκωτήρι από ξύλο ή µέταλλο, που συνδέει τα φύλλα τής πόρ-
τας ή τού παραθύρου µε τις παραστάδες και αποτελεί το στήριγµα, 
πάνω στο οποίο αυτά ακουµπούν και ανοιγοκλείνουν ΣΥΝ. µεντεσές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στροφεύς, -έως< στρέφω]. 

στροφείο (το) εργαλείο µε το οποίο τίθεται κάτι σε περιστροφική κί-
νηση· η µανιβέλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στροφεϊον, αρχική σηµ. «στριφτή χορδή ή σχοινί - τρο-
χαλία τού αρχαίου θεάτρου», < στροφή + κατάλ. -είον]. 

στροφή (η) 1. η πραγµατοποίηση κυκλικής κίνησης: κάνω µία πλήρη 
~ γύρω από τον εαυτό µου (γύρω από τον άξονα µου) || ο κινητήρας 
πιάνει 1.000 στροφές το λεπτό ΣΥΝ. περιστροφή, βόλτα- ΦΡ. (µτφ.) το 
µυαλό (κάποιου) παίρνει στροφές το µυαλό (κάποιου) βρίσκεται σε 
εγρήγορση, βρίσκει γρήγορα λύσεις· (γενικότ.) κάποιος είναι έξυπνος: 
δεν παίρνει στροφές το µυαλό του- κάθεται και µε κοιτάει, χωρίς να 
καταλαβαίνει τι του λέω 2. η αλλαγή κατευθύνσεως: κάνε ~ και γύρ-
να πίσω! || ~ προς τα αριστερά | προς τα δεξιά 1180 µοιρών (δηλ. προς 
την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση) ΣΥΝ. στρίψιµο, γύρισµα, καµπή 3. 
(µτφ.) η αλλαγή στάσης ή πρακτικής: ~ των ψηφοφόρων προς συντη-
ρητικές επιλογές ΣΥΝ. καµπή, µεταστροφή 4. (ειδικότ.) η καµπή ή η 
διακλάδωση δρόµου: ο δρόµος είναι επικίνδυνος, γεµάτος στροφές || 
πάρε την πρώτη ~ δεξιά και προχώρα προς τη θάλασσα || παίρνω τη ~ 
κλειστά | ανοιχτά || κάνω ~ επί τόπου || κλειστή | ανοιχτή ~ 5. (ειδι-
κότ.) ΝΑΥΤ. η αλλαγή πορείας τού σκάφους προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά µε τον κατάλληλο χειρισµό τού πηδαλίου του · 6. ΜΕΤΡ. 
οµάδα από δύο ή περισσότερους στίχους µε ρυθµική και ενδεχοµέ-
νως νοηµατική ενότητα, που αποτελεί βασική µονάδα ποιήµατος. — 
στροφικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στρέφω]. 

στρόφιγγα (η) {στροφίγγων} 1. ο άξονας, ο κύλινδρος κ.λπ., γύρω από 
τον οποίο στρέφεται κάτι ΣΥΝ. στροφέας · 2. ο µοχλός στο άκρο σω-
λήνα υγρού, ο οποίος ρυθµίζει τη ροή: ανοίγω | κλείνω τη ~ ΣΥΝ. κάν-
νουλα, ρουµπινές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρόφιγξ, -ιγγος < θ. στροφ- (τού ρ. στρέφω) + παραγ. 
επίθηµα -νχξ, πβ. κ. φόρµ-ιγξ, σάλπ-ιγξ]. 

στροφιλιά (η) (λαϊκ.) χειροκίνητη πρέσα που πιέζει τα σταφύλια µετά 
από το πάτηµα τους µε τα πόδια. Επίσης στροφίλι (το) {στροφιλ-ιού | 
-ιών). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από συµφυρµό των στρόφιγγα και σταφύλι. Κατ' άλλους, 
< στρόβιλος ή στρόφιγγα µε επίδρ. τού στέµφυλο]. 

στροφοδίνη (η) {στροφοδινών} η ταχεία και συνεχής περιστροφή 
ΣΥΝ. στροβιλισµός.  — στροφοδινούµαι ρ. [αρχ.] {-είται...}, στροφο-
δίνηµα (το) [1870]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. vortex | vertex «στρόβιλος, 
δίνη»]. 

στροφόµετρο (το) {στροφοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο µε το 
οποίο µετρούνται οι στροφές τής ατράκτου µηχανής σε ορισµένο χρό-
νο, δηλ. η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της. 



στροφορµή 1668 στρώνω 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Tourenmesser]. 
στροφορµή (η) ΦΥΣ. φυσικό µέγεθος, το οποίο αναφέρεται σε περιστροφικές 

κινήσεις. 
-στροφός, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν: 1. 

αριθµό ή συχνότητα στροφών: ολιγό-στροφος, ταχύ-στροφος 2. στροφή µε 
ορισµένη κατεύθυνση: αριστερό-στροφος, δε-ξιό-στροφος 3. (για πρόσ.) 
αντιληπτική ικανότητα, βαθµό εξυπνάδας: αργό-στροφος, εύ-στροφος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-στροφος, 
µτγν. πολύ-στροφος), που προέρχεται από το ουσ. στροφή]. 

στρυµόκωλα επίρρ. (οικ.) στρυµωχτά: θα είναι ~, αν µπούµε έξι άτοµα µέσα στο 
αυτοκίνητο. 

στρυµόκωλος, -η, -ο (οικ. για κατάσταση, περίσταση κ.λπ.) αυτός που είναι 
δύσκολος και πιεστικός λόγω των απαιτήσεων του: τα πράγµατα είναι ~· 
πρέπει να πιεστούµε πολύ για να τελειώσουµε το έργο εγκαίρως ΣΥΝ. ζόρικος. 

Στρυµόνας (ο) ποταµός τής Βαλκανικής Χερσονήσου, που πηγάζει από το 
βουλγαρικό όρος Βίτοσα και εκβάλλει στον Στρυµονικό Κόλπο. — 
στρυµονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. Στρυµών, -όνος, αγν. ετύµου]. 

στρόµωγµα (το) → στρυµώχνω 
στρυµωξιδι (το) (σχολ. ορθ. στριµωξίδι) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το να 

βρίσκονται πολλοί άνθρωποι µαζί σε περιορισµένο χώρο και το αµοιβαίο 
σπρώξιµο: το τι ~ έγινε στο λεωφορείο, δεν λέγεται! ΣΥΝ. συνωστισµός. 
[ΕΤΥΜ < στρυµώχνω (από το θ. τού αορ. στρύµωξα) + παραγ. επίθηµα -ίδι, 
πβ. κ. βρισ-ίδι, πιστολ-ίδι]. 

στρυµώχνω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. στριµώχνω) {στρύµω-ξα, -χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} 1. τοποθετώ (έµψυχα ή άψυχα) πολύ κοντά το ένα στο άλλο, 
βάζω πολλά (πρόσωπα ή πράγµατα) σε περιορισµένο χώρο: δεν µπορούµε να 
στρυµώξουµε κι άλλο κόσµο εδώ µέσα' το βαγόνι δεν χωράει άλλους! || 
στρύµωξε όσα ρούχα µπορείς στη βαλίτσα και τ' άλλα θα δούµε πού θα τα 
βάλουµε || (συχνά το µεσοπαθ.) µη στρυµώχνεστε! || στο λεωφορείο ήµασταν 
στρυµωγµένοι σαν σαρδέλες 2. (µτφ.) φέρνω σε δύσκολη θέση ή σε αδιέξοδο: 
γίνεται επικίνδυνος, όταν τον στρυµώχνουν || τον ~ άσχηµα | πολύ ΣΥΝ. πιέζω · 
3. παρενοχλώ (κάποιον) εκδηλώνοντας έντονη σεξουαλική επιθυµία, συ-νήθ. 
ακινητοποιώντας τον: προσπαθούσε να βρει ευκαιρία να είναι µόνη, για να τη 
στρυµώξει 4. (µεσοπαθ. στρυµώχνοµαι) (µτφ.) βρίσκοµαι σε δυσχερή 
οικονοµική κατάσταση, δυσκολεύοµαι οικονοµικά: τον τελευταίο καιρό είναι 
πολύ στρυµωγµένος, τα πράγµατα δεν πάνε καλά στο µαγαζί || τα οικονοµικά 
του είναι λίγο στρυµωγµένα. — στρόµωγµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στρύµαξ «γλώσσα» τού Ησυχίου (αγν. ετύµου), που σηµαίνει 
«ξύλο που χρησιµοποιείται στα πατητήρια για τη σύνθλιψη των σταφυλιών». 
∆εν φαίνεται πιθανή η αναγωγή σε *εΐσ-τριµµώνω (< αρχ. τριµµός 
«πολυσύχναστος δρόµος» < τρίβω), καθόσον το ουσ. τριµµός δεν έχει 
παραγάγει ρ. σε -όω, είναι δε σπάνιο στη σύνθεση (έπι-τριµµός, συν-τριµµός). 
Η σχολ. ορθ. στριµώχνω, προϊόν εσφαλµ. απλοποιήσεως, δεν ανταποκρίνεται 
σε καµία από τις δύο προτάσεις ετυµολογήσεως (που θα απαιτούσαν είτε 
στρυµώχνω είτε στριµµώ-χνω)). 

στρυµωχτός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. στριµωχτός) (καθηµ.) αυτός που έχει 
στρυµωχτεί: έχει τις καρέκλες στρυµωχτές τη µία δίπλα στην άλλη || ~ ρούχα | 
πράγµατα ΣΥΝ. στρυµωγµένος, συµπιεσµένος, πεπιεσµένος ANT. ασυµπίεστος. 
— στρυµωχτά επίρρ. 

στρυφνός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) ο ιδιότροπος, ο κακότροπος ΑΝΤ. κα-λότροπος, 
µειλίχιος, καλόβολος 2. (µτφ.) ο πολύ περίπλοκος, ο δυσνόητος: ~ ύφος | 
κείµενο ΑΝΤ. σαφής. — στρυφν-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., στρυφνάδα κ. (λόγ.) 
στρυφνότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. και εκφραστ. όρ. µε επίθηµα -νος, 
αβεβ. ετύµου. Αν θεωρήσουµε αρχικό το θ. στρυφ- (αναζητώντας συγγενείς λ. 
µε αρχικό *str-), τότε η λ. πιθ. συνδ. µε αρχ. σαξ. strüf «τραχύς», αρχ. γερµ. 
strüben «χαράζω, ερεθίζω», ρωσ. strup «κρούστα (πληγής)» κ.ά. Είναι, ωστόσο, 
εξίσου πιθ. η λ. στρυφνός να συνδ. µε το ρ. στύφω (βλ. λ. στυφός) και η 
παρουσία τού αρχικού συµπλέγµατος στρ- να οφείλεται στην επίδραση 
εκφραστ. λ., όπως στρηνής «σκληρός, άγριος», στριφ-νός «στερεός, έντονος 
(για γεύσεις)»]. στρυχνίνη (η) [1842] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. εξαιρετικά τοξικό 
αλκαλοει-δές, που εκχυλίζεται από τα σπέρµατα ορισµένων ειδών τού φυτού 
στρύχνος (βλ.λ.) και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα δηλητήρια, δρώντας 
επιλεκτικά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και προκαλώντας εντονότατους 
σπασµούς και θάνατο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. strychnine < λατ. strychnos < µτγν. στρύχνος 
(βλ.λ.)]. στρυχνινίσµός (ο) ΙΑΤΡ. το σύνολο των συµπτωµάτων τής δηλητη-
ρίασης, που οφείλεται σε λήψη στρυχνίνης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. strychninisme]. στρύχνος (ο) ο στύφνος φλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στρύχνος (ο) | στρύχνον (τό), αγν. ετύµου]. στρώµα (το) 
{στρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο επίπεδος σάκος από ανθεκτικό ύφασµα, που 
είναι γεµάτος από µαλακό υλικό (λ.χ. βαµβάκι, πούπουλα κ.λπ.) και 
τοποθετείται πάνω στον σκελετό τού κρεβατιού ή Kat στο δάπεδο, για να 
µπορεί κανείς να ξαπλώνει και να κοιµάται επάνω του: µαλακό | ορθοπαιδικό | 
πουπουλένιο ~ || χτυπάω τα ~ για να φύγει η σκόνη ΣΥΝ. (λόγ.) στρωµνή 2. 
(γενικότ.) οτιδήποτε καλύπτει κρεβάτι, πάγκο ή απευθείας το έδαφος, για να 
ξαπλώνει κανείς και να κοιµάται πάνω του: αχυρένιο ~ || ~ από φύλλα 3. 
(συνεκδ.) το κρεβάτι- ΦΡ. πέφτω στο | πιάνω το στρώµα αρρωσταίνω βαριά 4. 
οτιδήποτε στρώνεται πάνω σε επιφάνεια και την καλύπτει: ένα ~ σκό- 

νης είχε κατακαθίσει πάνω στα έπιπλα || ένα παχύ ~ χιονιού | οµίχλης είχε 
σκεπάσει την κοιλάδα ΣΥΝ. επίστρωµα, επικάλυµµα 5. σύνολο προσώπων στο 
εσωτερικό κοινωνικού σώµατος που βρίσκονται στο ίδιο περίπου 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και κατέχουν παρόµοια θέση: ανώτερα | 
κατώτερα (κοινωνικά) ~ ΣΥΝ. τάξη (κοινωνική) 6. κάθε νοητή ζώνη τού 
εδάφους, τής θάλασσας, τής ατµόσφαιρας: τα ~ των ιζηµατογενών 
πετρωµάτων 7. ΜΕΤΕΩΡ. γκρίζο χαµηλό οµοιόµορφο νέφος- αποτελείται από 
µικρές υδροσταγόνες, έχει τη µορφή οµίχλης και ανήκει στα κατώτερα νέφη. 
— στρωµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. στρώµα < θ. *strô-, µεταπτωτ. βαθµ. 
τού δισύλλ. I.E. θ. *stera- (µε µηδενισµ. την πρώτη και ετεροιωµ. τη δεύτερη 
συλλαβή), για την οποία βλ. λ. στρώνω]. 

στρωµαταδικο (το) 1. το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται στρώµατα 2. 
το κατάστηµα κατασκευής στρωµάτων. [ΕΤΥΜ. < στρώµα, -τος + επίθηµα -
άδικο, πβ. κ. βενζιν-άδικο]. 

στρώµατος (ο) {στρωµατάδες} ο κατασκευαστής ή πωλητής στρωµάτων. 
στρωµατέξ (το) {άκλ.} το στρώµα (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < στρώµα, 

-τος, + παραγ. επίθηµα -εξ (βλ.λ.)]. 
στρωµατιά (η) (λαϊκ.) παχύ στρώµα από άχυρα, χόρτα, παλιά στρωσίδια κ.λπ., 

πάνω στο οποίο κοιµούνται τα ζώα. 
στρωµατογραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΓΕΩΛ. ο κλάδος που ασχολείται µε τη 

µελέτη τού σχηµατισµού, τής σύστασης, τής συσχέτισης και τής θέσης των 
πετρωµάτων τού στερεού φλοιού τής Γης, τα οποία διατάσσονται κατά 
στρώµατα, καθώς επίσης και µε την έρευνα για την ανακάλυψη και 
αξιοποίηση µεταλλοφόρων, πετρελαιοφόρων κ.λπ. κοιτασµάτων και µε τη 
διατύπωση θεωριών για την εξήγηση τής γεωλογικής ιστορίας και εξέλιξης 
τής Γης 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η µελέτη των διαφόρων στρωµάτων κατοικήσεως σε 
αρχαιολογική θέση. — στρωµατογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. stratigraphie (νόθο συνθ.) < strati-(< λατ. 
stratum «στρώµα») + -graphie < -γραφία < γράφω]. 

στρωµατοθήκη (η) [µεσν.] {στρωµατοθηκών} ειδική θήκη ή ερµάριο, στο 
οποίο τοποθετούνται και φυλάσσονται τα στρώµατα ή τα στρωσίδια τού 
ύπνου. 

στρωµατοποιία (η) {δύσχρ. στρωµατοποιιών} εργοστάσιο κατασκευής 
στρωµάτων. — στρωµατοποιός (ο) [1871]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
tapisserie]. 

στρωµατοσωρ(ε)ίτης (ο) {στρωµατοσωρ(ε)ιτών) ΜΕΤΕΩΡ. νέφος γκρίζου και 
υπόλευκου χρώµατος, κυλινδρικού σχήµατος, που αποτελείται κυρ. από 
υδροσταγονίδια και ανήκει στα κατώτερα νέφη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
νεολατ. stratocumulus]. 

στρωµατσάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. στρώµα τοποθετηµένο πάνω στο δάπεδο 
ελλείψει κρεβατιού 2. (συνεκδ.) (ως επίρρ.) ο ύπνος πάνω σε στρώµα όπως το 
παραπάνω: δεν είχαµε αρκετά κρεβάτια κι έτσι οι µισοί κοιµηθήκαµε ~. [ΕΤΥΜ. 
< στρωµάτσο (βλ.λ.) + -άδα, πβ. κ. στρογγυλ-άδα]. 

στρωµάτσο (το) 1. (λαϊκ.) το στρώµα 2. ΝΑΥΤ. κατασκεύασµα από παλιά 
σχοινιά, πανιά κ.λπ. ή από ειδικούς σάκους, που κρέµεται στα πλευρά πλοίου, 
για να το προφυλάσσει από ενδεχόµενες συγκρούσεις µε την προβλήτα ή µε 
άλλα αγκυροβοληµένα σκάφη ΣΥΝ. παρά-βληµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stramazzo «σώριασµα, πτώση - αχυρόστρωµα», µε την επίδρ. 
τής λ. στρώµα. Το ιταλ. stramazzo προέρχεται από συµφυρµό των λ. strame 
«άχυρο» (< λατ. stramen, -inis) και materazzo | -asso «στρώµα» (< αραβ. 
matrah «ψάθα, µαξιλάρι»)]. 

στρωµατσόπανο (το) (λαϊκ.) χοντρό και ανθεκτικό ύφασµα, συνήθ. βαµβακερό, 
κατάλληλο για την κατασκευή στρωµάτων. 

στρωµάτωση (η) [1839] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διάταξη κατά 
στρώµατα, επίπεδα 2. ΓΕΩΠ. η τοποθέτηση σπόρων ή µοσχευµάτων κατά 
στρώµατα 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η διαστρωµάτωση. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. stratification]. 

στρωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει στρωθεί, που έχει καλυφθεί η επιφάνεια του 
µε κάτι: δρόµος ~ µε άσφαλτο || πάτωµα ~ µε χαλιά || το κρεβάτι είναι ~ (ενν. 
µε σεντόνι, κουβέρτα ή κάλυµµα κ.λπ.)· ΦΡ. δρόµος στρωµένος µε 
ροδοπέταλα για εύκολη, άνετη και απροβλη-µάτιστη εξέλιξη: η ζωή δεν είναι 
~· έχει απρόοπτα, δυσκολίες και παγίδες 2. αυτός που έχει καθίσει κάπου µε 
άνεση ή ενοχλητικό τρόπο: τον βρήκα - στην πολυθρόνα να χαζεύει στην 
τηλεόραση αντί να διαβάζει 3. αυτός που λειτουργεί σωστά ή που έχει µπει σε 
µια οµαλή πορεία | ρυθµό λειτουργίας: το αυτοκίνητο τώρα είναι ~· ΦΡ. 
στρωµένη δουλειά έτοιµη εργασιακή απασχόληση, εξασφαλισµένο µέλλον: 
Γιατί να σπουδάσει; Το µαγαζί τού πατέρα του είναι ~! [ETYM. Παθ. µτχ. τού 
ρ. στρώνω]. 

στρωµνή (η) (λόγ.) το στρώµα (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρω- (βλ. λ. 
στρώµα) + παραγ. επίθηµα -µνη, πβ. κ. λί-µνη]. 

στρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έστρωσα, στρώ-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. απλώνω 
(κάτι) σε επιφάνεια καλύπτοντας την: ~ καθαρό τραπεζοµά-ντηλο στο τραπέζι || 
- τα χαλιά (καλύπτω τα πατώµατα µε χαλιά) 2. καλύπτω (επιφάνεια) 
απλώνοντας (κάτι) επάνω της: ~ το πάτωµα | τη βεράντα | την αυλή µε 
πλακάκια | µάρµαρο | µωσαϊκό || ο λαός έστρωσε τον δρόµο µε λουλούδια, για 
να περάσει η ποµπή των νικητών ΦΡ. στρώνω τον δρόµο προετοιµάζω (κάτι 
για κάποιον/κάτι), προσφέρω έτοιµο: αξιοποιώντας πλήθος γνωστών του 
στρώνει τον δρόµο στον γυιο του για τη Βουλή 3. τοποθετώ ή τακτοποιώ τα 
σκεπάσµατα (σε κρεβάτι): θα σου στρώσω το κρεβάτι, να κοιµηθείς || πήγε 
µεσηµέρι και ακόµη δεν έστρωσες τα κρεβάτια; || «στρώσε το στρώµα σου για 
δυο, για σένα και για µένα» (τραγ.)· ΦΡ. (α) στρώνω το σπίτι καλύπτω τα 
πατώµατα τού σπιτιού µε χαλιά ή και τα έπιπλα 
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του µε καλύµµατα (β) στρώνω το τραπέζι ετοιµάζω το τραπέζι για 
φαγητό, βάζω τραπεζοµάντηλο, µαχαιροπίρουνα, ποτήρια, πιάτα 
κ.λπ., καθώς και τα φαγητά: ~ για δύο | για δείπνο | πρόχειρα | επί-
σηµα (γ) (παροιµ.) όπως στρώσει*; | έστρωσες, θα κοιµηθείς για κά-
ποιον που δέχεται τις συνέπειες προηγούµενων πράξεων του: όταν 
έβγαζες πολλά λεφτά, δεν έβαζες τίποτα στην άκρη- τώρα που έχεις 
ανάγκη, δεν σου έχει µείνει τίποτα: ~! ΣΥΝ. ό,τι σπέρνεις θερίζεις · 4. 
φέρνω (κάτι) στη σωστή του θέση: ~ το σακάκι µου στους ώµους || 
δώσε µου έναν καθρέφτη, να στρώσω λίγο τα µαλλιά µου! ΣΥΝ. 
φτειάχνω, τακτοποιώ ANT. χαλάω 5. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να φέρεται 
σωστά: είναι λίγο άτακτος, αλλά θα τον στρώσω || (απειλητικά) έν-
νοια σας και θα σας στρώσω εγώ! ΣΥΝ. συµµορφώνω, διορθώνω, δα-
µάζω- ΦΡ. στρώνω (κάποιον) στη δουλειά υποχρεώνω (κάποιον) να 
δουλέψει πολύ, τον αναγκάζω να γίνει εργατικός ♦ (αµετβ.) 6. (για εν-
δύµατα ή υφάσµατα) έχω καλή εφαρµογή, δεν παρουσιάζω σακού-
λες, εξογκώµατα κ.λπ.: αυτό το φόρεµα στρώνει πολύ ωραία στους 
ώµους και στη µέση || το κάλυµµα τού καναπέ είναι κακοραµµένο και 
δεν στρώνει καλά ΣΥΝ. εφαρµόζω ANT. σακουλιάζω· (µτφ.) 7. παύω 
να παρουσιάζω ανωµαλίες, µπαίνω σε οµαλή πορεία | ρυθµό 
λειτουργίας: ευτυχώς άρχισαν να στρώνουν τα πράγµατα || θα στρώσει 
η µηχανή µε τη χρήση || ελπίζω ότι θα στρώσουν οι δουλειές ΣΥΝ 
διορθώνοµαι 8. (για πρόσ.) αρχίζω να ενεργώ όπως πρέπει, µπαίνω 
στον ίσιο δρόµο: νέος είναι ακόµη στο γραφείο, θα στρώσει σύντοµα! 
ΣΥΝ. φτειάχνω, διορθώνοµαι, βελτιώνοµαι ΑΝΤ. χαλάω 9. (για τον και-
ρό) γίνοµαι καλύτερος, βελτιώνοµαι: µπορεί και να στρώσει ο καιρός 
παρά τη βροχή! ΣΥΝ. φτειάχνω ΑΝΤ. χαλάω· (µεσοπαθ. στρώνοµαι) 10. 
(κακόσ.) κάθοµαι (κάπου) µε τρόπο που ενοχλεί τους άλλους: Γι µου 
στρώθηκες στην πολυθρόνα; Σήκω να κάνεις καµιά δουλειά! ΣΥΝ. κα-
λοκάθοµαι, στρογγυλοκάθοµαι 11. (κατ' επέκτ.) έρχοµαι και παραµέ-
νω (κάπου) για πολύ, αυθαίρετα και χωρίς διάθεση να φύγω: ήρθαν 
και µου στρώθηκαν στο σπίτι για έναν ολόκληρο µήνα ΣΥΝ. στρογ-
γυλοκάθοµαι, θρονιάζοµαι 12. (µτφ.) επιδίδοµαι µε ζήλο (σε κάτι), 
αφοσιώνοµαι: πλησιάζουν οι εξετάσεις, γι' αυτό στρώθηκε στο διά-
βασµα ΣΥΝ. ρίχνοµαι, πέφτω µε τα µούτρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έστρωσα (τού αρχ. στόρνυµι), κατά το σχή-
µα έχωσα - χώνω, έζωσα - ζώνω κ.τ.ό. Το αρχ. στόρ-νυ-µι (µε πα-
ράλλ. στρώννυµι και, αργότερα, στορέννυµι) εντάσσεται σε αρχαϊκό 
κλιτικό σύστηµα, τού οποίου αρχαιότεροι τύποι είναι ο ενεστ. στόρ-
νυ-µι, ο αόρ. στορέ-σαι και ο παρακ. ε-στρω-µαι. Οι τ. αυτοί ανάγο-
νται σε I.E. ρίζα *stera- | *ster- | *stre- «απλώνω, διασκορπίζω» (µε δι-
σύλλαβη και µονοσύλλαβη µορφή). Οι τ. που εµφανίζουν θ. στρω- (οι 
πιο συχνοί στη Ν. Ελληνική) οδηγούν σε θ. *strö-, µε µηδενισµ. το 
πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν τής ρίζας, ενώ συνδ. µε λατ. 
stratum «στρώµα», λιθ. strâja «στάβλος µε στρωµένο άχυρο», σανσκρ. 
stîrnâ- «στρωµένος, σκορπισµένος» κ.ά. Οµόρρ. στρώ-σις, στρώ-µα, 
στρω-µνή, στέρ-νο(ν) (βλ.λ.), στρα-τός (βλ.λ.) κ.ά.]. 

στρώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (καθηµ.) το στρώµα από συ-
γκεκριµένο υλικό: σκεπάζουµε το γλυκό µε µία ~ σαντιγί 2. (λαϊκ.) το 
στρώµα 3. ΓΕΩΛ. η ταξινόµηση κατά στρώµατα τού υλικού, από το 
οποίο αποτελούνται ιζηµατογενή και εκρηξιγενή πετρώµατα· κάθε 
στρώµα αποτελείται από πετρώµατα που χαρακτηρίζονται από το 
ίδιο υλικό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στρώσις < θ. στρω- < *strö-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδε-
νισµ. το πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν) τού δισύλλ. I.E. θ. 
*ster~- (βλ. λ. στρώνω)]. 

στρωσίδι (το) {στρωσιδ-ιού | -ιών} 1. κοµµάτι από ύφασµα, για την 
κάλυψη τού δαπέδου ΣΥΝ. χαλί, (λόγ.) τάπητας 2. το κάλυµµα επίπλου 
3. οποιοδήποτε ύφασµα (σεντόνι, κουβέρτα κ.λπ.) µε το οποίο στρώ-
νεται το κρεβάτι. [ΕΤΥΜ < µεσν. στρωσίδιον, υποκ. τού αρχ. 
στρώσις]. 

στρώσιµο (το) {στρωσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να στρώνει κανείς 
κάτι: το ~ τού νυφικού κρεβατιού || το ~ τού πεζοδροµίου µε πλάκες 2. 
το να έρθει κάτι στη σωστή του θέση ή στο σωστό του σχήµα: το 
σακάκι θέλει - πάνω σου 3. η ενασχόληση µε ζήλο: για να περάσεις 
τις εξετάσεις, θέλει ~ 4. (α) η προσαρµογή στις συνθήκες τού περι-
βάλλοντος (π.χ. εργασιακού), ώστε να λειτουργεί κανείς σωστά: είναι 
καινούργιος ακόµη στη δουλειά και θέλει - (β) η προσαρµογή σε 
οµαλούς ρυθµούς λειτουργίας: η µηχανή θέλει ~ 5. η διευθέτηση, το 
να υπάρχει τάξη, οµοιοµορφία: τα µαλλιά σου θέλουν ~· πετάνε σαν 
να είσαι τρελός. 
[ΕΤΥΜ < στρώνω (από το θ. τού αορ. έ-στρωσ-α) + παραγ. επίθηµα -
ιµο, πβ. κ. δέσ-ιµο, χάσ-ιµο]. 

στρωτήρας (ο) 1. δοκός πάνω στην οποία στερεώνονται οι σιδηρο-
τροχιές ΣΥΝ. (λαϊκ.) τραβέρσα 2. δοκός στο τελείωµα τής τοιχοποιίας 
οικοδοµής όπου στηρίζεται ο σκελετός τής στέγης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
στρωτήρ, -ήρος < θ. στρω- (βλ. κ. στρωτός) + παραγ. επίθηµα -τηρ]. 

στρωτός, -ή, -ό 1. (σπάν.-κυριολ.) αυτός που έχει στρωθεί ΣΥΝ. στρω-
µένος ΑΝΤ. άστρωτος, ξέστρωτος 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν πα-
ρουσιάζει ανωµαλίες, ιδιοµορφίες: ~ βάδισµα | γράψιµο | ύφος | κεί-
µενο | οµιλία (χωρίς κοµπιάσµατα, προβλήµατα άρθρωσης κ.λπ.) ΣΥΝ. 
οµαλός, κανονικός 3. (ειδικότ. για ενδύµατα) αυτός που εφαρµόζει 
καλά στο σώµα: ~ φόρεµα ΣΥΝ. εφαρµοστός. — στρωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρω- (< *strö-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλ. I.E. 
*ster~-, µε µηδενισµ. το πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν, βλ. 
λ. στρώνω) + παραγ. επίθηµα -τός (ρηµατικό επίθ.), πβ. κ. λυ-τός, 
στρεπ-τός]. 

Σ.Τ.Υ.Α. (η) Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας. 
στύβω ρ. → στείβω 
στυγερός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί αποτροπιασµό και κα- 

τακραυγή: ~ έγκληµα | δολοφόνος ΣΥΝ. απεχθής. — στυγερ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., στυγερότητα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., η οποία εντάσσεται στην οικογένεια των οµορρίζων 
Στύξ (-γός), στυγ-νός, στυγ-ώ (-έω), εκφράζοντας τον τρόµο που πα-
γώνει τα µέλη, τον ισχυρό και αποκρουστικό φόβο. Το θ. στυγ-, στο 
οποίο ανάγονται οι λ., είναι αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στη µηδενι-
σµ. βαθµ. *stug- τού I.E. *(s)teug- και συνδ. µε αρχ. σλαβ. stynqti «ψυ-
χραίνω, παγώνω», ρωσ. stygnuti, stiida «κρύο, ψύχος», αλλά οι περαι-
τέρω συσχετισµοί µε λ. τής αυτής κατηγορίας (µε σηµ. όπως «σπεύ-
δω, ωθώ») είναι παρακινδυνευµένες. Το επίθ. στυγ-ερός εµφανίζει 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-ερός, παγ-ερός, τροµ-ερός]. 

στυγνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί µίσος, αντιπάθεια, εµφα-
νίζει τη µισητή του ιδιότητα σε πολύ υψηλό βαθµό: ~ εργοδότης | συ-
νάδελφος | εκµεταλλευτής || αυτή την απόφαση µε ανάγκασε να πάρω 
η ~ πραγµατικότητα. — στυγν-ά | -ώς επίρρ., στυγνότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού επιθ. στυγερός (βλ.λ.), µε επίθηµα -νός, πβ. 
κ. στεγ-νός]. 

στυλ (το) {άκλ.} 1. ο καλλιτεχνικός ρυθµός, ο ιδιαίτερος τρόπος µε 
τον οποίο έχει δηµιουργηθεί ένα καλλιτεχνικό έργο: ζωγραφίζει σε 
εξπρεσιονιστικό ~ || γοτθικό | αναγεννησιακό ~ || ~ µπαρόκ | ροκοκό | 
αρ-νουβό ΣΥΝ. τεχνοτροπία 2. ο ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης λογοτέ-
χνη και γενικότ. κάθε ανθρώπου: είναι συγγραφέας ηθογραφικών διη-
γηµάτων και υιοθετεί το νατουραλιστικό ~ || µην τον παρεξηγείς, είναι 
το - του τέτοιο ΣΥΝ. ύφος· ΦΡ. (οικ.) τού στυλ τού είδους, όπως: 
πρόκειται για µια ταινία µε κατασκόπους ~ «Τζέιµς Μποντ» || µου 
έκανε κάτι περίεργες ερωτήσεις ~ «κάθε πότε πας σινεµά, τι τρως το 
βράδυ» και άλλα τέτοια! 3. (κατ' επέκτ.) η εξωτερική εµφάνιση τού 
ανθρώπου και ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο αυτή διαµορφώνεται: 
έχει αριστοκρατικό | µίζερο | κουλτουριάρικο ~ 4. η ιδιότητα τού να 
έχει κάποιος ή κάτι προσεγµένη εξωτερική εµφάνιση, συµπεριφορά 
κ.λπ., κυρ. τέτοια που να εκφράζει µε ευχάριστο τρόπο την προσωπι-
κότητα του: οι Γάλλοι έχουν | ντύνονται µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοτοσυ-
κλέτα, ύφος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. style < λατ. stylus κ. stilus «αιχµηρό εργαλείο, γραφίδα 
µε την οποία χαράζεται µια κέρινη πλάκα». Το λατ. stylus γράφτηκε 
µε -y- λόγω παρετυµολ. προς το αρχ. στύλος, ενώ το λατ. stilus συνδ. 
ετυµολογικά µε τη λ. stimulus «κεντρί, αιχµή»]. 

στυλ ή σπλ; Το ελλην. στυλ είναι δάνειο από τη Γαλλική, από το 
γαλλ. style. Αυτό µε τη σειρά του πλάστηκε από µια λέξη τής Λα-
τινικής που σήµαινε «τη γραφίδα, αιχµηρό όργανο γραφής (χάρα-
ξης υφασµάτων σε κέρινη πινακίδα)». Η λατ. λέξη εµφανίζεται µε 
δύο γραφές: stylus και stilus. Η α' γραφή stylus (από όπου και το 
γαλλ. style, αγγλ. style) συνδέθηκε µε το ελλην. στύλος, λόγω τού 
σχήµατος τού γραφικού οργάνου (πβ. κ. stylographe, απ' όπου το 
stylo). Η β' γραφή είναι η κανονική | ετυµολογική, συνδεόµενη προς 
το stimulus «κεντρί, αιχµή». Η καθιερωµένη γραφή µε -υ- (µε το 
«ελληνικό υ», το «y Graecum», δηλ. το -υ-) υπαγορεύει να γράφεται 
ελληνικά ως στυλ, όπως και τα ξένα (γαλλ. style, αγγλ. style). 

στυλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.)1. (επιδοκιµαστικά ή χαϊδευτ.) το 
στυλ κάποιου: έχει ωραίο ~ το ντύσιµο της! 2. (ως χαρακτηρισµός) 
άνθρωπος µε χάρη, µε καλό γούστο στην εξωτερική εµφάνιση: αδυ-
νάτισε κι έγινε ~! 

στυλάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει στυλ, κοµψός: ~ φόρεµα | γυ-
ναίκα. 

Στυλιανή (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Στέλλα. 
Στυλιανός (ο) 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 

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

στυλιζάρω ρ. µετβ. {στυλιζάρισ-α, -τηκα, -µένος} δίνω (σε καλλιτε-
χνικό δηµιούργηµα) αδροµερή χαρακτηριστικά ακολουθώντας κα-
θιερωµένη τεχνοτροπία, χωρίς να επιδιώκω καλλιτεχνική πρωτοτυ-
πία: (συνήθ. η µτχ.) µε την παρακµή τής κλασικής τέχνης οι µορφές 
στα αγγεία είναι στυλιζαρισµένες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
styliser < style, βλ. κ. στυλ]. 

στυλίσκος (ο) (αρχαιοπρ.) ο µικρός στύλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στύλος + 
υποκ. επίθηµα -ισκος (πβ. κ. άστερ-ίσκος, νε-αν-ίσκος)]. 

στυλίστας (ο) {δύσχρ. στυλιστών}, στυλίστρια (η) {στυλιστριών} 1. 
ο συγγραφέας που διακρίνεται για το περίτεχνο ύφος του, για την 
κοµψότητα και τη γλαφυρότητα τής γλώσσας του: µεγάλος ~ είναι ο 
Βλ. Ναµπόκοφ 2. ο επαγγελµατίας που αναλαµβάνει την αισθητική 
επιµέλεια, το στήσιµο χώρων ή προσώπων για τη φωτογράφιση ή την 
τηλεοπτική παρουσίαση τους, που φροντίζει δηλ. τη διαµόρφωση τού 
χώρου, το ντύσιµο, το χτένισµα, το µακιγιάζ, τη στάση (πόζα) κ.λπ. 
των εµφανιζοµένων (π.χ. των µοντέλων), ώστε το τελικό αποτέλεσµα 
να ταιριάζει στην εικόνα που θέλει να δώσει. — στυλιστικός, -ή, -ό, 
στυλιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύφος. [ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. 
styliste (βλ. κ. στυλ)]. 

στυλίτης (ο) {στυλιτών} χριστιανός ασκητής, κυρ. κατά τους πρωτο-
χριστιανικούς χρόνους, τού οποίου η άσκηση συνίστατο στην ισόβια 
παραµονή του στην κορυφή στύλου (βλ.λ.): ο όσιος Συµεών ο ~.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. στύλος]. 

στυλό (το) {άκλ.} όργανο γραφής ή και σχεδίου, µε κυλινδρικό σωλη- 
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νοειδές στέλεχος, που περιέχει σωληνάριο µε µελάνι το οποίο τροφο-
δοτεί µια µυτερή µύτη (σαν τού µολυβιού)· ΦΡ. στυλό διαρκείας κά-
θε στυλό που η άκρη του περιέχει µια µικροσκοπική µπίλια, η οποία 
µεταφέρει το µελάνι στο χαρτί επιτρέποντας τη συνεχή ροή του ΣΥΝ. 
στυλογράφος. Επίσης (καθηµ.) στύλος (ο) (πβ. λ. πένα, ραπιτογρά-
φος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοτοσυκλέτα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. stylo, που αποσπάστηκε από το νόθο συνθ. stylo-graphe 
< stylo- (βλ. λ. στυλ) + -graphe < γράφω]. 

στυλοβάτης (ο) (στυλοβατών) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. η βάση στην οποία στη-
ρίζεται ένας στύλος ή οι κίονες, κυρ. η πάνω επιφάνεια τού κρηπι-
δώµατος αρχαίου ναού 2. (µτφ.) αυτός που στηρίζει µε την ενεργό 
παρουσία του (κάποιον/κάτι), που αποτελεί βασικό στήριγµα (προ-
σπάθειας, επιχείρησης κ.ά.): ~ τής επιχείρησης | τού εθνικού συστή-
µατος υγείας | τού καθεστώτος | τού θεάτρου | τού νέου κινηµατο-
γράφου. [ΕΤΥΜ· αρχ. < στύλος + -βάτης < βαίνω]. 

στυλογράφος (ο) το στυλό διαρκείας (βλ. λ. στυλό). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stylographe]. 

στυλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {στυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
το σχήµα του µοιάζει µε στύλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

στυλοκέφαλο (το) {στυλοκεφάλ-ου | -ων) (καθηµ.) το κιονόκρανο 
(βλ.λ.), γενικότ. η κορυφή στύλου, κολόνας. 

στυλοπατι (το) {στυλοπατ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ο στυλοβάτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < στύλος + -πάτι < πατώ, πβ. κ. σκαλο-πάτι, µονο-πάτι]. 

στύλος (ο) 1. επίµηκες, συνήθ. κυλινδρικό σώµα ή κατασκευή από 
τσιµέντο, πέτρα, ξύλο, µάρµαρο ή άλλ" υλικό, που χρησιµοποιείται 
για τη στήριξη κτηρίου, γενικότ. ως υποστήριγµα: οι ~ τού Ολυµπίου 
∆ιός ΣΥΝ. κολόνα, κίονας 2. (γενικότ.) η ψηλή και επιµήκης, συνήθ. 
κυλινδρική κατασκευή: ~ τής ∆.Β.Η. ΣΥΝ. κολόνα 3. BOT. λεπτό τµήµα 
τού υπέρου πάνω από την ωοθήκη, το οποίο καταλήγει στο στίγµα 
(βλ.λ.) 4. (µτφ.) αυτός που αποτελεί βασικό στήριγµα, που προσφέρει 
σιγουριά και σταθερότητα (σε κάποιον/κάτι): ο πατέρας τους είναι ο 
~ τού σπιτιού- αν αρρωστήσει και δεν δουλεύει, τι θ' απογίνουν; ΣΥΝ. 
στυλοβάτης, κολόνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, µοτοσυκλέτα, ύφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στύλος < θ. στ-υ- (µηδενισµ. βαθµ. τού θ. στα-, ρ. Γ-στη-
µι | ΐ-στα-µαι, και παρέκταση -u | -F-) + παραγ. επίθηµα -λος. Η λ. 
συνδ. µε σανσκρ. sthünä, «στύλος». Βλ. κ. ΐσταµαί]. 

-στύλος, -η, -ο [µτγν.] β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθ-
µό στύλων: πεντά-στυλος, δί-στυλος. 

στυλώνω ρ. µετβ. (στύλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στηρίζω (κάτι) µε στύ-
λους, στερεώνω πάνω σε στύλους ΣΥΝ. υποστυλώνω 2. (µτφ.) τονώνω, 
δυναµώνω, βοηθώ (κάποιον/κάτι) να ξαναβρεί τις δυνάµεις του: Φάε 
να στυλωθείς λιγάκι! Πώς θ'αντέξεις τόσο δρόµο; || τα καλά τους λό-
για και η εµπιστοσύνη τους του στύλωσαν το ηθικό 3. (µτφ.) ακινη-
τοποιώ, κρατώ (κάτι) σε σταθερό σηµείο- ΦΡ. (α) στυλώνω τα µάτια 
µου (κάπου) ακινητοποιώ το βλέµµα µου, κοιτώ (κάπου) σταθερά: 
στύλωσε τα µάτια του πάνω της ΣΥΝ. προσηλώνω το βλέµµα µου, 
καρφώνω (β) στυλώνω τα πόδια µου (i) στέκοµαι τεντώνοντας τα πό-
δια µου και πατώντας σταθερά κάτω: «Επιάσθη από το αγκωνάρι... 
Ακούµβησε τις πλάτες, εστύλωσε τα πόδια» (Α. Παπαδιαµάντης) (ii) 
(κατ' επέκτ.) στέκοµαι ακίνητος αρνούµενος πεισµατικά να φύγω: 
στύλωσε τα πόδια του και δεν έκανε βήµα! (iii) (µτφ.) εµµένω στην 
άποψη µου: έχει στυλώσει τα πόδια και δεν κάνει πίσω· θέλει να γίνει 
το δικό του. — στύλωση (η) [µτγν.], στύλωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < µτγν. στυλώ (-όω) < αρχ. στύλος]. 

στυλωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει στερεωθεί σε στύλους ΣΥΝ. 
στυλωµένος, υποστυλωµένος. 

Στυµφαλία (η) λίµνη τής Β. Πελοποννήσου στον νοµό Κορινθίας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Στυµφαλία (λίµνη) < Στύµφαλος, προελλην. τοπωνύµιο, 
αγν. ετύµου]. 

Στυµφαλίδες (όρνιθες) (οι) ΜΥΘΟΛ. τεράστια τερατώδη και αρ-
πακτικά πουλιά, που ζούσαν στη λίµνη Στυµφαλία (στην Κορινθία) 
και τα οποία εξολόθρευσε ο Ηρακλής πραγµατοποιώντας τον έκτο 
άθλο του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Στυµφαλίς, -ίδος < αρχ. Στύµφαλος, πόλη τής ΒΑ. 
Αρκαδίας]. 

Στυξ (η) {Στυγ-ός, -α} ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ωκεανού και τής Τιθύος· βοή-
θησε τον ∆ία στη Γιγαντοµαχία και έδωσε το όνοµα της στην πηγή 
ενός από τους ποταµούς τού Αδη· στο νερό τής Στυγός ορκίζονταν οι 
θεοί. Επίσης Στύνα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *Στύγ-ς < θ. στυγ-, που εκφράζει τον ισχυρό και απο-
κρουστικό φόβο, τον τρόµο που παγώνει τα µέλη. Βλ. τα οµόρρ. στυγ-
νός, στυγ-ερός]. 

στυπόχαρτο [1858] κ. (λαϊκ.) στουπόχαρτο (το) χαρτί µεγάλης 
απορροφητικότητας, που χρησιµοποιείται για να στεγνώσει το µελάνι 
στις γραµµένες (κυρ. µε πένα) σελίδες. [ΕΤΥΜ < αρχ. στυπ(π)εϊον 
(βλ. λ. στουπί) + -χαρτο < χαρτί]. 

στυπτηρία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ένυδρο διπλό θειικό άλας µονοσθε-
νούς µε τρισθενές κατιόν: ~ καλίου - χρωµίου | καλίου - αργιλίου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· στυπτηρία (γη) < στύφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τη-
ρία, πβ. κ. βακ-τηρία]. 

στυπτικός, -ή, -ό ΦΑΡΜ. αυτός που προκαλεί ισχυρή συστολή τού 
στοµατικού βλεννογόνου: ~ φάρµακα (για την αντιµετώπιση παθολο-
γικών εκκρίσεων). — στυιτπκ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., στυπτικότητα (η) 
[1831]. [ΕΤΥΜ; αρχ. < στύφω (βλ.λ.)]. 

στύπωµα (το) {στυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το στούπωµα (βλ.λ.). 
στυπώνω ρ. → στουπώνω 
στύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η διαστολή, ανόρθωση και σκλή-

ρυνση τού πέους ή τής κλειτορίδας κατά τη γενετήσια διέγερση: βρί- 

σκοµαι σε | έχω ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) σήκωµα, (!) καύλα. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
στύσις < αρχ. στύω | -οµαι «κάνω κάτι να σηκωθεί (κυρ. για το πέος), 
διεγείρω» < θ. στ-υ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. στα-, ρ. ΐστηµι, µε 
παρέκταση -u- | -F-. Βλ. λ. στύλος]. 

στυτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη στύση: ~ δυ-
σλειτουργία 2. αυτός που προκαλεί ή εντείνει τη στύση: ~ φάρµακα | 
βοηθήµατα ΣΥΝ. διεγερτικός. — στυτικά επίρρ. 

στυφαδα (η) (καθηµ.) η ιδιότητα ή η γεύση τού στυφού: το κυδώνι 
αφήνει µια ~ στο στόµα. [ΕΤΥΜ < στυφός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. 
κ. λιακ-άδα]. 

στυφάδο (το) φαγητό µε κρέας (κουνέλι, λαγός, µοσχάρι κ.ά.) κα-
βουρντισµένο σε σιγανή φωτιά και µαγειρεµένο στην κατσαρόλα µε 
πολλά µικρά κρεµµύδια και διάφορα καρυκεύµατα µέσα σε σάλτσα 
ντοµάτας. 
[ΕΤΥΜ < παλ. βεν. stufado < δηµώδ. λατ. *ex-tufare < ex- + tufäre < 
αρχ. τύφος «καπνός, ατµός»]. 

στυφίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στύφισα} ♦ 1. (µετβ.) δίνω (σε κάτι) στυ-
φή γεύση ♦ 2. (αµετβ.) είµαι ή γίνοµαι στυφός, αποκτώ στυφή γεύση: 
το κυδώνι στυφίζει || άµα στυφίσει το φαγητό, µετά δεν τρώγεται. 

στύφνος (ο) µονοετές φυτό, δηλητηριώδες (από αυτό εξάγεται η 
στρυχνίνη) ΣΥΝ. στρύχνος. [ΕΤΥΜ < µτγν. στρυφνός < αρχ. 
στρύχνος (βλ.λ.)]. 

στυφός, -ή, -ό 1. (για τροφές, ουσίες) αυτός που προκαλεί προσωρινή 
ξηρότητα στη στοµατική κοιλότητα σε συνδυασµό µε ξινή γεύση, 
όπως λ.χ. τα άγουρα φρούτα, το κυδώνι, το µούσµουλο κ.ά.: ~ γεύση 
2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εγκαρδιότητας και 
αυστηρότητα, που δίνει την εντύπωση ότι έχει στερηθεί τη χαρά, τη 
γλύκα τής ζωής: ~ άνθρωπος | χαρακτήρας | χαµόγελο (µε σουφρω-
µένα χείλη). — στυφότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < στύφω (βλ.λ.)]. 

στύφω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) προκαλώ τη συστολή κυρ. τού 
στοµατικού βλεννογόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. 
ετύµου, οπωσδήποτε άσχετο µε το ρ. στύω και τα παράγωγα του (πβ. 
στΰ-σις). Κατά µία άποψη, αν µεταγραφεί το µυκ. tu-ru-pte-ri-ja ως 
*στρυπτηρία (από όπου και το αρχ. στυπτηρία µε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -ρ-), το ρ. στύφω θα µπορούσε να θεωρηθεί αναλογικό 
προϊόν αντί τού αναµενόµενου *στρύφω (βλ. κ. στρυφνό*;)]. 

στύψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (για τρόφιµα, ουσίες) η ιδιότητα 
τού στυπτικού ή τού στυφού 2. η συστολή τού στοµατικού βλεννογό-
νου 3. (κατά την επεξεργασία υφασµάτων) η βύθιση νηµάτων ή υφα-
σµάτων σε στυπτικό διάλυµα, ώστε το χρώµα τους να µην ξεβάφει 
4. ΧΗΜ. η στυπτηρία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. στϋψις < στύφω 
(βλ.λ.)]. 

στύψιµο (το) -> στείψιµο 
στωικισµός (ο) [1826] 1. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα που ιδρύθηκε 

από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα και αναπτύχθηκε από µαθητές του στην 
ελληνιστική εποχή και την εποχή τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας- 
δίδασκε την αποφυγή των υπερβολών (που οδηγούν στην ταραχή και 
την ανησυχία), την εναρµόνιση τής ζωής µε τη λογική και έδινε 
έµφαση στις έννοιες τής ηθικής τάξης, τού καθήκοντος, τής δι-
καιοσύνης, καθώς και στην ουσιαστική αξία τού ανθρώπου και στην 
καλοκαγαθία τής θεϊκής φύσης 2. (κατ' επέκτ.) κάθε συµπεριφορά 
που χαρακτηρίζεται από απάθεια και αταραξία, ιδ. στις δυσάρεστες 
καταστάσεις ΣΥΝ. στωικότητα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stoïcisme]. 

στωικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στωικισµό (βλ.λ.) και 
τους στωικούς φιλοσόφους 2. στωικοί φιλόσοφοι | στωικοί (οι) οι φι-
λόσοφοι τής σχολής που ίδρυσε ο Ζήνων ο Κιτιεύς· (ειδικότ. ως ουσ.) 
οι οπαδοί τού στωικισµού 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
απάθεια στις συγκινήσεις ή στα εξωτερικά ερεθίσµατα (κυρ. σε δυ-
σάρεστες καταστάσεις), που αντιµετωπίζει τη ζωή και τα προβλήµα-
τα της µε καρτερία, αταραξία και στοχαστική διάθεση: - ύφος ΣΥΝ. 
ατάραχος, απαθής, καρτερικός. — στωικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. στοά (βλ.λ.), επειδή ο Ζήνων ο Κιτιεύς, που δίδαξε αυτή τη 
φιλοσοφική θεώρηση, συνήθιζε να παραδίδει τα µαθήµατα του στην 
Ποικίλη Στοά των Αθηνών]. 

στωικότητα (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η καρτερικότητα και η απάθεια 
απέναντι στα εξωτερικά ερεθίσµατα, η αντιµετώπιση (κυρ. των δυ-
σάρεστων) καταστάσεων µε στοχαστική διάθεση και αταραξία: τα 
υπέµεινε όλα µε ~, χωρίς ποτέ να διαµαρτυρηθεί ή να θυµώσει. 

στωµύλος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) (για πρόσ.) (α) αυτός που είναι οµιλη-
τικός ή και φλύαρος ΣΥΝ. πολυλογάς (β) αυτός που διαθέτει εκφρα-
στική άνεση, ευφράδεια ΣΥΝ. εύγλωττος, ευφράδης. — στωµυλία (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., µε επίθηµα -ύλος (πβ. κ. καµπ-ύλος, στρογγ-ύλος), 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. στόµα, άποψη που θα µπορούσε να 
σταθεί, αν ερµηνευόταν ικανοποιητικά η φωνηεντική εναλλαγή ο | ω. 
∆εν συνεισφέρει τίποτε σηµαντικό η επνχειρηθείσα σύνδεση µε το 
σπάνιο βεδ. stämu- (αβέβ. σηµ.), καθώς και µε το υποθετικά συγγενές 
stóma- «ύµνος»]. 

συ αντων. → εσύ 
Συβαρίτης (ο) {Συβαριτών}, Συβαριτισσα (η) {Συβαριτισσών} 1. 

κάτοικος τής αρχαίας Σύβαρης, ελληνικής πόλης τής Κάτω Ιταλίας, 
περίφηµης για την ευµάρεια των κατοίκων της 2. (µτφ.) άνθρωπος 
που έχει συνηθίσει στην τρυφηλότητα, στον φιλήδονο τρόπο ζωής, 
στις υλικές απολαύσεις. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < Σύβαρις, -εως (ή), αρχ. ελληνική αποικία στην Κάτω 
Ιταλία, περιώνυµη για την πολυτέλεια και τη φιληδονία των κατοί-
κων της, αγν. ετύµου]. 

συβαριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία 



συβαριτισµός 1671 συγκαλώ 
 

Σύβαρη ή τους Συβαρίτες (β) ΦΙΛΟΛ. συβαριτικοί µύθοι διδακτικοί µύ-
θοι, ανάλογοι των αισωπείων, µε πρωταγωνιστές ανθρώπους αντί ζώ-
ων 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από τρυφηλότητα και µαλθα-
κότητα: ~ ήθη | τρόπος ζωής ΣΥΝ. τρυφηλός, µαλθακός, φιλήδονος. 
Επίσης συβαριτικός, -η, -ο. 

συβαριτισµός (ο) [1861] ο πολυτελής και φιλήδονος τρόπος ζωής 
ΣΥΝ. τρυφηλότητα, µαλθακότητα, φιληδονία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. sybaritisme]. 

σύ γ γα µπρος (ο) (λαϊκ.) ο µπατζανάκης (βλ.λ.). Επίσης (λόγ.) ούγ-
ναµβρος [µτγν.] {συγγάµβρ-ου | -ων, -ους}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

συγγένεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} 1. η σχέση µεταξύ 
προσώπων που συνδέονται µε δεσµούς αίµατος (~ εξ αίµατος) ή ανή-
κουν στις οικογένειες συζύγων (~ εξ αγχιστείας): θετή ~ (από υιοθε-
σία) || κοντινή | µακρινή ~· ΦΡ. (α) βαθµός συγγενείας ο αριθµός των 
γεννήσεων που µεσολαβούν για να δηµιουργηθεί συγγένεια µεταξύ 
δύο ατόµων: η µητέρα µε την κόρη έχουν πρώτο βαθµό συγγενείας (β) 
πνευµατική συγγένεια (i) η σχέση αναδόχου και αναδεκτού, ο δε-
σµός που δηµιουργείται από το µυστήριο τής Βάπτισες (ii) (γενι-
κότ.) η ύπαρξη κοινών πνευµατικών στοµίων µεταξύ συγγραφέων, 
καλλιτεχνών κ.λπ. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.ΑΝΘΡΩΠΟΛ. Ο κοινωνικός δεσµός 
ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας, ενός γένους, µιας φυλής 3. η 
σχέση κοινής καταγωγής, µεγάλης αναλογίας ή οµοιότητας µεταξύ 
πραγµάτων, καταστάσεων, φαινοµένων κ.λπ.: η ~ δύο κοµµάτων τού 
ίδιου ιδεολογικού χώρου || η ~ µεταξύ τής αγγλικής και τής γερµανικής 
γλώσσας 4. ΧΗΜ. χηµική συγγένεια η ιδιότητα των χηµικών στοιχείων 
να έλκονται σχηµατίζοντας χηµικές ενώσεις- η έλξη διαφορετικά 
φορτισµένων ηλεκτρικών ή µαγνητικών φορτίων.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-γγ-- 

συγγενεύω ρ. αµετβ. {συγγένεψα} 1. (καθηµ.) είµαι ή γίνοµαι συγ-
γενής (µε κάποιον): πάντρεψαν τα παιδιά τους και συγγένεψαν 2. 
(µτφ.) έχω ή αποκτώ στενότατη σχέση, µεγάλη οµοιότητα ή κοινή 
αφετηρία µε κάτι: συχνά η πνευµατική έλξη και ο θαυµασµός συγ-
γενεύουν µε τον έρωτα || τα δύο αυτά βιβλία συγγενεύουν θεµατικά 
ΣΥΝ. µοιάζω, συνδέοµαι, σχετίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγενής, -ής, -ές {συγγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που συνδέε-
ται στενά µε (κάποιον/κάτι) λόγω κοινής προέλευσης ή/και κοινών 
χαρακτηριστικών: οι επιστήµες τής ψυχολογίας και τής παιδαγωγικής 
είναι ~ || η Φινλανδική και η Ουγγρική είναι ~ γλώσσες ΣΥΝ. οµοειδής, 
παραπλήσιος · 2. (για δυσπλασίες, νόσους κ.λπ.) αυτός που υπάρχει 
εκ γενετής, είτε κληρονοµικά είτε λόγω βλάβης κατά τη διάρκεια 
τής κύησης: - διαµαρτία ΣΥΝ. σύµφυτος. — ουγγενώς επίρρ. [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύµφυτος. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- (βλ.λ.) + 
-γενής < γένος]. 

συγγενής (ο/η) {συγγεν-ούς (κ. προφορ. -ή) | -είς} το πρόσωπο µε το 
οποίο έχει κανείς συγγένεια: µακρινός ~ (µε µεγάλο βαθµό συγγενεί-
ας) || στενός ~ || ~ πρώτου βαθµού || ανιόντες | κατιόντες ~|| οι ~ µου 
(το συγγενολόι µου, το σόι µου, συχνά χωρίς να συµπεριλαµβάνονται 
οι γονείς)· ΦΡ. (µτφ.) φτωχός συγγενής το µέλος ενός συνόλου που 
θεωρείται παρακατιανό, που αντιµετωπίζεται µε περιφρόνηση: κά-
ποτε η χώρα µας ήταν ο - τής Ευρώπης, ενώ τώρα είναι ισότιµο µέλος 
των προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών στην Ε.Ε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -
γκ-. 

συγγενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συγγενή ή συγ-
γένεια: ~ σχέση | ενδιαφέρον | περιβάλλον 2. αυτός που αποτελείται 
από συγγενείς: ~ συγκέντρωση 3. ΝΟΜ. (α) συγγενικά δικαιώµατα τα 
δικαιώµατα που κατά τον νόµο αναγνωρίζονται στους ερµηνευτές ή 
εκτελεστές καλλιτεχνικού έργου (β) συγγενικό συµβούλιο το συµ-
βούλιο που καταρτίζεται στον τόπο κατοικίας τού ανηλίκου και απο-
τελείται από τον ειρηνοδίκη ως πρόεδρο και από έξι πλησιέστερους 
και µεγαλύτερους στην ηλικία συγγενείς τού ανηλίκου, που λαµβά-
νονται µισοί από την πατρική και µισοί από τη µητρική γραµµή, και 
αποσκοπεί στη διαφύλαξη των συµφερόντων τού επιτροπευόµενου 
ανηλίκου. — συγγενικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγένισσα (η) [µτγν.] {συγγενισσών} (λαϊκ.) η γυναίκα µε την 
οποία έχει κανείς συγγένεια. 

συγγενολόι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.-περιληπτ.) το σύνολο των συγ-
γενών (κάποιου), το σόι. 
[ΕΤΥΜ. < συγγενής + -λόι | -λόγι < λέγω, µε τη σηµ. «συλλέγω, συ-
γκεντρώνω»]. 

συγγηρασκω ρ. αµετβ. {συνεγήρασα} (λόγ.-σπάν.) γερνώ µαζί (µε 
κάποιον άλλον), ταυτόχρονα. [ΕΤΥΜ αρχ. < συγ- (< συν-) + 
γηράσκω]. 

συγγλινο κ. σύγλινο (το) είδος παστού, καπνιστού χοιρινού, που 
διατηρείται µέσα σε χοιρινό λίπος. [ΕΤΥΜ < συγ- (συν-) + γλίνα 
(βλ.λ.)]. 

συγγνώµη (η) (προφέρεται κ. συγνώµη) {χωρ. γεν. πληθ. στη σηµ. 1 
και χωρ. πληθ. στις σηµ. 2-7} 1. (α) η έκφραση τής µετάνοιας κά-
ποιου για λόγο ή πράξη του εις βάρος άλλου: σας ζητώ - για ό,τι είπα 
εναντίον σας || τι να την κάνω τη ~ σου; (β) η αποδοχή τής µετάνοιας 
(κάποιου) από το πρόσωπο που έχει θιγεί από λόγο ή πράξη του: 
δίνω τη ~ µου (συγχωρώ) ΣΥΝ. συγχώρηση- (ως επιφών. συγγνώµη!) 
2. για να εκφράσει κανείς τη µεταµέλεια του: ~, δεν ήθελα να σε 
πληγώσω! || ~ για χθες- δεν έπρεπε να µιλήσω έτσι! || (επιτατ.) Χίλια 
~! ∆εν κατάλαβα τι εννοούσατε! 3. στην αρχή τού λόγου, ως ευγενική 
| διακριτική εισαγωγή σε αίτηµα, ερώτηµα, παράκληση κ.λπ.: ~, 
µπορώ να περάσω; | επαναλαµβάνετε; | να πω κάτι; || ~, αλλά θα πρέ-
πει να σας διακόψω ΣΥΝ. (λαϊκ.) µε το συµπάθιο 4. (ειδικότ. +αλλά) 
(α) για την έκφραση ένστασης, διαφωνίας: ~, αλλά δεν έχεις δίκιο! || 
~, αλλά αυτό που είδα δεν ήταν ένα απλό καβγαδάκν µόνο µαχαίρια 
δεν τράβηξαν! (β) για να αρνηθεί ή να απορρίψει κανείς κάτι ευγε- 

νικά: ~, αλλά δεν µπορώ να δεχθώ αυτό το δώρο! || ~, αλλά προηγεί-
ται ο κύριος! 5. για να διορθώσει κανείς δικό του λάθος: Ο Μιχάλης 
είναι εδώ; ~, ο Μίλτος ήθελα να πω! || έχε µαζί σου και τη φωτογρα-
φία, ~, την ταυτότητα σου 6. για τον ειρωνικό ή υποτιµητικό σχολια-
σµό τής αντίδρασης κάποιου σε αυτά που του είπαµε: Καλά, ~! ∆εν 
ήξερα ότι σ'ενοχλεί τόσο η αλήθεια! || ~, δεν ήξερες ότι θα αντιδράσει 
αρνητικά; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συµπάθεια, επιείκεια», < συγγιγνώσκω 
«έχω την ίδια γνώµη, συµφωνώ - συγχωρώ, συµπονώ» (βλ. κ. γνώµη)]. 

συγγνώµη: προφορά. Κανονικά η προφορά τής λέξης είναι /sirj-
γηόπιΐ/ µε το πρώτο γ να προφέρεται ως έρρινο µπροστά από το γ 
τού β' συνθετικού τής λέξης (συν + γνώµη), όπως συµβαίνει σε πα-
ρόµοιες λέξεις (πβ. συγ-γραφέας, εγ-γενής, έγ-γαµος, βλ. -γγ-). 
Ωστόσο, λόγω τής κοινής χρήσεως τής λέξης και τής γρήγορης εκ-
φοράς της στον λόγο, το α' έρρινο έχει την τάση να σιγάται στην 
προφορά (συ-γνώµη), ιδίως στην «αµελή» λεγόµενη άρθρωση. Σε 
αυτό συντείνει και το δυσπρόφερτο συµφωνικό σύµπλεγµα που 
ακολουθεί µετά το α' έρρινο, έτσι που να γεννάται και ένα είδος 
ανοµοίωσης των αλλεπάλληλων ερρίνων (/ηγη/ > /γη/). Πάντως, 
όπως και αν προφέρεται η λ., πρέπει να γράφεται πάντοτε ως συγ-
γνώµη (µε δύο -γ). Όσα ελέχθησαν για το συγγνώµη ισχύουν και 
για το συγχωρώ | συχωρώ όπου το /nx/ απλοποιείται σε /χ/. —> -γγ- 

συγγνωστός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που πρέπει ή αξίζει να συγχωρη-
θεί: ~ απροσεξία | λάθος | παράπτωµα ΣΥΝ. συγχωρητέος ANT. ασυγ-
χώρητος, ασύγγνωστος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει συγχωρηθεί 
ΣΥΝ. συγχωρηµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συγγιγνώσκω «έχω την ίδια γνώµη, συµφωνώ - συγχω-
ρώ, συµπαθώ» (βλ. κ. γνωστός)]. 

σύγγραµµα (το) [αρχ.] {συγγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. έργο (βιβλίο) 
που είναι γραµµένο µε επιστηµονικές συνήθ. αξιώσεις (σύστηµα, 
τεκµηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και µε σχετική έκταση σε αριθµό 
σελίδων: ιατρικό ~ ΣΥΝ. πραγµατεία 2. (ειδικότ.) το επιστηµονικό έρ-
γο που προορίζεται για φοιτητές ως βασικό εγχειρίδιο ενός µαθήµα-
τος: δωρεάν διανοµή των ~ ΣΥΝ. βιβλίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-. 

συγγραφέας (ο/η) {(θηλ. συγγραφ-έως) | συγγραφ-είς, -έων} 1. πρό-
σωπο που ασχολείται συστηµατικά µε τη συγγραφή (βλ.λ., σηµ. 1): 
θεατρικός ~ || - σηµαντικών µελετών 2. (ειδικότ.) λογοτέχνης που 
ασχολείται µε τη συγγραφή πεζών έργων (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ποιητή): ο Καζαντζάκης είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες ~ || δό-
κιµος ~ ΣΥΝ. πεζογράφος 3. (γενικότ.-σπάν.) πρόσωπο που έχει γράψει 
συγκεκριµένο κείµενο: ο ~ τού άρθρου. Επίσης (λόγ.) συγγραφεύς 
(ο/η) {συγγραφέως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-, έκδοση, συγγνώµη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συγγραφεύς < συγγράφω]. 

συγγραφή (η) [αρχ.] 1. (λόγ.) η παραγωγή (πεζού) γραπτού (κυρ. λο-
γοτεχνικού ή επιστηµονικού) έργου: η ~ µυθιστορήµατος | άρθρου | 
µελέτης | διατριβής ΣΥΝ. γράψιµο 2. (συνεκδ.) το συγγραφικό έργο 
ΣΥΝ. σύγγραµµα, βιβλίο 3. (α) συγγραφή υποχρεώσεων (για µίσθωση 
έργου) οι ειδικοί όροι για την ανάθεση τής εκτελέσεως ενός έργου (β) 
συγγραφή γενικών όρων καθορισµός των όρων και των προϋποθέ-
σεων για τη συµµετοχή κάποιου σε διαγωνισµό, ο οποίος γίνεται για 
την ανάληψη δηµοσίου έργου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συγγρα-
φέα ή τη συγγραφή: ~ έργο | ικανότητα | απασχόληση 2. ΝΟΜ. συγ-
γραφικά δικαιώµατα το σύνολο των δικαιωµάτων που κατοχυρώνο-
νται στον συγγραφέα, τα πνευµατικά δικαιώµατα τού συγγραφέα. — 
συγγραφικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγράφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συνέγραψα, συγγράφηκα (λόγ. 
συνεγράφην, -ης, -η...)} ♦ 1. (µετβ.) παράγω γραπτό έργο, κυρ. επιστη-
µονικού ή λογοτεχνικού περιεχοµένου σε πεζό λόγο: - µελέτη | δια-
τριβή | την αυτοβιογραφία µου ΣΥΝ. γράφω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι συγ-
γραφέας, ασχολούµαι µε τη συγγραφή συστηµατικά ή επαγγελµατι-
κά: δεν είναι ακόµα ώριµος για να συγγράψει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγκαίοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συγκά-ηκα, -µένος} παθαίνω σύ-
γκαµα: (σκωπτ.) περπατάει σαν συγκαµένος (σαν να έχει πάθει σύ-
γκαµα στο σηµείο όπου τρίβονται οι µηροί) || δεν άλλαξα εγκαίρως 
το µωρό και συγκάηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συγκαιρινός, -ή, -ό κ. συγκαιρικός [1766] 1. αυτός που ανήκει στην 
ίδια εποχή ή έχει την ίδια ηλικία µε άλλον ΣΥΝ. σύγχρονος, σύ-
γκαιρος 2. (για καρπούς) αυτός που ωριµάζει την ίδια εποχή µε άλ-
λον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχρονος. 

σύγκαιρος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο συγκαιρινός (βλ.λ.) 2. αυτός που συµ-
βαίνει, γίνεται τη σωστή ώρα, εγκαίρως ΣΥΝ. έγκαιρος. — σύγκαιρα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

συγκαλά (τα) η λογική, το µυαλό- στη ΦΡ. στσ συγκαλά (µου) σε κα-
λή διανοητική κατάσταση, στα λογικά (µου): έλα στα συγκαλά σου, 
παιδάκι µου, κι άσε τις ανοησίες! (λογικέψου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < συν- (βλ.λ.) + καλά, πληθ. ουδ. τού επιθ. καλός]. 

συγκαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος (λόγ. συ-
γκεκαλυµµένος)} 1. αποτρέπω την αποκάλυψη (ενός πράγµατος, κυρ. 
αξιόµεµπτης πράξης): ~ ένα σκάνδαλο | την αλήθεια || ~ τη δράση τού 
πραγµατικού ενόχου ΣΥΝ. αποκρύπτω, κουκουλώνω, αποσιωπώ ANT. 
αποκαλύπτω 2. (η λόγ. µτχ. συγκεκαλυµµένος, -η, -ο) βλ.λ. — 
συγκάλυψη (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

συγκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκαλείς... | συγκ-άλεσα, -λήθηκα (λόγ. συ-
νεκλήθην, -ης, -η..., µτχ. συγκληθείς, -είσα, -έν), -εκληµένος) καλώ 
(σύνολο ατόµων) σε από κοινού συζήτηση ή λήψη αποφάσεων: ~ συ-
νέλευση | σύσκεψη || ~ τα µέλη τού διοικητικού συµβουλίου σε έκτα-
κτη συνεδρίαση || ~ την ολοµέλεια τού σώµατος || ο πρόεδρος τού 
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κόµµατος είπε ότι ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας πρέπει να συγκαλέσει το 
συµβούλιο των πολιτικών αρχηγών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

σύγκαµα (το) {συγκάµ-ατος | -ατα, -άτων} ερεθισµός τού δέρµατος σε σηµείο 
όπου υπάρχει τριβή ή επαφή µε ύφασµα (λ.χ. στο σηµείο όπου τρίβονται οι 
µηροί κατά το βάδισµα) ή, προκειµένου για µωρά, στα σηµεία όπου υπάρχει 
τριβή ή επαφή µε λερωµένες από τα ίδια πάνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ 
< ουγκαίω (πβ. κ. καύµα < καίω)]. 

συγκαταβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συγκατέβην, -ης, -η...} (λόγ.) δείχνω 
συγκατάβαση (βλ.λ.): ~ στους όρους που έθεσε | στις πιέσεις του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-γκ-. 

συγκατάβαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η επιεικής διάθεση, η 
συµπεριφορά που δείχνει ανοχή και κατανόηση: χαµόγελο γεµάτο ~ || 
αντιµετώπισε την περίπτωση του µε ~. 

συγκαταβατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εκδηλώνει συγκατάβαση: ~ χαµόγελο 
| ύφος | σχόλιο | χειρονοµία — συγκαταβατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
συγκαταβατικότητα (η) [1866]. 

συγκατάθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η έκφραση σύµφωνης 
γνώµης, η αποδοχή, η συναίνεση: ασχολήθηκε µε το θέατρο µε τη ~ των 
γονέων του || δίνω τη ~ µου || έχω τη ~ κάποιου ΣΥΝ. συναίνεση, 
συγκατάνευση, συµφωνία ANT. άρνηση. — συγκαταθετικός, -ή, -ό [µτγν.], 
συγκαταθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < µτγν. συγκατάθεσις < αρχ. 
συγκατατίθεµαι (βλ.λ.)]. 

ουγκαταθέτης (ο) {συγκαταθετών}, συγκαταθέτρια (η) {συγκα-ταθετριών} 
πρόσωπο που εµφανίζεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασµό ως καταθέτης µαζί 
µε τον κύριο καταθέτη. [ΕΤΥΜ < αυγ· (< συν-) + καταθέτης, µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. co-depositor]. 

συγκατάκλιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) η από κοινού 
κατάκλιση κάποιων, το πλάγιασµα µαζί ή κοντά µε άλλον/άλλους: η ~ των 
συζύγων. 

συγκαταλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκατ-έλεξα, -αλέχθηκα (λόγ. -ελέ-γην κ. -
ελέχθην, -ης, -η...), -αλεγµένος} περιλαµβάνω, εντάσσω (κάποιον/κάτι) σε ένα 
σύνολο οµοειδών (προσώπων, πραγµάτων): οι ειδικοί τον συγκαταλέγουν στους 
δέκα καλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών || η εθνική µας µπάσκετ 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις κορυφαίες οµάδες τού κόσµου ΣΥΝ. 
συµπεριλαµβάνω, περιλαµβάνω, συνυπολογίζω. 

συγκατάνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η έκφραση τής 
αποδοχής, τής έγκρισης, τής συναίνεσης (κάποιου) (για κάτι): η ~ σε ένα 
σχέδιο || η ~ των κοµµάτων στα εθνικά θέµατα. 

συγκατανεύω ρ. αµετβ. {συγκατένευσα} δίνω την έγκριση µου, αποδέχοµαι: οι 
γονείς τους συγκατένευσαν στον γάµο ΣΥΝ. συναινώ, συγκατατίθεµαι ΑΝΤ. 
αντιτάσσοµαι. [ΕΤΥΜ µτγν. < συν- (βλ.λ.) + κατανεύω]. 

συγκαταριθµώ ρ. µετβ. {συγκαταριθµείς... | συγκαταρίθµ-ησα, -ού-µαι, -
είται..., -ήθηκα, -ηµένος} αριθµώ, υπολογίζω, συγκαταλέγω κάτι µαζί µε 
άλλα: τον συγκαταριθµούν στους 50 πλουσιότερους ανθρώπους τού κόσµου 
ΣΥΝ. συγκαταλέγω, συγκατατασσω. — σιιγκατα-ρίθµηση (η) [1873]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συγκαταριθµώ (-έω) (ήδη αρχ. ο µέσος τ. συγκαταριθ-µοϋµαι) 
< συγ- (< συν-) + κατ(α)- + αριθµώ]. 

συγκατατασσω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκατέτσξα, συγκατατ-άχθηκα (λόγ. 
συγκατετάγην, -ης, -η...), -αγµένος) κατατάσσω µαζί (µε άλ-λους/άλλα) ΣΥΝ. 
συγκαταλέγω, συµπεριλαµβάνω. — συγκατόταξη (η) [1889], 

συγκατατίθεµαι ρ. αµετβ. αποθ. (συγκατ-ατέθηκα (λόγ. συγκατετ-έθην, -ης, -
η...), -ατεθειµένος} (+σε) δίνω τη συγκατάθεση µου, παρέχω την έγκριση µου, 
συµφωνώ: οι γονείς της συγκατατέθηκαν στην απόφαση της να εγκατασταθεί 
στο εξωτερικό ΣΥΝ. συναινώ, συγκατανεύω ANT. αντιτίθεµαι, αντιτάσσοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. (το ενεργ. συγκατατίθηµι είναι µτγν. και 
σπάνιο) < συν-(βλ.λ.) + κατατίθεµαι]. 

ουγκατέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκατείχα} κατέχω (κάτι) συγχρόνως ή από 
κοινού (µε άλλον). 

συγκατηγορούµενος (ο) {συγκατηγορουµέν-ου | -ων, -ους}, συ-
γκατηγορουµενη (η) ΝΟΜ. πρόσωπο που κατηγορείται µαζί µε άλλο για την 
ίδια αξιόποινη πράξη: έριξε όλη την ευθύνη στους ~ του, για να γλυτώσει! — 
συγκατηγορώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

συγκατοίκηση (η) [1766] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η από κοινού 
χρήση τού ίδιου χώρου κατοικίας, το να µένει κάποιος µαζί µε άλλον/άλλους: 
οµαλή | επεισοδιακή - || ζητείται φοιτητής για - || οικογενειακή ~ ΣΥΝ. 
συνοίκηση 2. (µτφ.) (α) ΠΟΛΙΤ. η παράλληλη άσκηση εξουσίας από πρόεδρο 
τής ∆ηµοκρατίας και πρωθυπουργό που προέρχονται από διαφορετικές 
πολιτικές παρατάξεις: η ~ σοσιαλιστών και φιλελευθέρων στην ηγεσία τής 
χώρας αποδεικνύεται προβληµατική (β) (γενικότ.) η συνύπαρξη στην ίδια 
θέση: η - των δύο οµάδων στην κορυφή τής βαθµολογίας τού πρωταθλήµατος. 
Επίσης συγκατοικία [µτγν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ; Η πολιτ. σηµ. αποδίδει το 
γαλλ. cohabitation], 

συγκάτοικος (ο/η) [µεσν.] {συγκατοίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που 
συγκατοικεί µε άλλον: ψάχνει για ~, ώστε να µοιράζεται το νοίκι ΣΥΝ. 
σύνοικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

συγκατοικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συγκατοικείς... | συγκατοίκησα} µένω µαζί (µε 
άλλον/άλλους) στον ίδιο χώρο κατοικίας: συγκατοικούν και µοιράζονται το 
νοίκι ΣΥΝ. συνοικώ. 

συγκατοχή (η) [1897] η από κοινού κατοχή πράγµατος ΣΥΝ. συγκυριότητα. 
συγκάτοχος (ο/η) {συγκατόχ-ου | -ων, -ους} το πρόσωπο που έχει την κατοχή 

πράγµατος από κοινού µε άλλο. 

σύγκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) απαρτίζοµαι (από επιµέρους 
τµήµατα): το πρόβληµα σύγκειται στα εξής... ΣΥΝ. συνα-ποτελούµαι, 
συνίσταµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- (βλ.λ.) + κεϊµαι]. 

συγκείµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που απαρτίζεται, συναποτελείται από 
επιµέρους τµήµατα 2. ΝΑΥΤ. συγκείµενο στίγµα το προσυµφωνηµένο σηµείο 
συναντήσεως των πλοίων στόλου σε περίπτωση χωρισµού τους για λόγους 
ανωτέρας βίας · 3. ΓΛΩΣΣ. συγκείµενο (το) {συ-γκειµέν-ου | -ων} (α) 
(επιστηµ.) το ευρύτερο ενδογλωσσικό και εξω-γλωσσικό πλαίσιο (γεγονότων, 
καταστάσεων, πληροφοριών κ.λπ.), µέσα στο οποίο τοποθετείται µια 
πληροφορία και γίνεται ευκολότερα κατανοητή, το πραγµατολογικό 
περιβάλλον (β) τα συµφραζόµενα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. τού αρχ. σύγκειµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
context < µτγν. λατ. contextus «συναρµοσµένη δοµή» < contex(ere) «ενώνω 
πλέκοντας» < con + texere «πλέκω»]. 

συγκεκαλυµµένος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται µε τρόπο έµµεσο ή κρυφό, χωρίς 
να είναι εµφανής: ~ απειλή | πρόταση | κατηγορία 2. αυτός που έχει 
συγκαλυφθεί, που δεν έχει γνωστοποιηθεί: η ~ παράνοµη δράση ενός γνωστού 
προσώπου. — συγκεκαλυµµέν-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ; 
Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγκαλύπτω]. 

συγκεκοµµένος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (για λέξεις) αυτός που έχει υποστεί συγκοπή 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγκόπτω]. 

συγκεκριµενοποιώ ρ. µετβ. {συγκεκριµενοποιείς... | συγκεκριµενο-ποί-ησα, -
ούµαι, -είται..., -ήθηκα, -ηµένος} κάνω κάτι συγκεκριµένο, καθιστώ ακριβές 
και σαφές, απτό: ~ τα σχέδια µου || «το "δόγµα Αϊζενχάουερ" (1957) 
συγκεκριµενοποίησε την αµερικανική στρατηγική µε την ανάπτυξη αµερικανικών 
δυνάµεων στη Μέση Ανατολή» (εφηµ.) || ~ τις σκέψεις µου για τη συνεργασία 
των δύο εταιρειών. — συγκεκριµενοποίηση (η). [ΕΓΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
concrétiser και τού αγγλ. specify]. 

συγκεκριµένος, -η, -ο 1. σαφής και ακριβής: µας έδωσε - οδηγίες για τον τρόπο 
δράσης ΑΝΤ. γενικός, αόριστος, ασαφής 2. ιδιαίτερος, αυτός ακριβώς (και όχι 
κάποιος άλλος): δεν έχω διαβάσει αυτό το ~ βιβλίο || η ~ ταινία µού άρεσε, οι 
άλλες όµως όχι 3. σαφώς ορισµένος, ειδικός (και όχι αφηρηµένος, γενικός): 
υπάρχει ~ πρόταση για το τι πρέπει να γίνει; || δεν µιλάω µε γενικότητες, αλλά µε 
~ στοιχεία ΑΝΤ. γενικός 4. αυτός που γίνεται ή λέγεται µε σαφή τρόπο: γίνε 
πιο -, για να σε καταλάβω ANT. αόριστος, ασαφής 5. αυτός που µπορεί να γίνει 
αντιληπτός µέσω των αισθήσεων, που έχει υλική υπόσταση, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον γενικό και τον αφηρηµένο: στη ζωγραφική του οι µορφές του είναι 
συγκεκριµένες κι όχι αφηρηµένες 6. (α) ΓΛΩΣΣ. (κατά την παραδοσιακή 
γραµµατική) συγκεκριµένο ουσιαστικό το ουσιαστικό που δηλώνει κάτι 
αντιληπτό µέσω των αισθήσεων, π.χ. τραπέζι, δέντρο ΑΝΤ. αφηρηµένο 
ουσιαστικό (β) συγκεκριµένη ποίηση τύπος ποίησης κατά τον οποίο το 
περιεχόµενο των λέξεων εξαίρεται ή προεκτείνεται µε την οπτική | 
τυπογραφική διάταξη των λέξεων, των τµηµάτων των λέξεων ή των 
γραµµάτων τους και των σηµείων στίξης (γ) συγκεκριµένη µουσική µουσική 
σύνθεση που έχει ως βάση της φυσικούς ήχους και θορύβους (µουσικούς ή µη, 
π.χ. ήχος βρύσης), οι οποίοι ηχογραφούνται σε µαγνητική ταινία συχνά µε 
ηλεκτρονική επεξεργασία ή παραµόρφωση έτσι, ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
µουσικό σύνολο µε συνοχή. — συγκεκριµέν-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, 
διακεκριµένος, επίρρηµα, κλίνω, µετοχή. [ΕΤΥΜ Το επίθ. προέρχεται από τη 
µτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγκρίνω, έχει όµως αυτονοµηθεί σηµασιολογικούς, 
αποδίδοντας το γαλλ. concret. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν επίσης οι όροι 
συγκεκριµένη µουσική (< γαλλ. musique concrète) και συγκεκριµένη ποίηση (< 
αγγλ. concrete poetry)]. 

σύγκελλος (ο) {συγκέλλ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. 1. υψηλός αξιωµατούχος τού 
Οικουµενικού Πατριαρχείου 2. κληρικός που ανήκει στην υπηρεσία 
επισκόπου ή πατριάρχη. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τίτλος τού γραµµατέα και συµβούλου ανωτέρων κληρι-κιόν, < 
συγ- (< συν-) + -κελλος < κέλλα (βλ. λ. κελλί)]. 

συγκεντρώνω ρ. µετβ. [1814] {συγκέντρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µαζεύω 
(πρόσωπα | πράγµατα) σε ένα σηµείο: τους συγκέντρωσε όλους γύρω του, για 
να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες || οι εχθροί συγκεντρώνουν στρατεύµατα 
στα σύνορα || συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι σε αυτό το δωµάτιο 
ΑΝΤ. σκορπίζω 2. (γενικότ.) µαζεύω, συλλέγω: ~ υπογραφές | χρήµατα για µια 
βιβλιοθήκη | πληροφορίες | δικαιολογητικά 3. (µτφ.) γίνοµαι δέκτης, 
προσελκύω: συγκεντρώνει την εκτίµηση και τη συµπάθεια όλων 4. έχω 
(σύνολο, σειρά από πράγµατα): στο πρόσωπο του συγκεντρώνει πολλά 
χαρίσµατα || - πολλά προσόντα ως υποψήφιος 5. (µτφ.) συντονίζω ή στρέφω 
(κάτι) προς συγκεκριµένη κατεύθυνση: ~ την προσοχή µου στα λόγια κάποιου || 
~ δυνάµεις για τον αυριανό αγώνα || πρέπει να βρει λίγο χρόνο, να συγκεντρώσει 
τη σκέψη του- (µεσοπαθ. συγκεντρώνοµαι) 6. πηγαίνω µαζί µε άλλους στο ίδιο 
σηµείο: συγκεντρωθήκαµε εδώ απόψε, για να τιµήσουµε µια εξέχουσα 
προσωπικότητα των γραµµάτων || συγκεντρώθηκε κόσµος στο αεροδρόµιο για 
την υποδοχή 7. δίνοµαι ολοκληρωτικά (σε κάτι), στρέφοντας σε αυτό όλη την 
προσοχή µου, χωρίς να αφήνω τη σκέψη µου να διασπαστεί: µ' αυτή τη φα-
σαρία πώς να συγκεντρωθώ (στο διάβασµα); || κράτησε την ψυχραιµία σου και 
συγκεντρώσου! ΑΝΤ. αφαιρούµαι 8. (η µτχ. συγκεντρωµένος, -η, -ο) (α) 
µαζεµένος, συναθροισµένος: το ~ πλήθος || οι εκδροµείς ήταν ~ δίπλα στο 
λεωφορείο (β) αυτός που έχει στρέψει την προσοχή του αποκλειστικά σε κάτι: 
~ στη µελέτη τής αρχαίας επιγραφής || δεν είναι ~ όταν διαβάζει, γι' αυτό και δεν 
µαθαίνει τα µα- 
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θήµατά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ; < συν- (βλ.λ.) + -κεντρώνω < κέντρο, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
concentrer (νόθο συνθ.)]. 

συγκέντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η τοποθέτηση ή 
µεταφορά (προσώπων | πραγµάτων) σε ένα σηµείο ή γύρω από ένα 
σηµείο: η - στρατευµάτων σε µία περιοχή- ΦΡ. στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως βλ. λ. στρατόπεδο· (ειδικότ.) 2. η προγραµµατισµένη, ορ-
γανωµένη συνάθροιση ατόµων σε δηµόσιο χώρο για την από κοινού 
έκφραση διαµαρτυρίας, υποστήριξης, τη διεκδίκηση αιτηµάτων κ.λπ.: 
προεκλογική - || η αντιπολίτευση οργάνωσε ~ εναντίον του νέου νο-
µοσχεδίου || ενθουσιώδης ~ υποδοχής των ολυµπιονικών 3. η ιδιωτική, 
κυρ. φιλική συνάθροιση ατόµων: κάνει ~ για τα γενέθλια του 4. (συ-
νεκδ.) τα άτοµα που µετέχουν σε συνάθροιση: απευθύνοµαι στη ~|| ο 
παλµός | τα συνθήµατα τής ~ 5. η συλλογή πραγµάτων για την επί-
τευξη σκοπού: ~ χρηµάτων | υπογραφών | δικαιολογητικών | πληρο-
φοριών | αποδεικτικών στοιχείων 6. η υπαγωγή (εξουσίας, αρµοδιο-
τήτων) σε ένα κέντρο (πρόσωπο, θεσµικό ή άλλο όργανο, οµάδα προ-
σώπων κ.λπ.): η - τής εξουσίας | δύναµης στα χέρια λίγων 7. η επι-
στράτευση των πνευµατικών ή ψυχικών δυνάµεων (κάποιου) προς 
συγκεκριµένη κατεύθυνση, ώστε να µην αποσπάται: ~ τής προσοχής 
| τής σκέψης | των προσπαθειών κάποιου || αυτή η άσκηση απαιτεί 
µεγάλη ~ ΣΥΝ. αυτοσυγκέντρωση 8. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η τάση κατά την 
οποία οµοειδές λειτουργίες ή υπηρεσίες (µεγάλου κυρ. αστικού κέ-
ντρου) συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές ή χώρους, δηµι-
ουργώντας επιµέρους εµπορικά, διοικητικά κ.λπ. κέντρα ANT. αποσυ-
γκέντρωση 9. ΟΙΚΟΝ. (α) η τάση δηµιουργίας µεγαλύτερων επιχειρή-
σεων µε εξαγορές, συγχωνεύσεις ή απορρόφηση µικρότερων επιχει-
ρήσεων µε σκοπό τον έλεγχο µεγαλύτερου µεριδίου τής αγοράς (β) 
συγκέντρωση κεφαλαίου η διεργασία κατά την οποία µια επιχείρηση 
αποκτά τον έλεγχο περισσότερων επιχειρήσεων (θυγατρικών εται-
ρειών) ή η αύξηση τού όγκου τού κεφαλαίου της 10. ΧΗΜ. η ποσότη-
τα διαλυµένης ουσίας που περιέχεται σε ένα διάλυµα ανά µονάδα 
όγκου. — (υποκ.) συγκεντρωσούλα (η) (σηµ. 2, 3). [ETYM < µτγν. 
συγκέντρωσις, αρχική σηµ. «σύµπτωση αστρικής τροχιάς γύρω από 
δεδοµένο κέντρο», < *συγκεντρώ (-όω)< συν- (βλ.λ.) + -κεντρώ < 
κέντρον. Στη σηµερινή βασική σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
concentration]. 

συγκεντρωσιάρχης (ο) {συγκεντρωσιαρχών} πρόσωπο (συνήθ. 
κοµµατικό στέλεχος) επιφορτισµένο µε την οργάνωση κοµµατικής, 
κυρ. προεκλογικής, συγκέντρωσης: «ο Γραµµατέας Κινητοποιήσεων, 
γνωστός ως "~ τού ΠΑ.ΣΟ.Κ"» (εφηµ.). 

συγκεντρωτικός, -ή, -ό [1844] 1. αυτός που συγκεντρώνει ή που πε-
ριέχει συγκεντρωµένα πολλά στοιχεία: ~ αποτελέσµατα από 1.500 
εκλογικά τµήµατα 2. ΦΥΣ. συγκεντρωτικός φακός (ή συγκλίνων φα-
κός) ειδικός φακός, που διαθλά το φως, µετατρέποντας µια δέσµη 
ακτινών από παράλληλη σε συγκλίνουσα 3. αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από τη συγκέντρωση σε αυτόν εξουσιών, αρµοδιοτήτων, ισχύος· 
ΦΡ. συγκεντρωτική εξουσία | συγκεντρωτικό σύστηµα τύπος πολιτι-
κής οργάνωσης που χαρακτηρίζεται από την υπαγωγή εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων σε ένα κέντρο (κατ' αντιδιαστολή προς το αποκεντρω-
τικό σύστηµα ή την αυτοδιοίκηση) 4. (ειδικότ.) αυτός που θέλει να 
ελέγχει ο ίδιος τα πάντα: είναι ~ τύπος· του αρέσει να έχει ο ίδιος την 
εποπτεία όλων των τοµέων τής παραγωγής. — συγκεντρωτικ-ά | -ως 
[1889] επίρρ. 

συγκεντρωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. σύστηµα οργάνωσης κατά το 
οποίο το σύνολο τού διοικητικού έργου ασκείται από ένα µόνο ισχυ-
ρό κέντρο (κατ' αντιδιαστολή προς την αποκέντρωση και την αυτο-
διοίκηση) 2. η συσσώρευση δηµοσίων υπηρεσιών και λειτουργιών, η 
συγκέντρωση τής δηµόσιας διοίκησης σε έναν τόπο ή σε µία πόλη 
(πβ. λ. υδροκεφαλισµός). ΓΒΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. centralisation]. 

συγκεραζω ρ. µετβ. {συγκέρασ-α, -τηκα, -µένος} 1. αναµειγνύω δύο 
διαφορετικά σώµατα (κυρ. υγρά) 2. (µτφ.) αναµειγνύω ιδέες, αντιλή-
ψεις, γνώµες: στο έργο του κατάφερε να συγκεράσει διαφορετικές 
σύγχρονες τάσεις σε µια αισθητικά πρωτότυπη σύνθεση || (συχνά µε 
τάση συµβιβασµού): ο πρόεδρος συγκέρασε τις απόψεις των διαφο-
ρετικών τάσεων τού διοικητικού συµβουλίου. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συγκερώ (-άω) (ποιητ. τ. τού αρχ. συγκεράννυµι, βλ. λ. 
συγκερασµός), που µεταπλάστηκε όπως και το διασκεδάννυµι - δια-
σκεδάζω µε βάση τα αοριστικά θέµατα συγκερασ-, διασκεδασ- κατά 
το σχήµα εόρτασα - εορτάζω, µοίρασα - µοιράζω]. 

συγκέρασµα (το) [µεσν.] {συγκεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο συ-
γκερασµός (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ό,τι προκύπτει από συγκερασµό, ανά-
µειξη στοιχείων ΣΥΝ. µείγµα, κράµα. 

συγκερασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει συγκερασθεί, που έχει 
προκύψει από ανάµειξη στοιχείων 2. ΜΟΥΣ. (α) συγκερασµένο σύ-
στηµα σύστηµα διαίρεσης τού µουσικού διαστήµατος τής οκτάβας 
(βλ.λ.) σε δώδεκα διαστήµατα («ηµιτόνια») ίσα µεταξύ τους· το συ-
γκερασµένο σύστηµα αντιπαρατίθεται στο σύστηµα των φυσικών 
κλιµάκων, οι οποίες χρησιµοποιούν διαστήµατα πιο «φυσικά», πιο 
απλά και αυθόρµητα, αλλά όχι ίσα µεταξύ τους (β) συγκερασµένο 
διάστηµα το διάστηµα που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο τού συγκε-
ρασµένου συστήµατος, και σχηµατίζεται από υπέρθεση ενός ή πε-
ρισσοτέρων συγκερασµένων ηµιτονίων (γ) συγκερασµένη κλίµακα η 
κλίµακα που σχηµατίζεται από φθόγγους του συγκερασµένου συ-
στήµατος και χρησιµοποιεί συγκερασµένα διαστήµατα. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. παθ. µτχ. τού ρ. συγκεράννυµι, απόδ. τού γαλλ. όρου 
(gamme) tempérée]. 

συγκερασµός (ο) (λόγ.) 1. η ανάµειξη επιµέρους συστατικών, υλικών 
στοιχείων ΣΥΝ. ανακάτεµα, συγκέρασµα 2. (µτφ.) η σύνθεση, κυρ. 

ο συνδυασµός διαφορετικών ή και αντίθετων στοιχείων: ~ απόψεων | 
τάσεων | µοτίβων · 3. ΜΟΥΣ. η ρύθµιση χορδής ή φωνής για την πα-
ραγωγή τού επιδιωκόµενου ανάλογου τονικού ύψους. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. συγκεράννυµι «αναµειγνύω, ανακατεύω» < συν-(βλ.λ.) + 
κεράννυµι (βλ. κ. κράµα)]. συγκεφαλαιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{συγκεφαλαίω-σα, -θηκα, -µένος} 

♦ 1. (µετβ.) επαναδιατυπώνω (όσα έχουν ήδη λεχθεί ή γραφτεί) µε πε 
ριεκτικό και συνοπτικό τρόπο, καταλήγοντας σε συµπέρασµα: ~ µια 
συζήτηση ΣΥΝ. συνοψίζω, ανακεφαλαιώνω ♦ 2. (αµετβ.) επαναδιατυ 
πώνω (όσα έχουν ήδη λεχθεί ή γραφτεί) µε περιεκτικό και συνοπτικό 
τρόπο: συγκεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να επιµείνω στα εξής σηµεία. 
— συγκεφαλαίωση (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συγκεφαλαιώ (-όω) < συν- (βλ.λ.) + -κεφαλαιώ < επίθ. 
κεφαλαίος (βλ. λ. κεφάλαιο)]. 

συγκεφαλαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συγκεφαλαιώνει: ~ πα-
ρουσίαση | οµιλία | παράγραφος ΣΥΝ. συνοπτικός. — συγκεφαλαιω-
τικά | -ως [1895] επίρρ. 

συγκεχυµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια, 
που δεν διακρίνεται καθαρά: έχει πολύ ~ εικόνα για το όλο συµβάν || ~ 
αναµνήσεις | περίγραµµα ΣΥΝ. ασαφής, ακαθόριστος, µπερδεµένος 
ANT. σαφής, ξεκάθαρος. — συγκεχυµέν-α /-ως [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγχέω]. 

συγκινηµένος, -η, -ο → συγκινώ 
συγκίνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ψυχική διέ-
γερση, οποιαδήποτε συναισθηµατική ένταση (π.χ. έντονη χαρά, λύ-
πη, συµπόνια κ.λπ.): είναι καρδιακός και ο γιατρός τού συνέστησε να 
αποφεύγει τις ~ || βαθιά | µεγάλη | ιερή ~ || νιώθω ~ που ξαναβλέπω 
ένα αγαπηµένο πρόσωπο || διακρίνω κάποια ~ στη φωνή του || κλαίω 
από ~ || αισθητική ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί συναι-
σθηµατική διέγερση ή ένταση: η γέννηση ενός παιδιού είναι η µεγα-
λύτερη ~ για µία γυναίκα || δοκιµάζω έντονες ~ 3. (γενικότ.) οποια-
δήποτε συναισθηµατική µεταβολή: υποστηρίζεται ότι σκοπός τής 
σύγχρονης ποίησης δεν είναι η λογική προσέγγιση, αλλά η ~ τού 
αναγνώστη. 

συγκινησία (η) {συγκινησιών} ΦΥΣΙΟΛ. η ακούσια κίνηση ορισµένων 
µυών κατά την κίνηση ενός ξεχωριστού συστήµατος µυών, ενός άλ-
λου µέλους τού σώµατος, όπως είναι λ.χ. η κίνηση των χεριών κατά 
το περπάτηµα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. syncinésie]. 

συγκινησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη συγκίνηση: ~ 
φόρτιση. — συγκινησιακά επίρρ. 

συγκινητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αγγίζει συναισθηµατικά, που 
προκαλεί συναισθήµατα έντονης χαράς, συµπόνιας, λύπης κ.λπ., τα 
οποία συχνά εκδηλώνονται µε δάκρυα: ~ τέλος | λόγος | αντίο | χει-
ρονοµία | έργο | περιγραφή. — συγκίνητικ-a | -ώς [1864] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

συγκινώ ρ. µετβ. {συγκινείς... | συγκίν-ησα (λόγ. συνεκίνησα), -ούµαι, 
-ήθηκα -ηµένος) 1. προκαλώ (σε κάποιον) συγκίνηση, προκαλώ έντο-
νη συναισθηµατική φόρτιση: µε συγκίνησε η ευγενική του χειρονοµία 
|| η ταινία αυτή συγκίνησε το κοινό || (µεσοπαθ.) συγκινηθήκαµε όλοι 
στη σκηνή τού αποχωρισµού 2. (συνήθ. αρνητ.) προκαλώ (σε κάποιον) 
το ενδιαφέρον, συναρπάζω, προσελκύω: δεν µε συγκινούν τα 
µακρινά ταξίδια | οι πρωτοποριακές ιδέες 3. επηρεάζω τα συναισθή-
µατα κάποιου (θετικά ή αρνητικά): µε τα έργα µου θέλω να συγκι-
νήσω τον θεατή, να τον κάνω να αντιδράσει µε οποιονδήποτε τρόπο 4. 
κάνω (κάποιον) να δακρύσει από συγκίνηση: ο θάνατος τού φίλου 
του τον συγκίνησε βαθιά- (ειδικότ. µεσοπαθ. συγκινούµαι) 5. αισθά-
νοµαι εύκολα συγκίνηση, δακρύζω εύκολα (από χαρά ή λύπη): δεν 
θέλω να βλέπω τέτοιες ταινίες, γιατί ~ 6. δείχνω ευαισθησία, φιλότι-
µο: ό,τι και να του λες, δεν συγκινείται- είναι αναίσθητος! || µέσα σε 
τόσα νέα παιδιά, κανένα δεν συγκινήθηκε να δώσει τη θέση του στον 
γέροντα! ΣΥΝ. ευαισθητοποιούµαι, φιλοτιµούµαι 7. (η µτχ. συ-
γκινηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει αισθανθεί συγκίνηση και έχει την 
ανάλογη έκφραση (συνήθ. δακρυσµένος): οι γονείς τής νύφης ήταν 
εµφανώς ~ || ήταν ~ από την ανταπόκριση τού κόσµου στο κάλεσµα 
του για ανθρωπιστική βοήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συγκινώ (-έω) «διεγείρω ψυχικά» (στον Αριστοτέλη 
απαντά ήδη το µέσ. συγκινούµαι) < συν- (βλ.λ.) + κινώ. Η σηµερινή 
σηµ. απαντά στην Κ.∆., πβ. Πράξ. 6,12: συνεκίνησάν τε τόνλαόν και 
τους πρεσβυτέρους... και συνήρπασαν αυτόν...]. 

σύγκλειση (η) {-ης κ. -είσεως | -είσεις, -είσεων} Ο∆ΟΝΤ. η θέση στην 
οποία υπάρχει επαφή δοντιών ΦΡ. κεντρική σύγκλειση η θέση στην 
οποία έχουµε µέγιστες επαφές των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σύγκλεισις < συγκλείω < συγ- (συν-) + κλείω]. 

συγκλήθηκα ρ. → συγκαλώ 
συγκληροδόχος (ο/η) [1851] αυτός που είναι δικαιούχος σε κληρο-

δοσία µαζί µε άλλους. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. colégataire]. 
συγκληρονοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη συγκληρονό-

µων, καθώς και η µεταξύ τους σχέση 2. (συνεκδ.) η περιουσία που 
διαµοιράζεται σε σύνολο κληρονόµων. 

συγκληρονόµος (ο/η) [µτγν.] καθένας από τους κληρονόµους, στους 
οποίους από κοινού περιέρχεται µια περιουσία. 

συγκληρονόµοι) ρ. µετβ. [µτγν.] {συγκληρονοµείς... | συγκληρονόµ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} κληρονοµώ (κάτι) από κοινού (µε άλ-
λον/άλλους). 

σύγκληση (η) [1893] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} πρόσκληση πολ-
λών προσώπων (κυρ. µελών ενός οργάνου) για συγκεκριµένο σκοπό: 
η ~ τής Βουλής | τού πειθαρχικού | τού συµβουλίου || έκτακτη 
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/ τακτική ~ ενός οργάνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ < συγκαλώ, κατά το σχήµα καλώ - κλήση, µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. convocation]. 

συγκλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη σύ-
γκλητο (τής αρχαίας Ρώµης ή σύγχρονης ανώτατης σχολής): ~ τάξη 
|| ~ απόφαση | συµβούλιο || - δόγµα (απόφαση τής αρχαίας συγκλήτου 
επί ερωτήµατος τού άρχοντα) (β) συγκλητικός (ο) το µέλος τής 
συγκλήτου (βλ.λ.) 2. ΙΣΤ. συγκλητική επαρχία υποδιαίρεση τής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, επί κεφαλής τής οποίας οριζόταν κάποιος 
που είχε υπηρετήσει ως πραίτωρας (βλ.λ.). 

σύγκλητος (η) {συγκλήτ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΣΤ. το ανώτατο κυ-
βερνητικό, νοµοθετικό, συµβουλευτικό σώµα τής αρχαίας Ρώµης και 
τού Βυζαντίου, τού οποίου οι αρµοδιότητες καθώς και η σύνθεση 
διαφοροποιήθηκαν κατά περιόδους και σύµφωνα µε τις κατά και-
ρούς πολιτειακές αλλαγές · 2. το ανώτατο διοικητικό όργανο ανω-
τάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, κυρ. πανεπιστηµίου, το οποίο απαρ-
τίζεται από καθηγητές και φοιτητές, εκπροσώπους των επιµέρους 
τµηµάτων τού ιδρύµατος, και στο οποίο προεδρεύει ο πρύτανης: η ~ 
τού Πανεπιστηµίου Αθηνών 3. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγά-
ζεται η σύγκλητος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύγκλητος (ενν. βουλή) < συγκαλώ. Στη Μτγν. Ελληνι-
κή ο όρ. χρησιµοποιήθηκε κυρ. ως απόδ. τού λατ. senatus (< senex, 
senis «γηραιός, πρεσβύτερος»)]. 

συγκλίνω ρ. αµετβ. {συνέκλινα, συγκεκλιµένος} 1. τείνω να συνα-
ντηθώ (µε κάποιον/κάτι) σε ένα σηµείο ή µία γραµµή: οι διάφορες 
οµάδες διαδηλωτών συνέκλιναν στο κέντρο τής πόλης ΑΝΤ. αποκλίνω 
2. (µτφ.) τείνω προς κοινό συµπέρασµα ή αποτέλεσµα: όλες οι ενδεί-
ξεις συγκλίνουν στον φόνο εκ προµελέτης || στο θέµα αυτό οι απόψεις 
µας συγκλίνουν ΑΝΤ. αποκλίνω 3. (η µτχ. συγκλίνων, -ούσα, -ον) ΟΠΤ. 
(α) (δέσµη ακτινοβολίας) που διαδίδεται προς ένα σηµείο ή πολύ 
µικρή περιοχή (β) (οπτικό όργανο) που µπορεί να συγκεντρώνει σε 
ένα σηµείο (εστία) τις παράλληλες φωτεινές ακτίνες που πέφτουν 
πάνω του 4. ΙΑΤΡ. συγκλίνων στραβισµός στραβισµός κατά τον οποίο 
και τα δύο µάτια κλίνουν προς τη µύτη 5. ΨΥΧΟΛ. συγκλίνουσα νόη-
ση | σκέψη µορφή σκέψεως που συνίσταται στο να σκέπτεται κανείς 
µε αναµενόµενο τρόπο ΑΝΤ. αποκλίνουσα νόηση | σκέψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-, κλίνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ξαπλώνω µαζί µε κάποιον (µε µια γυναί-
κα)», < συγ- (συν-) + κλίνω. Η σηµ. «γέρνω, κλίνω (προς κάτι)» είναι 
µτγν., ενώ η σύγχρονη µτφ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. converger]. 

σύγκλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η κίνηση προς το ίδιο 
σηµείο: η ~ όλων των δυνάµεων τού στρατεύµατος προς το κέντρο 
τής αντίπαλης παράταξης ΑΝΤ. απόκλιση 2. (µτφ.) (α) η κατάληξη σε 
κοινό σηµείο (στόχο, αποτέλεσµα, συµπέρασµα): δηµοσιονοµική ~||~ 
απόψεων/ θέσεων/ τάσεων || «το κοινό ανακοινωθέν αποτύπωνε τη ~ 
των στρατηγικών συµφερόντων τους» (εφηµ.) || ~ των µακροοικονοµι-
κών δεικτών τής οικονοµίας ΑΝΤ. απόκλιση (β) κριτήρια σύγκλισης 
όροι συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένω-
ση (Ο.Ν.Ε.) 3. ΓΛΩΣΣ. η ανάπτυξη κοινών µορφολογικών ή δοµικών χα-
ρακτηριστικών από διαφορετικές γλώσσες ή διαλεκτικές µορφές τής 
ίδιας γλώσσας, ώστε να εµφανίζουν µεγαλύτερη οµοιότητα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σύγκλισις «στενό πέρασµα» < αρχ. συγκλίνω (κυρ. 
απαντά το µέσ. συγκλίνοµαι «ξαπλώνω µαζί µε κάποιον στην ίδια 
κλίνη»), βλ.λ. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. convergence]. 

σύγκλιση - απόκλιση - παρέκκλιση. Η τάση διαφόρων δυνάµεων 
(κοινωνικών, ιδεολογικών, οικονοµικών κ.λπ.) να ακολουθήσουν 
κοινή πορεία προς επίτευξη κοινών στόχων χαρακτηρίζεται ως σύ-
γκλιση (πβ. την πολιτική και οικονοµική σύγκλιση των χωρών τής 
Ενωµένης Ευρώπης κατά τις επιταγές τής Συνθήκης τού Μάα-
στριχτ): Τέτοιες πολιτικές υπονοµεύουν τη σύγκλιση τής ευρωπαϊ-
κής οικονοµίας. Η διαφοροποίηση τής πορείας ή η αποµάκρυνση 
από τεθέντες κοινούς στόχους χαρακτηρίζεται ως απόκλιση, o 
όρος απόκλιση έχει και γενικότερη σηµασία, δηλώνοντας κάθε 
αποµάκρυνση από τον κανόνα ή από παραδεδεγµένες µορφές συ-
µπεριφοράς (κοινωνικής, ηθικής, γλωσσικής, ιδεολογικής κ.λπ.): Οι 
γλωσσολόγοι ορίζουν τα λάθη ως αποκλίσεις από την κοινή µορφή 
γλωσσικής συµπεριφοράς. Περισσότερο χρωµατισµένη αρνητικά 
λόγω τής παρουσίας τής πρόθ. παρά και τής εκφραστικότητας 
(οπτικής, ενίοτε και ακουστικής) των δύο -κκ- λόγω τής πρόθ. εκ 
είναι η λ. παρέκκλιση, που υποδηλώνει την αλλαγή πορείας προς 
διαφορετική -πιθ. εσφαλµένη ή µη παραδεκτή- κατεύθυνση: Κάθε 
παρέκκλιση από τους κοινούς στόχους θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή 
τού αγώνα. 

συγκλονίζω ρ. µετβ. {συγκλόνισ-α (λόγ. συνεκλόνισα), -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. (κυριολ.) προκαλώ ισχυρό κλονισµό (τράνταγµα), 
τραντάζω (κάτι/κάποιον): σεισµός 6,3 Ρίχτερ συγκλόνισε όλη τη ∆. 
Ελλάδα 2. (µτφ.) προκαλώ ισχυρότατη αναστάτωση ή συγκίνηση (σε 
κάποιον), συνταράζω: οι αποκαλύψεις του έχουν συγκλονίσει την 
κοινή γνώµη || η αυταπάρνηση των σωστικών συνεργείων µάς συ-
γκλόνισε όλους ΣΥΝ. κατασυγκινώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. συγκλονώ (-έω), κατά τα ρ. σε -ίζω, βλ. κ. κλονίζω], 

συγκλονισµός (ο) [1880] 1. (κυριολ.) το πολύ ισχυρό τράνταγµα ΣΥΝ. 
ταρακούνηµα 2. (µτφ.) η βαθιά και έντονη αναστάτωση και συγκί-
νηση: ο ~ τής κοινής γνώµης από το δράµα των σεισµοπλήκτων. 

συγκλονιστικός, -ή, -ό [1893] αυτός που συγκλονίζει, που προκαλεί 
µεγάλη ταραχή ή συγκίνηση: ~ προσπάθεια | ερµηνεία | είδηση ΣΥΝ. 

συνταρακτικός. — συγκλονιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
συγκοινωνία (η) {συγκοινωνιών} 1. η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων 

αντικειµένων, χώρων, περιοχών µε κάποιο µέσο, δίαυλο, δίοδο κ.λπ.: 
υπάρχει ~ των αιθουσών µέσα από ένα κρυφό πέρασµα || η ~ µεταξύ 
δύο χωριών µέσω οδικού δικτύου 2. (ειδικότ.) η µεταφορά, µετακίνη-
ση προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και το σύστηµα και τα µέσα µε 
τα οποία πραγµατοποιείται αυτή οργανωµένα και κυρ. σε σταθερή 
βάση: αστική | υπεραστική | συνεχής | αραιή | πυκνή ~ || η ~ διακό-
πτεται τα µεσάνυχτα || Υπουργείο Συγκοινωνιών || η ~ στο κέντρο θα 
διακοπεί λόγω τής πορείας των απεργών || µέσα συγκοινωνίας 3. (συ-
νεκδ.-καθηµ.) το αστικό λεωφορείο και τρόλεϊ: παίρνω τη -1| θα πάω 
στο κέντρο µε τη ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «επικοινωνία», < αρχ. συγκοινωνώ (-έω) 
βλ.λ.]. 

συγκοινωνιακός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε τη συγκοι-
νωνία: ~ δίκτυο | κόµβος | άξονας | έργο | πολιτική | ρύθµιση | γραµ-
µή | µέσα. — συγκοινωνιακ-ά | -ώς επίρρ. 

συγκοινωνιολόγος (ο/η) επιστήµονας µε ειδικές γνώσεις σε θέµατα 
εύρυθµης, οικονοµικής και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας 
των συγκοινωνιών. — συγκοινωνιολογία (η). 

συγκοινωνώ ρ. αµετβ. {συγκοινωνείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
(για αντικείµενα, κλειστούς χώρους) έχω δυνατότητα επικοινωνίας 
(µε κάτι), συνδέοµαι: το κάστρο συγκοινωνούσε µε το λιµάνι µε σή-
ραγγα || τα δωµάτια συγκοινωνούν µε εσωτερική πόρτα ΣΥΝ. επικοι-
νωνώ 2. ΦΥΣ. (α) συγκοινωνούντα δοχεία βλ. λ. δοχείο (β) αρχή των 
συγκοινωνούντων δοχείων φυσικός κανόνας κατά τον οποίο ρυθµί-
ζεται η ισορροπία των υγρών που περιέχονται σε σύστηµα συγκοι-
νωνούντων δοχείων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συγκοινωνώ (-έω), αρχική σηµ. «συνδέοµαι, έχω συµ-
µετοχή (σε κάτι)», < συγ- (< συν-) + κοινωνώ (βλ.λ.). Η βασική σηµ. 
απαντά και στην Κ.∆. (λ.χ. Εφεσ. 5,11: µή συγκοινωνείτε τοις εργοις 
τοϊς άκάρποις τού σκότους...). Ο όρ. συγκοινωνούντα δοχεία αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. vases communicants]. 

συγκόλληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέθοδος 
τής µόνιµης συνένωσης δύο, κυρ. µεταλλικών, αντικειµένων µε τα 
κατάλληλα υλικά ή τρόπο (κόλλα, ηλεκτροκόλληση): ~ τήξεως (τα 
κοµµάτια θερµαίνονται στο σηµείο τής ένωσης µέχρι τήξεως) || ~ µε 
πίεση | οξυγόνο. Επίσης συγκόλληµα (το) [µτγν.]. 

συγκολλητήρας (ο) [1870] το τεχνικό µέσο ή εργαλείο που χρησι-
µοποιείται για τις συγκολλήσεις ΣΥΝ. (καθηµ.) κολλητήρι. 

συγκολλητής (ο) [αρχ.] τεχνίτης ειδικευµένος στις συγκολλήσεις 
µετάλλων. 

συγκολλητικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συγκόλ-
ληση: ~ διεργασία || ~ επέµβαση | ουσία | κράµα · 2. ΓΛΩΣΣ. συγκολ-
λητική γλώσσα κάθε γλώσσα στην οποία διάφορα γλωσσικά στοι-
χεία, που στις ευρωπαϊκές λ.χ. γλώσσες απαντούν ως αυτοτελή (π.χ. 
προθέσεις, αντωνυµίες, σύνδεσµοι, άρθρα, ολόκληρες λέξεις), «συ-
γκολλούνται» σε µια ενότητα µε το ριζικό θέµα, δηµιουργώντας ένα 
σύνολο, που αντιστοιχεί µε τη φράση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, 
π.χ. τουρκ. atlanm «τα άλογα µου» (at = «άλογο, άτι» + lar = πληθ. 
+ im = «µου»)· τέτοιες γλώσσες είναι λ.χ. η Τουρκική, η Ουγγρική, η 
Σουαχίλι, πολλές ινδιάνικες γλώσσες κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Ως επίθ. που προσδιορίζει τη φερώνυµη κατηγορία γλωσσών, 
η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. agglutinante]. 

συγκολλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκολλάς... | συγκόλλ-ησα, -ώµαι, -άσαι... 
-ήθηκα, -ηµένος} κολλώ µαζί µε συνδετική ύλη (κυρ. κόλλα) δύο ή πε-
ρισσότερα αντικείµενα ή κοµµάτια αντικειµένου, κάνω συγκόλληση. 

συγκοµιδή (η) 1. η συλλογή καρπών, γεωργικών προϊόντων σε έναν 
χώρο για την αποθήκευση ή την επεξεργασία τους, προκειµένου να 
διατεθούν στο εµπόριο ή προς κατανάλωση: η ~ τής ελιάς | προϊό-
ντων ΣΥΝ. σοδειά 2. (συνεκδ.) το σύνολο των γεωργικών προϊόντων 
που συλλέγονται, οι καρποί: πλούσια | φτωχή ~ 3. (µτφ.) η συγκέ-
ντρωση (στοιχείων, αντικειµένων κ.λπ., π.χ. για τη δηµιουργία απο-
θέµατος, αρχείου): πλούσια ~ χειρογράφων || ο αθλητής αυτός έχει τη 
µεγαλύτερη ~ πόντων στο πρωτάθληµα. — συγκοµίζω ρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, κοµίζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < συγκοµίζω < συν- (βλ.λ.) + 
κοµίζω]. 

συγκοπή (η) 1. το να συγκόπτει κανείς (κάτι) 2. ΙΑΤΡ. η παροδική 
απώλεια τής συνείδησης, που συνδέεται µε την ανεπαρκή ροή οξυ-
γονωµένου αίµατος στον εγκέφαλο: παθαίνω - 3. ΓΛΩΣΣ. η αποβολή ή 
σίγηση φωνήεντος που βρίσκεται είτε στην αρχή τής λ. (επάνω > πά-
νω, ερωτώ > ρωτώ) είτε µεταξύ δύο συµφώνων, π.χ. δώστε < δώσετε, 
πάρτε < πάρετε κ.λπ. 4. ΜΟΥΣ. (α) το «δέσιµο» (σύζευξη διαρκείας, βλ. 
λ. σύζευξη) δύο συνεχόµενων φθόγγων, στην περίπτωση που ο προη-
γούµενος καταλαµβάνει ασθενές µέρος µέτρου (άρση) και ο επόµε-
νος ισχυρό (θέση)' σε αυτή την περίπτωση, ο («συγκεκοµµένος») το-
νισµός τής θέσης µετατοπίζεται στην άρση, µε αποτέλεσµα ένα ιδιό-
τυπο φαινόµενο ρυθµικού τονισµού (β) (γενικότ.) η µετατόπιση τού 
τονισµού από το ασθενές µέρος στο ισχυρό, ο αντιχρονισµός (βλ.λ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συγκόπτω < συγ- (< συν-) + 
κόπτω]. 

συγκοπή (φωνηέντων): Στη νεότερη Ελληνική αναπτύχθηκε η τά-
ση να σιγηθεί το προτονικό ιδ. φωνήεν (φωνήεν ευρισκόµενο µπρο-
στά από τονούµενη συλλαβή) και, γενικότερα, το φωνήεν που βρι-
σκόταν στην αρχή τής λέξης. Παραδείγµατα: ιδικός > δικός, ίνα > 
ινά > να, ουδέν > δεν, ηµάς > µας, αυτόν > afton > fton > τον, αυ-
τήν > aftin > ftin > την, αυτού > του και άλλες τέτοιες λέξεις που 
χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στον λόγο. Οι λέξεις µάλιστα αυ-
τές, σε παλαιότερα κείµενα (ιδ. τον 19ο αι.), γράφονταν µε κορω- 
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νίδα ('), που δήλωνε τη σίγηση ή συγκοπή τού φωνήεντος: 'δικός, 
'να, 'δεν, 'µας, 'τον, 'την, 'το, 'του κ.λπ. (πβ. λ.χ. τον Πρόλογο τού Λε-
ξικού τής Αρχαίας τού Σκαρλάτου Βυζαντίου, 1851). Πέρα από αυ-
τές τις πολύχρηστες και λειτουργικές λέξεις, που η βραχύτερη 
µορφή τους εξυπηρετεί ιδιαίτερα τον γρήγορο προφορικό λόγο, και 
άλλες λέξεις τής Ελληνικής υπόκεινται σε συγκοπή τού αρκτικού 
τους (προτονικού ή µη) φωνήεντος: ερωτώ > ρωτώ, επάνω> πάνω, 
αιγιαλός > γιαλός, υγεία > γεια (υγεία > υγειά > γεια), ελεύτερος > 
λεύτερος, ηµέρα > µέρα. Ως συγκοπή χαρακτηρίζεται και η σί-
γηση φωνήεντος µέσα στη λέξη ανάµεσα σε δύο σύµφωνα: δώσε-
τε > δώστε, γράψετε > γράψτε (και γράψτε). 

συγκόπτοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {συγκεκοµµένος} 1. (για λέξη) χάνω 
συλλαβή ή φωνήεν 2. (η µτχ. συγκεκοµµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

σύγκορµος, -η, -ο (ως επιρρηµατικό κατηγορούµενο) σε όλο το σώµα: 
τρέµω ~. — σύγκορµα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < συγ- (< συν-) + -κορµός < 
κορµί]. 

συγκρατηµένος, -η, -ο → συγκρατώ 
συγκράτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διατήρηση 

(πράγµατος) σε συγκεκριµένη θέση, η σταθεροποίηση του: καρφίτσα 
για τη ~ τού µαντηλιού στους ώµους ΣΥΝ. στερέωση, στήριξη 2. η δέ-
σµευση σε µία θέση, η εµπόδιση τής περαιτέρω κινήσεως ή ανάπτυ-
ξης, επέκτασης κ.λπ.: η ~ των οµβρίων υδάτων από τα δέντρα τού δά-
σους || (µτφ.) η ~ του πληθωρισµού | των εισαγωγών | τής εκροής συ-
ναλλάγµατος ΣΥΝ. αναχαίτιση, παρεµπόδιση· ΦΡ. συγκράτηση τιµών 
ο έλεγχος των τιµών και η διατήρηση τους σε σταθερά επίπεδα: πο-
λιτική συγκράτησης των τιµών 3. ο έλεγχος στην εκδήλωση των πα-
ρορµητικών αντιδράσεων, των ορµών ή των επιθυµιών κάποιου από 
τον ίδιο: επέδειξε µεγάλη ~, ακόµη και όταν τον προκάλεσαν έντονα 
ΣΥΝ. εγκράτεια, (µτφ.) χαλιναγώγηση ANT. (µτφ.) αποχαλίνωση, 
αφηνιασµός 4. η διστακτικότητα, η διατήρηση επιφυλάξεων: δέχτηκε 
µεν, αλλά ήταν εµφανής η - στη φωνή του || µετά τα όσα έγιναν είναι 
φυσική η ~ του απέναντι στις προτάσεις τους ΣΥΝ. επιφύλαξη. 

συγκροτούµενος (ο) {συγκρατουµέν-ου | -ων, -ους}, συγκροτούµενη 
(η) πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή κρατητήριο µαζί µε άλλους. 
[ΕΤΥΜ. < συγ- (< συν-) + κρατούµενος]. 

συγκρατώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκρατείς... | συγκράτ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. κρατώ (κάτι) σταθερό σε µία θέση, στερεώνω ΣΥΝ. 
πιάνω 2. στηρίζω 3. δεσµεύω (κάτι): τα δέντρα τού δάσους συγκρα-
τούν τα νερά τής βροχής || το φίλτρο συγκρατεί τις ξένες ουσίες 4. 
ανακόπτω την ορµή, εµποδίζω ή σταµατώ την κίνηση, την πορεία 
(πράγµατος | προσώπου): τα Μ.Α.Τ. συγκρατούσαν τους διαδηλωτές 
µακριά από το υπουργείο || τον συγκράτησε η ζώνη ασφαλείας και δεν 
χτύπησε στο παρµπρίζ || το φράγµα συγκρατεί τα νερά τού ποταµού 
ΣΥΝ. αναχαιτίζω 5. θέτω (κάτι) υπό έλεγχο, περιορίζοντας ή 
καταστέλλοντας την εκδήλωση του: ~ τα νεύρα | την οργή | τα δά-
κρυα | τον ενθουσιασµό µου || ~ τις τιµές | την αύξηση των επιτοκίων | 
τον πληθωρισµό ΣΥΝ. ελέγχω, περιορίζω 6. καταγράφω ως πληροφορία, 
κρατώ στη µνήµη µου: µου είπε το όνοµα του, αλλά δεν το συ-
γκράτησα || δεν ~ ποτέ αριθµούς ΣΥΝ. θυµάµαι 7. (µεσοπαθ. συγκρα-
τούµαι) περιορίζω την ένταση των αντιδράσεων µου, των παθών ή 
των επιθυµιών µου: Συγκρατήσου! Πρέπει να είσαι ψύχραιµος! || πώς 
να συγκρατηθεί, όταν τον προκαλούν µε τέτοια λόγια; ΣΥΝ. κρατιέµαι 
8. (η µτχ. συγκρατηµένος, -η, -ο) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
µετριοπάθεια ή διστακτικότητα: ήταν πολύ ~ στις δηλώσεις του, για 
να µην οξύνει την κατάσταση || µε τις πιο ~ εκτιµήσεις αναµένεται να 
κερδίσουµε µε ποσοστό τουλάχιστον 50% || ο πρωθυπουργός εξέφρασε 
~ αισιοδοξία για την πορεία των συνοµιλιών || η αγορά ακινήτων 
εµφανίζεται συγκρατηµένη || ~ ανησυχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, 

συγκρητισµός (ο) 1. η ανάµειξη στοιχείων διαφορετικής προελεύ-
σεως, κυρ. θρησκειών ή τύπων λατρείας, ώστε να προκύψει κάτι και-
νούργιο- (ειδικότ.) η ανάµειξη στοιχείου τής αρχαίας ελληνικής και 
των ανατολικών θρησκειών κατά τους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς 
χρόνους 2. ΦΙΛΟΣ, ο τεχνητός συµβιβασµός ιδεών ή διδασκαλιών, που 
είναι διαφορετικές ή και ασυµβίβαστες µεταξύ τους, σε ενιαίο φιλο-
σοφικό σύστηµα, χωρίς να υιοθετείται κάποιο από τα φιλοσοφικά 
συστήµατα στα οποία ήταν εντεταγµένες αυτές οι ιδέες, θεωρίες. — 
συγκρητικός, -ή, -ό, συγκρητικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συγκρητίζω < συν- (βλ.λ.) + κρητίζω (< Κρής, -τός). Η 
λ. οφείλει τη σηµ. της στους αρχ. Κρήτες, οι οποίοι, αν και είχαν δια-
φορές µε τους οµοεθνείς τους, συνασπίζονταν µαζί τους ενώπιον τού 
κινδύνου ενός πολέµου]. 

συγκριµα (το) {συγκρίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το στερεό σώµα που 
σχηµατίζεται κατά την καθίζηση διαλυµάτων 2. ΓΕΩΛ. ο ακανόνιστου 
σχήµατος όγκος που σχηµατίζεται εντός πετρωµάτων ή εδαφών κα-
τά τη σταδιακή µεταφορά και απόθεση υλικών 3. ΙΑΤΡ. ο στερεός σχη-
µατισµός που εµφανίζεται σε ιστούς, αρθρώσεις, πόρους και σωµα-
τικές κοιλότητες και οφείλεται σε παθολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ.µτγν. < 
αρχ. συγκρίνω (βλ.λ.)]. 

συγκρίνω ρ. µετβ. {συνέκρινα, συγκρίθηκα (λόγ. συνεκρίθην, -ης, -
η...)} 1. εξετάζω παράλληλα (δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγ-
µατα) εντοπίζοντας τις διαφορές και τις οµοιότητες τους: αν συ-
γκρίνεις τα δύο προϊόντα, θα δεις ότι το πρώτο είναι σαφώς καλύτερο 
|| ~ την ελληνική µε τη γερµανική σύνταξη || µη συγκρίνεις ανόµοια 
πράγµατα! 2. εκτιµώ ή περιγράφω (κάτι/κάποιον) ως παρόµοιο, 
ανάλογο ή ισάξιο (άλλου): µε τι µπορεί να συγκρίνει κανείς τη στοργή 
τής µάννας! ΣΥΝ. παραλληλίζω, (µτφ.) βάζω δίπλα (-δίπλα) 3. (µε-
σοπαθ. συγκρίνοµαι) (α) παραβάλλοµαι προς (κάποιον/κάτι): συχνά 
συγκρίνεται η περίοδος τής αρχαίας αθηναϊκής ηγεµονίας µε αυτήν 

τής σύγχρονης αµερικανικής (β) µπορώ να υποστώ σύγκριση, να θε-
ωρηθώ ισάξιος (κάποιου): συγκρίνεται αυτό το λεπτοδουλεµένο βάζο 
µ'αυτό το τυποποιηµένο; ΦΡ. δεν συγκρίνοµαι υπερέχω τόσο, ώστε 
δεν επιδέχοµαι σύγκριση: αυτό το ρούχο δεν συγκρίνεται, κοίτα ποι-
ότητα υφάσµατος, ραφή... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συνδυάζω, σχηµατίζω (κυρ. από κοινού µε κάτι άλλο)», < 
συγ- (< συν-) + κρίνω. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

σύγκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η εξέταση δύο ή 
περισσοτέρων προσώπων ή πραγµάτων για τον εντοπισµό οµοιοτή-
των και διαφορών: κάθε ~ µεταξύ τους είναι υπέρ της || δύσκολη ~ 
ΣΥΝ. (αντι)παραβολή- ΦΡ. (α) µέτρο σύγκρισης οτιδήποτε λειτουργεί 
ως βάση για αξιολόγηση, ως σηµείο αναφοράς για κρίση, οτιδήποτε 
συγκριτικά προς το οποίο αξιολογείται κάτι άλλο οµοειδές: αν πά-
ρεις ως ~. την Ελβετία, τότε όλες οι χώρες είναι φτωχές || δεν µπορείς 
να θεωρήσεις ~ την αγγλική βιοµηχανία, για να κρίνεις την ελληνική-η 
αγγλική βιοµηχανία ήταν πανίσχυρη, όταν η ελληνική ήταν ακόµη στα 
σπάργανα (β) σε σύγκριση | εν συγκρίσει (εν συγκρίσει) µε (κάποιον 
| κάτι) παραβάλλοντας, συγκρίνοντας προς (κάποιον/ κάτι): ~ το 
προηγούµενο µοντέλο, το νέο είναι σαφώς βελτιωµένο (γ) (καθηµ.) 
καµία σύγκριση! για περιπτώσεις στις οποίες αυτό για το οποίο γί-
νεται λόγος υπερέχει αισθητά, ώστε η ανωτερότητα του να θεωρείται 
εκ των προτέρων δεδοµένη: ~! Αυτό το κρασί είναι ασυναγώνιστο (δ) 
αντέχω στη σύγκριση µπορώ να συγκριθώ, είµαι εφάµιλλος: αυτό το 
µοντέλο αυτοκινήτου δεν αντέχει στη σύγκριση µε τα αντίστοιχα µο-
ντέλα των ιαπωνικών κολοσσών 2. ΓΛΩΣΣ. (α) η δήλωση µέσω των πα-
ραθετικών τού διαφορετικού βαθµού στον οποίο υπάρχει, λ.χ. σε ένα 
ουσιαστικό, η ιδιότητα ή η ποιότητα που εκφράζει ένα επίθετο σε 
σχέση µε άλλα ουσιαστικά (β) όρος σύγκρισης καθένας από τους 
(δύο συνήθ.) συντακτικούς όρους, οι οποίοι συγκρίνονται, όπως δη-
λώνεται µε τη χρήση επιθέτου ή επιρρήµατος συγκριτικού βαθµού: 
στην πρόταση «η Σοφία είναι πιο ψηλή από τον Άρη», πρώτος ~ είναι 
«η Σοφία» και δεύτερος ~ το «από τον Άρη». 

συγκρίσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να συγκριθεί µε άλλον: 
~ µεγέθη | οικονοµικός δείκτης. 

συγκριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύγκριση: τα 
~ στοιχεία µεταξύ των βαλκανικών χωρών δείχνουν υπεροχή τής 
Ελλάδας στον οικονοµικό τοµέα- ΦΡ. συγκριτικό τεστ η δοκιµαστική 
χρήση καταναλωτικών προϊόντων τού ίδιου τύπου ή τής ίδιας κατη-
γορίας, λ.χ. από εξειδικευµένα περιοδικά αγοράς, για τη σύγκριση 
τους, την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων 
τους: έγινε - στα τέσσερα πιο εµπορικά µοντέλα αυτοκινήτων στα 
1.300 κυβικά 2. αυτός που βασίζεται στη σύγκριση, που τη χρησιµο-
ποιεί ως µέθοδο έρευνας: ~ ανατοµική | ψυχολογία | γλωσσολογία | 
∆ίκαιο 3. αυτός που προσδιορίζεται, υπολογίζεται µέσω συγκρίσεως, 
όχι απόλυτα: τα ~ πλεονεκτήµατα που παρέχει αυτός ο υπολογιστής 
έναντι των µοντέλων άλλων εταιρειών || τώρα υπάρχει ~ άνεση χρό-
νου (σε σχέση µε πριν) ΣΥΝ. σχετικός ΑΝΤ. απόλυτος 4. ΓΛΩΣΣ. συ-
γκριτικός (βαθµός) ο τύπος επιθέτων και επιρρηµάτων (σε -τερος ή 
µε τη λ. πιο: µικρότερος | πιο µικρός) που χρησιµοποιείται για να δη-
λώσει ότι το προσδιοριζόµενο έχει µια ιδιότητα σε µεγαλύτερο βαθ-
µό από ένα άλλο: το «µικρότερος» είναι ο ~ τού «µικρός», το «γρηγο-
ρότερα» είναι ο - τού «γρήγορα» || η νέα ασφαλιστική εταιρεία είναι 
πιο αξιόπιστη από εκείνη που ήµουν ασφαλισµένος πριν. — συγκρι-
ΤΙκ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

συγκριτολόγος (ο/η) επιστήµονας τής συγκριτικής φιλολογίας. — 
συγκριτολογικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλολογία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. comparatisi]. 

συγκρότηµα (το) {συγκροτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύνολο πραγµά-
των τού ίδιου είδους (κυρ. κτηρίων) συγκεντρωµένων, ώστε να συ-
γκροτούν λειτουργική ενότητα: το σχολικό ~ θα περιλαµβάνει δηµο-
τικό, γυµνάσιο και λύκειο || ξενοδοχειακό | βιοµηχανικό ~||~ αθλητι-
κών εγκαταστάσεων | διαµερισµάτων | κινηµατογράφων ΦΡ. στερε-
οφωνικό συγκρότηµα βλ. λ. στερεοφωνικός 2. οργανωµένο σύνολο 
καλλιτεχνών, που εκτελούν έργα είτε δικά τους είτε άλλων: ~ τζαζ | 
λαϊκής | παραδοσιακής µουσικής || µουσικό | δηµοφιλές | ποπ | ροκ ~ 
|| σχηµατίζω | διαλύω ένα ~ || το θρυλικό ~ των Μπιτλς || χορευτικό ~ 
3. (συνεκδ.) οι καλλιτέχνες που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύνολο: οι 
σχέσεις τού ~ βρίσκονται σε άσχηµο σηµείο || η φωτογραφία τού ~ 4. 
(ειδικότ.) το σύνολο επιχειρήσεων που συντονίζονται και εποπτεύο-
νται από µία διεύθυνση: ~ τραπεζών | επιχειρήσεων || εκδοτικό ~ 5. 
ΣΤΡΑΤ. σύνολο στρατιωτικών µονάδων, συνήθ. διαφόρων Όπλων και 
Σωµάτων που τίθενται υπό ενιαία διοίκηση για συγκεκριµένη απο-
στολή. — (υποκ.) συγκροτηµατάκι (το) (κυρ. σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «οργανωµένο σύνολο, οµάδα», < αρχ. συγκροτώ (βλ.λ.)]. 

συγκροτηµένος, -η, -ο → συγκροτώ 
συγκρότηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σύστα-

ση, ο καθορισµός των µελών, των αρµοδιοτήτων και τού τρόπου λει-
τουργίας ενός συνόλου: ~ εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση 
τού σκανδάλου || ~ εταιρείας ΑΝΤ. διάλυση- ΦΡ. (για αιρετά όργανα) 
συγκρότηση σε σώµα η πρώτη συνεδρίαση µε συγκέντρωση όλων 
των µελών για την ανάδειξη τής διοίκησης και την κατανοµή των αρ-
µοδιοτήτων: η ~ τής Βουλής κατά το Σύνταγµα 2. (µτφ.) η ολοκληρω-
µένη σκέψη και προσωπικότητα, η άρτια πνευµατική οργάνωση που 
επιτρέπει σε κάποιον να λειτουργεί µε συστηµατικότητα και συνέ-
πεια (χωρίς αντιφάσεις): άνθρωπος µε - 3. η κατάρτιση, η κατοχή των 
απαιτούµενων γνώσεων: επιστηµονική | θεωρητική | ελλιπής ~. 

συγκροτώ ρ. µετβ. {συγκροτείς... | συγκρότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. απαρτίζω µαζί µε άλλους (σύνθετο σύνολο): τα µέρη που 
συγκροτούν το όλο || αυτοί οι πέντε συγκροτούν µια υπολογίσιµη 
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αντιπολιτευτική οµάδα στο εσωτερικό τού κόµµατος || όσα είπε δεν 
συγκροτούν πολιτική πρόταση- αποτελούν απλές διαπιστώσεις και 
κοινότοπες κρίσεις ΣΥΝ. συνθέτω, αποτελώ 2. (γενικά) προβαίνω στη 
σύσταση (καθορισµό των µελών, των αρµοδιοτήτων και τής λειτουρ-
γίας): η Βουλή θα συγκροτήσει ειδική εξεταστική επιτροπή για τη 
διερεύνηση των καταγγελιών || ~ ένα επιτελείο ειδικών ΣΥΝ. οργανώ-
νω, σχηµατίζω- ΦΡ. (για αιρετά όργανα) συγκροτούµαι σε σώµα συ-
νεδριάζω για πρώτη φορά για την ανάδειξη τής διοίκησης και την 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων: το θέµα θα περάσει από το συµβούλιο, 
αµέσως µόλις αυτό συγκροτηθεί σε σώµα 3. (η µτχ. συγκροτηµένος, -
η, -ο) (α) αυτός που έχει συστηµατικό χαρακτήρα, άρτια πνευµατική 
οργάνωση, ώστε να λειτουργεί µε συνέπεια (χωρίς αντιφάσεις): ~ 
σκέψη | λόγος (β) (για πρόσ.) πνευµατικά ή/και ηθικά ολοκληρωµέ-
νος: ~ επιστήµονας | προσωπικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. συγκροτώ (-έω), αρχική σηµ. «κρούω µαζί, προκαλώ κρότο 
χτυπώντας δύο πράγµατα µαζί, το ένα µε το άλλο» < συν-(βλ.λ.) + 
κροτώ < κρότος. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ακόµη για την εργασία τού 
σιδηρουργού, ο οποίος σφυρηλατεί εργαλεία ή όπλα, και, µε-
ταφορικώς στη Μτγν. Ελληνική, για ya δηλώσει τη σηµ. «οργανώνω, 
συνιστώ, φτειάχνω»]. 

συγκρούοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συγκρούστηκα} 1. χτυπώ µε 
δύναµη πάνω σε (κάτι/κάποιον): το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πο-
ρεία του και συγκρούστηκε µε διερχόµενο φορτηγό || τα δύο αερο-
πλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα ΣΥΝ. (για οχήµατα) τρακάρω-

(µτφ.) 2. συγκρουόµενα (τα) διθέσια ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια 
τού λούνα παρκ µε παχύ προστατευτικό λάστιχο γύρω τους, τα οποία 
κινούνται µε ηλεκτρική ενέργεια σε ειδική πίστα, ενώ οι οδηγοί τους 
επιδιώκουν να συγκρουστούν µε όσο γίνεται λιγότερα (ή και περισ-
σότερα) από τα υπόλοιπα 3. έρχοµαι σε αντίθεση (µε κάτι): τα συµ-
φέροντα µας συγκρούονται ΣΥΝ. αντιτίθεµαι, προσκρούω 4. έρχοµαι 
σε ρήξη, σε έντονη αντιπαράθεση µε (κάποιον/κάτι): συγκρούστηκαν 
για τα κληρονοµικά 5. έρχοµαι σε βίαιη αντιπαράθεση, συµπλέκοµαι 
(µε κάποιον): τα ΜΑ.Τ. συγκρούστηκαν µε τους διαδηλωτές 6. έρχο-
µαι σε πολεµική σύγκρουση, συµπλέκοµαι σε µάχη, πολεµώ: οι δύο 
στρατοί συγκρούστηκαν στην πεδιάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σύγκρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. το ισχυ-
ρό χτύπηµα κινούµενου αντικειµένου σε άλλο: ~ δύο αεροπλάνων | 
αυτοκινήτων | πλοίων || - αµαξοστοιχίας µε αυτοκίνητο σε αφύλαχτη 
διάβαση || σφοδρή ~ τρένων || µετωπική | πλαγιοµετωπική ~ 2. η βίαιη 
συµπλοκή, η ένοπλη αντιπαράθεση: - απεργών µε την αστυνοµία || 
ένοπλη - || σφοδρές ~ µεταξύ των αντίπαλων στρατευµάτων || µαίνο-
νται οι ~ στο µέτωπο || φόβος για γενίκευση των αιµατηρών ~ στη 
Βοσνία 3. (µτφ.) η κατάσταση στην οποία συνυπάρχουν στοιχεία που 
αλληλοαναιρούνται ή που εµποδίζει το ένα την ύπαρξη ή λειτουργία 
τού άλλου: ~ συµφερόντων | νοοτροπιών | απόψεων | αρµοδιοτήτων 
(για υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία δύο αρχών, υπηρε-
σιών µε διαφορετικές εκτιµήσεις σχετικά µε τη λύση που πρέπει να 
δοθεί(· ΦΡ. σύγκρουση καθηκόντων βλ. λ. καθήκον 4. ΨΥΧΟΛ. η έκ-
φραση εσωτερικών ψυχικών τάσεων, κινήτρων ή απαιτήσεων, που έρ-
χονται σε αντίθεση, δεν συµβιβάζονται ή λειτουργούν ανταγωνιστι-
κά: αυτό το δίληµµα του έχει δηµιουργήσει πολλές ~ || ξεπέρασε τις 
εσωτερικές της ~ και ανέλαβε πρωτοβουλίες 5. (µτφ.) (α) η έντονη 
αντιπαράθεση: ήρθε σε ~ µε ορισµένους συνεργάτες του (β) (ειδικότ.) 
ο έντονος ανταγωνισµός για την επικράτηση: στο βιβλίο του µιλά για 
- των πολιτισµών ΣΥΝ. διαµάχη, ρήξη. 

συγκρουσιακός, -ή, -ό αυτός που έρχεται σε αντίθεση µε κάποιον 
άλλον ή που προκαλεί συγκρούσεις: η ~ εξωτερική πολιτική µιας χώ-
ρας. 
[ΕΤΥΜ- < σύγκρουση + παραγ. επίθηµα -ακός, πβ. κ. παράδοση - πα-
ραδοσιακός). 

σύγκρυο (το) {χωρ. γεν.} το τρέµουλο είτε από κρύο είτε λόγω µεγά-
λης ταραχής- κυρ. στη ΦΡ. µε πιάνει σύγκρυο περνώ µεγάλη αναστά-
τωση, τρέµω ολόκληρος: τον φοβάται πάρα πολύ· και µόνο που ακού-
ει τ' όνοµα του, την πιάνει σύγκρυο ΣΥΝ. ρίγος, ανατριχίλα, κρυάδα, 
τρεµούλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ; Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. σύγκρυος < συγ- (< συν-) + 
κρύος]. 

συγκυβερνηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η από 
κοινού συµµετοχή στην κυβέρνηση και γενικότ. στην άσκηση δια-
χειριστικού ή κυβερνητικού έργου: η ~ ∆εξιάς-Αριστεράς το καλο-
καίρι τού 1989. — συγκυβερνώ ρ. [µτγν.] {-άς...}. 

συγκυβερνήτης (ο) [1832] {συγκυβερνητών} ο πιλότος αεροσκάφους 
ή διαστηµοπλοίου, που είναι δεύτερος στην ιεραρχία, ο δεύτερος 
κυβερνήτης. 

συγκυρία (η) {συγκυριών} 1. το πλέγµα των συνθηκών που επικρα-
τούν σε δεδοµένη στιγµή, η γενική κατάσταση µέσα στην οποία συµ-
βαίνει κάτι: η ιστορική ~ δεν είναι ευνοϊκή για τέτοιο τολµηρό εγχεί-
ρηµα || στη σηµερινή ~ ούτε η µία ούτε η άλλη λύση είναι εφικτή- ΦΡ. 
οικονοµική συγκυρία το πλέγµα των σταθερών δεδοµένων που ισχύ-
ουν σε ορισµένη φάση τού οικονοµικού κύκλου και βάσει των οποί-
ων γίνονται οι προβλέψεις για την οικονοµία: η ~ δεν ευνοεί τις επεν-
δύσεις 2. η περίσταση: ατυχής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συγκυρώ (-έω) «συµβαίνω συγχρόνως, κατά τύχη» < 
συν- (βλ.λ.) + κυρώ (-έω) «συναντώ τυχαία», παράλλ. τ. τού αρχαιότ. 
κύρω (ίδια σηµ.), αγν. ετύµου, αφού καµία σύνδεση µε τη λ. καιρός 
δεν τεκµηριώνεται µορφολογικώς]. 

συγκυριακός, -ή, -ό αυτός που είναι τυχαίος, συµπτωµατικός, ευ-
καιριακός: «η σύγκλιση των ευρωπαϊκών στοχεύσεων τής Βόννης, 
τού Παρισιού και τής Ρώµης δεν είναι ~, καθώς αντανακλά τα µηνύ-
µατα τριών διαφορετικών κοινωνιών» (εφηµ.) || ~ φαινόµενο. — συ- 

γκυριακά επίρρ. 
συγκυριαρχία (η) [1897] {συγκυριαρχιών} 1. η από κοινού κυριαρχία 

δύο ή περισσοτέρων πλευρών 2. (ειδικότ.) η από κοινού άσκηση 
κυριαρχίας από πολλές δυνάµεις, χώρες σε µία χώρα ή περιοχή: το 
1607 η Ανδόρρα τέθηκε υπό τη ~ τής Γαλλίας και τής Ισπανίας. — 
συγκυριαρχώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΚ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
condominium]. 

συγκυρίαρχος, -η, -ο αυτός που από κοινού µε άλλον ή άλλους ασκεί 
κυριαρχικό έλεγχο σε µια χώρα ή περιοχή: ~ δυνάµεις | χώρες. 

συγκύριος (ο) {συγκυρί-ου | -ων, -ους} αυτός που έχει την κυριότητα 
περιουσιακού στοιχείου µαζί µε άλλον ή άλλους ΣΥΝ. συγκάτοχος, 
συνιδιοκτήτης. [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. copropriétaire]. 

συγκυριότητα (η) [1838] το να έχει κανείς την κυριότητα περιου-
σιακού στοιχείου µαζί µε άλλον/άλλους. 

σύγλινο (το) είδος παστού χοιρινού που διατηρείται µέσα σε χοιρινό 
λίπος. [ΕΤΥΜ < συ- (< συς «χοίρος», βλ.λ.) + -γλινο < γλίνα (βλ.λ.)]. 

σύγνεφο (το) → σύννεφο 
συγνώµη (η) → συγγνώµη 
συγυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {συγύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 

αποκαθιστώ την εξωτερική ευπρέπεια, καθαριότητα ή οργάνωση 
(πράγµατος ή προσώπου), ώστε να είναι σε τάξη: ~ ένα δωµάτιο | τα 
χαρτιά στο αρχείο µου ΣΥΝ. σουλουπώνω, συµµαζεύω, νοικοκυρεύω, 
τακτοποιώ, διευθετώ, ευτρεπίζω ΑΝΤ. αναστατώνω, ανακατώνω 2. 
(µτφ.) βάζω (κάποιον) στη θέση του, τον επαναφέρω στην τάξη, µα-
λώνοντας τον ή τιµωρώντας τον: θα σε συγυρίσω εγώ, πού θα µου 
πας; || τον συγύρισε ο πατέρας του για τα καλά χθες βράδυ! ΣΥΝ. επι-
πλήττω, τιµωρώ, κατσαδιάζω, κανονίζω ♦ 3. (αµετβ.) καθαρίζω και 
τακτοποιώ έναν χώρο: κάποιος πρέπει να συγυρίσει εδώ µέσα, αχούρι 
έγινε! 4. (µεσοπαθ. συγυρίζοµαι) επιµελούµαι την εµφάνιση µου, 
ευπρεπίζοµαι: συγυρίσου λίγο, µη βγεις έτσι έξω! || πρέπει επιτέλους 
να συγυριστεί κι αυτός, να βάλει πάνω του ένα ρούχο τής προκοπής 
ΣΥΝ. σουλουπώνοµαι, καλλωπίζοµαι. 
[ΕΤΥΜ < συ(ν)- (βλ.λ.) + γυρίζω. Ως προς τη σηµ. «τιµωρώ κάποιον», 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το ρ. γυρίζω νοείται εδώ µε την έννοια 
«διαποµπεύω, περιφέρω και γελοιοποιώ κάποιον»]. 

συγύριο κ. συγυρι (το) (λαϊκ.) 1. το συγύρισµα (βλ.λ.) 2. η αυλή ή ο 
κήπος ενός σπιτιού 3. συγύρια (τα) τα οικιακά σκεύη. [ΕΤΥΜ < 
συγυρίζω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα εγκωµιάζω - εγκώµιο, ενοικιάζω 
- ενοίκιο]. 

συγύρισµα (το) (συγυρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το καθάρισµα και η 
τακτοποίηση (χώρου): το ~ τού σπιτιού || (µτφ.) το ~ τής δηµόσιας δι-
οίκησης ΣΥΝ. διευθέτηση, τακτοποίηση, ευτρεπισµός, νοικοκύρεµα, 
συµµάζεµα 2. (µτφ.) η επαναφορά (κάποιου) στην τάξη µε επίπληξη ή 
τιµωρία: του χρειάζεται ένα ~· δεν µπορεί να µας εκθέτει έτσι! ΣΥΝ. 
κατσάδιασµα. — (υποκ.) συγυρισµατάκι (το) (σηµ. 1). 

συγχαίρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συγχάρηκα κ. (λόγ.) συνεχάρην, -
ης, -η...} ♦ 1. (µετβ.) εκφράζω (σε κάποιον) τη χαρά µου για την τύχη 
του, για αξιέπαινο επίτευγµα του, για χαρούµενη περίσταση τής ζω-
ής του: τον συγχάρηκα για τη νέα του θέση στην εταιρεία || συνεχάρη 
τους νεόνυµφους ANT. συλλυπούµαι ♦ 2. (αµετβ.) (κυριολ.-σπάν.) 
χαίροµαι (µαζί µε άλλον) για τη χαρά του: ως φίλοι του φυσικά και 
συγχαίρουν για την επιτυχία του. 

συγχαρητήρια (τα) [1856] {συγχαρητηρίων} η γραπτή ή προφορική 
έκφραση προς κάποιον τής συµµετοχής µας στη χαρά του ή ως έπαι-
νος που δηλώνει την αναγνώριση εκ µέρους µας τής αξίας µιας επι-
τυχίας του: τα θερµά | ειλικρινή µου ~! || δίνω | διαβιβάζω τα ~ µου 
σε κάποιον || τα ~ µας για τη νίκη σου! || ~, πέρασες στις εξετάσεις! || 
δέχοµαι ~ (ως έκφραση ιδιαίτερης ικανοποίησης για κάποια επιτυχία) 
|| (ειρων.) ~, πάλι έκαψες το φαγητό! ANT. συλλυπητήρια. [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. πληθ. τού επιθ. συγχαρητήριος (βλ.λ.)]. 

συγχαρητήριος, -α, -ο αυτός µέσω τού οποίου εκφράζεται η συµ-
µετοχή στη χαρά άλλου ή η αναγν)οριση τής επιτυχίας του: ~ µήνυ-
µα | τηλεγράφηµα | τηλεφώνηµα ΑΝΤ. συλλυπητήριος. [ΕΤΥΜ. < 
συγχαίρω (από το θ. τού αορ. συγχάρη-κα) + παραγ. επίθηµα -τήριος, 
πβ. κ. εντευκ-τήριος, προσκλη-τήριος. Παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό 
εµφανίζει και το αντίστοιχο λατ. congratulatio, -önis < con- «συν→ 
+ gratulatio «επευφηµία, ευχαριστία» < gratulor «συγχαίρω»]. 

συγχέω ρ. µετβ. {συνέχυσα, συγχύθηκα, συγκεχυµένος} 1. αντιλαµ-
βάνοµαι ασαφώς, αδυνατώ να συλλάβω τη διάκριση µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων συναφών πραγµάτων, προσώπων κ.λπ.: ~ ηµεροµηνίες | 
καταστάσεις || οι µαθητές συγχέουν συχνά τις παραπλήσιες έννοιες 
ΣΥΝ. µπερδεύω 2. (η µτχ. συγκεχυµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύγχυση, -ίζω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + χέω «χύνω, 
λειώνω» (βλ.λ.)]. 

συγχίζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. συγχύζω) {σύγχισ-α, -τηκα, -µένος) προ-
καλώ (σε κάποιον) ψυχική αναστάτωση, εκνευρισµό, ταραχή: µε σύγ-
χισε µ ' αυτά που µου 'πε ΣΥΝ. εξοργίζω, ταράζω- (µεσοπαθ. συγχίζο-
µαι) αναστατώνοµαι ψυχικά, εκνευρίζοµαι: δεν πρέπει να συγχίζε-
ται, γιατί του ανεβαίνει η πίεση || µη µου µιλάς τώρα, είµαι συγχι-
σµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχυση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. συγχέω, µε µεταπλασµό από τον αόρ. συνέχυσα, 
που συνέπιπτε µε τον αόρ. των ρηµάτων σε -ίζω]. 

σύγχιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η κατάσταση ψυχικού ανα-
βρασµού ή ανεξέλεγκτου εκνευρισµού, η διατάραξη τής ψυχικής 
ηρεµίας (κάποιου): ο γιατρός είπε ν' αποφεύγω τις ~!  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύγχυση. [ΕΤΥΜ < συγχίζω]. 
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συγχορδία (η) [1894] {συγχορδιών} 1.ΜΟΥΣ. σύνολο µουσικών φθόγ-
γων, το οποίο γίνεται αντιληπτό, αντιµετωπίζεται και χρησιµοποιεί-
ται µουσικά ως ενιαίο όλο, µε εσωτερική συνοχή· κατά κανόνα, συγ-
χορδία καλείται το σύνολο τριών ή περισσοτέρων φθόγγων, δεδοµέ-
νου ότι για το σύνολο δύο φθόγγων προτιµάται η λέξη διάστηµα 
(βλ.λ.): ~ τριών φθόγγων, ~ τεσσάρων φθόγγων κ.λπ.η λ. χρησιµοποι-
είται συνήθως για φθόγγους που συνηχούν, ακούγονται ταυτόχρονα, 
αλλά η ταυτότητα τής συγχορδίας παραµένει αναγνωρίσιµη και όταν 
οι φθόγγοι της ακούγονται διαδοχικά, µε µια οποιαδήποτε σειρά 
(σπασµένη συγχορδία)· ΦΡ. (α) αυξηµένη συγχορδία η συγχορδία που 
σχηµατίζεται από δύο αλλεπάλληλα διαστήµατα µεγάλης τρίτης (β) 
µείζων συγχορδία βλ. λ. µείζων (γ) ελάσσων συγχορδία βλ. λ. 
ελάσσων (δ) ελαττωµένη | ηλαττωµένη συγχορδία η συγχορδία που 
σχηµατίζεται από δύο αλλεπάλληλα διαστήµατα µικρής τρίτης (ε) 
σπασµένη συγχορδία η συγχορδία τής οποίας οι φθόγγοι δεν ακού-
γονται ταυτόχρονα, αλλά διαδοχικά, µε οποιαδήποτε σειρά- όταν οι 
φθόγγοι µιας συγχορδίας διατάσσονται κατά ανιούσα ή κατιούσα 
σειρά, ονοµάζεται άρπισµα 2. (µτφ.-ειρων.) η ταύτιση απόψεων, η 
σύµπτωση γνωµών, εκτιµήσεων, που εκφράζεται έντονα. [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «αρµονία», < συν- + -χορδία < χορδή. Ως µουσικός 
όρ. η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. accord]. 

συγχορευτής (ο) [αρχ.], συγχορεύτρια (η) {συγχορευτριών} πρόσωπο 
που χορεύει µαζί (µε άλλον), που συνοδεύει στον χορό ΣΥΝ. (αρσ. κ. 
θηλ.) παρτενέρ, (θηλ.) ντάµα. 

συγχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η από κοινού 
χρηµατοδότηση: το έργο θα εκτελεστεί µε ~ τού ελληνικού ∆ηµοσίου 
και τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. co-
financement]. 

συγχρονία (η) {συγχρονιών} ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των γλωσσικών στοι-
χείων που εµφανίζονται συγχρόνως, δηλ. κατά το ίδιο χρονικό διά-
στηµα (αρχαίο, παλιό, σηµερινό) σε ένα σύστηµα, καθώς και το όλο 
πλέγµα των µεταξύ τους σχέσεων, κατ' αντιδιαστολή προς τη διαχρο-
νία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχρονος, διαχρονικός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. synchronie (όρος τού Ελβετού 
γλωσσολόγου F. de Saussure)]. 

συγχρονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συγχρόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω δύο 
ή περισσότερα γεγονότα, καταστάσεις, πράξεις, κινήσεις, λειτουργίες 
κ.λπ. να υπάρξουν ή να εκδηλωθούν συγχρόνως, να συµπέσουν ως 
προς τον χρόνο, τον ρυθµό ή τη συχνότητα τους ή να εναλλάσσονται 
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα: χρειάζονται κι άλλες πρόβες, για να 
συγχρονιστούν οι χορευτές || συγχρονισµένη επίθεση των συµµαχικών 
δυνάµεων || ~ το βήµα | το ρολόι µου µε κάποιον άλλον 2. ΑθΛ. 
συγχρονισµένη κολύµβηση η συγχρονική κολύµβηση (βλ. λ. 
συγχρονικός) 3. (σπάν.) ρυθµίζω ή τροποποιώ (κάτι) σύµφωνα µε τα 
νεότερα δεδοµένα: ~ τη δηµόσια διοίκηση ΣΥΝ. εκσυγχρονίζω. 

συγχρονικός, -ή, -ό [1845] 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη συγ-
χρονία: ~ εξέταση | µελέτη µιας γλώσσας || ~ γλωσσολογία (κατ' αντι-
διαστολή προς τη διαχρονική) ANT. διαχρονικός 2. ΑΘΛ. συγχρονική 
κολύµβηση τεχνική αγωνιστικής κολύµβησης, κατά την οποία µία ή 
περισσότερες κολυµβήτριες εκτελούν µέσα στο νερό σειρά κινήσεων 
σε συγχρονισµό µε επιλεγµένη µουσική υπόκρουση ΣΥΝ. συγχρονι-
σµένη κολύµβηση. — συγχρονικ-ά | -ώς επίρρ., συνχρονικότητα (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός, σύγχρονος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. synchronique]. 

συγχρονισµός (ο) 1. η σύµπτωση ενεργειών, γεγονότων, καταστάσε-
ων κ.λπ. ως προς τον χρόνο, τον ρυθµό ή τη συχνότητα τους: ο άψο-
γος ~ των µαθητών στην παρέλαση || ο ~ τής επιχείρησης για τη σύλ-
ληψη τού δράστη || ~ κινήσεων || αυτός ο χορευτής δεν έχει καλό -' εί-
ναι εκτός ρυθµού || ακριβής | κακός ~ || ο - ήχου και εικόνας στον κι-
νηµατογράφο || µπορείς να πετύχεις να εκλεγείς ευρωβουλευτής-
χρειάζεται µόνο σωστός ~ των ενεργειών, των επαφών και τής στρα-
τηγικής που θα ακολουθήσεις στο κόµµα 2. η προσαρµογή σε νεότε-
ρα δεδοµένα, ο εκσυγχρονισµός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «συµφωνία ως προς τον χρόνο», < συγχρο-
νίζω | -οµαι. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν τις ξέν. λ. syn-chronisation 
(γαλλ.), timing (αγγλ.)]. 

συγχρονιστικός, -ή, -ό [1845] αυτός που σχετίζεται µε τον συγχρονι-
σµό, που µπορεί να συγχρονίσει. — συγχρονιοτικ-ά | -ώς [1813] επίρρ. 

σύγχρονος, -η, -ο 1. αυτός που συµβαίνει ή εξελίσσεται ταυτοχρόνως 
µε άλλον: ~ δράση || ~ εµφάνιση δύο τάσεων ΣΥΝ. ταυτόχρονος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο µε κάποιον 
άλλον ή έχει την ίδια ηλικία µε αυτόν: η αξία του δεν αναγνωρίστηκε 
από τους συγχρόνους του, αλλά µετά θάνατον || ο Θουκυδίδης υπήρξε 
~ τού Περικλή · 3. (α) αυτός που ανήκει στο παρόν: οι ~ πολιτικές 
θεωρίες || τι γνωρίζεις για τη ~ µουσική | τέχνη; || τα προβλήµατα τής 
~ ζωής || ο ~ κόσµος || η βία στις ~ κοινωνίες || σχολιάζω τα ~ 
ιδεολογικά ρεύµατα || τι πρέπει να έχει το ~ σπίτι ΣΥΝ. τωρινός, 
σηµερινός, συγκαιρινός ANT. παρελθοντικός, ξεπερασµένος, παλιός (β) 
(για πρόσ.) αυτός που συµβαδίζει µε τα δεδοµένα τής εποχής του: 
είναι ~ άνθρωπος σε όλα του: στο ντύσιµο, το χτένισµα, στις επιλογές 
του || εδώ θα βρείτε τα πάντα για τη ~ γυναίκα ΣΥΝ. µοντέρνος ΑΝΤ. 
ντεµοντέ, µπανάλ, καθυστερηµένος (γ) αυτός που θεωρείται και-
νούργιος ή και πρωτοποριακός σε σχέση µε ό,τι ισχύει: στο βιβλίο 
του ρίχνει µια ~ µατιά σε έναν παλιό µύθο || έχει ~ απόψεις | αντιλή-
ψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων || εφαρµόζει ~ εκπαιδευτικά συ-
στήµατα || η εταιρεία µας διαθέτει ~ τεχνολογικό εξοπλισµό || χτίζουν 
~ κτήρια ΣΥΝ. µοντέρνος ANT. παλιός, ξεπερασµένος, κλασικός, 
καθιερωµένος. — συγχρόνως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός, νεω-
τερικός, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- (βλ.λ.) + χρόνος]. 

σύγχρονος - συγχρονικός - οµόχρονος - συγκαιρινός. Το σύγ 
χρονος δηλώνει ενέργειες, γεγονότα, καταστάσεις κ.λπ. που ανά 
γονται στον χρόνο τού οµιλητή: Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί παι 
δείας δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές (σύγχρονες ως προς τον χρό 
νο οµιλίας). Μπορεί επίσης να αναφέρεται στον χρόνο τού «ήρωα» 
τής αφήγησης: Οι σύγχρονοι τού Σωκράτη ειρωνεύονταν συχνά 
τον φιλόσοφο για τις αντιλήψεις του (ενν. οι άνθρωποι που έζησαν 
την ίδια εποχή µε τον Σωκράτη). Άρα σύγχρονος σηµαίνει «στον 
ίδιο χρόνο» και όχι αναγκαστικά «σηµερινός». Την ίδια σηµασία 
(«χρονική δείξη») δηλώνουν και τα επίθετα οµόχρονος και συ 
γκαιρινός, τα οποία χρησιµοποιούνται λιγότερο: Ο Γ. Χατζιδάκις 
ονόµασε τη διµορφία που χαρακτήρισε τη γλωσσική έκφραση των 
Ελλήνων επί αιώνες «οµόχρονη διγλωσσία», σύγχρονη δηλ. χρήση 
από τους ίδιους οµιλητές δύο µορφών τής ελληνικής γλώσσας - 
Οι συγκαιρινοί τού Σωκράτη ειρωνεύονταν... Το συγχρονικός είναι 
όρος τής γλωσσολογίας, που αντιτίθεται στο διαχρονικός και ση 
µαίνει τη συνεξέταση γλωσσικών στοιχείων, δοµών, φαινοµένων 
κ.λπ. που συνεµφανίζονται στον ίδιο χρόνο και συναπαρτίζουν το 
ίδιο γλωσσικό σύστηµα (ενώ το διαχρονικός αναφέρεται ως όρος 
σε διαδοχικά χρονικώς φαινόµενα που ανήκουν σε άλλον χρόνο 
και σε άλλο σύστηµα). -+ διαχρονικός 

συγχρωµισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. καλλιτεχνικό κίνηµα των αρχών τού 
20ού αι. κατά το οποίο το χρώµα πρέπει να χρησιµοποιείται ως αφη-
ρηµένο µέσο και οι εντυπώσεις στα ζωγραφικά έργα να δηµιουργού-
νται µέσα από ρυθµικές χρωµατικές µορφές. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. synchromisme]. 

συγχρωτίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συγχρωτίσ-θηκα, -µένος} (λόγ.) έχω 
ή αποκτώ συχνή και στενή επαφή (µε κάποιον): ένας δικαστής δεν 
επιτρέπεται να συγχρωτίζεται µε πρόσωπα αµφιβόλου ηθικής ΣΥΝ. 
συναναστρέφοµαι, συναγελάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ, λ. αποθετικός, συνα-
ναστρέφοµαι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < συν- (βλ.λ.) + -χρωτίζοµαι < χρως, -τός «δέρµα, σάρ-
κα» (βλ. λ. χρώµα)]. 

συγχρωτισµός (ο) η συχνή και στενή επαφή, η συναναστροφή: στο 
πλαίσιο τής αυστηρής στρατιωτικής πειθαρχίας δεν επιτρέπεται ο ~ 
των αξιωµατικών µε τους στρατιώτες. 

συγχύζω ρ. -> συγχίζω 
συνχύθηκα ρ. → συγχέω 
σύγχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. (κυρ. στον γραπτό ή 

προφορικό λόγο) η ασάφεια τού νοήµατος, η έλλειψη επαρκούς ή 
ακριβούς διάκρισης: ~ εννοιών | ιδεών || η ~ των λόγων του επιτείνε-
ται από τους συνεχείς υπαινιγµούς και τις αµφισηµίες 2. κατάσταση 
ασάφειας, µπέρδεµα: οι αντιφατικές ανακοινώσεις τού υπουργείου 
προκάλεσαν ~ στους δηµοσιογράφους || επικρατεί ~ σχετικά µε τον 
αριθµό των επιβατών τού µοιραίου αεροσκάφους || η απόφαση του 
επέφερε - για τους σκοπούς και τις προθέσεις του 3. (στην ψυχια-
τρική) η διαταραχή που συνίσταται στην αδυναµία τού ασθενούς να 
προσανατολιστεί σε τόπο, χρόνο ή πρόσωπο- ΦΡ. (α) διανοητική σύγ-
χυση σύνδροµο συνήθ. οξείας και παροδικής διαταραχής των ψυχι-
κών λειτουργιών, κυρ. τού προσανατολισµού και τής µνήµης (β) σύγ-
χυση φρενών έλλειψη πνευµατικής διαύγειας, σαφήνειας στη σκέψη 
και τη γλώσσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σύγχυσις < συγχέω (βλ.λ.)]. 

σύγχυση - σύγχιση, συγχέω - συγχίζω. Πρέπει να γίνεται διάκριση 
σηµασιολογική, µορφολογική και ορθογραφική ανάµεσα στο 
σύγχυση «µπέρδεµα, ανακάτεµα - "νοητική" διαταραχή» και στο 
σύγχιση «ψυχική αναστάτωση, εκνευρισµός, ταραχή». Το σύγχυση 
είναι παράγωγο τού συγχέω, ενώ το νεότερο σύγχιση παράγεται 
από ρήµα συγχίζω | -οµαι1. Το ίδιο το ρ. συγχίζω | -οµαι είναι νεό-
τερος σχηµατισµός που προήλθε µε µεταπλασµό από το ρ. συγχέω, 
από τον αόρ. συνέχυσα, που συνέπιπτε ακουστικά µε τον αόρ. των 
ρηµάτων σε -ίζω (πβ. ζωγραφώ - ζωγράφησα - ζωγραφίζω - ζω-
γράφισα). Η παραγωγή από το ουσιαστικό σύγχυση (υποχωρητικά) 
δεν είναι πειστική. Η σηµασιολογική διαφορά υφίσταται και ανά-
µεσα στα ρήµατα: συγχέω «µπερδεύω, ανακατεύω», ενώ συγχίζω 
«προκαλώ ψυχική αναστάτωση, εκνευρισµό, ταραχή» και συγχί-
ζοµαι «αναστατώνοµαι ψυχικά, εκνευρίζοµαι» (πβ. και µτχ. συγχι-
σµένος «αναστατωµένος, εκνευρισµένος»). 

συγχύσω (να/θα) ρ. → συγχέω 
συγχώνευση (η) [1847] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η συνέ-

νωση επιµέρους οµοειδών στοιχείων σε ευρύτερο, ενιαίο όλο: ~ πλη-
θυσµών | φυλών | υπηρεσιών | ασφαλιστικών ταµείων | τραπεζών | 
σωµάτων ασφαλείας || ~ ποινών 2. συγχώνευση (εταιρειών) η συνέ-
νωση (δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, νοµικών προσώπων) µε µετα-
βίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων σε µία νέα εταιρεία, µε 
εξαγορά µίας ή περισσοτέρων εταιρειών από άλλη ή µε υπαγωγή 
τους σε αυτήν: η διαδικασία τής ~ πρέπει να εγκριθεί από τα διοικη-
τικά συµβούλια των δύο εταιρειών ΣΥΝ. ενοποίηση. 

συγχωνεύω ρ. µετβ. {συγχώνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 
διαµορφώνω νέο, ευρύτερο σύνολο, συνενώνοντας επιµέρους οµοειδή 
στοιχεία, ενοποιώντας τα: το νέο κίνηµα κατάφερε να συγχωνεύσει 
όλες τις τάσεις και τις οµάδες τού χώρου || οι δύο οικονοµικοί γίγα-
ντες συγχωνεύθηκαν µε στόχο την απόλυτη κυριαρχία στην αγορά 
ΣΥΝ. συνενώνω, ενοποιώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + χωνεύω]. 

συγχώρηση [αρχ.] κ. (λαϊκ.) συ)γ)χώρεση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. 
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πληθ.} η παροχή συγγνώµης: ζητώ | δίνω ~ || ~ αµαρτιών || ζήτησε -
για τα σφάλµατα του ΣΥΝ. συγγνώµη, άφεση- ΦΡ. µετά συγχώρησε- 
ως για φράση ή διατύπωση που µπορεί να σκανδαλίσει, να ενοχλήσει 
ως απρεπής, να θεωρηθεί τολµηρό υπονοούµενο. 

συγχωρητήρΐΌς, -α, -ο 1. αυτός µέσω τού οποίου κάποιος αποδέχε-
ται ή δίνει τη συγγνώµη του ΣΥΝ. συγχωρητικός 2. συγχαρητήριο 
(το) το συγχωροχάρτι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < συγχωρώ + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. παραχωρη-τήριος, 
κινη-τήριος). 

συγχωρητίκός, -ή, -ό [µτγν.] ο συγχωρητήριος (βλ.λ.). 
συγχωριανός κ. (λαϊκ.) συχωριανός (ο), συγχωριανή κ. (λαϊκ.) 

συχωριανή (η) πρόσωπο που ζει στο ίδιο χωριό ή κατάγεται από το 
ίδιο χωριό µε κάποιον άλλον ΣΥΝ. συντοπίτης. 

συγχωροχάρτι [µεσν.] κ. (λαϊκ.) συχωροχάρτι (το) {συγχω-ροχαρτ-ιού 
| -ιών} 1. έγγραφο που εξέδιδε επί πληρωµή επίσηµη εκκλησιαστική 
αρχή (κυρ. ο Πάπας) και µε το οποίο δινόταν άφεση αµαρτιών ΣΥΝ. 
συγχωρητήριο, συγχωρητικό 2. η απαλλακτική, χαριστική 
συγχώρηση (κάποιου) για όσα έχει διαπράξει εις βάρος άλλων: δεν 
τους δίνω έτσι εύκολα ~· να τιµωρηθούν όπως τους αξίζει ΣΥΝ. 
συγγνώµη. 

συγχωρώ κ. (λαϊκ.) συχωρώ κ. συχωρνώ ρ. µετβ. {συγχωρείς... | 
συγχώρ-ησα κ. (λαϊκ.) -εσα, -ούµαι, -ήθηκα κ. (λαϊκ.) -έθηκα, -ηµένος 
κ. (λαϊκ.) -εµένος (κ. συχωρεµένος)} 1. δίνω (σε κάποιον) τη συγγνώ-
µη µου ή αποδέχοµαι την αίτηση συγγνώµης άλλου, απαλλάσσω (κά-
ποιον) από το βάρος τής ενοχής του: τέτοια παλιανθρωπιά δεν µπορεί 
να τη συγχωρήσει κανείς! || µε παρακάλεσε να τον συγχωρήσω' ΦΡ. 
(α) µε συγχωρείτε ζητώ συγγνώµη· για να ζητηθεί η άδεια για κάτι, 
να διατυπωθεί παράκληση: ~, επαναλαµβάνετε; || -, µπορώ να σας 
ενοχλήσω για λίγο; (β) ς)υ)χώρα µε κι ο Θεός σχωρέσ' σου για να 
ζητήσει κανείς συγγνώµη από όσους έχει πιθανώς βλάψει ή στε-
νοχωρήσει (γ) αµαρτία εξοµολογηµένη, αµαρτία συχωρεµένη βλ. λ. 
αµαρτία 2. (για πεθαµένο) (α) δίνω άφεση αµαρτιών (σε κάποιον), ξε-
χνώ ή δικαιολογώ τα όποια σφάλµατα ή ελαττώµατα του: ο Θεός να 
σχωρέσει την ψυχή του! ΦΡ. Θεός σχωρέσει τα πεθαµένα σου | να 
σου ς)υγ)χωρεθούν τα πεθαµένα σου βλ. λ. πεθαµένος (β) (εκκλησ.) 
(για πρόσ., ο αόρ.) συγχωρέθηκε | (λαϊκ.) σχωρέθηκε πέθανε: πάει 
αυτός, ~! (γ) (η µτχ. συ)γ)χωρεµένος, -η ως ουσ.) το πρόσωπο που 
έχει πεθάνει, ο µακαρίτης | η µακαρίτισσα: ήταν καλός άνθρωπος ο 
~! || ο - ο πατέρας σου πίστευε πολύ σ' αυτά 3. (αρνητ.) αναγνωρίζω 
(κάτι) ως αποδεκτό, το επιτρέπω: τέτοια αφέλεια στις ηµέρες µας δεν 
συγχωρείται! || η κατάσταση δεν συγχωρεί αναβολές· πρέπει να δρά-
σουµε αµέσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω, πεθαίνω, συγγνώµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συγχωρώ (-έω), αρχική σηµ. «συναντώ κάποιον, 
συγκλίνω προς την κατεύθυνση κάποιου», < συν- (βλ.λ.) + χωρώ (< 
χώρος). Η λ. απέκτησε ήδη στην Αρχ. και τη σηµ. «συγκλίνω προς τις 
απόψεις κάποιου, συµβιβάζοµαι, συναινώ» και, κατ' επέκταση, 
«παρέχω συγγνώµη»]. 

συδαυλίζω ρ. → συνδαυλίζω 
σύ δέντρο (το) κατάφυτη έκταση γεµάτη δέντρα. [ΕΤΥΜ 

Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. ούνδενδρος < συ(ν)- + -δεν-δρος < 
δένδρον). 

Συδνεϋ κ. Σίδνεϋ (το) {άκλ.} η µεγαλύτερη πόλη τής Αυστραλίας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Sydney | Sidney, από το όν. τού Βρετανού υπουργού 
Εσωτερικών Thomas Townshend, πρώην υποκόµητα τού Sydney (1733-
1800), προς τιµήν τού οποίου ονοµάστηκε έτσι η πόλη]. 

σύζευγµα (το) {συζεύγµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα τής σύ-
ζευξης ANT. διάζευγµα. [ΕΤΥΜ < συζευγνυω (βλ.λ.)]. 

συζευγνυω ρ. µετβ. {συνέζευ-ξα, -χθην, -ης, -η..., -γµένος} (λόγ.) 1. (α) 
ενώνω δύο πράγµατα, ώστε να επικοινωνούν, πραγµατοποιώ σύζευ-
ξη: συνέζευξαν τις όχθες τής διώρυγας µε γέφυρα ΑΝΤ. διαζευγνύω 
(β) ΜΑθ. ουνεζευγµένη µέθοδος µέθοδος υπολογισµού που αποτε-
λείται από συνεχείς απλές µεθόδους των τριών 2. ενώνω µε γάµο, 
αναγνωρίζω κάποιους ως ζεύγος επισήµως: τους συνέζευξε µε τα ιε-
ρά δεσµά τού γάµου ΣΥΝ. παντρεύω, ζευγαρώνω· ΦΡ. και ους ο Θεός 
συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω (και ους ό Θεός συνέζευξεν, 
άνθρωπος µ ή χωριζέτω, από την Ακολουθία τού µυστηρίου τού γά-
µου, πβ. κ. Κ.∆. Ματθ. 19, 6) αυτούς που ένωσε ο θεός, να µη χωρίσει 
άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συζεύγνυµι | συζευγνυω «ενώνω µε γάµο» < συ(ν)-
(βλ.λ.) + ζεύγνυµι (βλ. λ. ζεύξη)]. 

συζευκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη σύζευξη, αυτός 
µέσω τού οποίου γίνεται η σύζευξη: ~ χόνδρος (µεταξύ τής διά-
φυσης και τής επίφυσης των οστών για την αύξηση των οστών, αλ-
λιώς αυξητικός χόνδρος) || ~ λίθοι (σκόπιµες προεξοχές τοίχου, ώστε 
να συνδεθεί αργότερα µε νέο τοίχο σε περιπτώσεις συνεχούς δόµη-
σης) ANT. διαζευκτικός. — συζευκτικ-ά | -ώς επίρρ. 

σύζευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} 1. η συνένωση ή σύν-
δεση ξεχωριστών πραγµάτων: ~ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (ώστε να 
µεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από το ένα στο άλλο) || ~ δυνάµεων 
|| χηµική ~ || στην ταινία τους επιχειρούν µια ~ των άκρως αντίθετων 
χαρακτήρων ΣΥΝ. σύνδεση, συνένωση, συναρµογή ANT. διάζευξη 2. η 
ένωση δύο ανθρώπων σε γάµο ΣΥΝ. πάντρεµα, παντρειά, γάµος 3. (α) 
ΒίΟΛ. η ένωση ατόµων ενός είδους και διαφορετικού φύλου για την 
αναπαραγωγή τού είδους (β) παροδική σύζευξη συνένωση ανά δύο 
και ανταλλαγή τού γενετικού υλικού, χαρακτηριστική των βλεφαρι-
δοφόρων πρωτόζωων (γ) BOT. εγγενής αναπαραγωγή ορισµένων µυ-
κήτων και βακτηρίων 4. ΜΟΥΣ. το «δέσιµο» δύο συνεχόµενων µουσι-
κών φθόγγων, τού ιδίου τονικού ύψους· συµβολίζεται µε µια καµπύ-
λη που ενώνει τα αντίστοιχα φθογγόσηµα και έχει ως ενέργεια την 

άθροιση τής αξίας των φθόγγων («σύζευξη διαρκείας») 5. ΓΛίίΣΣ. τύ-
πος παρατακτικής σύνδεσης, που δηλώνεται κυρ. µε τον σύνδεσµο 
και και λιγότερο συχνά µε τα επιπλέον, επίσης, επιπροσθέτως κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύζευξις, αρχική σηµ. «σύνδεση, ένωση», < συζεύγνυµι 
| συζευγνυω (βλ.λ.). o βιολ. όρ. αποδίδει το γαλλ. conjugaison]. 

συζήτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η (συνήθ. προ-
φορική) από κοινού κατάθεση, ανταλλαγή και επεξεργασία απόψεων, 
εκτιµήσεων ή πληροφοριών σχετικά µε ένα θέµα, η οποία διεξάγεται 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων | πλευρών και συνήθ. απο-
σκοπεί στην επίλυση ενός προβλήµατος ή στην ανάλυση ενός θέµα-
τος: αρχίζω | κάνω | πιάνω | έχω - || θέµα συζήτησης || αλλάζω | συ-
νεχίζω | σταµατώ τη ~ || ό,τι και να του πεις, θα φέρει στη ~ το πα-
ράδειγµα τού αδελφού του || - µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή | από 
τηλεφώνου || ~ θεωρητική | ενδιαφέρουσα | πληκτική | έντονη | υψη-
λού επιπέδου- ΦΡ. (α) συζήτηση στρογγυλής τραπέζης βλ. λ. τράπεζα 
(β) κύκλος | γύρος συζητήσεων (κυρ. σε ενηµερωτικές τηλεοπτικές ή 
ραδιοφωνικές εκποµπές διαλόγου) η ολοκλήρωση σειράς τοπο-
θετήσεων (όλων των συνοµιλητών) σχετικά µε ένα θέµα (γ) χωρίς συ-
ζήτηση χωρίς να χρειάζεται να εκφραστούν απόψεις σχετικά· φανε-
ρά και ξεκάθαρα: είναι ~ ο καλύτερος αρθρογράφος τού περιοδικού 
ΣΥΝ. ασυζητητί (δ) οδηγώ | φέρνω | γυρίζω τη συζήτηση (σε κάτι) 
αλλάζω το συζητούµενο θέµα: πώς τα καταφέρνει όµως και φέρνει 
πάντα τη συζήτηση εκεί όπου τον συµφέρει! (ε) (για απόψεις, θέσεις 
κ.λπ.) σηκώνει συζήτηση για κάτι που είναι αµφιλεγόµενο, συ-
ζητήσιµο: το αν είχε όντως αγαθές προθέσεις, σηκώνει πολλή συζή-
τηση (πιθανότατα δεν είχε αγαθές προθέσεις) (στ) δεν σηκώνω συ-
ζήτηση (ί) είµαι απολύτως βέβαιος για (κάποιον/κάτι), δεν δέχοµαι 
να ακούσω κάτι διαφορετικό: Για τον Αντρέα ~! Ξέρω τι άνθρωπος 
είναι και ό,τι και να πεις, δεν αλλάζω γνώµη! (ii) είµαι απρόθυµος να 
συζητήσω κάτι: είναι δύσθυµος σήµερα, δεν σηκώνει συζήτηση! (ζ) 
(συνήθ. αρνητ.) κάνω συζήτηση (για κάτι) ασχολούµαι σοβαρά (µε 
κάτι): ∆εν θα κάνουµε συζήτηση τώρα για το ποιος θα πληρώσει τους 
καφέδες! Είπα ότι κερνάω εγώ σήµερα! || Τώρα συζήτηση θα χώνου-
µε; Εφόσον πρέπει να δουλέψουµε παραπάνω, θα δουλέψουµε, τελεία 
και παύλα! (η) ακαδηµαϊκή συζήτηση βλ. λ. ακαδηµαϊκός (θ) ανάβει 
η συζήτηση βλ. λ. ανάβω (ι) (κάτι είναι) υπό συζήτηση (i) (κάτι) εξε-
τάζεται, είναι αντικείµενο πραγµάτευσης: τα θέµατα τού βιβλίου είναι 
~ (ii) κάτι είναι αµφίβολο και πρέπει να διερευνηθεί: το ποιος έφταιγε 
είναι ~ (ια) επιδέχοµαι συζήτηση για κάτι που µπορεί να αµ-
φισβητηθεί: οι απόψεις της για το θέµα επιδέχονται συζήτηση (ιβ) 
ανοίγω συζήτηση (µε κάποιον) αρχίζω να συνοµιλώ (µε κάποιον): 
δεν θέλω ν' ανοίξω συζήτηση µαζί σου για κάτι που αφορά σε έναν 
τρίτο (ιγ) ανοίγω | κλείνω τη συζήτηση (µε κάποιον) ξεκινώ τη συζή-
τηση µε κάποιον τρόπο ή ως πρώτος οµιλητής | ολοκληρώνω τη συ-
ζήτηση µε κάποιον τρόπο ή ως τελευταίος οµιλητής: θα ανοίξουµε τη 
σηµερινή συζήτηση µε µία αναφορά στα πρόσφατα γεγονότα || τη ~ 
έκλεισε ο επίσηµος προσκεκληµένος 2. (γενικότ.) κάθε συνοµιλία: (ο 
καθηγητής προς τους µαθητές) δεν θέλω συζητήσεις εκεί στο τελευ-
ταίο θρανίο! || έπιασα τη ~ κι άργησα! ΣΥΝ. κουβέντα 3. η έντονη 
φραστική αντιπαράθεση, η έκφραση ζωηρών διαφωνιών: τον τελευ-
ταίο καιρό γίνεται µεγάλη ~ για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου || 
γι ' αυτή την ταινία υπήρξε πολλή ~ την εποχή που πρωτοπρο-βλήθηκε 
|| ξεσηκώνω συζητήσεις ΣΥΝ. αντιλογία 4. (µτφ.) σκέψη, µελέτη: αυτό 
το θέµα χρειάζεται ~. — (υποκ.) συζητησούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνοµιλία. 

συζητήσιµος, -η, -ο [1883] 1. (για πρόσ.) αυτός µε τον οποίο µπορεί 
να συζητήσει, να συνεννοηθεί κανείς, που πείθεται µε τη λογική: εί-
ναι από τους πλέον ~ και συνεργάσιµους υπαλλήλους τού γραφείου 2. 
αυτός που µπορεί να συζητηθεί, που αξίζει να τεθεί σε συζήτηση: 
είναι ~ προσφορά! || οι όροι είναι -, αλλά η πρόταση ισχύει ΣΥΝ. δια-
πραγµατεύσιµος 3. αυτός που δεν είναι δεδοµένος, που πρέπει να δι-
ευκρινιστεί ή τίθεται υπό αµφισβήτηση: η ειλικρίνεια του είναι -, θα 
πρέπει να δοκιµαστεί! || η αποτελεσµατικότητα των νέων µέτρων είναι 
~ ΣΥΝ αµφισβητούµενος, αµφίβολος ΑΝΤ. αναµφισβήτητος. 

συζητητής (ο) [µτγν.], συζητήτρία (η) {συζητητριών} 1. πρόσωπο που 
συµµετέχει σε συζήτηση, που συνοµιλεί ΣΥΝ. συνοµιλητής 2. πρόσωπο 
που έχει την ικανότητα ή τη διάθεση για συζήτηση, που µπορεί να 
αναπτύξει πειστικά ή παραστατικά τις θέσεις του: είναι καλός ~: 
ξέρει να ακούει τον άλλον και µιλά τεκµηριωµένα. 

συζητητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συζήτηση 2. 
(για πρόσ.) ο συζητητής, αυτός που έχει την ικανότητα να συνοµιλεί, 
να συζητεί µε άνεση, πειστικά. — συζητητικ-ά /-ως επίρρ. 

συζητώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {συζητάς κ. -είς... | συζήτ-ησα, -ού-
µαι, -είται... | -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω συζήτηση: ~ 
για ένα θέµα επί ώρες || µου αρέσει να - || δεν συζητά, µόνο να φω-
νάζει ξέρει || ~ καλόπιστα | ελεύθερα | άνετα | εµπιστευτικά | φιλικά | 
έντονα ♦ (µετβ.) 2. καταθέτω, ανταλλάσσω και επεξεργάζοµαι από 
κοινού µε άλλον τις θέσεις, τις εκτιµήσεις ή πληροφορίες που έχω, 
αναλύοντας ή προσπαθώντας να οδηγήσω σε επίλυση ένα ζήτηµα:~ 
τα επαγγελµατικά | τα προσωπικά µου | τις διαφορές µου µε κάποιον || 
δεν έχουµε τι να συζητήσουµε· ΦΡ. ΤΟ συζητώ το εξετάζω, σκέφτοµαι 
σχετικά µε ένα θέµα, κυρ. λόγω ενδοιασµών (που έχω) ή επειδή 
αµφιβάλλω (για κάτι): µην το συζητάς καθόλου, τέτοιες ευκαιρίες 
είναι σπάνιες || το ~ αν θα πάω εξοχή το καλοκαίρι 3. (α) σχολιάζω 
(κάποιον) συνήθ. µε επικριτική διάθεση: τον συζητούσε όλο το χωριό 
µε τα καµώµατα του || αν δεν θέλεις να σε συζητά ο ένας και ο άλλος, 
να µη δίνεις αφορµές (β) κάνω συζήτηση (µε κάποιον) κυρ. σχετικά 
µε απόψεις ή τα προβλήµατα του: αν κάτσεις και τον συζητήσεις, θα 
δεις ότι είναι σοβαρός και µε κατανόηση 4. (µεσοπαθ. συζητιέµαι) 
(α) αποτελώ το αντικείµενο συζητήσεων, γίνεται λόγος για 
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µένα: η πρόταση του συζητιέται πολύ || αυτός ο ηθοποιός συζητιέται 
παντού µετά το Όσκαρ που πήρε (β) ΝΟΜ. (τριτοπρόσ. συζητείται) εκ-
δικάζεται, ξεκινά η εκδίκαση στο δικαστήριο: η υπόθεση ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. συζητώ (-έω), αρχική σηµ. «αναζητώ από κοινού, διερευνώ µαζί 
µε άλλους», < συ(ν)- + ζητώ. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. και 
πρωτοαπαντά στην Κ.∆., περιλαµβάνοντας την έννοια τής δια-
φωνίας, τής διαλογικής αντιπαράθεσης, λ.χ. Πράξ. 9, 29: έλάλει τε 
και συνεζήτει προς τους Ελληνιστάς...]. 

συζυγής, -ής, -ές {συζυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει συζευ-
χθεί µε άλλον σε ενιαίο σύνολο ΣΥΝ. συνδεδεµένος 2. (µτφ.) αυτός 
που αντιστοιχεί ή είναι παράλληλος µε άλλον, που βρίσκεται σε ανα-
λογία µε αυτόν ως προς τη θέση ή την αξία του ΣΥΝ. παράλληλος, 
ανάλογος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- (βλ.λ.) + -ζυγής < θ. ζυγ-, από το θ. τού παθ. αορ. 
β' έ-ζύγ-ην, τού ρ. ζεύγνυµι]. 

συζυγία (η) {συζυγιών} 1. η σύζευξη (βλ.λ.) 2. η ένωση δύο συζύγων 

ΣΥΝ. γάµος, πάντρεµα, ζευγάρωµα · 3. ΑΣΤΡΟΝ. η ευθυγράµµιση (σε 
µία νοητή γραµµή) τριών ουρανίων σωµάτων, κυρ. τής Σελήνης ή άλ-
λου πλανήτη µε τον Ήλιο και τη Γη · 4. ΓΛΩΣΣ. το κλιτικό παράδειγ-
µα τού ρήµατος, καθώς και το σύνολο των ρηµάτων που κλίνονται µε 
παρόµοιο τρόπο: ά συζυγία: «βαρύτονα ρήµατα», ρήµατα που στον 
ενεστώτα τής ενεργητικής φωνής λήγουν σε -ω (γράφω) - β' συζυγία: 
«περισπώµενα | συνηρηµένα ρήµατα», ρήµατα που στον ενεστώτα 
τής ενεργητικής φωνής λήγουν σε -ώ (απαιτ-ώ, κρατ-ώ) · 5. ΑΝΑΤ. κα-
θένα από τα δώδεκα ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «σύζευξη, ένωση», < σύζυγος. Η γλωσσ. σηµ. µαρτυρείται για 
πρώτη φορά στον Αριστοτέλη]. 

συζυγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους συζύγους: ~ 
ζωή | απιστία | αγάπη | κλίνη | καθήκοντα | δικαιώµατα | ευτυχία || 
εγκατάλειψη ~ στέγης. — συζυγικ-ά | -ώς επίρρ. 

σύζυγος (ο/η) {συζύγ-ου | -ων, -ους} 1. ο/η νόµιµος σύντροφος, το πρό-
σωπο µε το οποίο κανείς συνδέεται µε γάµο 2. σύζυγοι (οι) το έγγα-
µο ζευγάρι, το ανδρόγυνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συ(ν)- + ζυγός]. 

συζώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (συζείς... | συνέζησα) κατοικώ µαζί (µε κά-
ποιον/κάποια}, κυρ. µε ερωτικό σύντροφο χωρίς γάµο ΣΥΝ. συγκατοι-
κώ, συµβιώνω. 

σύθαµπό (το) (λογοτ.) 1. το σούρουπο, η ώρα τής ηµέρας κατά την 
οποία ελαττώνεται το φως τού ηλίου ΣΥΝ. λυκόφως 2. η ώρα τού πρω-
ινού πριν ξηµερώσει, όταν χαράζει ΣΥΝ. λυκαυγές. — σύθαµπα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < συ(ν)- + -θαµπό < θαµπός]. 

συθέµελος, -η, -ο αυτός που υφίσταται κάτι στο σύνολο του, από τη 
βάση, τα θεµέλια του: το χωριό είχε καταστραφεί συθέµελο απ' τους 
βοµβαρδισµούς || η κυβέρνηση κλονίζεται συθέµελη από το σκάνδαλο 
ΣΥΝ. ολόκληρος. — συθέµελα επίρρ. [ΕΤΥΜ < συ(ν)- + θεµέλιο]. 

συκαλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό σύκο: έφαγε ένα ~ 2. γλυκό τού 
κουταλιού, που παρασκευάζεται µε σύκα: του σέρβιρε ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < σύκο + υποκ. επίθηµα -αλάκι, πβ κ. ρουχ-αλάκι]. 

συκαµινιά κ. συ καµιά (η) η µουριά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µτγν. συκαµινέα 
(µε συνίζηση) < αρχ. συκάµινον (βλ.λ.)]. 

συκάµινο (το) {συκαµίν-ου | -ων} το µούρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συκάµινον, σηµιτ. δάνειο (πβ. αραµ. äiqamin «µούρα» (πληθ.), εβρ. 
Siqmä), που δέχθηκε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ. σΰκον]. 

συκεώνας (ο) [µτγν.] έκταση µε συκιές ΣΥΝ. συκοπερίβολο. Επίσης 
συκώνας [µτγν.]. 

συκή (η) (λόγ.) η συκιά- ΦΡ. φύλλο συκής (και έγνωσαν ότι γυµνοί 
ήσαν και ερραψαν φύλλα συκής, Π.∆. Γένεσις 3, 7) (i) το φύλλο συ-
κιάς µε το οποίο ο Αδάµ και η Εύα έκρυψαν τη γύµνια τους µπροστά 
στον θεό µετά το προπατορικό αµάρτηµα (πβ. αδαµιαία περιβολή, λ. 
αδαµιαίος) (ii) κάθε ρούχο που αφήνει ακάλυπτο µεγάλο µέρος τού 
σώµατος, που είναι πολύ µικρό και τολµηρό. [ΕΤΥΜ < αρχ. συκέα | 
συκή < σΰκον (βλ.λ.)]. 

συκιά (η) 1. φυλλοβόλο οπωροφόρο δέντρο, αυτοφυές τής Μεσογείου, 
µε ίσιο µαλακό κορµό και µεγάλα, χοντρά φύλλα- καλλιεργείται για 
τους εδώδιµους καρπούς του, τα σύκα 2. (λαϊκ.-µειωτ.) (ως χαρακτη-
ρισµός) οµοφυλόφιλος άνδρας µε θηλυπρεπή συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ 
< συκή (βλ.λ.)]. 

σύκινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συκιά ή το σύκο 
2. αυτός που παρασκευάζεται από σύκο. 

σύκο (το) 1. ο σαρκώδης, εδώδιµος, πρασινοκίτρινος ή µοβ αχλαδό-
µορφος καρπός τής συκιάς· καταναλώνεται νωπός ή ξηρός, έχει µε-
γάλη θρεπτική αξία και ευρεία χρήση στη ζαχαροπλαστική· ΦΡ. (α) 
βασιλικό σύκο βλ. λ. βασιλικός (β) ξηρό | ξερό σύκο αποξηραµµένος 
καρπός τής συκιάς, που καταναλώνεται ως ξηρός καρπός (γ) (λέω) τα 
σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη βλ. λ. σκάφη (δ) σιτ' τα σύκα ώς τα 
σταφύλια σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, πριν ή χωρίς να περά-
σει πολύς χρόνος ΣΥΝ. γρήγορα, σύντοµα (ε) (παροιµ.) καλόµαθε η 
γριά στα σύκα (θα φάει και τα συκόφυλλα) για πλεονέκτες που δεν 
ικανοποιούνται µε τίποτα, αλλά συνεχώς ζητούν περισσότερα 2. (ο 
πληθ. σύκα!) (λαϊκ. ως µειωτ. προσφώνηση) προς έντονα θηλυπρεπή 
οµοφυλόφιλο άνδρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σΰκον, δάνειο από µεσογειακή γλώσσα, όπως και τα 
αντίστοιχα λατ. ficus (> γαλλ. figue, γερµ. Feige, αγγλ. fig), αρµ. t'uz]. 

συκοµουριά (η) οπωροφόρο, αειθαλές δέντρο, που τα φύλλα του µοι-
άζουν µε τής µουριάς και οι καρποί του µοιάζουν µε σύκα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. συκοµορέα < συκόµορον (βλ. κ. συκόµουρο)]. 

συκόµουρο (το) ο καρπός τής συκοµουριάς, που µοιάζει µε σύκο. 
[ΕΤΥΜ < }ΐτγν. συκόµορον < σΰκον + µόρον (βλ. λ. µούρο)]. 

συκοπερίβολο (το) κατάφυτη έκταση γεµάτη συκιές ΣΥΝ. συκώνας. 

συκοπιταρίδα (η) (λαϊκ.) 1. πίτα που παρασκευάζεται µε βάση τα σύκα 
2. σειρά αποξηραµµένων σύκων περασµένων µαζί σε σχοινί ή 
σύρµα, αρµαθιά ξηρών σύκων. [ΕΤΥΜ. < σύκο + πίτα + παρέκταση -
αρίδα]. 

συκοφάγος (ο) 1. αυτός που του αρέσει πολύ να τρώει σύκα 2. ΖΩΟΛ. 
µικρόσωµο πτηνό τής Ευρώπης µε γρήγορο και κυµατιστό πέταγµα, 
πρασινοκίτρινο (στα θηλυκά) φτέρωµα και ζωηρό κίτρινο µε µαύρες 
φτερούγες και ουρά στα αρσενικά, που τρέφεται µε έντοµα και φρού-
τα. Επίσης συκολέβι (το) (σηµ. 2), συκοφάγος (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < σΰκον + -φάγος, από τον αόρ. β' ε-φαγ-ον (βλ. κ. φαγητό)]. 

συκοφάντης (ο) {συκοφαντών}, συκοφάντισσα (η) (συκοφαντισ-
σών} πρόσωπο που κατηγορεί (κάποιον) ψευδώς, αποσκοπώντας στη 
µείωση και τη δηµόσια έκθεση του: κοινός | φτηνός | ξεδιάντροπος ~ 
ΣΥΝ. διαβολέας. Επίσης συκοφάντρια (η) [αρχ.] {συκοφαντριών}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σΰκον + -φάντης < φαίνω | -οµαι. ∆ιάφορες εκδοχές 
έχουν διατυπωθεί σχετικά µε τη διαµόρφωση τής σηµ. τού συνθέτου. 
∆εν θεωρείται πλέον πιθανή η δηµοφιλής άποψη τού Πλουτάρχου, ότι 
δηλ. συκοφάντης ήταν εκείνος που κατήγγελλε τους παράνοµους 
εξαγωγείς σύκων στην αρχ. Αθήνα, αφού κανένα κείµενο δεν µνηµο-
νεύει την ύπαρξη σχετικής απαγορεύσεως. Ορθότερη φαίνεται η 
απλούστερη εξήγηση, κατά την οποία συκοφάντης ήταν εκείνος που 
φανέρωνε τα σύκα, τα οποία είχε κρύψει στα ρούχα του κάποιος, και 
κατ' επέκταση εκείνος που κατήγγελλε ασήµαντες µικροκλοπές]. 

συκοφάντηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η εσκεµ-
µένη διατύπωση ή διάδοση ψευδών κατηγοριών (εναντίον κάποιου): 
η ~ των πολιτικών του αντιπάλων ΣΥΝ. συκοφαντία. 

συκοφαντία (η) [αρχ.] {συκοφαντιών} η σκόπιµα ψευδής κατηγορία, 
που εκτοξεύεται εναντίον κάποιου, για να τον µειώσει, να τον δια-
σύρει δηµοσίως: οι ~ δεν µπορούν να τον σπιλώσουν ΣΥΝ. διαβολή, 
(λαϊκ.) ρετσινιά, αβανιά. 

συκοφαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συκοφάντη 
ή τη συκοφαντία ή αποσκοπεί στη συκοφάντηση: ~ εκστρατεία | 
δήλωση | δηµοσίευµα | κατηγορία | ενέργεια ΣΥΝ. διαβλητικός ANT. 
επαινετικός 2. συκοφαντική δυσφήµηση αξιόποινη πράξη την οποία 
διαπράττει όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου 
ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον ψευδή γεγονότα τα οποία 
είναι δυνατόν να βλάψουν την τιµή ή την υπόληψη τού άλλου γνω-
ρίζοντας ότι αυτά είναι ψευδή. — συκοφαντικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

συκοφαντώ ρ. µετβ. [αρχ.] (συκοφαντείς... | συκοφάντ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} διατυπώνω ή διαδίδω εσκεµµένα ψευδείς και κακό-
βουλες κατηγορίες εναντίον κάποιου, για να τον µειώσω και να τον 
εκθέσω ΣΥΝ. διαβάλλω. 

συκόφυλλο (το) [µτγν.] το φύλλο τής συκιάς· ΦΡ. (παροιµ.) καλόµαθε η 
γριά στα σύκα (θα φάει και τα συκόφυλλα) βλ. λ. σύκο. 

συκώνας (ο) [µτγν.] ο συκεώνας (βλ.λ.). 
συκωταριά κ. (λαϊκ.) σκωταριά (η) (περιληπτ.) το συκώτι, οι πνεύ-

µονες και τα σπλάγχνα σφαγίου, κυρ. παρασκευασµένα ως φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < συκώτι + παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. κλειδ-αριά, ίσως µέ-
σω τ. *συκωτάρι, υποκ. τού ουσ. συκώτι]. 

συκώτι (το) {συκωτ-ιού | -ιών} 1. µεγάλο, ερυθρού προς το καστανό 
χρώµατος αδενώδες όργανο των σπονδυλωτών, που βρίσκεται στην 
άνω κοιλιακή χώρα, εκκρίνει τη χολή και µετέχει σε σηµαντικές δια-
δικασίες τού µεταβολισµού ΣΥΝ. (λόγ.-επιστηµ.) ήπαρ· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
πρήζω το συκώτι (κάποιου) βλ. λ. πρήζω (β) δεν χαλάω το συκώτι 
µου δεν στενοχωριέµαι, δεν σκάω (για κάτι/κάποιον): εγώ ~ για κα-
νέναν! (γ) βγάζω τα συκώτια µου κάνω συνέχεια εµετό (δ) κάνω (και-
νούργιο) συκώτι διασκεδάζω πολύ- για κάτι που µας προκαλεί µεγά-
λη χαρά, ευχαρίστηση 2. το αντίστοιχο όργανο ζώου, λ.χ. κοτόπου-
λου, χήνας (φουαγκρά), πάπιας, παρασκευασµένο ως φαγητό: ο για-
τρός τού συνέστησε να τρώει συχνά ~, επειδή του λείπει σίδηρος 3. 
(συνεκδ.) κάθε νόσος τού παραπάνω οργάνου: δεν κάνει να πίνει, 
γιατί έχει (το) συκώτι (του)! — (υποκ.) συκωτάκι (το). [ETYM. < 
µεσν. συκώτιον, υποκ. τού µτγν. επιθ. συκωτός (< αρχ. σΰκον), που 
αποσπάστηκε από τη συνεκφορά ήπαρ συκωτόν «ήπαρ ζώου 
θρεµµένου µε σύκα» και αντικατέστησε σε γενικές γραµµές το αρχ. 
ήπαρ. Παρόµοια εξέλιξη συναντούµε και στο γαλλ. foie «συκώτι» < 
λατ. (jecur) ficatum]. 

σύληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παράνοµη απόσπαση, 
κλοπή αντικειµένων, κυρ. εκκλησιαστικών σκευών, εικόνων κ.λπ. από 
ιερούς χώρους ή και από τάφους: ~ αρχαιοτήτων | αρχαίων τάφων 
ΣΥΝ. ιεροσυλία· ΦΡ. σύληση νεκρού βλ. λ. νεκρός. — αυλητής (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνειος. [ΕΤΥΜ < αρχ. σύλησις < συλώ (-
άω), βλ.λ.]. 

συλλαβάριο (το) {συλλαβαρί-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. 1. το σύνολο των γρα-
πτών συµβόλων σε ορισµένες γλώσσες, καθένα από τα οποία παρι-
στάνει µία συλλαβή και όχι χωριστό φθόγγο 2. κυπριακό συλλαβάριο 
ιδιαίτερο συλλαβικό σύστηµα γραφής που χρησιµοποιούσαν οι αρ-
χαίοι Κύπριοι από τις απαρχές τής γραπτής τους παράδοσης µέχρι 
τους ελληνιστικούς χρόνους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
syllabaire]. 

συλλαβή (η) ΓΛΩΣΣ. τµήµα λέξεως που τα στοιχεία του συµπροφέρο-
νται και συνίσταται από ένα φωνήεν ή δίφθογγο (βάση)- (στην Ελλη-
νική) µπορεί να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα σύµφωνα: µα-
κρά | βραχεία ~ || η λ. αί-σθη-ση αποτελείται από 3 συλλαβές (αι = 
δίφθογγος µόνη της, σθη = 2 σύµφωνα και φωνήεν, ση = 1 σύµφωνο 
και φωνήεν). [ETYM. αρχ. < συλλαµβάνω (πβ. κ. λαβή)]. 

συλλαβίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] (συλλάβισα) ♦ (µετβ.) 1. χωρίζω 
τις λέξεις στις συλλαβές από τις οποίες απαρτίζονται (καθώς µιλώ ή 
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γράφω): της ζήτησε να του συλλαβίσει τη λέξη τραπέζι 2. αδυνατώ να 
διαβάσω µε ευχέρεια, δυσκολεύοµαι να προφέρω τις λέξεις: ακόµα 
συλλαβίζει τις λέξεις 3. προφέρω λέξεις κατά συλλαβές: πώς θα µάθει 
το παιδί ορθογραφία, αν δεν µάθει πρώτα να συλλαβίζει; ♦ 4. (αµετβ.) 
διαβάζω ή µιλώ µε παύσεις, κοµπιάζοντας: δεν µιλά καλά τα Γαλλικά, 
ακόµα συλλαβίζει || δεν µπορεί να διαβάσει σωστά, µόνο συλλαβίζει. 
συλλαβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συλλαβή 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) συλλαβικό σύστηµα γραφής | συλλαβική γραφή η συλλα-
βογραφία (βλ.λ.) (β) συλλαβική αύξηση η αύξηση τού θέµατος των δι-
σύλλαβων ρηµάτων (γράφω, τρέχω, παίζω, δίνω, στέλνω, βάζω κ.τ.ό.) 
µε ένα ε-, ώστε να δηµιουργηθεί µια τρίτη συλλαβή και να είναι έτσι 
δυνατός ο τονισµός τής προπαραλήγουσας, όπως απαιτείται στους 
παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων τής Νέας Ελληνικής: γράφω -έ-
γρα-φα, έ-γρα-φες, έ-γραφε, γρά-φα-µε (χωρίς ε-, γιατί υπάρχει γ' 

συλλαβή), γρά-φα-τε, έ-γρα-φαν | γρά-φα-νεΜ το ίδιο ισχύει, κατά κα-
νόνα, µε τα ρήµατα αυτά και όταν είναι σύνθετα µε προθέσεις: κα-
τέγραψα, διέτρεξα, παρέδωσα, απέστειλα 3. ΜΟΥΣ. συλλαβικό (µέλος) 
τρόπος µελοποίησης κειµένου κατά τον οποίο σε κάθε συλλαβή τού 
κειµένου αντιστοιχεί κατά κανόνα ένας µουσικός φθόγγος ANT. µελι-
σµατικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

συλλαβισµός (ο) [1782] 1. ο διαχωρισµός των γραπτών ή εκφωνούµε-
νων λέξεων στις συλλαβές από τις οποίες απαρτίζονται: κανόνες 
συλλαβισµού 2. η οµιλία ή κυρ. ανάγνωση µε κόµπιασµα, συνεχείς 
παύσεις, η δυσκολία στην ανάγνωση. Επίσης συλλάβισµα (το) [1889]. 
— συλλαβιστικός, -ή, -ό [1893] (βλ. ΠΙΝ. κανόνες συλλαβισµού). 

συλλαβιστός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που διαβάζεται, εκφωνείται κατά 
συλλαβές: ~ ανάγνωση 2. (κακόσ.) αυτός που διαβάζεται ή οµιλείται 
µε παύσεις, µε δυσκολία, κοµπιάζοντας: τα Αγγλικά του είναι ~ || ~ 
προφορά. — συλλαβιστά επίρρ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

______________________ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ _______________________ 
Όταν ένα σύµφωνο βρίσκεται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα, διφθόγ-
γους ή συνδυασµούς, σε απλές ή σύνθετες λέξεις, συλλαβίζεται µε 
το φωνήεν ή τη δίφθογγο που ακολουθεί: 
Απλές: έ-χω, ό-νει-ρο, ναύ-λα, κα-λο-καί-ρι. 

Σύνθετες: συ-νά-γω, ε-να-έ-ρι-ος, ε-ξαι-ρώ, προ-σέ-χω, συ-να-γω-γή, 
κα-τη-γο-ρώ, κα-λω-σό-ρι-σµα. 

______________________ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ______________________ 
Στις απλές λέξεις, όταν ένα σύµφωνο βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
φωνήεντα ή διφθόγγους, συλλαβίζεται µε το φωνήεν ή τη δίφθογγο 
που ακολουθεί: 
έ-χω, ό-νει-ρο, ναύ-λα, κα-λο-καί-ρι. 
Οι σύνθετες λέξεις χωρίζονται στα συστατικά τους µέρη: συν-ά-γω, 
εν-α-έ-ρι-ος, εξ-αι-ρώ, προσ-έ-χω, συν-α-γω-γή, κα-λωσ-ό-ρι-σµα. 
Σε περίπτωση όµως έκθλιψης, χωρίζονται όπως οι απλές λέξεις: πα-
ρά-γω, υ-πεύ-θυ-νος, κα-τέ-χω, κα-τη-γο-ρώ. 

 

Όταν δύο σύµφωνα βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα, διφθόγ-
γους ή συνδυασµούς, σε απλές ή σύνθετες λέξεις, συλλαβίζονται µε 
το επόµενο φωνήεν ή δίφθογγο, αν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη: 
α-τµός (τµήµα), έ-θνος (θνητός), λά-σπη (σπέρνω), τζί-τζικας (τζάµι) 
[απλές λέξεις] 

ει-σφέρω (σφαίρα), ε-κλέγω (κλειδί), προ-σπαθώ (σπαθί) και [σύνθε-
τες λέξεις]. 

Εάν δεν αρχίζει ελληνική λέξη από αυτά, χωρίζονται: δραχ-µή, 
φάτ-νη, έχιδ-να, ικ-µάδα, δάφ-νη, σταθ-µός, τάγ-µα 
άρ-µα, τολ-µώ, συµ-φωνώ. 

Όταν δύο σύµφωνα βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα ή δι-
φθόγγους στις απλές λέξεις, συλλαβίζονται µε το επόµενο φωνήεν ή 
δίφθογγο, αν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη: α-τµός (τµήµα), έ-
θνος (θνητός), λά-σπη (σπέρνω), τζί-τζι-κας   (τζάµι). 
∆εν ισχύει ο χωρισµός των δύο συµφώνων στις σύνθετες λέξεις µε 
πρόθεση: εισ-φέρω, εκ-λέγω, προσ-παθώ, συµ-πορεύοµαι, εν-τείνω, 
εγ-καλώ. 

∆εν ισχύει επίσης ο χωρισµός των δύο συµφώνων για τα συ-
µπλέγµατα: γµ, δµ, θµ, κµ, χµ - δν, TV, φν (τα οποία δεν χωρίζονται): 

δρα-χµή, φά-τνη, έχι-δνα, ι-κµάδα, δά-φνη, στα-θµός, τά-γµα. 
Στις λοιπές περιπτώσεις χωρίζονται: 
άρ-µα, τολ-µώ. 

 

Ό,τι ισχύει για τα δύο σύµφωνα ισχύει και για τα µπ, ντ, ΥΚ: α-
µπέλι, πέ-ντε, α-γκίστρι, συ-µπορεύοµαι, ε-ντείνω, ε-γκαλώ. 

ξέ-µπαρκος, ξε- ντύνω, ντό-µπρος, µπα-µπάς. 
Αν όµως προηγείται και άλλο σύµφωνο, χωρίζονται από αυτό: µπαρ-
µπούνι, καβουρ-ντίζω. 

Τα έρρινα συµπλέγµατα µπ, ντ, γκ χωρίζονται: 
αµ-πέλι, αγ-κίστρι, πέν-τε, 
συµ-πορεύοµαι, εν-τείνω, εγ-καλώ. 
Τα άρρινα δίψηφα µπ, ντ, γκ δεν χωρίζονται: 
ξέ-µπαρκος, ξε-ντύνω, ντό-µπρος, µπα-µπάς. 
Αν όµως προηγείται και άλλο σύµφωνο, χωρίζονται από αυτό: µπαρ-
µπούνι, καβουρ-ντίζω. 

 

∆ύο όµοια σύµφωνα πάντοτε χωρίζονται: 
άλ-λος, θάρ-ρος, άµ-µος, άγ-γελος. 

Ισχύει ο ίδιος κανόνας. 

 

Τρία ή περισσότερα σύµφωνα, που βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φω-
νήεντα, διφθόγγους ή συνδυασµούς, συλλαβίζονται µε το επόµενο 
φωνήεν ή δίφθογγο, εάν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα 
δύο πρώτα: 
κά-στρο (στρώνω), σφυρί-χτρα (χτένι), αι-σχρός (σχήµα), 
ηλε-κτρισµός (κτήµα). 
Εάν δεν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη, χωρίζονται και το πρώτο 
από τα τρία σύµφωνα συλλαβίζεται µε το προηγούµενο φωνήεν, δί-
φθογγο ή συνδυασµό: άν-θρωπος, αµ-βροσία, νεραν-τζιά, εκ-
στρατεία. 

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 

 

Τα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι, υι) και οι συνδυασµοί αυ, ευ θε-
ωρούνται ως ένα φωνήεν και δεν χωρίζονται: παι-δεί-α, υι-ικός, δου-
λεύ-ει, προαύ-λιο. 
Φωνήεντα που συµπροφέρονται απαρτίζοντας µία συλλαβή (γνή-
σιες και καταχρηστικές δίφθογγοι, π.χ. αϊ, άι, αη, οϊ, όι, οη - ια, ιο, 
ιε, οια, ιου, οιε, οίου κ.ά.), θεωρούνται ως ένα φωνήεν και δεν χωρί-
ζονται: 
κορόι-δο, βόη-θα, νεράι-δα, αϊ-τός, 
δια-βάζω, βια-σύνη, ά-δειος, χτυπιέ-ται, ποτη-ριού, παι-διών. 
Όταν δεν συµπροφέρονται σε µία συλλαβή, χωρίζονται: δι-
αβατήρ-ιο, βι-ασµός, α-δειούχος, πρατηρι-ούχος, κακοποι-οί, 
αλλοι-ώνω. 

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 



συλλαβόγραµµα 1681 συλλογικότητα 
 

συλλαβόγραµµα (το) {συλλαβογράµµ-ατος | -ατα, -άτων) γραφικό 
σηµείο που παριστάνει µια συλλαβή. συλλαβονραφία (η) [1898] 
{χωρ. πληθ.} σύστηµα γραφής στο οποίο κάθε σύµβολο 
(συλλαβόγραµµα) αντιστοιχεί σε µία συλλαβή και όχι λ.χ. σε έναν 
φθόγγο.  — συλλαβογραφικός, -ή, -ό.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, 
γραφή. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Silbenschrift]. συλλαβόγριφος (ο) 
[1851] {συλλαβογρίφ-ου | -ων, -ους} αίνιγµα στο οποίο ζητείται να 
βρεθεί µία λέξη µε δεδοµένη τη σηµασία ορισµένων τµηµάτων της. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Silbenrätsel]. σύλλαβος (ο) (στη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία) ο επίσηµος κατάλογος όλων των 
γνωστών αιρέσεων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < λατ. syllabus, από εσφαλµ. ανάγνωση τού 
µτγν. σίλλυβος «ετικέτα βιβλίου», τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. -σύλλαβος, -
η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό συλλαβών: 
τρισύλλαβη λέξη || δεκαπεντασύλλαβος στίχος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής 
Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. πολυ-σύλλαβος, µονο-σύλλαβος), που 
προέρχεται από το αρχ. συλλαβή]. συλλαλητήριο (ο) [1871] 
{συλλαλητηρί-ου | -ων} 1. µαζική διαδήλωση στην οποία οι 
συγκεντρωµένοι εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για ένα θέµα ή την 
υποστήριξη τους σε κοινή θέση: ~ για την ελληνικότητα τής 
Μακεδονίας || διοργανώνω - ΣΥΝ. διαδήλωση, συγκέντρωση 2. 
(συνεκδ.) το πλήθος που µετέχει σε συγκέντρωση: µαχητικό ~ || ο 
παλµός τού ~ || εργατικό | µαθητικό | φοιτητικό ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
συλλαλώ (-έω) (< συν- + λαλώ) + παραγ. επίθηµα -τή-ριο, πβ. κ. 
παρατηρη-τήριο]. συλλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέλ-αβα, -ήφθην, -
ης, -η... (µτχ. συλληφθείς, -είσα, -έν)} 1. (για πρόσ.) προβαίνω στη 
βίαιη κατακράτηση ή στον αιχµαλωτισµό (κάποιου), τον περιορίζω 
στερώντας του τη φυσική ή την προσωπική του ελευθερία: ~ κάποιον 
ως ύποπτο φόνου || συνελήφθη επ' αυτοφώρω | για εµπορία 
ναρκωτικών ΣΥΝ. (καθηµ.) πιάνω, (λαϊκ.) τσακώνω, τσιµπώ 2. (α) (για 
θήραµα) πιάνω, ώστε να µη µπορεί να διαφύγει: ~ πουλιά µε ξόβεργες 
|| οι κυνηγοί συνέλαβαν το άγριο ζώο (β) (για ζώο) πιάνω (αυτό που 
αναζητώ ως τροφή): ο βάτραχος συλλαµβάνει τη λεία του µε τη µακριά 
και κολλώδη γλώσσα του || η γάτα έχει γαµψά νύχια που τη βοηθούν να 
συλλαµβάνει το θήραµα της · 3. καταλαβαίνω (κάτι) στο σύνολο του, 
αντιλαµβάνοµαι πλήρως: δεν µπορούσε να τη συλλάβει ανθρώπινος 
νους τέτοια καταστροφή! ΣΥΝ. εννοώ 4. επινοώ, διαµορφώνω (κάτι) µε 
τη σκέψη ή τη δηµιουργική φαντασία µου: ~ ένα σχέδιο | µια ιδέα | µια 
νέα θεωρία ΣΥΝ. σκέφτοµαι, (καθηµ.) µου έρχεται στο µυαλό 5. (µτφ.) 
(για τηλεοπτική κάµερα, φωτογραφικό φακό κ.λπ.) καταγράφω σε 
φιλµ: ο φακός τον συνέλαβε σε τρυφερό στιγµιότυπο! · 6. (για γυναίκα) 
κα-θίσταµαι έγκυος ΣΥΝ. (λαϊκ.) πιάνω παιδί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
συλλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέλ-εξα, -έγην, -ης, -η...} 1. µαζεύω, συ-
γκεντρώνω µαζί: ~ καρπούς 2. (ειδικότ.) συγκεντρώνω πράγµατα που 
µε ενδιαφέρουν, επιδιώκω να τα εντάξω, να τα καταχωρίσω σε κοινό 
σύνολο ή αρχείο είτε για τη δηµιουργία συλλογής είτε για την αξιο-
ποίηση τους για κάποιον σκοπό: ~ πληροφορίες ! καταθέσεις | στοιχεία 
|| ~ γραµµατόσηµα | παλιά νοµίσµατα ΣΥΝ. µαζεύω, συναθροίζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. συλλειτουργία (η) [1889] {συλλειτουργιών} 
ΕΚΚΛΗΣ. η λειτουργία που τελείται πανηγυρικά από οµάδα κληρικών 
στην ίδια εκκλησία. συλλείτουργο (το) ΕΚΚΛΗΣ. επιµνηµόσυνη 
λειτουργία που τελούν 

συγχρόνως δύο ή περισσότεροι κληρικοί. συλλειτουργός (ο) [µτγν.] 
ΕΚΚΛΗΣ. κληρικός που τελεί από κοινού 
µε άλλους κληρικούς τη θεία Λειτουργία. συλλειτουργώ ρ. αµετβ. 
[µτγν.] {συλλειτουργείς... | συλλειτούργησα) (για ιερείς, κληρικούς) 
τελώ από κοινού µε άλλον/άλλους κληρικούς τη Θεία Λειτουργία. 
συλλέκτης (ο) {συλλεκτών}, συλλέκτρια (η) {συλλεκτριών} 1.(κυ-
ριολ.) πρόσωπο που µαζεύει πράγµατα: ~ καρπών · 2. ΤΕΧΝΟΛ. ηλια-
κός συλλέκτης | συσσωρευτής κάθε συσκευή ή σύστηµα που έχει 
σχεδιαστεί για την απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας και την αξιο-
ποίηση της για τη θέρµανση νερού ή αέρα και για παραγωγή ηλε-
κτρισµού 3. αυτός που συλλέγει, που κάνει συλλογή: ~ ζωγραφικών 
πινάκων/ παλιών νοµισµάτων/ βιβλίων ΣΥΝ. συλλογέας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. συλλέγω]. συλλεκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (κυριολ.) (α) 
αυτός που σχετίζεται µε τη συλλογή, τη συγκέντρωση πραγµάτων (β) 
συλλεκτική κοινωνία ανθρώπινη κοινωνία που εξασφαλίζει τη 
διατροφή της µε τη συλλογή άγριων φρούτων και καρπών, µε το 
κυνήγι και την αλιεία- η κυνηγετική κοινωνία (πβ. λ. 
τροφοσυλλέκτης) 2. αυτός που σχετίζεται µε τον συλλέκτη ή τη 
συλλογή: ~ µανία | βιβλίο | ταινία || ο πίνακας έχει µεγάλη ~ αξία || ~ 
κοµµάτι (κάθε αντικείµενο που αξίζει να µπει σε συλλογή, που µπορεί 
να ενδιαφέρει συλλέκτες) 3. συλλεκτική (η) η ενασχόληση συλλέκτη 
µε την οργάνωση, συντήρηση και επέκταση τής συλλογής του. 
συλλήβδην επίρρ. (λόγ.) παίρνοντας (πρόσωπα ή πράγµατα) όλα µαζί, 
γενικά, χωρίς διακρίσεις: καταδίκασε ~ τους πολιτικούς || τους έβρισε 
~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. συλ-ληβ- (ρ. συλλαµβάνω, µε την εκτεταµ. βαθµ. ληβ-
τού θ. λαβ-, πβ. κ. σύλ-ληψις) + επιρρ. επίθηµα -δην]. συλληπτήριος, -
ος, -ο [1896] αυτός που είναι κατάλληλος για να πιάνει, να 
συλλαµβάνει κάτι: τα ~ όργανα των εντόµων (για να πιάνουν την 
τροφή τους). 
[ΕΤΎΜ < συλλαµβάνω (πβ. σύλληψη) + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. 
σω-τήριος, δρασ-τήριος]. συλληπτρα (τα) {συλλήπτρων} τα χρήµατα 
που καταβάλλονται ως 

αµοιβή για τη σύλληψη και παράδοση επικηρυγµένου εγκληµατία. 
[ΕΤΥΜ. < συλλαµβάνω (πβ. σύλληψη) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. δί-
δακ-τρα, εξέτασ-τρα]. 

σύλληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων) 1. (α) η βίαιη κατακρά-
τηση ή ο αιχµαλωτισµός κάποιου, ώστε να περιορίζεται η φυσική ή 
η προσωπική του ελευθερία: η ~ κατασκόπων τού εχθρού από δική 
µας περίπολο || η ~ ενός ξένου πράκτορα (β) (ειδικότ.) το να πέφτει 
κάποιος στα χέρια τής αστυνοµίας (µετά από καταδίωξη ή κατά τη 
διάπραξη ενός αδικήµατος, επ' αυτοφώρω) ή να τίθεται υπό κράτηση 
κατόπιν εντάλµατος: επικίνδυνη | επεισοδιακή ~ ενός κακοποιού || ~ 
ενόχου 2. (για ζώο) ο αιχµαλωτισµός τού θηράµατος: τα γλαρόνια, 
ενώ πετούν, βουτούν και συλλαµβάνουν µικρά ψάρια · 3. η επινόηση, 
το να καταλάβει ή να δηµιουργήσει κανείς (κάτι) µε τη σκέψη ή τη 
φαντασία του: η ~ ενός σχεδίου | µιας ιδέας 4. (συνεκδ.) ό,τι επινοεί 
ή συλλαµβάνει κανείς µε τη σκέψη του: η θεωρία αυτή είναι µια 
µεγαλοφυής ~ ΣΥΝ. επινόηµα · 5. (για γυναίκα ή θηλυκό ζώο) η γονι-
µοποίηση, η έναρξη τής εγκυµοσύνης 6. ΘΕΟΛ. άσπιλη σύλληψη (τής 
Θεοτόκου) δόγµα τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (καθιερώθηκε το 
1854 επί Πάπα Πίου Θ') που συνίσταται στην πίστη ότι η Παρθένος 
Μαρία συνελήφθη από τη µητέρα της Αννα κατά θαυµαστό τρόπο, 
χωρίς αµαρτία · 7. ΑΣΤΡΟΝ. η µετατροπή ουρανίου σώµατος σε δο-
ρυφόρο άλλου µεγαλυτέρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σύλληψις < συλλαµβάνω (πβ. κ. λήψις - λαµβάνω). Η σηµ. 
«γονιµοποίηση, έναρξη τής εµβρυϊκής ζωής» απαντά ήδη στον 
Αριστοτέλη]. 

συλλίπασµα (το) [1876] {συλλιπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ουσία που 
χρησιµοποιείται στις µεταλλουργικές εργασίες για τη διευκόλυνση 
τής τήξης των µετάλλων. 

συλλογέας (ο) {συλλογ-είς, -έων) ο συλλέκτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ <µτγν. συλλογεύς < αρχ. συλλέγω]. 

συλλογή (η) 1. (α) σκόπιµη συγκέντρωση οµοειδών πραγµάτων: η ~ 
καρπών | φρούτων από τα δέντρα (β) η συνήθ. συστηµατική συνά-
θροιση οµοειδών αντικειµένων για τη δηµιουργία ενός όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερου συνόλου: η κοπιαστικ-ή ~ πληροφοριών || ~ στοιχεί-
ων για µια υπόθεση | υπογραφών ΣΥΝ. συγκέντρωση· ΦΡ. κάνω συλ-
λογή συλλέγω: ~ γραµµατοσήµων/ κουτιών συσκευασίας/ νοµισµάτων 
2. (συνεκδ.) το σύνολο των συνήθ. συστηµατικά συγκεντρωµένων 
και ταξινοµηµένων οµοειδών πραγµάτων: µεγάλη | πλούσια | διάσηµη 
| σπάνια ~ || η ~ του περιλαµβάνει δύο από τα πιο ακριβά 
γραµµατόσηµα || ~ διαµαντιών | κοσµηµάτων από χρυσό | τηλεκαρ-
τών | πινάκων ζωγραφικής | µουσικών οργάνων || στην Εθνική Πινα-
κοθήκη παρουσιάζονται έργα τής ρωσικής πρωτοπορίας από τη «~ 
Κωστάκη» 3. σύνολο, τού οποίου τα κοµµάτια θεωρούνται ότι απο-
τελούν µία ενότητα: ~ δηµοτικών τραγουδιών | παροιµιών | ποιηµά-
των | διηγηµάτων || η τελευταία ποιητική ~ τού Οδ. Ελύτη είχε τον τίτ-
λο «∆υτικά τής λύπης» 4. ο έντονος και επίµονος στοχασµός για 
(ένα) θέµα, η διερεύνηση ενός ζητήµατος µε τη σκέψη: είµαι | πέφτω 
σε βαθιά ~ || ώρες συλλογής και ανασυγκρότησης ΣΥΝ. περίσκεψη, 
περισυλλογή · 5. ΙΑΤΡ. η παθολογική συγκέντρωση υγρού σε ιστό: ~ 
πύου. [ΕΤΎΜ. αρχ. < συλλέγω]. 

συλλογίζοµαι κ. (καθηµ.) συλλογιέµαι κ. συλλογ(ι)ούµαι ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. αποθ. {συλλογίσ-τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω συλλογισµούς, 
σκέφτοµαι: ατένιζε τη θάλασσα και συλλογιζόταν || τον συνάντησα 
στο γνωστό του στέκι να συλλογίζεται βαθιά || «όποιος ελεύθερα 
συλλογάται, συλλογάται καλά» (Ρήγας Βελεστινλής) ΣΥΝ. λογίζοµαι, 
κρίνω ♦ (µετβ.) 2. ανακαλώ στη µνήµη: ~ τα ωραία εκείνα χρόνια 
ΣΥΝ. αναπολώ, θυµάµαι, φέρνω στον νου µου, αναλογίζοµαι 3. 
επεξεργάζοµαι (κάτι) στη σκέψη µου: όσο το συλλογίζοµαι, νοµίζω 
πως είχε δίκιο || σαν το συλλογιστείς πού κατάντησε, σε πιάνει απελ-
πισία! 4. λαµβάνω (κάτι) υπ' όψιν µου, το υπολογίζω: δεν συλλογίζε-
ται καθόλου πού θα τον οδηγήσουν αυτά που κάνει ΣΥΝ. λογιαριάζω 
5. (η µτχ. συλλογισµένος, -η, -ο) (α) (για πρόσ.) αυτός που τον απα-
σχολούν έντονα οι σκέψεις του, που έχει απορροφηθεί σε αυτές: πολύ 
συλλογισµένο σε βλέπω τελευταία! ΣΥΝ. σκεφτικός (β) αυτός που 
εκφράζει ή οφείλεται σε βαθιά περίσκεψη: ~ ύφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ αποθε-
τικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υπολογίζω προσεκτικά, κάνω στοχασµούς 
λαµβάνοντας υπ' όψιν όλα τα συγκεντρωµένα στοιχεία», < συν- + 
λογίζοµαι]. 

συλλογικός, -ή, -ό [1859] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε ένα σύνολο 
ανθρώπων ή πραγµάτων, που αφορά σε όλα τα µέρη ή µέλη αυτού 
τού συνόλου: δεν φταίει µόνο ένας, η ευθύνη είναι ~ || η ~ µνήµη || 
πρότεινε κατάργηση τής θέσης τού προέδρου και εκλογή ~ ηγεσίας 
ΣΥΝ. οµαδικός ΑΝΤ. ατοµικός, µεµονωµένος (β) συλλογικό ασυνείδη-
το βλ. λ. ασυνείδητο 2. αυτός που προέρχεται από πολλούς, που συ-
ντελείται µε τη συνεργασία πολλών: ~ προσπάθεια | απόφαση | διά-
βηµα | διαδικασία | παρέµβαση 3. (α) αυτός που σχετίζεται µε σύλ-
λογο, οργανωµένη οµάδα: ~ διαφορές | διαπραγµατεύσεις (µεταξύ ερ-
γαζοµένων και εργοδοτών) (β) συλλογικό όργανο διοικητικό όργανο, 
που οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε οµοφωνία και τα µέλη του ευ-
θύνονται εξίσου για τις αποφάσεις και τις συνέπειες που αυτές έχουν 
(γ) συλλογική σύµβαση εργασίας έγγραφη σύµβαση που καθορίζει 
το τι πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται στις επιµέρους συµβάσεις 
µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών (βλ. λ. σύµβαση). — συλλο-γίκ-ά 
| -ως επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. collectif]. 

συλλογικότητα (η) 1. το να γίνεται κάτι συλλογικά, µε συµµετοχή 
όλων των µελών ενός συνόλου: ~ στη λήψη αποφάσεων για τη διοί-
κηση | στην αντιµετώπιση τού προβλήµατος 2. το να αναφέρεται (κά- 
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τι) σε όλα τα µέλη ενός συνόλου: υπάρχει ~ ευθύνης. 
συλλογισµός (ο) [αρχ.] 1. η διαδικασία εξαγωγής λογικών πορισµά-

των ή κρίσεων µε βάση τα δεδοµένα (γεγονότα ή προτάσεις): πολύ-
πλοκος | εσφαλµένος | αυθαίρετος ~ 2. (συνεκδ.) οι λόγοι, τα επιχει-
ρήµατα, οι αποδείξεις κ.λπ. που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία 
3. (κατά τον Αριστοτέλη) η λογική διαδικασία, κατά την οποία, µε 
βάση ορισµένα δεδοµένα που γίνονται αποδεκτά, προκύπτει ανα-
γκαστικά από αυτά κάτι το διαφορετικό, λ.χ. κάθε Α είναι Γ, κάθε Β 
είναι Α, συνεπώς κάθε Β είναι Γ: επαγωγικός | παραγωγικός | υποθε-
τικός | διαζευκτικός | αναλογικός ~· ΦΡ. κατ' αναλογίαν συλλογισµός 
βλ. λ. αναλογία. 

συλλογιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συλλογισµό, 
που προκύπτει από συλλογισµό: ~ τρόπος | σχήµα (συλλογισµός που 
καθορίζεται από τη φύση των προτάσεων, τη µεταξύ τους σχέση και 
το εξαγόµενο συµπέρασµα) 2. συλλογιστική (η) (α) κλάδος τής Λογι-
κής που επιτρέπει τη διατύπωση κρίσεως σχετικά µε την παραγωγή 
ενός συµπεράσµατος από άλλες προτάσεις (υποθέσεις) µε βάση τη 
µελέτη των λογικών δοµών αυτών των προτάσεων (συλλογισµών) (β) 
(γενικότ.) η εξεταστική µελέτη των συλλογισµών (γ) ο τρόπος σκέ-
ψης, το σύνολο των συλλογισµών (κάποιου), βάσει των οποίων κατα-
λήγει σε συµπέρασµα: δεν έχω καταλάβει µε ποια ~ υποστηρίζεις αυτά 
τα πράγµατα || σωστή | εσφαλµένη | βάσιµη ~ || αναλύω | ακολουθώ 
τη ~ του. — συλλογιστικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

σύλλογος (ο) {συλλόγ-ου | -ων, -ους} ένωση προσώπων που συστή-
νεται βάσει καταστατικού µε συγκεκριµένη επωνυµία, έδρα, τρόπο 
δράσης και λειτουργίας για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού ή κοινών 
συµφερόντων: ~ γονέων και κηδεµόνων || ~ διδακτικού προσωπικού | 
εργαζοµένων σε εταιρεία || εξωραϊστικός | εµπορικός | φιλανθρωπικός 
| φοιτητικός | αθλητικός ~ || πρόεδρος | γραµµατέας | µέλος τού - ΣΥΝ. 
σωµατείο- ΦΡ. σύλλογος (καθηγητών | δασκάλων) το σύνολο των δι-
δασκόντων (καθηγητών | δασκάλων) σε σχολική µονάδα ως θεσµικό 
συλλογικό όργανο, που συνεδριάζει υπό την προεδρία τού διευθυντή 
και αποφασίζει για τα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία τού 
σχολείου: το θέµα θα περάσει από τον σύλλογο καθηγητών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «συγκέντρωση, συνάθροιση προσώπων», < συλλέγω. 
Στην αρχ. Αθήνα σύλλογος απεκαλείτο κάθε ειδική δηµόσια 
συνέλευση εκτός τής Εκκλησίας τού ∆ήµου, ενώ στους εκκλη-
σιαστικούς συγγραφείς απαντά η σηµ. «εκκλησίασµα». Η σηµ. «νο-
µικό σωµατείο» είναι απόδ. των γαλλ. association, collège]. 

συλλυπητήρια (τα) [1871] {συλλυπητηρίων} τα λόγια µε τα οποία 
εκφράζεται (γραπτώς ή προφορικώς) προς κάποιον η συµµετοχή στο 
πένθος του: δεχθείτε τα θερµά µου ~ για τον θάνατο τής µητέρας σας 
ANT. συγχαρητήρια. 

συλλυπητήριος, -α, -ο αυτός µέσω τού οποίου εκφράζεται η συµ-
µετοχή στο πένθος άλλου: ~ τηλεγράφηµα | επιστολή ΣΥΝ. συγχαρη-
τήριος. 
[ΕΤΥΜ. < συλλυπουµαι + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. ευχαρισ-τή-
ριος, συγχαρη-τήριος]. 

συλλυπουµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συλλυπείσαι... | συλλυπήθηκα} 
εκφράζω (σε κάποιον) τα συλλυπητήρια µου, εκφράζω τη συµµετοχή 
µου στο πένθος του: έσπευσαν όλοι να τη συλλυπηθούν για τον θά-
νατο τού συζύγου της ΑΝΤ. συγχαίρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σύλφη (η) {σπάν. συλφών} (κατά την κελτική µυθολογία) αερικό, νε-
ράιδα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sylphe < νεολατ. sylphes (πληθ.), λ. που 
πλάστηκε από τον Παράκελσο, από συµφυρµό τού λατ. sylva (πα-
ράλλ. τ. τού silva «δάσος») και τού αρχ. νύµφη]. 

συλφίδα (η) 1. η σύλφη (βλ.λ.) 2. (µτφ.-λόγ.) γυναίκα µε αέρινη, λυγε-
ρόκορµη εµφάνιση. Επίσης (λόγ.) συλφίς [1867] {συλφίδος}. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. sylphide < sylphe (βλ. κ. σύλφη)]. 

συλώ ρ. µετβ. {συλάς... | σύλ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος) 1. 
προβαίνω στη σύληση (ιερού χώρου, κυρ. τάφου), κλέβω αντικείµενα 
(από ιερό χώρο): ο τάφος τού φαραώ βρέθηκε συληµένος 2. (καταχρ.) 
λεηλατώ (χώρο, περιοχή). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συλώ (-άω), αρχική σηµ. «απογυµνώνω τον νεκρό εχθρό 
από τα όπλα του, λαφυραγωγώ», αβεβ. ετύµου, ενώ δεν έχει διαπι-
στωθεί αν το ρ. αποτελεί κανονικό παράγωγο των ουσ. σύλη, σΰλον 
(που όµως είναι µτγν.) ή αν πρόκειται για υποχωρητ. σχηµατισµό µε 
τη µεσολάβηση τού αρχ. επιθ. ά-συλος. Σε ό,τι αφορά την ετυµολο-
γία, είναι προφανής η συσχέτιση µε το συνώνυµο σκύλα «λάφυρα» 
(βλ. λ. σκυλεύω), αν δεχθούµε φωνολογική εξέλιξη σκ- > ξ- > σ-. Η 
σύνδεση τού πληθ. σύλα µε το λατ. spolia (ίδια σηµ.) και η παράλληλη 
αναγωγή τους σε λυδ. λ. δεν έχει ισχυρή τεκµηρίωση]. 

συµβαδίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συµβάδισα} 1. (λόγ.-σπάν.) βαδίζω µαζί 
(µε κάποιον) 2. (µτφ.) ακολουθώ (κάποιον/κάτι) στην εξέλιξη, στην 
ανάπτυξη του: η ελληνική οικονοµία πρέπει να συµβαδίζει µε τις οι-
κονοµίες των χωρών τής Ε.Ε. || ~ µε τα µηνύµατα των καιρών | µε τις 
νέες τάσεις τής µόδας ή τής τέχνης 3. (γενικότ.) ταιριάζω, συµφωνώ: 
οι εµπρηστικές του δηλώσεις δεν συµβαδίζουν µε το ήπιο προφίλ που 
καλλιεργεί. 

συµβαίνει ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. συµβαίνων, -ούσα, -ον, 
αόρ. συνέβη (να/θα συµβεί), µτχ. ουδ. συµβάν} 1. (για γεγονός) υπάρ-
χει και εξελίσσεται, συντελείται, κυρ. χωρίς να έχει προσχεδιαστεί: 
όλοι διαµαρτύρονται για τα πρωτοφανή πράγµατα που συµβαίνουν || 
ΤΟ ατύχηµα συνέβη προχθές || κανείς δεν κατάλαβε από πού έπεσε ο 
πυροβολισµός- όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα! || τι ~; || ό,τι κι αν συ-
νέβη µεταξύ µας, ανήκει πια στο παρελθόν || όλα είναι δυνατά- κανείς 
δεν µπορεί να προβλέψει τι θα συµβεί τελικά ΣΥΝ. γίνεται, πραγ-
µατοποιείται, λαµβάνει χώρα· ΦΡ. σαν να µη συµβαίνει τίποτε για 
περιπτώσεις στις οποίες ενεργεί κανείς χωρίς να επηρεάζεται από 

κάτι σοβαρό που υπάρχει: Το θράσος του δεν περιγράφεται! Αφού µε 
εξαπάτησε, έρχεται και µου µιλάει, ~! (ειδικότ.) 2. ακολουθεί, έρχεται 
ως συνέπεια: πατάω τον διακόπτη, αλλά δεν ~ τίποτε || τι θα συµβεί, 
αν αλλάξεις ταχύτητα χωρίς να πατήσεις συµπλέκτη; 3. (για δυσά-
ρεστο γεγονός) συντελείται, κυρ. κατά τρόπο απρόβλεπτο: - ~ τίποτε; 
-Όχι, µην ανησυχείς! || αν συµβεί κάτι, πάρε το 1001| άνθρωποι είµα-
στε, τόσα συµβαίνουν κάθε µέρα- κάνε µια ασφάλεια! || Τι σου συνέ-
βη; Σε βλέπω στενοχωρηµένο || συµβαίνουν και στις καλύτερες οικο-
γένειες (βλ. κ. λ. οικογένεια)- ΦΡ. συµβαίνουν αυτά καθησυχαστικά 
σε κάποιον, για να µην ανησυχεί, να µη θεωρεί τόσο σηµαντικό κάτι 
δυσάρεστο που του έτυχε ή για το οποίο είναι ο ίδιος υπεύθυνος: δεν 
πειράζει, ~- την άλλη φορά θα είσαι πιο τυχερός 4. τυχαίνει, πραγµα-
τοποιείται κατά τυχαίο τρόπο: πώς ~ και πάντα συναντά κάποιον 
γνωστό στον δρόµο; || (+να) ~ να γνωρίζω µερικά πρόσωπα, που θα 
σου φανούν χρήσιµα || δεν ~ κάθε µέρα να έρχονται στην πόλη µας 
τέτοιοι καλλιτέχνες! 5. (λόγ.) συµβαίνοντα (τα) όσα συµβαίνουν, οι 
τρέχουσες εξελίξεις: παρακολουθούµε τα ~ µε έντονη ανησυχία 6. 
συµβάν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + βαίνω]. 

συµβάλλω ρ. αµετβ. {συνέβαλα (να/θα συµβάλω), συµβλήθηκα (λόγ. 
συνεβλήθην, -ης, -η..., µτχ. συµβληθείς, -είσα, -έν), συµβεβληµένος} 
(+σε) 1. (για ποταµούς) ενώνοµαι και εκβάλλω (σε άλλον ποταµό): 
και οι δύο παραπόταµοι συµβάλλουν στον Αξιό · 2. επιδρώ σε κάποιον 
βαθµό (σε κάτι), έχω το µερίδιο µου στην επίτευξη τελικού απο-
τελέσµατος, γενικότ. στη διαµόρφωση συγκεκριµένης κατάστασης: η 
µετριοπαθής του στάση συµβάλλει στην επικράτηση κλίµατος συ-
νεργασίας || ο σεβασµός στους κανόνες συµβάλλει στον υγιή αντα-
γωνισµό || κάθε πολίτης µπορεί να συµβάλει στην κοινή προσπάθεια 
ΣΥΝ. συντείνω, βοηθώ, συντελώ 3. (µεσοπαθ. συµβάλλοµαι) συνάπτω 
συµφωνία, υπογράφω συµβόλαιο (µε άλλη πλευρά) για την από κοι-
νού επίτευξη ορισµένου αποτελέσµατος: ο δήµος συµβλήθηκε µε 
ιδιωτική εταιρεία για τον καθαρισµό των σχολικών κτηρίων || οι συµ-
βαλλόµενοι δεσµεύονται για την τήρηση τής συµφωνίας || τα συµ-
βαλλόµενα µέρη 4. (η µτχ. συµβεβληµένος, -η, -ο) αυτός που έχει 
υπογράψει συµφωνία | συµβόλαιο µε συγκεκριµένο οργανισµό, 
ασφαλιστικό ταµείο, υπηρεσία υγείας κ.λπ.: γιατρός - µε το 1.Κ.Α. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ.. αρχική σηµ. «βάλλω, εκτοξεύω από κοινού - συνεκβάλ-
λω (για ποταµούς)», < συν- (βλ.λ.) + βάλλω. Η σηµερινή σηµ. (ήδη 
αρχ.) απαντά κυρ. στο µέσο συµβάλλοµαι]. 

συµβάν (το) {συµβάντ-ος | -α, -ων} ό,τι συντελείται σε δεδοµένο χώ-
ρο και χρόνο, το (συνήθ. σηµαντικό) γεγονός: περίεργο | τραγικό | 
πρωτοφανές ~ ΣΥΝ. περιστατικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεγονός. [ΕΤΥΜ. Ουδ. 
τής αρχ. µτχ. συµβάς, -άσα, -άν, αόρ. β' τού ρ. συµβαίνω]. 

σύµβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. πολυµερής δικαιο-
πραξία η οποία περιέχει τις δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέ-
ρων προσώπων οι οποίες είναι µεν αντίθετες µεταξύ τους, αλλά συ-
µπίπτουν ως προς το σκοπούµενο έννοµο αποτέλεσµα: εµπορική | 
ασφαλιστική ~ || εκδοτική - (για την έκδοση και εκµετάλλευση πνευ-
µατικού έργου) || υπογραφή διεθνούς ~ για την προστασία τού περι-
βάλλοντος || καταγγέλλω µια ~ || ~ έργου ΣΥΝ. συµφωνία, συνθήκη-
ΦΡ. σύµβαση (εργασίας) σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµε-
νος (εργαζόµενος) αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει, για ορι-
σµένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον άλλο συµβαλλόµενο 
(εργοδότη) και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να του καταβάλ-
λει µισθό: τον προσέλαβαν στην εταιρεία µε διετή ~ || συλλογική - || ~ 
αορίστου | ορισµένου χρόνου · 2. (µτφ.) οτιδήποτε υφίσταται ή ισχύει 
µόνο κατ' επίφαση, τυπικά ή κατά τα κρατούντα και στερείται 
ουσιαστικού περιεχοµένου: ο γάµος τους είναι πλέον µια -' µένουν 
µαζί µόνο για τα παιδιά || έζησε αγνοώντας τις κοινωνικές συµβάσεις- 
ΦΡ. κατά σύµβαση {κατά σύµβασιν, Γαλην. 10, 164) (i) τυπικά, 
σύµφωνα µε τους ευρύτερα παραδεκτούς κανόνες ή την παράδοση 
ΣΥΝ. κατά συνθήκη (ii) κατόπιν ευρύτερης ρητής ή σιωπηρής συµφω-
νίας: οι σηµασίες που αποδίδουµε στις λέξεις ισχύουν ~- δεν έχουν 
αιτιώδη χαρακτήρα 3. οτιδήποτε υφίσταται ή ισχύει σύµφωνα µε τις 
επιθυµίες ενός συνόλου ανθρώπων, το οποίο το θεωρεί δεδοµένο: κοι-
νωνικές ~ 4. οποιαδήποτε τεχνική ή πρακτική εφαρµόζεται κατά κα-
νόνα σε συγκεκριµένο καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό είδος: οι ~ τής αρ-
χαίας τραγωδίας | τής όπερας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύµβασις, αρχική σηµ. «συµβάδιση», < συµβαίνω (πβ. 
κ. βάσις). Η σηµ. «συνθήκη» ήδη αρχ.]. 

συµβασιλέας (ο) [µεσν.] {συµβασιλ-είς, -έων) αυτός που ασκεί από 
κοινού µε άλλον ή άλλους την εξουσία ως βασιλιάς, που συµβασι-
λεύει. Επίσης (λόγ.) συµβασιλεύς {συµβασιλέως}. 

συµβασιλεια (η) {συµβασιλειών} η από κοινού άσκηση τής εξουσίας 
από δύο ή περισσότερους βασιλείς. 

συµβασιλεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συµβασίλευσα} 1. είµαι βασιλιάς 
µαζί µε άλλον ή άλλους, βασιλεύω από κοινού µε άλλον ή άλλους 
βασιλείς 2. ΕΚΚΛΗΣ. µετέχω στην ουράνια βασιλεία. 

συµβασιούχος (ο/η) εργαζόµενος που έχει υπογράψει σύµβαση ερ-
γασίας, που απασχολείται σε µια θέση µε σύµβαση (βλ.λ., σηµ. 1), 
την οποία έχει υπογράψει µε τον εργοδότη. [ΕΤΥΜ. < σύµβαση + -
ούχος < έχω]. 

συµβατικά επίρρ. 1. σύµφωνα µε τις κοινωνικές συµβάσεις, σύµφωνα 
µε τα κρατούντα και καθιερωµένα κοινωνικά πρότυπα (και χωρίς 
πραγµατικό περιεχόµενο): συµπεριφέρονται | ζουν ~ || δέχοµαι κάτι ~ 
ΣΥΝ. κατά σύµβαση, κατά συνθήκην ANT. πραγµατικά, ουσιαστικά 2. 
ΝΟΜ. σύµφωνα µε καθορισµένη συµφωνία, σύµβαση: ~ δεσµεύονται 
και οι δύο πλευρές να τηρήσουν τα συµφωνηθέντα. Επίσης συµβατι-
κώς [µτγν.]. 



συµβατικός 1683 συµβόλαιο 
 

συµβατικός, -ή, -ό 1. αυτός που συµπεριλαµβάνεται στους όρους µιας 
σύµβασης, που καθορίζεται ή απορρέει από σύµβαση ή συµβά-σεις: 
~ τόκος | ∆ίκαιο | δικαίωµα | κατάχρηση | κόστος || ~ υποχρεώσεις | 
δασµοί 2. (µτφ.) αυτός που γίνεται δεκτός µε ρητή ή σιωπηρή 
συµφωνία των µελών µιας οµάδας, που υφίσταται σύµφωνα µε τα 
επικρατούντα πρότυπα και πλαίσια, έχοντας περισσότερο τυπικό πα-
ρά ουσιαστικό χαρακτήρα: ~ σχέση | γάµος | ζωή | τέχνη ΣΥΝ. τυπι-
κός 3. (για πρόσ.) αυτός που ακολουθεί τους τύπους, τα πρότυπα και 
τα όρια που θέτει η κοινωνία, που ζει µε συµβάσεις: καινοτόµος συγ-
γραφέας και ποιητής, στη ζωή του ωστόσο υπήρξε πολύ ~ ΣΥΝ. κοµ-
φορµιστής 4. αυτός που παράγεται ή γίνεται µε τον καθιερωµένο τρό-
πο, συνηθισµένος: µια ~ παράσταση | ηθοποιία || - τηλεοπτική οθόνη 
| καύσιµα | σύστηµα τηλεπικοινωνίας- ΦΡ. συµβατικά όπλα τα όπλα 
που έχουν κατά κανόνα χρησιµοποιηθώ στους µέχρι τώρα πολέµους, 
κατ' αντιδιαστολή προς τα πυρηνικά, τα χηµικά, τα βιολογικά κ.λπ. 
— συµβατικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συµβατός (βλ.λ.). Οι σηµ. 2, 3 αποτελούν απόδ. τού 
γαλλ. conventionnel, ενώ η φρ. συµβατικά όπλα είναι µετάφρ. δάνειο 
(< αγγλ. conventional weapons)]. 

συµβατικός - συµβατός - αυθαίρετος. Το συµβατικός σηµαίνει 
κυρ. «κάτι που γίνεται δεκτό µε ρητή ή σιωπηρή συµφωνία των 
µελών µιας οµάδας»: Οι χαρακτηρισµοί αυτοί έχουν συµβατικό 
χαρακτήρα και δεν έχουν ιδιαίτερη αποδεικτική αξία - Η σηµασία 
τής λέξης είναι καθαρώς συµβατική- δεν έχει αιτιακό χαρακτήρα. 
Το αυθαίρετος σηµαίνει «κάτι που γίνεται χωρίς καµιά συµφωνία, 
γνώση ή συµµετοχή άλλων»: Κανείς δεν µπορεί να επιδοκιµάσει 
τέτοιες αυθαίρετες ενέργειες, που προσβάλλουν το κοινωνικό 
σύνολο. Υπ' αυτή την έννοια το αυθαίρετος είναι αντίθετο προς το 
συµβατικός, που προϋποθέτει ευρύτερη συµµετοχή, γνώση και 
συµφωνία. Το συµβατός σηµαίνει ό,τι το συµβιβάσιµος- δηλώνει 
αυτό που συµβιβάζεται, συµβαδίζει, ταιριάζει µε κάτι άλλο: Το 
πρόγραµµα είναι συµβατό µε συστήµατα µηχανοργάνωσης άλλων 
εταιρειών (αντίθ. ασύµβατο). Το συµβατός, ενώ πλάστηκε µόλις τα 
τελευταία χρόνια, για να δηλώσει το ξέν. compatible, που χρησι-
µοποιείται κυρ. στην πληροφορική, έχει αρχίσει να χρησιµοποιεί-
ται µεταφορικώς και σε άλλες χρήσεις: Τέτοια πολιτική δεν είναι 
συµβατή (= σύµφωνη) µε τις αρχές τού κόµµατος. 

συµβατισµός (ο) κάθε ενέργεια ή άποψη που βασίζεται σε σύµβαση 
ΣΥΝ. κοµφορµισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
conventionnalisme]. 

συµβατός, -ή, -ό 1. αυτός που καθορίζεται ή εξαρτάται από σύµβαση 
ή συµβάσεις 2. αυτός που συµβαδίζει, που µπορεί να υπάρξει µαζί µε 
κάτι άλλο: η ελευθερία τής έκφρασης δεν είναι συµβατή µε 
οποιαδήποτε µορφή λογοκρισίας ΣΥΝ. ταιριαστός 3. αυτός που ται-
ριάζει µε κάτι άλλο (µαζί µε το οποίο ή στο πλαίσιο τού οποίου χρη-
σιµοποιείται): ~ ασύρµατος | εξοπλισµός 4. ΠΛΗΡΟΦ. (α) (για προ-
γράµµατα υπολογιστών) αυτός που µπορεί να εκτελεστεί από συγκε-
κριµένο υπολογιστή: TO πρόγραµµα είναι ~ µε το σύστηµα τής 1.Β.Μ. 
(β) (για εξαρτήµατα υπολογιστών) αυτός που µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί µε συγκεκριµένη συσκευή (γ) (για συστήµατα υπολογιστών) αυ-
τός που είναι λειτουργικά ισοδύναµος µε ένα άλλο, συνήθ. ευρέως 
χρησιµοποιούµενο σύστηµα (λ.χ. έχουν την ίδια µορφή αρχείων και 
εποµένως αυτά είναι αναγνωρίσιµα και από τους δύο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συµβατικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συµβαίνω (πβ. κ. βατός). Η πληροφ. σηµ. αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. compatible]. 

συµβατότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1.το να συµβαδίζει, να ταιριάζει (κά-
ποιος/κάτι) µε (κάποιον/κάτι άλλο) 2. ΠΛΗΡΟΦ. (α) η λειτουργική ισο-
δυναµία δύο ή περισσοτέρων υπολογιστών, η ικανότητα τους να 
εκτελούν ίδια προγράµµατα χωρίς τροποποιήσεις: προδιαγραφές 
συµβατότητας (β) (για προγράµµατα ή αρχεία δεδοµένων) η ιδιότητα 
συγκροτήσεως ενός ενιαίου, συνεκτικού συστήµατος επεξεργασίας 
δεδοµένων (γ) (για τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση, µέθοδο ή σύστη-
µα) η ικανότητα συνεργασίας µε εγκαταστάσεις διαφορετικής λει-
τουργικής µεθόδου, µε συσκευές άλλου συστήµατος: έλεγχος συµ-
βατότητας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. compatibility]. 

συµβεβηκός (το) {συµβεβηκότ-ος | -α, -ων} ΦΙΛΟΣ, το τυχαίο συµβάν, 
γεγονός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη στον Πλάτωνα: TO συµβεβηκός, Παρµενίδης 128c), 
ουδ. µτχ. παρακ. τού συµβαίνω], 

συµβεβληµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει συνάψει συµφωνία (µε 
κάποιον): ιατρός ~ µε όλα τα ταµεία (για παροχή υπηρεσιών σε 
όλους τους ασφαλισµένους). [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. 
συµβάλλω]. 

συµβία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) η σύζυγος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. σύµβιος < συν- + βίος]. 

συµβιβάζω ρ. µετβ. {συµβίβασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. επι-
τυγχάνω τη σύγκλιση (αντίθετων, αντικρουόµενων πλευρών ή από-
ψεων) µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων, βρίσκω τη µέση οδό: κατάφε-
ρε να συµβιβάσει προσωρινά τα πράγµατα και να αποφύγει τη ρήξη II 
~ δύο αντικρουόµενες πλευρές- ΦΡ. (α) τα συµβιβάζω (µε κάποιον) 
καταλήγω σε κοινώς αποδεκτή λύση (µε κάποιον), έρχοµαι σε συµ-
φωνία: µη σας προβληµατίζει η τιµή- αν το αποφασίσετε, θα τα συµ-
βιβάσουµε (β) προσπαθώ να συµβιβάσω τα ασυµβίβαστα βλ. λ. ασυµ-
βίβαστος- (µεσοπαθ. συµβιβάζοµαι) 2. έρχοµαι σε συµβιβασµό µε κά-
ποιον, περιορίζω τις απαιτήσεις ή τις αντιρρήσεις µου, προκειµένου 
να υπάρξει λύση ή συµφωνία σε ένα ζήτηµα: τελικά, συµβιβάστηκε 

και δέχθηκε να δουλέψει µε λιγότερα χρήµατα 3. (ειδικότ.) υποχωρώ 
(ως προς αυτά που πιστεύω): θα κάνω αυτό που µου υπαγορεύει η 
συνείδηση µου- δεν πρόκειται να συµβιβαστώ! || τα χρόνια πέρασαν, 
άλλαξε ιδέες, µπήκε στο σύστηµα, συµβιβάστηκε 4. αποδέχοµαι (κάτι 
που δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µου): δεν συµβιβάστηκε 
ποτέ µε την προοπτική µιας φτωχής ζωής! || πρέπει να συµβιβαστείς 
µε την ιδέα τού χωρισµού || ~ µε την πραγµατικότητα, όσο κακή κι αν 
είναι! || αφού δεν µπορείς να κάνεις τίποτα, συµβιβασου µε την κα-
τάσταση! 5. εναρµονίζοµαι, είµαι συµβατός, βρίσκοµαι σε συµφωνία 
ή ταιριαστή συνύπαρξη: πώς συµβιβάζεται η αυστηρή λιτότητα µε 
τόσες σπατάλες; || ο χριστιανισµός και ο ρατσισµός δεν συµβιβάζονται 
ΣΥΝ. ταιριάζω, (οικ.) κολλάω 6. (η µτχ. συµβιβασµένος, -η, -ό) 
αυτός που δεν αποτολµά την αµφισβήτηση ή την αναζήτηση, που µέ-
νει προσκολληµένος στα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα: ~ ζωή | συνείδη-
ση || βλέπεις ανθρώπους συµβιβασµένους, αδιάφορους, χωρίς την 
αγωνία ενός καλύτερου κόσµου. — συµβιβαστής (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «συµφιλιώνω», < συν- + βιβάζω «κάνω κάποιον να 
προχωρήσει» (βλ. λ. βάζω)]. 

συµβιβασµός (ο) [µτγν.] 1. (α) ο αµοιβαίος περιορισµός των απαι-
τήσεων ή των ενστάσεων που προβάλλουν δύο πλευρές που αντιπα-
ρατίθενται ή διαφωνούν, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία: κα-
ταλήγω | φθάνω σε ~ || ιστορικός ~ (µεγάλης ιστορικής σηµασίας) || 
αυτή η επιλογή είναι αποτέλεσµα συµβιβασµού || εξασφαλίζω | πε-
τυχαίνω - (β) η αποδοχή λύσης ή κατάστασης που δεν ικανοποιεί, 
που δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις, τις επιθυµίες ή τις ανάγκες 
(κάποιου): ποτέ δεν έκανε συµβιβασµούς στη ζωή της- έκανε πάντα 
αυτό που πραγµατικά επιθυµούσε 2. (συνεκδ.) καθετί κατώτερο των 
προσδοκιών κάποιου, το οποίο αποδέχεται επειδή δεν µπορεί να έχει 
αυτό που πραγµατικά επιθυµεί: αυτός ο όρος είναι καθαρός -1| (µει-
ωτ.) «µπροστά σε αυτό το αυτοκίνητο όλα τα άλλα είναι ~!» (διαφή-
µιση) 3. η υποχώρηση (ως προς τις αρχές, τις αξίες, τις ιδέες που έχει 
κάποιος): µετά από χρόνια αντιεξουσιαστικής δράσης, ήρθε ο ~: 
εντάχθηκε σε κόµµα εξουσίας και ανέλαβε δηµόσια αξιώµατα 4. 
ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία οι συµβαλλόµενοι διαλύουν µε αµοιβαίες 
υποχωρήσεις µία φιλονικία τους ή µία αβεβαιότητα για κάποια 
έννοµη σχέση: η υπόθεση κατέληξε σε ~ 5. η διοικητική επίλυση τής 
διαφοράς φορολογουµένου και εφορίας ως προς το ύψος τού φόρου 
που του αναλογεί. 

συµβιβαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός µέσω τού οποίου επιτυγχάνε-
ται ή επιδιώκεται ο συµβιβασµός: ~ λύση | πρόταση | σχέδιο | προ-
σπάθεια || ~ διάθεση 2. (για πρόσ.) αυτός που υποχωρεί ή συµβιβάζε-
ται, αυτός που αποδέχεται συµβιβασµούς ή κάνει υποχωρήσεις: 
υπήρξε ~ στις διαπραγµατεύσεις ΣΥΝ. ενδοτικός, υποχωρητικός, διαλ-
λακτικός ΑΝΤ. ασυµβίβαστος, αδιάλλακτος. — συµβιβαστικ-ά | -ως 
[µτγν.] επίρρ. 

συµβιβαστικότητα (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η τάση (κάποιου) να συµ-
βιβάζει τα πράγµατα, να καταλήγει σε συµφωνία µέσω αµοιβαίων 
υποχωρήσεων. 

συµβιώνω ρ. αµετβ. {συµβίωσα} ζω στον ίδιο χώρο µε (κάποιον άλ-
λον): οι λαοί τής περιοχής συµβιώνουν αρµονικά επί αιώνες. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. συµβιώ (-όω) < συν- + βιώ (-όω) < βίος]. 

συµβίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ζωή µαζί 
(µε άλλον/άλλους) στον ίδιο χώρο: δύσκολη | επεισοδιακή ~ || είναι 
πολύ κουραστική η ~ µ ' έναν τόσο παράξενο άνθρωπο! ΣΥΝ. συνύ-
παρξη 2. η υποχρέωση των εγγάµων να ζουν µαζί 3. ΒΙΟΛ. η µε αµοι-
βαία ωφέλεια, συνήθως υποχρεωτική συνύπαρξη ατόµων από διαφο-
ρετικά είδη ζώων και/ή φυτών, µικροοργανισµών. — συµβιωτικός, -
ή, -ό, συµβιωτικά επίρρ. 

συµβλήθηκα ρ. -> συµβάλλω 
συµβοηθος (ο/η) αυτός που βοηθεί µαζί µε κάποιον άλλον ΣΥΝ. συ-

νεπίκουρος. [ΕΤΥΜ µτγν. < συµ- (< συν-) + βοηθός]. 
συµβόλαιο (το) {συµβολαί-ου | -ων} ί.η έγγραφη συµφωνία που συ-

νάπτεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών, τίθεται σε ισχύ µε 
την υπογραφή (εκ µέρους τους) εγγράφου που πιστοποιεί τη µεταξύ 
τους έννοµη σχέση και δεσµεύει καθεµιά από τις υπογράφουσες 
πλευρές για την τήρηση των όρων της βάσει των νόµων: ~ συνεργα-
σίας | προµηθειών || αθλητικό | διετές | επαγγελµατικό | άκυρο | συ-
νταξιοδοτικό ~ || δεσµεύοµαι µε -1| κλείνω - σε µια εταιρεία (ξεκινώ 
να εργάζοµαι στην εταιρεία) || όροι τού ~ || το ~ του µε τη δισκογρα-
φική εταιρεία | την οµάδα | το πρακτορείο λήγει σε έναν µήνα || αυτές 
οι υποχρεώσεις δεν περιλαµβάνονται στο ~ || ανανέωση | διακοπή | 
ακύρωση | εξαγορά τού ~ || (µτφ.) το ~ τού Θεού µε τον εκλεκτό του 
λαό- ΦΡ. (α) κοινωνικό συµβόλαιο (Du contrat social, έργο τού Ζαν-
Ζακ Ρουσσώ, 1762) (i) η υποθετική συµφωνία µεταξύ των ατό-µων-
µελών µιας κοινωνίας, βάσει τής οποίας κάθε κοινωνία οργανώνεται, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κοινή ασφάλεια και η ευηµερία των µελών 
της (ii) η υποθετική συµφωνία µεταξύ κυβέρνησης και λαού, κατά 
την οποία η κυβέρνηση κατέχει την εξουσία µε την υποχρέωση να 
διασφαλίζει τα συµφέροντα τού συνόλου των µελών τής κοινωνίας 
(β) (µτφ.) ο λόγος (κάποιου) (είναι) συµβόλαιο (κάποιος) είναι 
απόλυτα φερέγγυος, αξιόπιστος και συνεπής σε όσα υπόσχεται ή δε-
σµεύεται να πραγµατοποιήσει: εφόσον το είπε ο Πέτρος, θα το κάνει-
ο λόγος του είναι συµβόλαιο! 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που πιστοποιεί 
την εγκυρότητα τής παραπάνω συµφωνίας (σηµ. 1), συντάσσεται από 
συµβολαιογράφο και υποχρεώνει τους υπογράφοντες στην τήρηση 
των όρων που διατυπώνονται σε αυτό: διαβάζω το - προτού το υπο-
γράψω || αντίγραφο συµβολαίου || καταθέτω το - αγοράς τού σπιτιού 
στην εφορία- ΦΡ. ιδιωτικό συµβόλαιο βλ. λ. ιδιωτικός 3. συµβόλαια 
(τα) οι τελικές διαπραγµατεύσεις πριν από την οριστική υπογραφή 
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συµφωνίας: δύο χρόνια τα συζητούσαν και η δουλειά χάλασε στα ~ || είµαστε στα 
~ για την αγορά τής επιχείρησης. [ΕΤΥΜ < αρχ. συµβόλαιον < θ. συµ-βολ- (τού 
ρ. συµβάλλω, πβ. κ. συµβολή) + παραγ. επίθηµα -αιον)π^. κ. τρόπ-αιον). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. (στον Λυσία)]. 

συµβολαιογραφείο (το) [1840] το επαγγελµατικό γραφείο τού συµ-
βολαιογράφου. 

συµβολαιογραφία (η) [1840] {χωρ. πληθ.} 1. το επάγγελµα τού συµ-
βολαιογράφου 2. ο χρόνος κατά τον οποίο κάποιος εργάζεται ως συµ-
βολαιογράφος. 

συµβολαιογραφικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
συµβολαιογράφο ή τη συµβολαιογραφία: ~ απασχόληση | σφραγίδα 2. 
συµβολαιογραφικά (τα) τα χρήµατα που εισπράττει ο συµβολαιογράφος ως 
αµοιβή για τη σύναψη συµβολαίου 3. αυτός που γίνεται από συµβολαιογράφο, 
που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του: ~ έλεγχος | πράξη. — συµβαιολογραφικ-ά 
/-ώς [1897] επίρρ. 

συµβολαιογράφος (ο/η) [µτγν.] δικαστικός υπάλληλος που επί πληρωµή 
συντάσσει, ελέγχει και φυλάσσει συµβόλαια. 

συµβολαιογράφο) ρ. αµετβ. [µεσν.] {συµβολαιογραφείς...} εργάζοµαι ως 
συµβολαιογράφος. 

συµβολή (η) 1. το σηµείο διασταύρωσης και ένωσης: το περίπτερο βρίσκεται στη 
~ των οδών Περικλέους και Οµήρου || η ~ των οστών | ποταµών | αρτηριών | 
αγωγών · 2. η προσωπική συνεισφορά σε συνολική προσπάθεια (για τη 
διαµόρφωση µιας κατάστασης, ενός αποτελέσµατος): η ~ κάποιου στην 
ολοκλήρωση ενός έργου | στην επιτυχία τής παράστασης | στην εµπέδωση 
κλίµατος συνεργασίας | στην επίλυση ενός προβλήµατος || µικρή | καθοριστική | 
σηµαντική ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συµβάλλω, βλ.λ. (πβ. κ. βολή)]. 

συµβολίζω ρ. µετβ. [1889] {συµβόλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποτελώ το 
καθιερωµένο σύµβολο (συγκεκριµένου πράγµατος, κυρ. µιας ιδέας, µιας 
αφηρηµένης έννοιας κ.λπ.): το λευκό περιστέρι συµβολίζει την ειρήνη 2. 
αναπαριστώ, εικονίζω (κάποιον/κάτι) µε συγκεκριµένο σύµβολο: οι πρώτοι 
χριστιανοί συµβόλιζαν συχνά τον Χριστό ως ιχθύ || ο δικέφαλος αετός 
συµβολίζει την εξουσία και στην Ανατολή και στη ∆ύση || σε αυτό τον πίνακα το 
περιστέρι συµβολίζει την ψυχή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
symboliser]. 

συµβολική (η) ΘΕΟΛ. ο κλάδος που µελετά τις διαφορές χριστιανικών 
Εκκλησιών και οµολογιών βάσει τής παραδόσεως τους και των συµβολικών 
τους βιβλίων. 

συµβολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που εκφράζεται µε ή απαρτίζεται από 
σύµβολα: ~ σύστηµα | απεικόνιση | παράσταση (β) ΜΑΘ. συµβολική λογική η 
µαθηµατική λογική που εκφράζει σχέσεις εννοιών και προτάσεων 
(κατηγορηµάτων) βάσει µαθηµατικών πράξεων, µεθόδων και συστηµάτων 
συµβόλων 2. αυτός που λειτουργεί ως σύµβολο (που υπονοεί κάτι άλλο): σε 
µία ~ κίνηση οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια πριν από την υπογραφή τής 
συµφωνίας || ~ χειρονοµία | αποχώρηση εις ένδειξιν διαµαρτυρίας || πράξη 
συµβολικού χαρακτήρα 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από τη χρήση συµβόλων, 
συµβολισµών: ~ ποίηµα | πίνακας 4. αυτός που γίνεται περισσότερο για να 
τηρηθούν οι τύποι, τα προσχήµατα, που έχει τυπικό χαρακτήρα και δεν έχει 
πραγµατικό, ουσιαστικό αντίκρισµα: προσέφερε τις πολύτιµες υπηρεσίες του 
έναντι καθαρά συµβολικής αµοιβής. — συµβολικά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
συµβολικότητα (η) [1867]. 

συµβολισµός (ο) [1887] 1. η αντιπροσώπευση πραγµάτων, εννοιών, ιδεών κ.λπ. 
µέσω συµβόλων: πολλοί δεν αποδέχονται ότι υπάρχει ~ στα όνειρα 2. το 
συµβολικό νόηµα, το περιεχόµενο που υποκρύπτεται: ο - τής χειρονοµίας του 
είναι φανερός: δηλώνει ότι ο αγώνας συνεχίζεται || ποιος είναι ο ~ τής 
τελευταίας σκηνής τού έργου; · 3. το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κίνηµα που 
εµφανίστηκε στα τέλη τού 19ου αι. ως αντίδραση στον ρεαλισµό, κατά το 
οποίο ο λογοτέχνης ή καλλιτέχνης ερµηνεύει διαισθητικά τον κόσµο ως 
σύνολο συµβόλων, αναζητεί την έκφραση ή την πρόκληση συναισθηµάτων, 
ιδεών µέσω τι1ς χρήσεως συµβολικής γλώσσας, φαντασίας, χρωµάτων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. symbolisme]. 

συµβολιστής (ο) [1891], συµβολίστρια (η) {συµβολιστριών} 1. πρόσωπο που 
εκφράζεται µε συµβολισµό 2. λογοτέχνης ή καλλιτέχνης οπαδός τού 
συµβολισµού. — συµβολιστικός, -ή, -ό [1894], συµ-βολιστικά επίρρ. [ΕΓΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. symboliste]. 

σύµβολο (το) {συµβόλ-ου | -ων} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να 
παραστήσει ή κατά σύµβαση θεωρείται πως παριστάνει κάτι άλλο· κυρ. ένα 
υλικό αντικείµενο που αντιπροσωπεύει κάτι αφηρηµένο: η τρίαινα είναι το ~ 
τού Ποσειδώνα || το περιστέρι είναι το - τής ειρήνης || ο σταυρός είναι 
χριστιανικό - (πβ. λ. αλληγορία) 2. (α) οτιδήποτε έχει κατοχυρωθεί ως 
έµβληµα: αλλαγή των ~ στη σηµαία µιας χώρας || το ~ τής δυναστείας (β) ΝΟΜ. 
προσβολή συµβόλων αδίκηµα το οποίο τελεί όποιος, για να εκδηλώσει µίσος 
ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραµορφώνει ή ρυπαίνει την επίσηµη 
σηµαία τού κράτους ή έµβληµα τής κυριαρχίας του 3. (για πρόσ.) αυτός που 
έχει καθιερωθεί στην κοινή συνείδηση ως ο κατεξοχήν, ο υποδειγµατικός 
εκφραστής ή ενσαρκωτής µιας ιδέας, µιας στάσης, ενός παραδείγµατος ζωής: 
ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε το ~ τού αγώνα κατά τού απαρτχάιντ || στο Βέλγιο ο 
βασιλιάς αποτελεί το ~ τής ενότητας τού έθνους || η Πηνελόπη είναι το ~ τής 
συζυγικής πίστης 4. κάθε γράµµα, σχέδιο ή άλλο σηµάδι, που συµβατικά 
προσδιορίζει αντικείµενο, µέγεθος, ποσότητα, λειτουργία, πράξη κ.λπ., λ.χ. 
στα µαθηµατικά, στη χηµεία, τη µουσική: το ~ τής πρόσθεσης είναι το + || 
µετεωρολογικό | αστρονοµικό | χηµικό ~ (όπως το Na για το στοιχείο νάτριο) 5. 
(στην ψυχανάλυση) κάθε αντικείµενο ή ιδέα που αντιπροσωπεύει ή υπο-
κρύπτει καταπιεσµένη επιθυµία ή παρόρµηση: φαλλικό | ονειρικό Ι 

ερωτικό ~ 6. ΕΚΚΛΗΣ. Σύµβολο τής Πίστεως η οµολογία πίστεως (Πιστεύω) 
των ορθοδόξων και ρωµαιοκαθολικών χριστιανών, η οποία διατυπώθηκε στην 
Α Οικουµενική Σύνοδο τής Νικαίας (325)· οι Ρωµαιοκαθολικοί προσέθεσαν 
αργότερα και το «filioque» (φιλιόκβε), σύµφωνα µε το οποίο το Αγιο Πνεύµα 
εκπορεύεται και από τον Υιό (βλ. λ. πιστεύω). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύµβολον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. σύµβολος (κυρ. στη φρ. 
σύµβολος οιωνός) < συµβάλλω]. 

συµβουλάτορας (ο) {συµβουλατόρων} 1. πρόσωπο που συµβουλεύει 
(άλλον/άλλους): η µάννα του στάθηκε πάντα καλός ~ ΣΥΝ. σύµβουλος 2. 
(παλαιότ.) µόνιµος σύµβουλος επισήµου προσώπου, άρχοντα: οι ~ τού βασιλιά 
3. (ειρων.) πρόσωπο που αναµειγνύεται σε ξένες υποθέσεις, προτείνοντας 
λύσεις, χωρίς να του έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. συµβουλάτωρ, -ορός < σύµβουλος + παραγ. επίθηµα -άτορας, 
πβ. κ. εστιάτορας, προβοκάτορας]. 

συµβουλευτής (ο) [αρχ.] 1. ο σύµβουλος (βλ.λ.) · 2. βουλευτής που εκλέγεται 
στην ίδια περιφέρεια ή κατά την ίδια περίοδο µε κάποιον άλλο βουλευτή. 

συµβουλευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συµβουλή ή 
σύµβουλο, που χαρακτηρίζει ή ταιριάζει στη συµβουλή: ~ ικανότητα | ιδιότητα 
| ύφος || ο ~ τόνος στη φωνή κάποιου 2. (α) αυτός που χρησιµεύει ή αποσκοπεί 
στην παροχή συµβουλών: ~ λόγια | επιτροπή || ο — ρόλος τού κοινωνικού 
λειτουργού (β) συµβουλευτική θέση αξίωµα που έχει µόνο γνωµοδοτικό 
χαρακτήρα, χωρίς δυνατότητα λήψεως αποφάσεων (γ) συµβουλευτική ψήφος 
(κατά τη συνεδρίαση συλλογικού σώµατος) ψήφος γνώµης που δεν 
υπολογίζεται κατά τη λήψη αποφάσεως (δ) ΡΗΤΟΡ. συµβουλευτικός λόγος 
πολιτικός λόγος που προτρέπει σε συγκεκριµένη απόφαση, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον δικανικό και τον επιδεικτικό. — συµβουλευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συµβουλεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {συµβούλ-εψα (λόγ. συνεβούλευσα), -εύ-τηκα 
(λόγ. -θηκα), (λόγ. µτχ. συµβουλευθείς, -είσα, -έν)} 1. δίνω τις συµβουλές µου 
(σε κάποιον), συνιστώντας του συγκεκριµένο τρόπο δράσης ή σκέψης: σε ~ να 
κόψεις το τσιγάρο | να έχεις υποµονή || -Τι θα κάνεις; -Εσύ τι µε συµβουλεύεις; 
2. (µεσοπαθ. συµβουλεύοµαι) (α) ζητώ τη συµβουλή, λαµβάνω υπ' όψιν µου 
τη γνώµη ή την εκτίµηση (κάποιου): ~ τον δικηγόρο | τον λογιστή | τον 
καθηγητή µου για ένα θέµα (β) ανατρέχω συµβουλευτικά σε (πηγή έγκυρης 
πληροφόρησης): ~ µια εγκυκλοπαίδεια | τα αρχεία | τα πρακτικά τής συνε-
δρίασης. 

συµβουλή (η) η γνώµη ή σύσταση που διατυπώνει κανείς, προκειµένου να 
βοηθήσει, να καθοδηγήσει (άλλον) σχετικά µε το πώς είναι καλύτερο να 
πράξει: φιλική | καλή | πολύτιµη | χρήσιµη | σοφή | συνετή ~ || ακούω τη ~ 
κάποιου (κάνω ό,τι µε συµβουλεύει) || ζητώ | παίρνω τη ~ κάποιου || οι γονείς 
οφείλουν να δίνουν συµβουλές στα παιδιά τους ΣΥΝ. νουθεσία, παραίνεση, 
προτροπή, (λαϊκ.) ορµήνεια· ΦΡ. άκουε γέρου συµβουλή και παιδεµένου 
γνώµη βλ. λ. γέρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + βουλή «σκέψη» (βλ.λ.)]. 

συµβουλή - διαταγή - υπόδειξη: συνώνυµα. Μολονότι η Ελληνική και οι 
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες δεν δηλώνουν έντονα και γραµ-µατικοποιηµένα 
κοινωνικές διακρίσεις στην επικοινωνία (όπως συµβαίνει λ.χ. στην 
Ιαπωνική και σε άλλες γλώσσες), εντούτοις σε λεξιλογικό επίπεδο και σε 
ορισµένα σηµασιακά πεδία, όπως το «πεδίο τής συµβουλής», εµφανίζονται 
τέτοιες διαφοροποιήσεις. Συγκεκριµένα, προκειµένου για εκτέλεση 
πράξεως που ζητείται λεκτικά από «ανώτερο» (σε κοινωνικό ρόλο, π.χ. 
προϊστάµενο, διευθυντή, δάσκαλο, αξιωµατικό κ.λπ.) προς «κατώτερο» 
(στον κοινωνικό ρόλο που επιτελεί, π.χ. υπάλληλο, µαθητή, στρατιώτη 
κ.λπ.) χρησιµοποιούνται οι λέξεις διαταγή και προσταγή και, ηπιότερα, η λ. 
εντολή. Αν πρόκειται για επικοινωνιακούς ρόλους «κατωτέρου» προς 
«ανώτερο» (π.χ. υπαλλήλου προς διευθυντή), τότε χρησιµοποιούνται λέξεις 
όπως υπόδειξη, σκέψη, άποψη, γνώµη, ενώ αποκλείονται λέξεις όπως 
προσταγή | διαταγή ή συµβουλή. Όταν οι κοινωνικοί ρόλοι των 
συνοµιλητών είναι σε σχέση ισότητας ή κάποιου βαθµού «ανωτερότητας» 
(σχέση γονέα προς παιδί λ.χ.), τότε χρησιµοποιούνται λέξεις όπως 
συµβουλή, παραίνεση (λογιότερη χρήση), προτροπή, ενθάρρυνση κ.τ.ό. 
Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συµβουλές που δίδονται 
µυστικά και οδηγούν σε ενέργειες που αποσκοπούν σε πολιτική ή 
κοινωνική ανατροπή δοµών τής καθεστηκυίας τάξης, χρησιµοποιούνται οι 
λ. υποκίνηση και παρακίνηση (συµβουλές για στάση, ανταρσία, δια-
µαρτυρία, απεργία κ.τ.ό.). Συµβουλές, διαταγές, υποδείξεις κ.τ.ό. έχουν 
γραµµατικοποιηθεί στην Ελληνική και σε άλλες γλώσσες µε τη ρηµατική 
έγκλιση τής προστακτικής. 

συµβούλιο (το) {συµβουλί-ου | -ων} 1. το συλλογικό όργανο που συγκροτείται 
σε σώµα µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες για ορισµένη θητεία κατόπιν 
διορισµού ή εκλογής των µελών του, για τον χειρισµό συγκεκριµένων 
υποθέσεων, την άσκηση εξουσίας, γενικότ. τη λήψη αποφάσεων: το 
δεκαπενταµελές µαθητικό ~ || τα µέλη τού ~ || διοικητικό | εποπτικό ~ || 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Άµυνας (βλ. λ. ΚΥ.Σ.Ε.Α.) || Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης || - πληµµελειοδικών | εφετών | Αρείου Πάγου 2. 
(α) Συµβούλιο τής Επικρατείας βλ. λ. επικράτεια (β) Συµβούλιο Ασφαλείας 
βλ. λ. ασφάλεια (γ) (παλαιότ.) Συµβούλιο Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας η 
ΚΟΜΕΚΟΝ (βλ.λ.) (δ) Συµβούλιο τής Ευρώπης πανευρωπαϊκός διακρατικός 
θεσµός που αποσκοπεί στην προώθηση τής συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη-
µέ-λη του σε όλους τους τοµείς εκτός από την άµυνα (ε) Ευρωπαϊκό 
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Συµβούλιο το ανώτατο πολιτικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο αποτελούν οι αρχηγοί των κρατών ή των κυβερνήσεων και ο 
πρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επεξεργάζεται τις κατευθυντή-
ριες γραµµές για µεγάλα θέµατα που απασχολούν την Ένωση (π.χ. η 
ανεργία) (στ) Συµβούλιο (Υπουργών) τής Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
όργανο που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών και που 
αποφασίζει τελικά για τους νόµους τής Ε.Ε. στους περισσότερους το-
µείς (ζ) υπουργικό συµβούλιο συλλογικό κυβερνητικό όργανο που 
ασκεί τις αρµοδιότητες του σε ολοµέλεια, απαρτίζεται από τους 
υπουργούς, υφυπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς που µετέχουν 
στην κυβέρνηση και συνεδριάζει υπό την προεδρία τού πρωθυπουρ-
γού (η) Νοµικό Συµβούλιο τού Κράτους βλ. λ. νοµικός (θ) πειθαρχικό 
συµβούλιο βλ. λ. πειθαρχικός (ι) συγγενικό συµβούλιο βλ. λ. συγ-
γενικός 3. (γενικότ.) οµάδα ατόµων που συζητούν και αποφασίζουν 
για συγκεκριµένο ζήτηµα: σύγκληση συµβουλίου || ορίστηκε έκτακτο 
~ για την Τρίτη || ιατρικό ~ για την παρακολούθηση τής υγείας ασθε-
νούς || όλο το ~ καταδίκασε τις αυθαιρεσίες τής διοίκησης || το ~ δεν 
έλαβε υπ'όψιν του όλες τις προτάσεις. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συµβούλων < αρχ. σύµβουλος. Η λ. δήλωνε αρχικώς τη 
σύσκεψη που γίνεται µε κακό κίνητρο (π.χ. Κ.∆. Ματθ. 12,14: εξελθό-
ντες δέ οί Φαρισαϊοι συµβούλιον ελαβον κατ' αυτού [τού Ιησού] όπως 
αυτόν άπολέσωσιν), αλλά πολύ σύντοµα αναφέρθηκε σε κάθε είδους 
οργανωµένη οµάδα συµβούλων, συχνά αποδίδοντας το λατ. 
consilium (συµβούλιο Ρωµαίου κυβερνήτη ή έπαρχου)]. 

συµβούλιο - συνέλευση - συνέδριο - σύσκεψη: συνώνυµα. Η συ 
νάντηση -τακτική ή έκτακτη- περισσοτέρων ανθρώπων για να 
συζητήσουν, µε ή χωρίς δικαιοδοσία αποφάσεως, διάφορα θέµατα 
(επιστηµονικά, επαγγελµατικά, υπηρεσιακά κ.λπ.) δηλώνεται ανα 
λόγως µε περισσότερες λέξεις. Ποικίλης συνθέσεως σώµατα συ 
νέρχονται για να συζητήσουν. Τέτοια σώµατα συνιστούν διαφό 
ρων µορφών συµβούλια (υπουργικό συµβούλιο, διοικητικό συµ 
βούλιο, δικαστικό συµβούλιο, γνωµοδοτικό συµβούλιο κ.λπ.), που 
προβλέπονται θεσµικά και έχουν συνήθως µακροπρόθεσµο χαρα 
κτήρα. Προκειµένου να µελετηθούν εξειδικευµένα θέµατα συνι 
στώνται επιτροπές ή (λιγότερο τυπικές και περισσότερο ευέλικτες 
και αποτελεσµατικές) οµάδες εργασίας. Η συγκέντρωση για συ 
ζήτηση (ανταλλαγή απόψεων, ενηµέρωση, ανακοινώσεις κ.λπ.) ή 
έχει την απλή µορφή συνάντησης ή τυπικό χαρακτήρα συνέλευ 
σης ή (για εκκλησιαστικά θέµατα και για συσκέψεις ιεραρχικώς 
ανώτερων στελεχών) χαρακτήρα συνόδου (ιερά σύνοδος, σύνοδος 
πατέρων, σύνοδος κορυφής) ή (σε επίσηµα διακρατικά όργανα) 
διάσκεψης και συνδιάσκεψης Οι συναντήσεις των σωµάτων / 
οµάδων που συνέρχονται και συσκέπτονται χαρακτηρίζονται ως 
συσκέψεις ή διασκέψεις ή συνεδρίες | συνεδριάσεις. Μιλάµε για 
συνεδρίες τής Συγκλήτου, συνεδριάσεις ποικίλων επιτροπών και 
συµβουλίων, για διασκέψεις δικαστών και συσκέψεις υπηρεσια 
κών παραγόντων. Οι όροι εναλλάσσονται συχνά µεταξύ τους, 
αφού κάθε βουλευόµενο σώµα συσκέπτεται, διασκέπτεται και συ 
νεδριάζει → συνέδριο 

σύµβουλος (ο/η) {συµβούλ-ου | -ων, -ους} 1. (α) το πρόσωπο που πα-
ρέχει επαγγελµατικές ή εξειδικευµένες συµβουλές, γνωµοδοτεί ή ει-
σηγείται λύσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων: ~ επιχειρήσεων | εκ-
παίδευσης προσωπικού || τεχνικός | νοµικός ~ µιας επιχείρησης || οι ~ 
τού δηµάρχου || ~ επικοινωνίας τού προέδρου | επενδύσεων | έκδοσης 
εντύπου (β) σχολικός σύµβουλος το πρόσωπο που σε κάθε νοµαρχία 
είναι επιφορτισµένο µε το έργο τής παροχής συµβουλών, την καθο-
δήγηση και τον συντονισµό τού διδακτικού έργου στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε θέµατα ειδικότητας του (παλαιότ. 
σχολικός επιθεωρητής, που είχε επιπροσθέτως και έργο αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών) 2. µέλος συµβουλίου (οργανισµού, εταιρείας, 
υπηρεσίας κλπ.): διευθύνων ~ εταιρείας (βλ. λ. διευθύνω) || εξελέγη 
δηµοτικός ~ 3. αυτός που συµβουλεύει (άλλον/άλλους): οι φίλοι του 
αποδείχθηκαν καλοί - στις δυσκολίες ώρα || (µτφ.) το κρασί είναι κα-
κός ~ 4. εκλαϊκευτικό βιβλίο µε πρακτικές συµβουλές: ~ υγείας | οι-
κογενείας || χρηµατιστηριακός ~ || ~ εκθέσεων τού µαθητή. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < συν- + -βουλος < βουλή (βλ.λ.)]. 

Συµεών (ο) {άκλ. κ. σπανιότ. Συµεώνος} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας µε γνωστότερο τον γέροντα, ο οποίος κατά την Υπα-
παντή (βλ.λ.) τού Χριστού αναγνώρισε στο πρόσωπο τού Θείου Βρέ-
φους τον Μεσσία 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Συµεών | Σιµεών < εβρ. sim'Ón «έχει ακούσει» (ενν. ο 
Θεός), όνοµα που, σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση (Π.∆. Γένεσις 29, 
33), έδωσε η σύζυγος τού Ιακώβ Λεία στον δεύτερο γυιο της, λέγο-
ντας: ...ήκουσεν Κύριος δτι µισούµαι, και προσέδωκέν µοι και τούτον 
έκάλεσεν δε το όνοµα αυτού Συµεών. Παράλληλος µε τον τ. Συµεών 
είναι ο τ. Σίµων (βλ.λ.)]. 

Σύµη (η) 1. νησί των ∆ωδεκανήσων Β. τής Ρόδου, κοντά στα µικρα-
σιατικά παράλια 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σύµιος 
κ. (λαϊκ.) Συµιός (ο), Σύµια κ. (λαϊκ.) Συµιά (η), συριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, από το όν. τής θυγατέρας τού Ιαλυσού, η 
οποία απήχθη από τον Γλαύκο και οδηγήθηκε, κατά τη µυθολογία, 
στο νησί. Στην αρχαιότητα η Σύµη µνηµονεύεται επίσης µε τις ονο-
µασίες "Ελκουσα, Αίγλη και Μεταποντίς]. 

συµµαζεµα (το) {συµµαζέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συγκέντρωση 
(σκόρπιων πραγµάτων) 2. η τοποθέτηση διαφόρων (σκόρπιων) αντι-
κειµένων στην κανονική τους θέση, σε µία τάξη· η οργάνωση και το 
καθάρισµα ενός χώρου: το ~ τού γραφείου | τού δωµατίου ΣΥΝ. συ-
γύρισµα, τακτοποίηση 3. (κυρ. για υφάσµατα, ρούχα) το στένεµα, η 

σύµπτυξη των διαστάσεων σε συγκεκριµένο σηµείο ή τµήµα: θέλει 
ένα µικρό - στη µέση και θα εφαρµόζει καλύτερα η φούστα 4. η ανα-
νέωση ή περιποίηση τής εµφάνισης: ένα ~ στα µαλλιά | στο πρόσωπο 
5. (µτφ.) ο περιοριστικός έλεγχος, η πειθάρχηση εντός συγκεκρι-
µένων ορίων: πολύ αέρα έχουν πάρει- τους χρειάζεται ~ ΣΥΝ. χαλινα-
γώγηση, περιορισµός, συγκράτηση. Επίσης (λαϊκ.) συµµάζωµα. — 
(υποκ.) συµµαζεµατάκι (το). 

συµµαζεµός (ο) το συµµαζεµα (βλ.λ.)· συνήθ. στη ΦΡ. δεν έχει συµ-
µαζεµα (i) (για χώρο) δεν τακτοποιείται εύκολα: το σπίτι του ~, αφού 
πετάει τα πράγµατα του όπου βρει || όλο το συµµαζεύει το δωµάτιο 
του και συµµαζεµό δεν έχει (ii) (για πρόσ.) δεν πειθαρχεί εντός συ-
γκεκριµένων ορίων, ξεφεύγει από τον έλεγχο: ο γυιός του ~· βγαίνει 
κάθε βράδυ και γυρίζει το πρωί. 

συµµαζεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {συµµάζ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. συγκεντρώνω (σκόρπια πράγµατα): συµµάζεψε αυτά που 
έπεσαν στο πάτωµα 2. βάζω σε τάξη, οργανώνω: ~ το δωµάτιο | τα 
ρούχα στη ντουλάπα || (µτφ.) πρέπει να συµµαζέψει λίγο τα πράγµατα 
στην επιχείρηση του ΣΥΝ. τακτοποιώ, συγυρίζω, νοικοκυρεύω 3. 
επιµελούµαι την εµφάνιση (προσώπου ή πράγµατος), φροντίζω να 
φαίνεται πιο περιποιηµένο: ~ τα µαλλιά µου 4. παρουσιάζω ή εκφρά-
ζω (κάτι) µε πιο ευσύνοπτο, κατανοητό και ευπρεπή τρόπο: να συµ-
µαζέψεις το άρθρο· έχει πολλές ασάφειες και επαναλήψεις! 5. µαζεύω 
ή συγκρατώ σε συγκεκριµένο σηµείο ύφασµα ή ρούχο, στενεύοντας 
το πλάτος του: να συµµαζέψουµε το µανίκι, νοµίζω πως κρεµάει στο 
πλάι 6. (µτφ.) ελέγχω (κάποιον/κάτι) επιβάλλοντας περιορισµούς, 
εντάσσω σε πιο πειθαρχηµένο πλαίσιο την έκφραση ή τη συ-
µπεριφορά του: για συµµάζεψε τον, γιατί σαν πολύ αέρα πήρε τε-
λευταία || αυτός δεν συµµαζεύεται πια µε τίποτα ♦ 7. (αµετβ.) τα-
κτοποιώ και καθαρίζω (έναν χώρο): πρέπει να συµµαζέψεις εδώ µέ-
σα, γιατί είναι αχούρι σκέτο!- (µεσοπαθ. συµµαζεύοµαι) 8. µαζεύο-
µαι, περιορίζω τις κινήσεις, σφίγγω ή κουλλουριάζω το σώµα µου: 
του έβαλε µια φωνή και το σκυλί συµµαζεύτηκε αµέσως 9. περιορί-
ζοµαι, ελέγχω τη συµπεριφορά µου: συµµαζέψου και κάτσε φρόνιµα! 
|| (µτχ.) είναι συµµαζεµένος άνθρωπος- ΦΡ. και δεν συµµαζεύεται και 
άλλα τέτοια, και «πάει λέγοντας». Επίσης (λαϊκ.) συµµαζώνω. 

συµµαθητεία (η) {συµµαθητειών} 1. το να είναι κανείς συµµαθητής 
µε κάποιον 2. ο χρόνος κατά τον οποίο κανείς είναι συµµαθητής µε 
κάποιον. 

συµµαθητής (ο) [αρχ.], συµµαθήτρια (η) [µτγν.] {συµµαθητριών} 
πρόσωπο που φοιτά σε ένα σχολείο την ίδια περίοδο µε κάποιον ή εί-
ναι µαθητής τής ίδιας τάξης τού ίδιου σχολείου µε άλλον: οι συµµα-
θητές τού γυιού µου στο δηµοτικό || συνάντηση παλιών ~. — συµµα-
θητεύω ρ. [1782]. 

συµµαχητής (ο) [1807], συµµαχήτρια (η) {συµµαχητριών} πρόσωπο 
που µάχεται από κοινού µε άλλον/άλλους για ορισµένο σκοπό: 
υπήρξαµε συµµαχητές στην Εθνική αντίσταση ΣΥΝ. συναγωνιστής, 
συµπολεµιστής. 

συµµαχία (η) [αρχ.] {συµµαχιών} 1. η συµφωνία µεταξύ δύο ή πε-
ρισσοτέρων πλευρών, λ.χ. κρατών, προκειµένου από κοινού (µε κοινό 
συντονισµό και ενωµένες δυνάµεις) να αντιµετωπίσουν έναν εχθρό, 
µια απειλή κ.λπ.: συνάπτω ~ || ~ Κροατών και Μουσουλµάνων κατά 
των Σερβοβόσνιων 2. (ειδικότ.) ο επίσηµος συνασπισµός ή συνθήκη 
συνεργασίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών, λ.χ. κρατών, για 
την επίτευξη ή την επιδίωξη κοινών στρατιωτικοπολιτικών στόχων, 
για την υπεράσπιση κοινών συµφερόντων: η Βορειοατλαντική ~ (το 
ΝΑΤθ) || ισχυρές συγκρούσεις και ανακατατάξεις στο εσωτερικό τής 
~· ΦΡ. Ιερά | Ιερή Συµµαχία βλ. λ. ιερός 3. σύγκλιση κοινωνικών ή πο-
λιτικών οµάδων σε κοινή και συντονισµένη δράση για την προώθηση 
κοινών συµφερόντων ή θέσεων: ~ όλων των προοδευτικών δυνάµεων || 
η ~ τριών κοµµάτων για τον σχηµατισµό βιώσιµης κυβέρνησης 4. η 
συνεννοηµένη τήρηση κοινής στάσεως και η άτυπη συµφωνία δύο ή 
περισσοτέρων εναντίον άλλου/άλλων: ~ µάννας και κόρης κατά τού 
γαµπρού 5. (συνεκδ.) το σύνολο των πλευρών (ατόµων, κρατών κ.λπ.) 
που συµµαχούν, που αναπτύσσουν συµµαχικούς δεσµούς µεταξύ 
τους: οι ηγέτες τής ~ || οι κινήσεις | επιχειρήσεις | τα συµφέροντα µιας 
συµµαχίας 6. (συνεκδ.-καταχρ.) το ίδιο το κείµενο τής συνθήκης, 
βάσει τής οποίας δύο ή περισσότερες πλευρές συµµαχούν: υπογραφή 
τής ~ || δεν προβλέπεται από τους όρους τής ~. 

συµµαχικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε συµµάχους ή 
συµµαχία: ~ στρατεύµατα /νίκη | ηγεσίες- ΦΡ. συµµαχική κυβέρνηση 
βλ. λ. κυβέρνηση. — συµµαχικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

σύµµαχος (ο/η) {συµµάχ-ου | -ων, -ους} 1. (για κράτος, έθνος | λαό) 
αυτός που πολεµά µαζί µε άλλον εναντίον κοινού εχθρού: στην αρ-
χαιότητα, οι Αθηναίοι και οι - τους πολεµούσαν µε τους Σπαρτιάτες 
και τους ~ τους || βρίσκω | αναζητώ συµµάχους για µια εκστρατεία 2. 
(ειδικότ.) Σύµµαχοι (οι) (κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο) το σύνολο 
των κρατών που από κοινού πολέµησαν κατά τής Γερµανίας, τής Ιτα-
λίας και τής Ιαπωνίας: η απόβαση των ~ στη Νορµανδία 3. (α) καθέ-
να από τα κράτη-µέλη στρατιωτικοπολιτικού συνασπισµού ως προς 
τα υπόλοιπα κράτη-µέλη: το Σύµφωνο τής Βαρσοβίας περιελάµβανε 
τη Σοβιετική Ένωση και τους ~ της || η Ελλάδα και η Τουρκία είναι 
σύµµαχοι στο πλαίσιο τού NATO || την Αθηναϊκή Συµµαχία αποτε-
λούσαν οι Αθηναίοι και οι σύµµαχοι τους (β) κράτος που έχει φιλι-
κούς δεσµούς και κοινή πολιτική µε άλλο κράτος: οι Πλαταιές ήταν 
σταθερός ~ τής Αθήνας || η Αγγλία είναι παραδοσιακός ~ των Η.Π.Α. 
4. οποιοσδήποτε βοηθεί, υποστηρίζει ή διευκολύνει κάποιον για την 
επίτευξη στόχου του ή σε δύσκολη περίσταση: ο υποψήφιος αυτός 
βρήκε στον χώρο των Μ.Μ.Ε. πολλούς ~ που τον βοήθησαν καθορι-
στικά στην προεκλογική του εκστρατεία || το φίλαθλο κοινό, που κα-
τέκλυσε το στάδιο, υπήρξε ~ των αθλητών µας στην προσπάθεια για 
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διάκριση || στο πρόσωπο του βρήκε έναν χρήσιµο ~ στην αντιπαρά-
θεση µε τους υπολοίπους 5. (µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε ευνοεί 
ή διευκολύνει κάποιον στις προσπάθειες του: ο βαρύς ρωσικός χει-
µώνας αποδείχθηκε πολύτιµος ~ των Ρώσων στις εναντίον τους εκ-
στρατείες τόσο τού Ναπολέοντα όσο και τού Χίτλερ. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + -µαχος < µάχη]. 

σύµµαχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µετέχει από κοινού σε συµµαχία µε 
(άλλον/άλλους): στρατηγικός ~ || τ« — κράτη || µια φίλη και ~ χώρα 
ΣΥΝ. συµµαχικός ΑΝΤ. εχθρικός. 

συµµαχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµµαχείς... | συµµάχησα} 1. είµαι ή γί-
νοµαι σύµµαχος µε (άλλον/άλλους), συνάπτω ή µετέχω στην ίδια 
συµµαχία (µε άλλον): οι πρώην αντίπαλοι συµµαχούν µπροστά στον 
κοινό κίνδυνο ΣΥΝ. συνασπίζοµαι 2. έρχοµαι σε συνεννόηση, συµφω-
νώ ή συνεργάζοµαι (µε άλλον/άλλους) για την επίτευξη κοινού σκο-
πού, την υπεράσπιση ή προώθηση κοινών συµφερόντων: οι υγιείς πο-
λιτικές δυνάµεις πρέπει να συµµαχήσουν κατά τής διαφθοράς και τής 
σήψης ΣΥΝ. συνεργάζοµαι, συµπράττω, συµπαρατάσσοµαι. 

συµµειγνύω ρ. µετβ. (συνέµ-ειξα, συµµίχθηκα κ. (λόγ.) συνεµίχθην, -
ης, -η..., συµµεµειγµένος} (λόγ.) αναµειγνύω (δύο ή περισσότερα 
πράγµατα) ΣΥΝ. συµφύρω, συγχωνεύω, συνενώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συµµείγνυµι | -ύω < συν- + µείγνυµι | -ύω (βλ.λ.)]. 

σύµµεικτος, -η, -ο → σύµµικτος 
σύµµειξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η ανάµειξη 2. 
(γενικότ.) η ένωση δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων σε ενιαίο σύνολο 
ΣΥΝ. συνένωση. 

συµµερίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συµµερίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. κατα-
νοώ, βιώνω από κοινού, µετέχω µαζί (µε άλλον/άλλους) σε (κάτι): ~ 
την αγωνία | τις ανησυχίες | τις επιφυλάξεις | τον πόνο | την οργή κά-
ποιου || ~ την κούραση σου, αλλά πρέπει να συνεχίσουµε την προ-
σπάθεια 2. συµφωνώ µε (κάτι): δεν ~ τη γνώµη σου, αλλά θα τη λά-
βω υπ'όψιν µου || ~ τις απόψεις/ τις πεποιθήσεις κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- + µερίζω | -οµαι < µέρος]. 

συµµεταβολή (η) η παράλληλη µεταβολή δύο ή περισσότερων κα-
ταστάσεων. 
[ΕΤΥΜ < «ΡΧ· ουµµεταβάλλω < συµ- (< συν-) + µεταβάλλω (πβ. µε-
ταβάλλω - µεταβολή)]. 

συµµετέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµµετείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται 
κ. ως αόρ.), αόρ. συµµετέσχον, -ες, -ε... (να/θα συµµετάσχω)} (+σε) 1. 
(α) µετέχω από κοινού σε (κάτι) µε άλλον: ~ σε προσπάθεια | συ-
ζήτηση | σύσκεψη || ~ ενεργά στα κοινά || ~ στις εξετάσεις | στα κέρδη 
τής επιχείρησης | σε ένα παιχνίδι | σε µια εκδήλωση ΣΥΝ. παίρνω 
µέρος ΑΝΤ. απέχω (β) (η µτχ. συµµετέχων, -ούσα, -ον) αυτός που συµ-
µετέχει: οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό || τα ονόµατα των συµµε-
τεχόντων στο έργο 2. βιώνω το ίδιο συναίσθηµα µαζί µε άλλον: ~ 
στους πόνους | στις χαρές κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

συµµετοχή (η) 1. το να συµµετέχει κανείς σε (κάτι): διαπραγµατεύεται 
τη - του στην κυβέρνηση || δηλώνω ~ στον διαγωνισµό | σε έναν 
αγώνα | σε εξετάσεις || άµεση ~ στις διαδικασίες εκλογής ΑΝΤ. αποχή- 
ΦΡ. φιλική συµµετοχή η συµµετοχή γνωστού συνήθ. προσώπου σε 
εκποµπή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική ή σε µουσική παραγωγή 2. (συ-
νεκδ.) όποιος ή ό,τι συµµετέχει σε κάτι, καθώς και αυτό µε το οποίο 
κανείς αντιπροσωπεύεται σε κοινή προσπάθεια, εκδήλωση, εξέταση 
κ.λπ.: το σχέδιο του ήταν µία από τις καλύτερες | αξιολογότερες ~ 
στον διαγωνισµό || η νεαρή τραγουδίστρια ήταν από τις ~ που ξεχώ-
ρισαν | που ευνοήθηκαν από την κριτική επιτροπή || η ταινία τού Θ. 
Αγγελόπουλου αποτελεί την επίσηµη - τής Ελλάδας στο φετινό Φε-
στιβάλ των Καννών ΣΥΝ. υποψηφιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω, έχω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συµµετέχω]. 

συµµετοχικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συµµετοχή 
2. αυτός που βασίζεται στη συµµετοχή ή προκύπτει από αυτήν: ~ 
διαδικασίες. — συµµετοχικά επίρρ., συµµετοχικότητα (η). 

συµµέτοχος, -η, -ο αυτός που συµµετέχει ή συµβάλλει σε κάτι µαζί µε 
άλλον/άλλους, που συνεργάζεται µε άλλους για συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα: γίνοµαι ~ σε ένα έγκληµα | στα κέρδη τής επιχείρησης || 
είµαστε όλοι συµµέτοχοι στην εικόνα διαλύσεως που παρουσιάζει η 
χώρα ΑΝΤ. αµέτοχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συµµετέχω]. 

συµµετρία (η) [αρχ.] {συµµετριών} 1. η διάταξη των µερών ενός όλου 
µε τρόπο που να αντιστοιχεί το καθένα στο οµόλογο του µε σχέση 
ισότητας (στο µήκος, το πλάτος, το ύψος), π.χ. να µην είναι το ένα χέρι 
πιο κοντό από το άλλο, το ένα µάτι πιο ψηλά από το άλλο, το πα-
ράθυρο τής κάτω σειράς να είναι στην ίδια ευθεία µε το αντίστοιχο 
τής πάνω σειράς κ.λπ.: αυτό το κτήριο χαρακτηρίζεται από - || το σώ-
µα του έχει ~ || το φιλοσοφικό του σύστηµα διακρίνεται για την τέλεια 
- του 2. ΒΙΟΛ. η αντιστοιχία οργάνων ή τµηµάτων τού σώµατος ως 
προς νοητό άξονα, επίπεδο ή σηµείο, λ.χ. στα ελεύθερα ζώα η 
αντιστοιχία δεξιάς και αριστερής πλευράς (αµφίπλευρη συµµετρία): 
ακτινωτή ~ (στους αχινούς, στις θαλάσσιες ανεµώνες) 3. ΓΕΩΜ. Ο µε-
τασχηµατισµός (απεικόνιση) µε τον οποίο σε ένα σχήµα ή στερεό 
απεικονίζουµε ένα ίσο σχήµα µε τη βοήθεια ενός σηµείου (κέντρο 
συµµετρίας), µιας ευθείας (άξονας συµµετρίας) ή ενός επιπέδου (επί-
πεδο συµµετρίας): το κέντρο ενός κύκλου είναι κέντρο συµµετρίας 
τού κύκλου. 

συµµετρία - αρµονία - αναλογία - ισορροπία. Κοινό χαρακτηρι-
στικό των σηµασιών αυτών των λέξεων είναι ότι προϋποθέτουν 
την έννοια τής ισότητας | ανισότητας και τής οµοιότητας | δια-
φοράς. Η συµµετρία (των στοιχείων ενός αρχιτεκτονήµατος) δη- 

λώνει κατά βάσιν σχέση ισότητας (ισοϋψή, ισοπαχή, ισοµετρικά 
κ.λπ. στοιχεία). Όταν η σχέση αυτή διαταράσσεται, τότε προκύπτει 
ασυµµετρία. Η σύνθεση στοιχείων που συνιστούν οµοιότητες ή 
και διαφορές, ισότητες ή και ανισότητες, κατά τρόπον που να αί-
ρονται οι αντιθέσεις σε σύνθεση, συνιστά την αρµονία. Η αρµονία 
οδηγεί στην τάξη µέσα από τη σύνθεση αίροντας το χάος, είναι δε 
µια βαθύτερη εσωτερική ποιοτική σχέση έξω από κάθε ποσοτική 
εξίσωση. Σχέσεις αρµονίας αναπτύσσονται κατεξοχήν στις καλές 
τέχνες, στη φύση, καθώς και στον χώρο των ιδεών και τού πνεύ-
µατος. Η αναλογία δηλώνει τον «σταθερό λόγο», την αντιστοιχία 
ανάµεσα στα µέρη που συνιστούν ένα σύνολο, σταθερές δηλ. σχέ-
σεις ισότητας ή και ανισότητας, που έχουν όµως κανονικό και ιδι-
αίτερο χαρακτήρα. Μπορεί κανείς να µιλάει για αναλογία δύο συ-
στηµάτων, αναλογία στις διαστάσεις, στις σχέσεις κ.λπ. Στον χώρο 
τής πολιτικής, τής κοινωνίας, τής οικονοµίας κ.τ.ό. γίνεται συχνά 
λόγος για ισορροπία. Με την ισορροπία εξισώνονται αντίπαλες ή 
αντίρροπες δυνάµεις. Τις περισσότερες φορές η ισορροπία είναι 
εξισορρόπηση (ποσοτική, αριθµητική κ.λπ.) των διαφορών και όχι 
άρση αυτών. 

συµµετρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χαρακτηρίζεται από συµµε-
τρία, που έχει αρµονικές αναλογίες: ~ ανάπτυξη | διάταξη των κτι-
σµάτων στον χώρο || - χαρακτηριστικά ενός προσώπου ΑΝΤ. ασύµµε-
τρος. — συµµετρικ-ά | -ως [1860] επίρρ., συµµετρικότητα (η). 

σύµµετρος, -η, -ο 1. συµµετρικός (βλ.λ.) ΑΝΤ. ασύµµετρος 2. αυτός 
που έχει τη σωστή αντιστοιχία προς κάτι άλλο, χωρίς να υστερεί 
έναντι αυτού ή να καθίσταται υπερβολικός: η - ανάπτυξη τού πνευ-
µατικού προς τον υλικό βίο. — σύµµετρα | συµµέτρως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρλ- < συν- + -µετρος < µέτρον]. 

συµµιγής, -ής, -ές {συµµιγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που προκύπτει 
από τυχαία ανάµειξη στοιχείων, που έχει µπερδεµένη σύσταση ΑΝΤ. 
αµιγής · 2. ΜΑθ. συµµιγής αριθµός αριθµός που αποτελείται από 
δύο ή περισσότερα τµήµατα σε διαφορετικές µονάδες µετρήσεως, οι 
οποίες αναφέρονται στο ίδιο φυσικό µέγεθος, λ.χ. ο αριθµός 2 ώρες 
και 30'r\ 3 χρόνια, 2 µήνες και 14 ηµέρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ελ-
λιπής. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < θ. συµµιγ- τού ρ. συµµείγνυµι | -ύω (βλ.λ.). o µαθ. όρ. 
συµµιγής αριθµός αποδίδει το γαλλ. nombre complexe], 

σύµµικτος, -η, -ο αυτός που προκύπτει από τη σύµµειξη δύο ή πε-
ρισσοτέρων στοιχείων: ~ πλήθος ΣΥΝ. αναµεµειγµένος, ανάµικτος, µι-
κτός, ανακατωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολογία. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
συµµ(ε)ίγνυµι | -ύω (πβ. κ. µικτός)]. 

συµµορία (η) {συµµοριών} 1. οµάδα κακοποιών, ληστών (γενικότ.) 
κάθε οργανωµένο σύνολο ατόµων µε κοινή και παράνοµη δράση: ξε-
καθάρισµα λογιαριασµών µεταξύ αντίπαλων ~ || αδίστακτη ~ µαφιό-
ζων ΣΥΝ. σπείρα 2. ΝΟΜ. σύσταση και συµµορία (συνήθ. προφορ. σύ-
σταση συµµορίας) αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος συµφωνεί 
µε άλλον να διαπράξουν ορισµένο κακούργηµα ή πληµµέληµα ή ενώ-
νεται µε άλλον για την διάπραξη περισσότερων κακουργηµάτων ή 
πληµµεληµάτων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φορολογική τάξη των αρχ. Αθηναίων - τµή-
µα τού στρατού ή τού στόλου», < σύµµορος < συν- + -µορος < µόρα 
«υποδιαίρεση τού στρατού», ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. µέρ- (βλ. λ. µέ-
ρος). Ήδη στον Ιουστινιανό απαντά η σηµ. τής κλειστής οµάδας συµ-
φερόντων, λ.χ. των γιατρών (ai 'Ασκληπιού συµµορίαι), ενώ στους 
εκκλησ. συγγραφείς η λ. απέκτησε κακόσηµη χροιά, αναφερόµενη σε 
οµάδες αιρετικών]. 

συµµορίτης (ο) [µτγν.] {συµµοριτών}, συµµορίτισσα (η) {συµµο-
ριτισσών) 1. (γενικά) το µέλος συµµορίας 2. (στον Εµφύλιο, κατά την 
τότε κυβερνητική πλευρά-µειωτ.) µέλος τού ∆ηµοκρατικού Στρατού, 
κοµουνιστής αντάρτης. — συµµορίτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύ-
λιος. 

συµµοριτισµός (ο) (περιληπτ.) το σύνολο των ενεργών συµµοριών, 
καθώς και η δράση που αναπτύσσουν. 

συµµοριτσπολεµος (ο) {συµµοριτοπολέµ-ου | -ων, -ους} 1. (γενικά) 
ένοπλη σύγκρουση µε συµµορίες ή µεταξύ συµµοριών 2. (κατά την 
τότε κυβερνητική πλευρά-µειωτ.) ο εµφύλιος πόλεµος τού 1946-49 
(δηλ. µεταξύ των «συµµοριτών» - κοµουνιστών, µελών τού ∆ηµοκρα-
τικού Στρατού, και τού Εθνικού Στρατού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. 

συµµορφώνω ρ. µετβ. {συµµόρφω-σα, -θηκα (λογ. συνεµορφώθην, -
ης, -η...), -µένος} 1. (κυριολ.-σπάν.) ταιριάζω κάτι µε κάτι άλλο, τα 
κάνω να συµφωνούν: πρέπει να συµµορφώσουµε τη νοµοθεσία µας 
προς τα νέα δεδοµένα 2. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να πειθαρχήσει, να 
συµπεριφέρεται σωστά: για να τον συµµορφώσω, θα γίνω πολύ αυ-
στηρός 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να δείχνει καλύτερος, διορθώνω 
την εµφάνιση, το περιεχόµενο, την ποιότητα του: ~ το τετράδιο | την 
έκθεση | το φόρεµα· (µεσοπαθ. συµµορφώνοµαι) 4. (µε | προς κάτι) 
προσαρµόζοµαι προς συγκεκριµένους κανόνες, δεδοµένα ή υποδεί-
ξεις: δεν µπορεί να συµµορφωθεί µε το πνεύµα τής νέας διοίκησης || ~ 
προς τις υποδείξεις τού γιατρού µου | τους νόµους | τις οδηγίες || οι 
δύο µαθητές προειδοποιήθηκαν ότι, αν δεν συµµορφωθούν, θα τιµω-
ρηθούν αυστηρά ΣΥΝ. πειθαρχώ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συµµορφοϋµαι (-όο-) < σύµµορφος < συν- + -µορφος < 
µορφή]. 

συµµόρφωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πει-
θάρχηση σε καθορισµένες αρχές, η προσαρµογή προς συγκεκριµέ-
νους κανόνες (από κάποιον που δεν τους τηρεί): η ~ όλων των υπαλ-
λήλων προς τους νέους κανονισµούς || ~ προς τις υποδείξεις | προς τις 
εντολές των ανωτέρων || το παράδειγµα αυτό να το θυµάστε προς 
γνώσιν και συµµόρφωσιν (για να ξέρετε και να φροντίζετε να δεί- 
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χνετε την πρέπουσα συµπεριφορά) || η ~ µιας χώρας προς τα διεθνή 
νόµιµα ΣΥΝ. υπακοή 2. (σπάν.) η διόρθωση τής εξωτερικής µορφής, 
τής εµφάνισης, τού περιεχοµένου κλπ.: η ~ ενός κειµένου | τής φού-
στας. — συµµορφωτικός, -ή, -ό [1834]. 

συµπαγής, -ής, -ές {συµπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· συµπαγέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που έχει αδιάσπαστη συνοχή, µεγάλη πυκνότητα: ~ 
µάζα | σώµα ΣΥΝ. στερεός, αρραγής ANT. χαλαρός 2. (µτφ.) αυτός που 
η συνοχή του εξασφαλίζεται από ισχυρούς και αδιασάλευτους δε-
σµούς: ~ συµµαχία | κόµµα | συνασπισµός | ενότητα || µε τη νέα του 
σύνθεση το κεντρικό επιτελείο γίνεται πολιτικά και οργανωτικά ~ και 
µαχητικό ΣΥΝ. άρρηκτος. — ουµπαγώς επίρρ. [1866]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + -παγής, από το θ. παγ- τού παθ. αορ. β' ε-
πάγ-ην, ρ. πήγ-νυ-µι (βλ. λ. πάγιος)]. 

συµπάθεια (η) [αρχ.] {συµπαθειών} 1. η βαθιά κατανόηση και συµ-
µετοχή στην ψυχική κατάσταση (κάποιου που πάσχει): έδειχνε ~ για 
τους φτωχούς και τους αδυνάτους || τον κοίταξε µε ~ αναλογιζόµενη 
το δράµα του ΣΥΝ. συµπόνια · 2. η σταθερή προτίµηση (σε κά-
ποιον/κάτι), η θετική προδιάθεση απέναντι του: έχει µεγάλη ~ στην 
κόρη του || δείχνει πάντα τη - του στο καλό κρασί και στις λεπτές 
γεύσεις ΣΥΝ. αγάπη, προτίµηση, ενδιαφέρον, ευµένεια ANT. αντιπά-
θεια, απέχθεια 3. η φιλική ή ερωτική έλξη (προς κάποιον/κάτι): ήταν 
φανερή η ~ της για τον Τάκη τον τελευταίο καιρό 4. (συνεκδ.) ο-
ποιοσδήποτε ή οτιδήποτε αποτελεί το αντικείµενο τού ενδιαφέρο-
ντος, τής προτίµησης (κάποιου): η Μαρίνα είναι η µεγάλη του ~ · 5. 
IATP. η κυρ. παθολογική µεταβολή σε όργανο τού σώµατος, που οφεί-
λεται σε βλάβη ή διαταραχή οµοίου οργάνου, λ.χ. τού άλλου µατιού, 
αφτιού κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυστυχισµένος. 

συµπάθεια: συνώνυµα. Η δήλωση συµπάθειας (ότι δηλ. συµπάσχει 
κανείς) σε κάποιον που υποφέρει αποτελεί βασική έννοια τής αν-
θρώπινης επικοινωνίας και οδηγεί στη χρήση συναισθηµατικά 
σχολιασµένων λέξεων (πβ. και την εξέλιξη που είχε η ελληνική λ. 
στην Αγγλική, οπού το sympathy σηµαίνει «συλλυπητήρια»!) Τέ-
τοιες λέξεις είναι πολλές στην Ελληνική και προέρχονται είτε από 
την έννοια τού «καίω» (> καηµένος, καψερός) είτε από την έν-
νοια τής «(κακής) µοίρας» (> κακοµοίρης, δυστυχής | δύστυχος, 
κακορίζικος) είτε από διάφορες έννοιες που υπέστησαν σηµασιο-
λογική εξέλιξη προς το σηµασιακό πεδίο τής συµπάθειας: δόλος > 
δό-λι-ος > δό-λιος (µε συµπροφορά τού -ιος)· «ερηµιά» > έρηµος | 
έρµος* «µαύρο χρώµα - πένθος | δυστυχία» > µαύρος- «φτώχια» > 
φτωχός και τουρκ. fukara «φτωχός» > φουκαράς | φουκαριάρης. 

συµπαθεκτοµή (η) η εκτοµή τµήµατος τού συµπαθητικού νευρικού 
συστήµατος για την πρόκληση αγγειοδιαστολής. Επίσης συµπαθε-
κτοµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sympathectomy]. 

συµπαθής, -ής, -ές {συµπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· συµπαθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που κερδίζει τη συµπάθεια των άλλων, που προκαλεί 
την ευµενή αντιµετώπιση, το θετικό ενδιαφέρον για το πρόσωπο του: 
µου είναι πολύ συµπαθής ως άνθρωπος και συνεργάτης || η κόρη σας 
είναι συµπαθέστατη ΣΥΝ. συµπαθητικός, αξιαγάπητος ΑΝΤ. αντιπα-
θής. — συµπαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που συγκινείται από αισθήµατα άλλων - 
αυτός µε τον οποίο ασκείται ισχυρή αµοιβαία επίδραση», < συν- + -
παθής, από το θ. παθ- τού παθ. αορ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω (πβ. κ. 
πάθ-ος)]. 

συµπαθητικοµιµητικός, -ή, -ό (ουσία) που µπορεί να εντείνει ή να 
µιµείται τη λειτουργία τού συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sympathomimetic]. 

συµπαθητικός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) ο συµπαθής (βλ.λ.) 2. αυτός που 
δηµιουργεί θετική προδιάθεση, που αντιµετωπίζεται µε συµπάθεια, 
που γίνεται ευχαρίστως αποδεκτός: πολύ - το σπιτάκι σας! || ~ φόρε-
µα | τραγούδι | χρώµα | χωριουδάκι 3. (ειδικότ.) µετριαστικό τού 
«ωραίος, όµορφος»: -Σου άρεσε η Μαίρη; -Συµπαθητική ήταν. || δεν 
είναι κανένας κούκλος, είναι ένας ~ νέος 4. ΙΑΤΡ. συµπαθητικό νευ-
ρικό σύστηµα τµήµα τού αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, που ξε-
κινά από τη θωρακική οσφυϊκή περιοχή τής σπονδυλικής στήλης και 
οι λειτουργίες του δρουν εξισορροπητικά προς αυτές τού παρασυ-
µπαθητικού (βλ.λ.) νευρικού συστήµατος, π.χ. αυξάνοντας τον ρυθµό 
των καρδιακών παλµών (ενώ το παρασυµπαθητικό τους µειώνει), την 
έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων κ.λπ. · 5. συµπαθητική µελάνη µε-
λάνη που έχει την ιδιότητα να εµφανίζεται στο χαρτί µετά από χη-
µική ή θερµική επεξεργασία. — συµπαθητικ-ά | -ώς επίρρ., συµπα-
θητικότητα (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ µτγν., 
αρχική σηµ. «συµπάσχων, συµπονετικός», < αρχ. συµπαθώ (-έω). o 
όρ. συµπαθητικό νευρικό σύστηµα αποτελεί απόδ. τού γαλλ. système 
nerveux sympathique]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. συµπαθητικός χρησιµοποιείται στην επικοινωνία ως 
λεκτική συµπεριφορά ευγένειας εκ µέρους τού οµιλητή. Όταν δηλ. 
θέλει να αποφύγει να χαρακτηρίσει κάτι/κάποιον ως «ωραίο | 
όµορφο», χρησιµοποιεί ευγενικά τον χαρακτηρισµό «συµπαθητι-
κός» µε τον οποίο µετριάζεται η διαφωνία και εµφανίζεται ως θε-
τικός χαρακτηρισµός: -Πώς σας φαίνεται το σπίτι | αυτοκίνητο | 
ντύσιµο | βιβλίο | άρθρο... µου; -Συµπαθητικό. Όµοια χρησιµοποι-
είται και το επίθ. χαριτωµένος: ∆εν είναι πολύ ωραία, αλλά είναι 
χαριτωµένη κοπέλα. 

συµπάθιο (το) (λαϊκ.) η συγγνώµη (βλ.λ.)· µόνο στη ΦΡ. µε το συµπά- 

θιο ως ευγενική δήλωση τού οµιλητή για κάτι που είπε ή πρόκειται 
να πει rat το οποίο φοβάται ότι µπορεί να είναι ενοχλητικό, δυσάρε-
στο ή προκλητικό (π.χ. η αναφορά σε λέξεις-ταµπού, σε βιολογικές 
λειτουργίες κ.λπ.): ~, αλλά κι η αφεντιά σου δεν πάει πίσω στα ψέ-
µατα! || µόλις τον είδα ξαφνικά µπροστά µου µες στο σκοτάδι, κα-
τουρήθηκα απ' τον φόβο µου, ~ || φάγαµε ένα ψάρι που µόλις το είχαν 
ψαρέψει, τόσο ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. συµπάθιον < αρχ. συµπαθώ 
(υποχωρητ.)]. 

συµπαθώ ρ. µετβ. {συµπαθείς κ. (λαϊκ.) -άς... | συµπάθ-ησα, -ιέµαι, -
ιούνται, -ήθηκα} 1. αντιµετωπίζω (κάποιον) µε συµπάθεια, αισθάνοµαι 
θετική προδιάθεση απέναντι σε (κάποιον/κάτι): τον συµπάθησε από 
την πρώτη φορά που τον είδε || συµπαθεί τους ανοιχτόκαρδους και 
γελαστούς ανθρώπους ΑΝΤ. αντιπαθώ 2. συµπαθών (ο) {συµπα-
θούντος, -α | -ων) (κυρ. για πολιτική ιδεολογία) αυτός που αντιµετω-
πίζει µε ευµενή διάθεση (κάποιον/κάτι), που διάκειται ευµενώς απέ-
ναντι σε (κάποιον/κάτι)· κυρ. παλαιότ. για τους ευµενώς διακειµέ-
νους προς την Αριστερά: θύµατα των διώξεων υπήρξαν όχι µόνον µέ-
λη τού Κ.Κ.Ε., αλλά και συµπαθούντες · 3. κατανοώ βαθιά, συναι-
σθάνοµαι τον πόνο, τη στενοχώρια (κάποιου), µετέχω στην ψυχική 
του κατάσταση: πάντα συµπαθούσε τους φτωχούς και αδυνάτους 
ΣΥΝ. συµπονώ, συµπάσχω 4. (λαϊκ.) δείχνω σε (κάποιον) κατανόηση, 
συγχωρώ (κάποιον): συµπάθα τον κι αν είπε µια κουβέντα παραπάνω 
|| συµπαθάτε µε~ δεν σας άκουσα 5. (αλληλοπαθ. συµπαθιέµαι, κυρ. 
στο γ' πληθ.) υπάρχει αµοιβαία συµπάθεια µεταξύ δύο ή περισ-
σοτέρων προσώπων: αυτοί οι δύο συµπαθιούνται || συµπαθήθηκαν 
από την πρώτη στιγµή. [ΕΤΥΜ < αρχ. συµπαθώ (-έω) < συµπαθής 
(βλ.λ.)]. 

συµπαιγνία (η) {συµπαιγνιών} το συνωµοτικό σχέδιο δύο ή περισ-
σοτέρων πλευρών για την εξαπάτηση, την παγίδευση, την κοροϊδία 
άλλου: κατήγγειλε ότι έπεσε θύµα συµπαιγνίας των ανταγωνιστών του 
ΣΥΝ. τέχνασµα· ΦΡ. (λόγ.) εκ συµπαιγνίας εξαπατώντας (κάποι-
ον/κάποιους), µε δόλο. [ΕΤΥΜ µτγν. < συν- + παιγνία < παίγνιον]. 

συµπαίκτης [µτγν.] κ. (λαϊκ.) συµπαίχτης (ο) {συµπαικτών}, συ-
µπαίκτρια [µτγν.] κ. (λαϊκ.) συµπαίχτρια (η) {συµπακτριών} 1. 
(λόγ.) πρόσωπο που µετέχει στο ίδιο παιχνίδι µε άλλον/άλλους: οι ~ 
του στο χαρτοπαίγνιο 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που παίζει στην ίδια 
οµάδα µε άλλον/άλλους: το νέο απόκτηµα τής οµάδας δήλωσε ανυ-
πόµονος να γνωρίσει τους - του. 

σύµπαν (το) {σύµπ-αντος | -αντα, -άντων} 1. ΑΣΤΡΟΝ. (α) η ολότητα 
τού χώρου, τού χρόνου και των αντικειµένων που υπάρχουν και 
υπήρξαν στον χώρο και τον χρόνο: η ύλη | η βαρύτητα | η µάζα | η δη-
µιουργία τού ~ (β) διαστολή τού σύµπαντος η διαρκής αύξηση των 
αποστάσεων µεταξύ των σηµείων τού συµπαντικού χώρου 2. (ως 
υπερβολή) η ανθρωπότητα, όλος ο κόσµος: εδώ χαλάει το ~ απ' τις 
αποκαλύψεις || διαµαρτύρεται το ~ || µερικοί νοµίζουν ότι είναι το κέ-
ντρο τού ~ 3. σύνολο συστηµατικά δοµηµένων εννοιών και ιδεών: το 
~ των µαθηµατικών || το ~ τής σκέψης του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στον Ισοκράτη µε τη βασική σηµ.), ουσιαστικοπ. 
ουδ. τού αρχ. επιθ. σύµπας, -ασα, -αν (βλ.λ.)]. 

συµπανηγυρίζω ρ. µετβ κ. αµετβ. [µτγν.] {συµπανηγύρισα} Φ 1. 
(µετβ.) πανηγυρίζω µαζί µε άλλον/άλλους: συµπανηγυρίσαµε όλοι τη 
νίκη στις εκλογές ΣΥΝ. συνεορτάζω ♦ 2. (αµετβ.) µετέχω µαζί µε άλ-
λον σε πανηγυρισµό. 

συµπαντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το σύµπαν. 
συµπαρόγω ρ. µετβ. {παρατ. συµπαρήγα | συµπαρήγαγα, συµπαρή-

χθην, -ης, -η...} παράγω κάτι σε συνεργασία µε άλλον/άλλους: «το νέο 
αεροσκάφος θα συµπαραχθεί από την ξένη εταιρεία και την Ε.Α.Β. 
στην Ελλάδα» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ παραλλήλως ή κατά µήκος», < συµ-
(< συν-) + παράγω. Η σηµερινή σηµ. κατά το νεότ. µετάφρ. δάνειο συ-
µπαραγωγή (βλ.λ.)]. 

συµπαραγωγή (η) [1859] η από κοινού παραγωγή- κυρ. η παραγωγή 
κινηµατογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικού υλικού από περισσότερες 
τής µίας χώρες: η ταινία είναι µια διεθνής ~ τής ΕΓ-1, τού γαλλικού 
TF-1 και τής ιταλικής RAI-2. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
coproduction]. 

συµπαραγωγός (ο/η) [1859] πρόσωπο που πραγµατοποιεί από κοινού 
µε άλλον/άλλους θεατρική, κινηµατογραφική ή τηλεοπτική πα-
ραγωγή: ~ τής εκποµπής | τής παράστασης || (ως επιθ.) ~ εταιρεία. 

συµπαραγωγός, -η, -ο (κυρ. για προϊόντα) αυτός που παράγεται από 
κοινού µε άλλα παράγωγα προϊόντα, που έχει την ίδια προέλευση µε 
αυτά. 

συµπαραδήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. η συν-
δήλωση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συµπαραδηλώ (-όω) «δηλώνω κάτι επ' ευκαιρία ενός 
άλλου» < συν- + πάρα- + δηλώ. Η λ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
connotation]. 

συµπαρασέρνω ρ. → συµπαρασύρω 
συµπαράσταση (η) [1893] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υλική ή 

κυρ. ηθική στήριξη και βοήθεια (κάποιου) σε προσπάθεια του ή σε 
δύσκολη γι' αυτόν περίσταση: έχει τη - όλης τής οικογένειας στο νέο 
του ξεκίνηµα || διεθνής | γενική ~ || η οµάδα θα έχει τη - των οπαδών 
της || σε ένδειξη συµπαράστασης προς τους απεργούς καθηγητές, µα-
θητές προχώρησαν σε καταλήψεις σχολείων ΣΥΝ. βοήθεια, υποστήριξη 
2. ΝΟΜ. δικαστική συµπαράσταση η κατάσταση στην οποία τίθεται 
µε δικαστική απόφαση κάποιο πρόσωπο κατά τη διάρκεια τής 
οποίας είτε είναι ανίκανο για µερικές ή για όλες τις δικαιοπραξίες 
(στερητική δικαστική συµπαράσταση) είτε απαιτείται η συναίνεση 
τού δικαστικού συµπαραστάτη (επικουρική δικαστική συµπαράστα- 
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ση) για την έγκυρη διενέργεια των δικαιοπραξιών. συµπαραστάτης (ο) 
{συµπαραστατών}, συµπαραστάτρια (η) 

{συµπαραστατριών} πρόσωπο που συµπαρίσταται (σε κάποιον): πολύτιµος | 
πιστός - κάποιου || ~ στα δύσκολα | στον αγώνα κάποιου 
ΣΥΝ. βοηθός, υποστηρικτής, (λόγ.) συνεπίκουρος. Επίσης (καθηµ.) συ-
µπαραστάτισσα (η). 

[ΕΤΥΜ, αρχ. < συµπαρίσταµαι (πβ. κ. παραστάτης)}. συµπαραστέκοµαι ρ. µετβ. 
αποθ. {συµπαραστάθηκα} προσφέρω συµπαράσταση: µου συµπαραστάθηκε στις 
δύσκολες ώρες που πέρασα || όλο το χωριό έσπευσε να συµπαρασταθεί στην 
άτυχη γυναίκα ΣΥΝ. συµπαρίσταµαι, παραστέκοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. συµπαρασύρω [µτγν.] κ. (λαϊκ.) συµπαρασέρνω ρ. µετβ. [συ-µπαρ-
έσυρα, -ασύρθηκα} παρασύρω (κάποιον/κάτι) µαζί µου: το δολάριο 
συµπαρέσυρε στην πτωτική του πορεία και άλλα νοµίσµατα ΣΥΝ. παρασύρω. 
συµπαράταξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η συµµετοχή 

(κάποιου) στην ίδια παράταξη µε άλλον/άλλους: για την επιτυχία τού σκοπού 
αυτού είναι αναγκαία η ~ όλων των υγιών δυνάµεων τού τόπου ΣΥΝ. 
συνεργασία, συµµαχία 2. (συνεκδ.) το σύνολο όσων συµπαρατάσσονται: 
ευρεία ~ || οι ισορροπίες µεταξύ των κοµµάτων στο εσωτερικό τής ~ είναι πολύ 
λεπτές. 

συµπαρατάσσοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συµπαρατά-χθηκα, -γµέ-νος} 1. 
µετέχω στην ίδια παράταξη µε άλλον/άλλους στον πόλεµο ή (µτφ.) τάσσοµαι 
υπέρ µιας πλευράς: ~ πάντα µε τους αδυνάτους || όταν είχε κριθεί πια ο 
πόλεµος, έσπευσε να συµπαραταχθεί µε τους νικητές ΣΥΝ. συνεργάζοµαι, 
συµµαχώ 2. ασπάζοµαι, γίνοµαι µέτοχος των απόψεων, των ιδεών κάποιου: ~ 
µε τους υποστηρικτές τού εκσυγχρονισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συµπαρεδρεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συνήθ. στη µτχ. συµπαρεδρεύων, -ούσα, -
ον} 1. κάθοµαι δίπλα (σε κάποιον) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. (για πλανήτη) βρίσκοµαι 
στην ίδια θέση µε άλλον. 

συµπαρίσταµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (συµπαρίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, 
παρατ. συµπαριστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | συµπαραστάθηκα} 
προσφέρω βοήθεια, συνήθ. ηθική υποστήριξη, συµπαραστέκοµαι: µου 
συµπαραστάθηκε όσο κανείς στις δύσκολες ώρες. 

συµπαροµαρτούντα (τα) όσα ακολουθούν ως συνέπειες, ως φυσικά 
επακόλουθα: αν δεν ακολουθηθεί σκληρή πολιτική λιτότητας, θα ανέβει ο 
πληθωρισµός, θα µεγαλώσει το δηµόσιο χρέος, γενικά θα κλονιστεί η οικονοµία 
µας µε όλα τα ~ ΣΥΝ. παρεπόµενα, συνέπειες, παρακολουθήµατα. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. τ. τού αρχ. συµπαροµαρτώ (-έω) < συν- + παρ(α)- + όµαρτώ 
«συνοδεύω, συναντώ, επακολουθώ». Το αρχ. όµαρτώ (-έω) αποτελεί παράλλ. 
τ. τού άµαρτώ (ίδια σηµ.), προφανώς υπό την επί-δρ. των λ. όµός, οµού, καθώς 
και τού οµορρίζου όµηρος (βλ.λ.). Σε ό,τι αφορά το ρ. άµαρτώ (-έω), 
πρόκειται για συνθ. από το επίρρ. άµα και τη ρίζα άρ- τού ρ. άραρίσκω (βλ. λ. 
αριθµός). Στην ίδια ετυµολ. οικογένεια ανήκει και η «γλώσσα» τού Ησυχίου 
οµηρεν εγγυάται, ακολουθεί]. 

ουµπαρουσιαζω ρ. µετβ. [συµπαρουσιάσ-α, -τηκα (λόγ. -σθηκα)} παρουσιάζω 
(κάτι) από κοινού (µε άλλον): στο εξής θα συµπαρου-σιάζουν το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων. 

συµπαρουσιαστής (ο), συµπαρουσιάστρια (η) (συµπαρουσια-στριών} το 
πρόσωπο που από κοινού µε άλλο παρουσιάζει εκποµπή ή εκδήλωση: ο ~ της 
στο ψυχαγωγικό πρόγραµµα/ στον τηλεοπτικό µαραθώνιο θα είναι ο γνωστός 
σταρ. 

σύµπας, -ασα, -αν {σύµπ-αντος, -αντα | -άντων (θηλ. -ασών)} (λόγ.) 1. 
ολόκληρος, χωρίς εξαιρέσεις: σύµπασα η πανεπιστηµιακή κοινότητα απέρριψε 
τα νέα µέτρα || σύµπασα η χώρα πανηγυρίζει τη µεγάλη νίκη || το γεγονός 
συγκλόνισε τον σύµπαντα κόσµο ΣΥΝ. όλος 2. σύµπαν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + πάς (βλ.λ.)]. 

συµπάσχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπασχον µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
συµµετέχω στην ψυχική κατάσταση κάποιου που υποφέρει: ο θεατής 
συµπάσχει µε τα πρόσωπα τής τραγωδίας ώς την τελική κάθαρση 2. 
συµµερίζοµαι τον πόνο κάποιου, κατανοώ την ψυχική του κατάσταση: 
συµπάσχουµε όλοι στο δράµα του, αλλά αδυνατούµε να παρέµβουµε 
ΣΥΝ.συµπονώ, συµπαθώ. 

συµπατριώτης (ο) [µτγν.] (συµπατριωτών), συµπατριώτισσα (η) [1826] 
{δύσχρ. συµπατριωτισσών} 1. πρόσωπο που κατάγεται από την ίδια πατρίδα 
µε άλλον: είναι γνωστός στο εξωτερικό, αλλά όχι στους - του 2. πρόσωπο που 
µένει στον ίδιο τόπο, που προέρχεται από την ίδια πόλη, το ίδιο χωριό µε 
κάποιον: βρήκε έναν - του απ' το νησί. 

συµπεθερα (η) [µεσν.] [συµπεθερών} 1. καθεµιά από τις µητέρες ενός 
ζευγαριού (είτε τού γαµπρού είτε τής νύφης) ως προς τη µεταξύ τους σχέση 2. 
(γενικά) καθεµιά από τις εξ αγχιστείας συγγενείς: πάντρεψαν τα εγγόνια τους 
κι έγιναν συµπεθέρες. 

συµπεθεριά (η) → συµπεθεριό 
συµπεθεριάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {συµπεθέριασα} γίνοµαι συµπέθε-ρος: µε τον 

γάµο των παιδιών µας θα συµπεθεριάσουµε- ΦΡ. (παροιµ.) αν δεν ταιριάζαµε, 
δεν θα συµπεθεριάζαµε οι επιλογές που ο καθένας κάνει στις συναναστροφές 
του είναι αυτές που τελικά του ταιριάζουν και τον αντιπροσωπεύουν. Επίσης 
συµπεθερεύω 

συµπεθεριάσµατα (τα) {συµπεθεριασµάτων} η διαδικασία συνεννοήσεως δύο 
οικογενειών, ωσότου γίνουν συµπέθεροι, µέχρι να γίνει ο γάµος των παιδιών 
τους. 

συµπεθερικός, -ή, -ό κ. συµπεθέρικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους 
συµπεθέρους 2. συµπεθερικά (τα) οι συµπέθεροι, οι εξ αγχιστείας συγγενείς. 

συµπεθεριό (το) 1. η συγγενική σχέση µεταξύ συµπεθερών. η εξ αγ- 

χιστείας συγγένεια προσώπων 2. (συνεκδ.) η συµφωνία γάµου, ύστερα από τη 
µεσολάβηση τρίτου, µεταξύ δύο οικογενειών ΣΥΝ. συνοικέσιο, προξενιό 3. 
(περιληπτ.) όλοι µαζί οι συµπέθεροι, οι γονείς και συγγενείς τού ζεύγους. 
Επίσης συµπεθεριά (η) [µεσν.]. συµπέθερος (ο) [µεσν.] {συµπεθέρ-ου | -ων, -
ους} 1. καθένας από τους πατέρες έγγαµου ζευγαριού (είτε τού γαµπρού είτε 
τής νύφης) ως προς τη µεταξύ τους σχέση 2. (γενικά) κάθε εξ αγχιστείας συγγε-
νής (κάποιου/κάποιας). συµπεραίνω ρ. µετβ. {συµπέρανα (λόγ. συνεπέρανα)} 
καταλήγω σε συµπέρασµα επεξεργαζόµενος µε τη λογική ορισµένα δεδοµένα: 
πολιτικοί αναλυτές συµπέραναν από τις δηλώσεις του ότι επίκειται παραίτηση του 
|| οι αντιδράσεις του είναι τόσο αντιφατικές, που δεν ξέρω τι να συµπεράνω! 
ΣΥΝ. συνάγω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εκπληρώνω σε συνεργασία µε κάποιον ή σε 
συνδυασµό µε κάτι άλλο», < συν- + περαίνω < πέρας (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. 
ήδη άρχ.]. συµπέρασµα (το) [αρχ.] [συµπεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η λογική 
κατάληξη ενός συλλογισµού· κάθε πρόταση | κρίση στην οποία φθάνει κανείς 
επεξεργαζόµενος λογικά διάφορα δεδοµένα ή προτάσεις: καταλήγω σε | βγάζω | 
συνάγω ~ || εύκολο | εύλογο | αυθαίρετο | βιαστικό | αξιόπιστο | αµερόληπτο ~ 2. 
(ειδικότ.) το τελικό πόρισµα επίσηµης εκδήλωσης, συνάντησης ή έρευνας: 
αναφέροµαι στα - ενός συνεδρίου || συνόψισε τα ~ τής δηµοσκόπησης || ποιο είναι 
το ~ απ' όλη αυτή την υπόθεση; συµπερασµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το συµπέρασµα: ~ διαπίστωση | κρίση 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
συµπερασµατικός σύνδεσµος ο σύνδεσµος ώστε, ο οποίος εισάγει 
συµπερασµατικές προτάσεις (β) συµπερασµατική πρόταση η πρόταση που 
περιέχει το συµπέρασµα (το αποτέλεσµα, την κατάληξη). — συµπερασµατικ-ά | 
-ώς [αρχ.] επίρρ. συµπερασµός (ο) [µτγν.] το συµπέρασµα, η υπόθεση, εικασία- 
στη ΦΡ. κατά συµπερασµό σύµφωνα µε την υποκειµενική γνώµη ή µε την 
υπόθεση που επιχειρεί κάποιος ΣΥΝ. κατ' εικασία. συµπεριλαµβάνω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {συµπεριέλ-αβα, -ήφθην, -ης, -η... (µτχ. συµπεριληφθείς, -είσα, -έν)} 1. 
περιλαµβάνω (κάποιον/κάτι) στο ίδιο σύνολο µαζί ή συγχρόνως µε κάποιον/κάτι 
άλλο: στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και µετακίνησης || δεν 
συµπεριλαµβάνεται στην αρχική πεντάδα τού αγώνα 2. (η γεν. τής µτχ. συ-
µπεριλαµβανοµένου, -ης, -ου) (+γεν.) χωρίς να αφαιρεθεί, µαζί µε: κοστίζει 
12.000 δρχ. ~ τού Φ.Π.Α. || οι ήπειροι είναι πέντε, µη συµπεριλαµβανοµένης τής 
Ανταρκτικής. — συµπερίληψη (η) [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιλαµβάνω. 
συµπεριφέροµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συµπεριφέρθηκα} 1. έχω συγκεκριµένη 
συµπεριφορά, τρόπο αντιµετώπισης των άλλων, διαγωγή απέναντι σε (κάποιον): 
συµπεριφέρεται σε όλους µε την ίδια ευγένεια 2. (ειδικότ. αρνητ.) έχω τη σωστή, 
αρµόζουσα συµπεριφορά απέναντι σε κάποιον: σωστός αγροίκος· δεν ξέρει 
στοιχειωδώς να συµπεριφερθεί και να µιλήσει 3. (για υλικά) αντιδρώ µε 
συγκεκριµένο τρόπο σε δεδοµένες συνθήκες κατά τη λειτουργία, τη χρήση µου: 
τα λάστιχα αυτά συµπεριφέρονται µε µεγάλη αξιοπιστία ακόµα και σε βρεγµένο 
δρόµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική σηµ. «περιφέροµαι µαζί», < συν- (βλ.λ.) + περιφέροµαι. 
Στη Μτγν. Ελληνική απαντούν επίσης οι σηµ. «συνδέοµαι, σχετίζοµαι µε 
κάποιον» και «προσαρµόζω τη διαγωγή µου σε συγκεκριµένο πρότυπο ή 
ανάγκη». Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη συναντούµε και στο παράγ. 
συµπεριφορά]. συµπεριφορά (η) [µτγν.] 1. (α) ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος 
αντιµετωπίζει τους άλλους: η ~ του απέναντι στους γονείς του δείχνει άνθρωπο 
αχάριστο || προσβλητική | φιλική | αποκλίνουσα | αντικοινωνική - ΣΥΝ. τρόπος | 
τρόποι (β) (στον πληθ.) µορφές συµπεριφοράς: αναθεωρούν προηγούµενες 
αντιλήψεις και συµπεριφορές 2. (ειδικότ.) η σωστή ή αρµόζουσα αντίδραση 
κάποιου σε συγκεκριµένες κοινωνικές περιστάσεις: δεν είναι - αυτή, να µη 
σέβεσαι τους µεγαλύτερους σου! 3. το σύνολο των χαρακτηριστικών ενεργειών 
ατόµου ή ζώου, ο συγκεκριµένος τρόπος αντίδρασης του σε εξωτερικά ή εσωτε-
ρικά ερεθίσµατα: προγαµιαία | αναπαραγωγική | τροφική - (για τη λήψη τής 
τροφής) 4. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο επενεργεί ή αντιδρά συγκεκριµένο 
υλικό υπό δεδοµένες συνθήκες ή σε συγκεκριµένη χρήση: η - των τροχών σε 
απότοµες στροφές. — συµπεριφορικός, -ή, -ό. συµπεριφορισµός (ο) κάθε 
θεωρία ή αντίληψη κατά την οποία η ψυχολογία ενός υποκειµένου µελετάται µε 
ακρίβεια µόνο µέσω τής εξέτασης και τής ανάλυσης τής συµπεριφοράς του, η 
οποία µπορεί να παρατηρηθεί και να προσδιοριστεί αντικειµενικά και όχι µέσω 
τής διατύπωσης υποκειµενικών κρίσεων ΣΥΝ. µπιχεβιορισµός. — συ-
µπεριφοριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. behaviourism]. συµπεριφοριστής   (ο),   
συµπερκρορίστρια   (η)   {συµπεριφορι-στριών) οπαδός τού συµπεριφορισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. behaviourist]. συµπηννύω ρ. µετβ. 
{συνέπηξα} (λόγ.) 1. κάνω (κάτι) σταθερό και συµπαγές στερεώνοντας σφιχτά 
µαζί τα τµήµατα του 2. (µτφ.) ιδρύω, συγκροτώ: συνέπηξαν εθνική εταιρεία για 
την ανεξαρτησία τής χώρας || συνέπηξαν συµµαχία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπήγνυµι | -ύω < συν- + πήγνυµι | πηγνύω (βλ. κ. πήζω)]. ' 
σύµπηκτος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει πηκτή σύσταση, που 
έχει πήξει: ~ γάλα ΣΥΝ. πηχτός 2. (µτφ.) αυτός που έχει µεγάλη πυκνότητα, 
συνοχή, που τα µέλη του συνδέονται γερά µεταξύ τους σε αδιάσπαστο σύνολο. 



σύµπηξη 1689 συµπληρώνω 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < συµπήγνυµι | -ύω (βλ.λ.)]. 
σύµπηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} (λόγ.) 1. η σταθεροποίηση και η 

στερέωση των τµηµάτων ενός συνόλου, ώστε να είναι συµπαγές 2. (µτφ.) η 
συγκρότηση, η σύσταση οργανωµένου συνόλου: η ~ κόµµατος | εταιρείας | 
συλλόγου | συνασπισµού ΣΥΝ. ίδρυση, οργάνωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. σύµπηξις < 
συµπήγνυµι | -ύω (πβ. κ. πήξις)]. 

συµπιέζω ρ. µετβ. {συµπίεσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. περιορίζω τις 
διαστάσεις (σώµατος) ασκώντας πίεση σε αυτό, συρρικνώνοντας τον όγκο του 
2. περιορίζω: ~ τις δηµόσιες δαπάνες || ~ τους µισθούς | τις συντάξεις 3. 
ΠΛΗΡΟΦ. κάνω συµπίεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπιέζω < συν- (βλ.λ.) + 
πιέζω, o όρος τής πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. compress]. 

συµπίεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η άσκηση πίεσης (σε ένα 
σώµα), ώστε να περιορίζονται οι διαστάσεις του: η ~ τού περιεχοµένου ενός 
σωλήνα µε έµβολο 2. ο περιορισµός τού όγκου ενός σώµατος µε ειδική 
θερµοδυναµική διεργασία, µε άσκηση µηχανικής πίεσης ή µε έκθεση τού 
σώµατος σε συγκεκριµένη ηλεκτροµαγνητική διάταξη 3. ΠΛΗΡΟΦ. η µέθοδος 
µε την οποία µειώνεται το µέγεθος των ψηφιακών δεδοµένων 4. εφαρµογή 
αυστηρότερων, πιο στενών ορίων η µείωση: ~ πιστώσεων | ελλειµµάτων | 
δαπανών ΣΥΝ. περιορισµός. [ΕΤΥΜ < αρχ. συµπίεσις < συµπιέζω, o όρος τής 
πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. compression]. 

συµπιεστής (ο) 1. µηχάνηµα για τη συµπίεση αερίων ANT. αποσυµπιεστής 2. 
(ειδικότ.) µηχανική διάταξη για τη διατήρηση τού κυκλώµατος ψύξεως ενός 
πυρηνικού αντιδραστήρα σε σταθερή πίεση. Επίσης συµπιεστήρας (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. compressor]. 

συµπιεστικός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συµπίεση: ~ 
διαδικασία 2. αυτός που προκαλεί συµπίεση: ~ θάλαµος | συσκευή. — 
συµπιεστικ-ά | -ώς επίρρ. 

συµπιεστός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που έχει συµπιεστεί ΣΥΝ. συµπιεσµένος 2. 
αυτός που µπορεί να υποστεί συµπίεση: ~ αέρια 3. ΦΥΣ. συµπιεστό (το) η 
συµπιεστότητα (βλ.λ.). 

συµπιεστότητα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΦΥΣ. η ικανότητα φυσικών σωµάτων να 
συµπιέζονται, να µειώνεται ο όγκος τους µε την άσκηση µηχανικής πίεσης 
ΣΥΝ. συµπιεστό (το). 

συµπίληµα (το) {συµπιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οτιδήποτε προκύπτει 
από την ανάµειξη ετερόκλιτων στοιχείων: ~ ιδεών 2. (ειδικότ.) το κείµενο που 
προκύπτει από την κυρ. άτεχνη συνένωση διαφορετικών ετερογενών 
αποσπασµάτων: το νέο πρόγραµµα είναι ένα πρόχειρο ~ παλαιότερων θέσεων 
και προτάσεων τού κόµµατος ΣΥΝ. σύµφυρµα, συνονθύλευµα. [ΕΤΥΜ. µ.εσν. 
< αρχ. συµπιλώ (βλ.λ.)]. 

συµπιλώ ρ. µετβ. {συµπιλείς...} (λόγ.) 1. δηµιουργώ (κάτι) συνενώνοντας 
διάφορα ανοµοιογενή συστατικά 2. (ειδικότ.) συντάσσω (κείµενο) 
παραθέτοντας διαφορετικής προελεύσεως αποσπάσµατα. — συ-µπίληση (η) 
[αρχ.], συµπιλητής (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπιλώ (-έω) «συµπιέζω, στρυµώχνω» < συν- + πιλώ (-
έω)«συµπιέζω, στραγγίζω» < πίλος (βλ.λ.)]. 

συµπίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συνήπια} (σπάν.) ♦ 1. (µετβ.) πίνω (κάτι) 
µαζί µε κάποιον/κάποιους ♦ 2. (αµετβ.) πίνω µαζί µε άλλους σε µια 
περίσταση. 

συµπίπτω ρ. αµετβ. {συνέπεσα} 1. εφαρµόζω, εφάπτοµαι: τα σχέδια στις 
διαφάνειες συµπίπτουν απολύτως µε το πρωτότυπο 2. (κατ' επέ-κτ.) έρχοµαι σε 
πλήρη αντιστοιχία ή συµφωνία µε (κάτι/κάποιον), συµφωνώ: οι δύο εκθέσεις 
συµπίπτουν σε πολλές επισηµάνσεις || η κατάθεση του συµπίπτει µε την εκδοχή 
τού κατηγορουµένου || οι απόψεις | οι προτάσεις τους συµπίπτουν 3. προκύπτω, 
εκδηλώνοµαι ή συµβαίνω ταυτοχρόνως µε κάτι άλλο: καθυστερούσαν τη 
συνεδρίαση, για να συµπέσει µε την επέτειο τής ιδρύσεως τού κόµµατος 4. 
(απρόσ. συµπίπτει) συµβαίνει, σηµειώνεται ως γεγονός: ~ πάντα να λείπω, 
όταν τηλεφωνεί ΣΥΝ. τυχαίνει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + πίπτω (βλ.λ.)]. 

συµπλακω (να/θα) ρ. → συµπλέκω 
σύµπλεγµα (το) {συµπλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε πολύπλοκη ή 

µπερδεµένη ένωση ή συναρµολόγηση συνδεδεµένων πραγµάτων, µερών, 
µονάδων κ.λπ., που απαρτίζουν σύνολο: ~ κτισµάτων 2. (γενικά) κάθε ένωση 
ανεξάρτητων στοιχείων σε ενιαίο σύνολο: ~ συµφώνων || οι Β. Σποράδες είναι 
νησιωτικό ~ 3. (στη γλυπτική και τη ζωγραφική) παράσταση δύο ή 
περισσοτέρων προσώπων, ζώων ή φυτών περιπλεγµένων ή συνδεδεµένων σε 
ένα σύνολο: το ~ τού Λαοκόοντα 4. δύο ή περισσότερα κεφαλαία γράµµατα 
συνδεδεµένα σε ενιαία, κυρ. καλ-λιγραφική, παράσταση ως µονόγραµµα 5. 
κάθε οργανωµένο, τεχνητό ή φυσικό δίκτυο δρόµων, σιδηροδροµικών 
γραµµών, καναλιών, αγωγών κ.λπ. 6. ΨΥΧΟΛ. σύνολο αλληλοσυνδεσµένων, 
συναισθηµατικά φορτισµένων ιδεών, επιθυµιών και παρορµήσεων, που µπορεί 
να είναι ολικώς ή µερικώς καταπιεσµένες, αλλά επηρεάζουν τις αντιλήψεις, 
τις σχέσεις και τη συµπεριφορά τού ατόµου: ~ κατωτερότητας/ ανωτερότητας | 
τής Ηλέκτρας || οιδιπόδειο ~ ΣΥΝ. κόµπλεξ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συµπλέκω, o 
ψυχολ. όρ. αποδίδει το γερµ. Komplex, τού οποίου το λατ. έτυµον complexus 
(< p. complicere «συµπλέκω») παρουσιάζει όµοιο σχηµατισµό µε την 
Ελληνική]. 

συµπλεγµατικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που σχετίζεται µε σύµπλεγµα 2. (λόγ. 
για πρόσ.) αυτός που η συµπεριφορά του φανερώνει και εκδηλώνεται µε βάση 
τα ψυχολογικά του συµπλέγµατα, ιδ. το αίσθηµα µειονεξίας του απέναντι 
στους άλλους ΣΥΝ. κοµπλεξικός. — συ-µπλεγµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

συµπλέκτης (ο) {συµπλεκτών} (στα αυτοκίνητα) σύστηµα µε το οποίο 
επιτυγχάνεται η µετάδοση τής κίνησης από τον κινητήρα 

στους πίσω τροχούς (σύµπλεξη) ή η διακοπή της (αποσύµπλεξη) (πβ. 
λ. αµπραγιάζ, σύµπλεξη, ντεµπραγιάζ, αποσύµπλεξη). 
[ΕΤΥΜ. < συµπλέκω, απόδ. τού γαλλ. embrayage (βλ. λ. αµπραγιάζ)]. 

συµπλεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που συµπλέκει δύο ή περισσότερα 
πράγµατα 2. ΓΛΩΣΣ. συµπλεκτικός σύνδεσµος σύνδεσµος που συνδέει 
γραµµατικώς στοιχεία ισοδύναµα (δηλ. λέξεις µε λέξεις, προτάσεις µε 
προτάσεις) είτε καταφατικά (λ.χ. και) είτε αποφατικά (λ.χ. ούτε, µήτε). — 
συµπλεκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συµπλέκω ρ µετβ. [αρχ.] {συνέπλ-εξα, -άκην, -ης, -η... (στη σηµ. 2) (κ. 
συµπλέχθηκα στις σηµ. 1, 3), συµπεπλεγµένος} 1. πλέκω µαζί δύο ή 
περισσότερα πράγµατα, δηµιουργώ σύµπλεγµα· (µεσοπαθ. συµπλέκοµαι) 2. 
αναµειγνύοµαι σε συµπλοκή: οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν µε τα Μ.Α.Τ. || οι 
αντιµαχόµενες πλευρές συνεπλάκησαν σε φονική σύγκρουση 3. συνδέοµαι (µε 
κάτι), οδηγώντας σε ορισµένο αποτέλεσµα: τα συµφέροντα τής χώρας 
συµπλέκονται µε τις τάσεις για εθνική αποκατάσταση λαών τής περιοχής ΣΥΝ. 
συνενώνοµαι, συνδέοµαι. 

σύµπλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} (στα αυτοκίνητα) η µετάδοση τής 
κίνησης από τον κινητήρα στους πίσω τροχούς µέσω τού συµπλέκτη- το 
αµπραγιάζ (πβ. λ. ντρεµπραγιάζ, συµπλέκτης). [ΕΤΥΜ; < αρχ. σύµπλεξις (ως 
γλωσσ. και ιατρ. όρ.) < συµπλέκω. Ο όρ. τής µηχανικής είναι απόδ. τού γαλλ. 
embrayage (στη Γαλλική δηλώνει τόσο τον µηχανισµό όσο και το πεντάλ τού 
συµπλέκτη]. 

σύµπλευση (η) [1854] (-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1.η πλεύση προς την 
ίδια κατεύθυνση µε άλλους 2. (µτφ.) η συµφωνία (µε κάποιον), ώστε να 
υπάρχει ταύτιση µε τον τρόπο σκέψης ή δράσης του: η ~ τής εξωτερικής µας 
πολιτικής µε την επίσηµη πολιτική τής Ε.Ε. || «ζητήθηκε από τους δύο άνδρες να 
υπάρξει ~ εν όψει τού συνεδρίου τού κόµµατος» (εφηµ.). 

συµπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπλευσα} 1. πλέω προς την ίδια κατεύθυνση, 
ακολουθώ την ίδια ή παράλληλη πορεία πλεύσης µε άλλους: τα σκάφη των δύο 
στόλων συνέπλευσαν κατά µήκος των ακτών 2. (συνήθ. µτφ.) ακολουθώ την 
ίδια κατεύθυνση δράσεως ή σκέψεως µε κάποιον, συµφωνώ µαζί του: συµπλέει 
µε την επίσηµη γραµµή τού κόµµατος ΣΥΝ. συµφωνώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

συµπληγάδες (πέτρες) (οι) 1. ΜΥΘΟΛ. ψηλοί και απότοµοι κατακόρυφοι 
σκόπελοι που ανοιγόκλειναν, µε αποτέλεσµα να συντρίβονται τα διερχόµενα 
πλοία στο µεταξύ τους στενό πέρασµα 2. (µτφ.) κάθε εξαιρετικά επικίνδυνο 
και δύσκολο εµπόδιο: πέρασε από - για να τα καταφέρει, αλλά το πείσµα του 
τον έβγαλε νικητή! [ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπληγάδες (πέτραι) < συν- + -πληγάδες < 
πληγή]. 

συµπλήρωµα (το) {συµπληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που προστίθεται, 
για να συµπληρωθεί (κάτι): δεν χόρτασε µε µία µερίδα φαγητό και έβαλε και ~ || 
~ διατροφής 2. τµήµα βιβλίου στο οποίο παρατίθενται οι παραλείψεις και οι 
προσθήκες που έχουν επισηµανθεί στο κύριο µέρος του 3. ΙΑΤΡ. σύνολο 
ουσιών τού ορού τού αίµατος και των εξωκυτταρικών υγρών, που προκαλούν 
τη λύση ορισµένων αντιγόνων και µετέχουν σε διάφορες παθολογικές 
διεργασίες 4. ΓΛΩΣΣ. συµπλήρωµα τού ρήµατος το αντικείµενο τού ρήµατος 
και γενικότερα ό,τι συµπληρώνει σηµασιοσυντακτικά την έννοια του κατά 
τρόπο υποχρεωτικό (άµεσο αντικείµενο, έµµεσο αντικείµενο, εµπρόθετο 
αντικείµενο, προτάσεις µε να | ότι, πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις κ.ά.) και 
όχι προαιρετικό (όπως λειτουργούν οι προσδιορισµοί και κάθε µορφής 
επιρρηµατικές εξειδικεύσεις) 5. ΜΑΘ. (α) συµπλήρωµα γωνίας η γωνία που 
είναι συµπληρωµατική µιας άλλης, δηλ. που τα µέτρα τους έχουν άθροισµα 
90° (β) συµπλήρωµα συνόλου το σύνολο που έχει ως στοιχεία εκείνα που δεν 
ανήκουν στο δεδοµένο σύνολο. 
[ΕΤΥΜ αρχ-> αρχική σηµ. «γέµισµα, ολοκλήρωση - εκπλήρωση», < 
συµπληρώ (-όω). Ο γλωσσ. όρ. συµπλήρωµα τού ρήµατος είναι απόδ. τού 
γαλλ. complément (du verbe)]. 

συµπληρωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός µέσω τού οποίου συµπληρώνεται (κάτι): ~ 
διάταξη νοµοσχεδίου || οι υποψήφιοι ζήτησαν ~ οδηγίες για τα θέµατα || ~ 
διευκρινίσεις 2. (χρώµα) που µπορεί, όταν αναµιχθεί µε άλλο, να δώσει 
άχρωµο αποτέλεσµα 3. ΓΛΩΣΣ. συµπληρωµατική πρόταση κάθε πρόταση που 
µπορεί να λειτουργήσει ως αντικείµενο ή υποκείµενο τού ρήµατος- κυρίως 
προτάσεις µε το ότι/πως και το να (λ.χ. στη φρ. θέλω να ζήσω η πρόταση να 
ζήσω λειτουργεί ως αντικείµενο τού ρήµατος, ενώ στη φρ. το ότι ήλθε είναι 
καλό η έναρθρη πρόταση το ότι ήλθε χρησιµοποιείται ως υποκείµενο τού 
ρήµατος) 4. ΜΑΘ. συµπληρωµατική γωνία (µιας άλλης γωνίας) η γωνία τής 
οποίας το µέτρο µαζί µε το µέτρο τής άλλης έχουν άθροισµα 90°. — 
συµπληρωµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., συµπληρωµατικότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός όλου», < 
συµπλήρωµα. Η σύγχρονη σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. complémentaire]. 

συµπληρωµατισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο οι χρόνοι 
ορισµένων ρηµάτων συµπληρώνονται µε χρόνους που σχηµατίζονται από 
άλλη ρίζα- π.χ. βλέπω - είδα, λέγω - είπα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. 
suppletivismus]. 

συµπληρώνω ρ. µετβ. {συµπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) πλήρες 
προσθέτοντας ό,τι απαιτείται, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς ελλείψεις: ~ µια 
αίτηση | ένα έντυπο τής εφορίας | ερωτηµατολόγιο || συµπληρώστε τις προτάσεις 
µε τον σωστό τύπο τού ρήµατος || χρειάζεται άλλες 300.000 δρχ., για να 
συµπληρώσει το ποσό τής προκαταβολής || οι κενές θέσεις θα συµπληρωθούν µε 
διορισµούς 2. φθάνω (κάτι) σε σηµείο που ολοκληρώνει συγκεκριµένη 
χρονική διάρκεια: τα 'χει συµπληρωµένα τα είκοσι || φέτος συµπληρώνει 
τριάντα χρόνια στο θέατρο ΣΥΝ. (µτφ.) κλείνω, τελειώνω, ολοκληρώνω 3. 
φθάνω σε ένα σηµείο ή όριο: φέτος ~ τις δέκα συµµετοχές σε διεθνή φεστιβάλ 
4. αποτελώ την αναγκαία προσθήκη σε κάτι: ταιριάζουν τόσο που σε 
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όλα συµπληρώνουν ο ένας τον άλλον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ολοκληρώνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συµπληρώ (-όω) < συν- + πληρώ (βλ.λ.)]. 

συµπλήρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πρό-
σθεση (σε κάτι) όσων χρειάζονται, ώστε να είναι πλήρες, ολοκληρω-
µένο: η ~ των κενών/ τής αίτησης | µιας φράσης ΣΥΝ. πλήρωση, ολο-
κλήρωση 2. (ειδικότ.) η ολοκλήρωση µιας πλήρους χρονικής περιό-
δου: τον τίµησαν για τη - δέκα χρόνων στην προεδρία τού συλλόγου 
ΣΥΝ. (µτφ.) κλείσιµο 3. το να φθάνει κανείς σε ένα σηµείο ή όριο: µε 
τη ~ δέκα κουπονιών παίρνετε ένα δώρο || (ΑΘΛ.) η ~ τριών καρτών 
από έναν παίκτη οδηγεί σε ποινή αποκλεισµού µιας αγωνιστικής. 

συµπληρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να ολοκληρώσει 
κάτι, που ενδείκνυται για συµπλήρωση ΣΥΝ. συµπληρωµατικός. — 
συµπλπρωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συµπλοιοκτησία (η) {συµπλοιοκτησιών} η από κοινού κυριότητα και 
εκµετάλλευση πλοίου από δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες. 

συµπλοιοκτήτης (ο) {συµπλοιοκτητών}, συµπλοιοκτήτρια (η) 
{συµπλοιοκτητριών} πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης πλοίου από κοι-
νού µε άλλον/άλλους. 

συµπλοκή (η) 1. η βίαιη σύγκρουση: ~ αστυνοµικών και διαδηλωτών || 
- µεταξύ των οπαδών δύο αντίπαλων οµάδων · 2. η ένωση δύο ή 
περισσοτέρων στοιχείων µε διαπλοκή τους, η σύνδεση µε πλοκή 3. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα αυτής τής ένωσης ΣΥΝ. σύµπλεγµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < συµπλέκω]. 

σύµπλόκος, -η, -ο 1. σύνθετος 2. (γενικά) ΧΗΜ. συµπλοκή ένωση χη-
µική ένωση που αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο κάποιου µε-
τάλλου, το οποίο συνδέεται χηµικώς µε ορισµένο αριθµό µη µεταλλι-
κών ατόµων, µορίων ή ριζών αλλιώς σύµπλοκο (το): «το νέο προϊόν 
περιέχει πολυβιταµινούχα εκχυλίσµατα φρούτων, πολυµερές σύµπλοκο 
και χρωστικές ουσίες» (εφηµ.) 3. σύµπλοκα (τα) {συµπλοκών} (α) 
ΒΙΟΛ. παράγοντες που επιδρούν στη φυλετική διαφοροποίηση των γε-
νετικά καθορισµένων γεννητικών οργάνων τού εµβρύου (β) ΓΛΩΣΣ. 
συνδυασµοί λέξεων που απαντούν σταθερά µαζί στον λόγο. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. σύµπλοκος «περίπλοκος» < αρχ. συµπλέκω. Το ουδ. σύµπλοκο 
είναι απόδ. τού αγγλ. complex (λ.χ. στον χηµ. όρο complex salt 
«σύµπλοκο άλας»)]. 

σύµπνοια (η) {χωρ. πληθ.} η εκπεφρασµένη οµογνωµία, η σύγκλιση 
σε κοινούς άξονες δράσεως και σκέψεως: υπάρχει απόλυτη -µεταξύ 
των µελών τής οργάνωσης ΣΥΝ. οµοφωνία ANT. διχόνοια, διχογνωµία-

ΦΡ. σε αγαστή σύµπνοια σε πλήρη συµφωνία: συνεργάστηκαν απο-
δοτικά ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σύµπνους «σύµφωνος, οµόγνωµος» < συν- + -πνους 
(< πνέω)]. 

συµπολεµιστής (ο) [1887], συµπολεµίστρια (η) [1896] {συµπολε-
µιστριών} 1. πρόσωπο που πολεµά ή αγωνίζεται µαζί µε άλλον/άλ-
λους στον πόλεµο 2. (µτφ.) αυτός που αγωνίζεται µαζί µε άλλον/άλ-
λους για έναν σκοπό. 

συµπολεµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµπολεµείς... | συµπολέµησα) πολεµώ 
ή αγωνίζοµαι για κάτι µαζί µε άλλον/άλλους: είχαν συµπολεµήσει 
στην Αλβανία το '40 ΣΥΝ. συναγωνίζοµαι. 

συµπολιτεία (η) [µτγν.] {συµπολιτειών} οµοσπονδία κρατών, πολι-
τειών ενωµένων υπό κοινή κεντρική εξουσία, οι οποίες διατηρούν 
την αυτονοµία τους µε ξεχωριστή κυβέρνηση η καθεµιά: η αχαϊκή -. 
— συµπολιτειακός, -ή, -ό [1896]. 

συµπολιτεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συµπολιτεύ-θηκα, -µένος} 1. 
πολιτεύοµαι υπέρ τού κόµµατος που βρίσκεται στην εξουσία, είµαι 
βουλευτής τής κυβέρνησης ή υποστηρίζω πολιτικά την κυβερνητική 
πλευρά ANT. αντιπολιτεύοµαι 2. (η µτχ. συµπολιτευόµενος, -η, -ο) αυ-
τός που υποστηρίζει την κυβερνητική πλευρά: οι ~ εφηµερίδες ANT. 
αντιπολιτευόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συµπολίτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (περι-
ληπτ.) 1. το σύνολο των κυβερνητικών βουλευτών: σύσσωµη η -χει-
ροκρότησε τον πρωθυπουργό ΑΝΤ. αντιπολίτευση 2. (γενικότ.) το σύ-
νολο όσων υποστηρίζουν την κυβερνητική πλευρά, οι οπαδοί τής κυ-
βέρνησης: ο Τύπος τής ~ · 3. ΕΚΚΛΗΧ. η ζωή τού Χριστού ανάµεσα 
στους ανθρώπους. 

συµπολίτης (ο) [αρχ.] {συµπολιτών}, συµπολίτισσα (η) {δύσχρ. 
συµπολιτισσών} καθένας από τους πολίτες τής ίδιας πόλης σε σχέση 
µε τους άλλους: στην αρχαία αγορά ο ρήτορας απευθυνόταν στους ~ 
του. 

συµπονετικός, -ή, -ό αυτός που συµµερίζεται τον πόνο τού άλλου. 
— συµπονετικά επίρρ. 

συµπόνια (η) {χωρ. πληθ.} η συναισθηµατική αλληλεγγύη και συ-
µπάθεια προς κάποιον, η συναίσθηση τού πόνου του: νιώθω για τους 
φτωχούς || βοηθώ κάποιον από ~ ΣΥΝ. ευσπλαχνία, οίκτος ΑΝΤ. απο-
νιά, απανθρωπιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ < συµπονώ (υποχωρητ.), κατά το σχήµα καταφρονώ - κατα-
φρόνια]. 

συµπόνια ή συµπόνοια; Η λ. συµπόνια παράγεται από το ρ. συ-
µπονώ (πβ. καταφρονώ - καταφρόνια, φτηναίνω - φτήνια, αγρυπνώ 
- αγρύπνια, καταντώ - κατάντια κ.τ.ό., βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια) µε την 
παραγωγική κατάληξη -ια· προφανώς δεν έχει καµία σχέση µε τα 
παράγωγα των λέξεων νους, ρους, πλους που γράφονται µε -οια: 
εννοώ - έννοια, µετανοώ - µετάνοια. Ίσως στο γλωσσικό αίσθηµα 
µερικών οµιλητών να έχει παρασυνδεθεί η λ. συµπόνια µε τη λ. 
σύµπνοια (< συµπνέω). 

συµπονώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [αρχ.] {συµπονείς κ. -άς... | συµπόνεσα) συ-
µπαραστέκοµαι ψυχικά (σε κάποιον), συναισθάνοµαι τον πόνο του: 
τον ~ για τα βάσανα του, αλλά δεν µπορώ να βοηθήσω ΣΥΝ. σπλα- 

χνίζοµαι. — συµπόνεση (η), συµπονετικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, 
λυπάµαι. 

συµπορεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συµπορεύ-θηκα (καθηµ. -τη-
κα)) 1. ακολουθώ την ίδια πορεία µε κάποιον, πορεύοµαι µαζί του: οι 
δύο οµάδες οδοιπόρων συµπορεύονταν µέχρι και τον προτελευταίο 
σταθµό ΣΥΝ. συνοδοιπορώ 2. (µτφ.) συµφωνώ, ακολουθώ ανάλογες 
επιλογές µε (κάποιον/κάποιους): η αντιπολίτευση δείχνει να συµπο-
ρεύεται µε την κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική τής χώρας. — 
συµπόρευση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συµποσιάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συµποσίασα) (λόγ.-σπάν.) συµµετέχω 
σε συµπόσιο. 

συµποσιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε συµπόσιο ή 
ταιριάζει σε συµπόσιο ή συµποσιαστές ΣΥΝ. συµποσιαστικός. 

συµποσίαρχος (ο) {συµποσιάρχ-ου | -ων, -ους) αυτός που συντονίζει 
ένα συµπόσιο, που έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συµπόσιον + -άρχος < άρχω]. 

συµποσιαστής (ο) [µτγν.] αυτός που συµµετέχει σε συµπόσιο. 
συµποσιαστικός, -ή, -ό αυτός που συντελείται ή διατυπώνεται σε 

συµπόσιο: ~ λόγοι | συζητήσεις ΣΥΝ. συµποσιακός. — συµποσιαστικ-
ά/-ώς επίρρ. 

συµπόσιο (το) {συµποσί-ου | -ων) 1. η συνεστίαση στην οποία, µαζί 
µε το φαγητό, προσφέρονται και ποτά στους µετέχοντες: οργανώνω ~ 
• 2. άτυπη συνάντηση εκπροσώπων και ειδικών ενός επιστηµονικού 
ή καλλιτεχνικού τοµέα αφιερωµένη σε ένα ειδικό θέµα: επιστηµονι-
κό ~||~ θεάτρου | ποίησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέδριο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συµπόσιον < συµπότης (βλ.λ.). Η σηµ. 2 αποτελεί αντι-δάν. από 
νεολατ. symposium]. 

συµποσούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.} ανέρχοµαι συνολικά, 
φθάνω σε ορισµένο ποσό: οι οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το 
∆ηµόσιο συµποσούνται σε 30 εκατοµµύρια δρχ. ΣΥΝ. ανέρχοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πληρώ. 
[ΕΤΥΜ Μέσ. τ. τού µτγν. συµποσώ (-όω) «συνυπολογίζω» < συν- + -
ποσώ (-όω) < ποσόν]. 

συµπότης (ο) {συµποτών} 1. αυτός που πίνει µαζί µε άλλους 2. ο συ-
µποσιαστής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ^. < συν- + -πότης]. 

συµποτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε συµπόσιο ή συ-
µπότες:^ ~ µουσική | ατµόσφαιρα | συζήτηση. 

συµπρόγκαλα (τα) (οικ.-συνήθ. κακόσ.) σύνολο πολλών και µικρών 
αποσκευών ή πραγµάτων που κουβαλάει κάποιος και που τον δυ-
σκολεύουν ιδιαίτερα κατά τη µεταφορά τους ή που προκαλούν ενό-
χληση στους γύρω του: αράδιασε τα ~ της στην είσοδο || µάζεψε τα ~ 
σου και φύγε! [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

σύµπραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) η συνεργασία, η 
συµµετοχή σε κοινή προσπάθεια κατόπιν συνεννοήσεως: η ~ δύο 
κοµµάτων στις εκλογές. 

συµπράττω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπραξα, συµπεπραγµένος} ενεργώ 
σε συνεργασία ή σε συνεννόηση µε άλλον/άλλους για συγκεκριµένο 
σκοπό ή αποτέλεσµα: αποφάσισαν να συµπράξουν για την επιτυχία 
τού σχεδίου || κατά την Κατοχή συνέπραξε µε τον εχθρό ΣΥΝ. συνερ-
γώ, συνεργάζοµαι. 

συµπροεδρεύω ρ. αµετβ. {συµπροήδρευσα} προεδρεύω µαζί µε άλ-
λον/άλλους. 

συµπρόεδρος (ο/η) [αρχ.] {συµπροέδρ-ου | -ων, -ους) αυτός που συ-
µπροεδρεύει µε άλλον/άλλους. 

συµπροϊόν (το) {συµπροϊόντ-ος | -ων} ΟΙΚΟΝ. κύριο προϊόν που πα-
ράγεται παράλληλα µε άλλο κατά την ίδια παραγωγική διαδικασία: 
το γάλα και το µαλλί είναι συµπροϊόντα των ζωντανών ζώων, ενώ το 
κρέας και το δέρµα είναι συµπροϊόντα σφαγίων (πβ. λ. υποπροϊόν). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coproduct]. 

συµπροφέρω ρ. µετβ. [µτγν.] {συµπρο-έφερα κ. συµπρόφερα, -φέρ-
θηκα) προφέρω συγχρόνως, εκφωνώ µαζί δύο ή περισσότερους φθόγ-
γους ΣΥΝ. συνεκφωνώ. 

συµπροφορά (η) ΓΛΩΣΣ. η προφορά δύο ή περισσότερων φθόγγων 
µαζί ΣΥΝ. συνεκφώνηση. 

συµπρωταγωνιστής (ο), συµπρωταγωνίστρια (η) {συµπρωτα-
γωνιστριών} πρόσωπο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο µαζί µε άλ-
λον/άλλους σε έργο, ταινία ή παράσταση. — συµπρωταγωνισπκός, -
ή, -ό. 

συµπρωταγωνιστώ ρ. αµετβ. {συµπρωταγωνιστείς... | συµπρωταγω-
νίστησα} έχω πρωταγωνιστικό ρόλο µαζί µε άλλον/άλλους (σε έργο, 
ταινία, παράσταση). 

συµπρωτεύουσα (η) {δύσχρ. συµπρωτευουσών) η δεύτερη σε µέγε-
θος και σηµασία (οικονοµική, διοικητική, γεωγραφική, στρατηγική 
κ.λπ.) πόλη µιας χώρας- (ειδικότ. για την Ελλάδα) η Θεσσαλονίκη. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

ούµπτυγµα (το) [µεσν.] {συµπτύγµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι έχει προ-
κύψει µε σύµπτυξη, η πτύχωση υφάσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 

σύµπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων) (λόγ.) 1. το µάζεµα µε 
δίπλωση (ώστε να δηµιουργούνται πτυχώσεις): η ~ των ιστίων ΣΥΝ. 
δίπλωµα 2. η µείωση τής έκτασης πράγµατος, κυρ. µε αφαίρεση ή 
πύκνωση των συστατικών του ή περιορισµό των ορίων του: κατάφερε 
να συµπτύξει τον χρόνο τής οµιλίας του στα 10' || ~ κεφαλαίου ΣΥΝ. 
περιορισµός, ελάττωση, συντόµευση 3. ΣΤΡΑΤ. (α) η σχεδιασµένη 
µετακίνηση σε αµυντικές θέσεις που βρίσκονται πίσω: διέταξε - των 
δυνάµεων πίσω από τα χαρακώµατα ΣΥΝ. οπισθοχώρηση, υποχώρηση 
(β) η συγκέντρωση σε έναν σχηµατισµό των ανδρών που είχαν δια-
σκορπιστεί ή αναπτυχθεί σε διάφορα σηµεία ΣΥΝ. πύκνωση 4. τεχνι-
κή παραλλαγής µουσικού κοµµατιού, θέµατος 5. (στη γυµναστική, 
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λ.χ. ως παράγγελµα) το µάζεµα των χεριών µε τοποθέτηση των δα-
κτύλων στους ώµους µετά την έκταση, προβολή ή ανάταση τους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σύµπτυξις < αρχ. συµπτύσσω]. 

συµπτύσσω ρ. µετβ. {συνέπτυξα, συµπτύ-χθηκα (λόγ. συνεπτύχθην, -
ης, -η...), συνεπτυγµένος} 1. (λόγ.) µαζεύω µε δίπλωση, δηµιουργώ-
ντας πτυχώσεις: ~ τα ιστία | το παραπέτασµα ΣΥΝ. διπλώνω, περι-
στέλλω, µαζεύω ANT. αναπτύσσω, απλώνω, εκτείνω 2. συγκεντρώνω 
σε πιο περιορισµένο χώρο, µαζεύω πυκνώνοντας: οι µαθητές συ-
µπτύχθηκαν κατά τµήµατα για την προσευχή ΣΥΝ. πυκνώνω ANT. 
αναπτύσσω 3. περιορίζω την έκταση πράγµατος, αφαιρώντας στοι-
χεία του ή βάζοντας το µέσα σε πιο στενά όρια: ~ ένα δίστηλο άρθρο 
σε µονόστηλο || λόγω ελλείψεως χρόνου έπρεπε να συµπτύξει τον λόγο 
του ΣΥΝ. περιορίζω, συντοµεύω, συντέµνω ΑΝΤ. επεκτείνω, επιµη-
κύνω, αναπτύσσω 4. (µεσοπαθ. συµπτύσσοµαι) µετακινούµαι σε θέ-
σεις που βρίσκονται πιο πίσω: η σφοδρή επίθεση τού εχθρού µάς 
ανάγκασε να συµπτυχθούµε πίσω από τα οχυρά ΣΥΝ. υποχωρώ, οπι-
σθοχωρώ ΑΝΤ. αναπτύσσοµαι, προωθούµαι 5. (η µτχ. οννεπτυγµέ-
νος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διπλώνω µαζί», < συν- + πτύσσω (βλ. λ. 
πτυχή)]. 

σύµπτωµα (το) {συµπτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε οργανικό φαι-
νόµενο που φανερώνει την ύπαρξη παθολογικής κατάστασης, στην 
οποία και οφείλεται: τα ~ τής ιλαράς είναι πυρετός, κοκκίνισµα των 
µατιών, εξανθήµατα σε µορφή κηλίδας κ.ά. || παρουσιάστηκαν συ-
µπτώµατα µηνιγγίτιδας 2. οτιδήποτε φανερώνει ή πιστοποιεί µια γε-
νικότερη προβληµατική, ανεπιθύµητη κατάσταση: τον τελευταίο και-
ρό υπήρξαν ~ ανυπακοής και αυθαιρεσίας || η άνοδος τού τιµαρίθµου 
είναι ανησυχητικό ~ για την πορεία τής οικονοµίας || τα φαινόµενα 
βίας αποτελούν συµπτώµατα κοινωνικής παθολογίας. — (υποκ.) 
συµπτωµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δυσάρεστη σύµπτωση», < συµπίπτω (πβ. κ. 
πτώµα). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

συµπτωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τυχαίο χαρακτήρα, 
που προκύπτει από σύµπτωση: η συνάντηση τους δεν ήταν ~, την εί-
χαν προγραµµατίσει ΣΥΝ. τυχαίος 2. αυτός που συνιστά σύµπτωµα 
αρρώστιας ή παθολογικής κατάστασης: ~ πυρετός | νόσος (που οφεί-
λεται σε άλλη νόσο). — συµπτωµατικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επίρρηµα. 

συµπτωµατολογία (η) [1813] {συµπτωµατολογιών} 1. το σύνολο των 
συµπτωµάτων µε τα οποία εκδηλώνεται µια νόσος, µια παθολογική 
κατάσταση 2. επιστηµονικός κλάδος τής φυτοπαθολογίας που 
εξετάζει και τυποποιεί τα συµπτώµατα των νόσων των φυτών. — 
συµπτωµατολογίας, -ή, -ό [1891], συµπτωµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Symptomatologie]. 

σύµπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η σύγχρονη, τυχαία 
συνήθως, εκδήλωση δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων µεταξύ τους 
γεγονότων ή καταστάσεων: ασυνήθιστη | παράξενη | µοιραία -1| µια 
σειρά συµπτώσεων άλλαξε την κατάσταση || για δες ~· σήµερα το πρωί 
σε σκεφτόµουν και να που συναντηθήκαµε! || δεν είναι συγγενείς- 
είναι καθαρή ~ που έχουν το ίδιο ονοµατεπώνυµο || ∆εν µπορεί να 
οφείλονται όλα αυτά σε ~! Κάποια λογική εξήγηση θα υπάρχει! || δεν 
ήταν ~ ότι βρισκόταν εκεί' τον είχαν ειδοποιήσει- ΦΡ. (α) κατά 
σύµπτωση τυχαία, χωρίς προετοιµασία ή συνεννόηση, συµπτωµατι-
κά: ~ συναντήθηκαν στον δρόµο! (β) διαβολική | σατανική σύµπτωση 
η σύµπτωση που επιφέρει τα αποτελέσµατα που επιθυµούµε να απο-
φύγουµε και συµβαίνει πέρα από κάθε προσδοκία ή πρόβλεψη (µε 
τρόπο τόσο απίθανο, ώστε µόνο ο διάβολος θα µπορούσε να την έχει 
προκαλέσει): κατά ~ µπερδεύτηκαν οι τηλεφωνικές γραµµές και 
άκουσε όλα όσα συζητούσαµε εις βάρος του 2. το να συµπίπτει (κάτι) 
µε (κάτι άλλο): ~ δύο αξόνων | γωνιών 3. (µτφ.) η συµφωνία, η ταυ-
τόσηµη πορεία ή η σύγκλιση στον τρόπο δράσης ή σκέψης: ~ απόψε-
ων µεταξύ δύο αντιπροσωπιών || ~ εκτιµήσεων. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σύµπτωσις < συµπίπτω (πβ. κ. πτώσις)]. 

συµπύκνωµα (το) [1894] {συµπυκνώµ-ατος | -ατα, -άτων} το προϊόν 
τής συµπύκνωσης. 

συµπυκνώνω ρ. µετβ. {συµπύκνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αυξάνω την 
πυκνότητα (πράγµατος, σώµατος ή υλικού) έπειτα από ορισµένη διερ-
γασία: συµπυκνωµένη κατάσταση τής ύλης (κυρ. η στερεά και η υγρή 
κατάσταση) || συµπυκνωµένο γάλα (παχύρρευστη µορφή γάλακτος, 
από το οποίο έχει αφαιρεθεί το νερό που κανονικά περιέχει) ΑΝΤ. 
αραιώνω, αναπτύσσω 2. (µτφ.) προσδίδω σε (κάτι) µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα, συνοχή: το συµπυκνωµένο νόηµα ενός κειµένου || 
στον µύθο συµπυκνώνεται πολλή σοφία και πείρα ζωής. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. συµπυκνώ (-όω) < συν- + -πυκνώ < πυκνός]. 

συµπύκνωση (η) [1874] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η αύξηση 
τής πυκνότητας (πράγµατος, σώµατος ή υλικού): ~ τού γάλατος ΑΝΤ. 
αραίωση, ανάπτυξη 2. (µτφ.) η απόκτηση µεγαλύτερης συνεκτικότη-
τας, περιεκτικότητας: ~ τού νοήµατος 3. ΧΗΜ. συνένωση δύο µορίων 
σε ένα µεγαλύτερο µε την ταυτόχρονη αποβολή ενός µικρότερου µο-
ρίου 4. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. η υγροποίηση υδρατµών ή άλλου αερίου. 

συµπυκνωτής (ο) [1847] συσκευή που χρησιµοποιείται για τη συ-
µπύκνωση, κυρ. αερίων ή ατµών, για τη µετατροπή τους σε υγρά, αλ-
λά και για τη συµπύκνωση διαλυµάτων. Επίσης συµπυκνωτήρας 
[1894]. — συµπυκνωτικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. condenseur]. 

σύµφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΑΣΤΡΟΝ. (κυρ. για κο-
µήτες) η σύγχρονη εµφάνιση. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. σύµφασις < συµφαίνοµαι (που, ωστόσο, µαρτυρείται ως 
µτγν.) < συν- + φαίνοµαι]. 

συµφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡΟΛ. (ηλεκτρικό ρεύµα) που έχει την ίδια 
φάση µε άλλο ρεύµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. co-phasal 
(νόθο συνθ.)]. 

συµφέρει ρ. → συµφέρω 
συµφέρον (το) {συµφέρ-οντος | -οντά, -όντων} 1. ό,τι αποκοµίζει κα-

νείς ως όφελος: τι ~ θα είχε από την ανατροπή τής κυβέρνησης; || ερ-
γάστηκε ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα προσωπικό ~ ΣΥΝ. κέρδος, ωφέ-
λεια- ΦΡ. τα καλά και συµφέροντα (τά καλά και συµφέροντα ταϊς 
ψυχαΐς ηµών, από τη θεία Λειτουργία τού Ιωάννου Χρυσοστόµου) 
για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος αξιολογεί ως γενικά σωστό ή 
θεµιτό ό,τι εξυπηρετεί τον ίδιο ατοµικά, ό,τι ο ίδιος επιδιώκει ή πράτ-
τει προς όφελος του: σκέφτεται µόνο - 2. οτιδήποτε ευνοεί, ^υπηρετεί 
κάποιον: το ~ σου είναι να φύγεις το συντοµότερο! || πάω κόντρα στο 
~ µου! || πράττω σύµφωνα µε το ~ µου || κοιτάζω το ~ µου || εξυ-
πηρετώ τα ~ κάποιου || πώς διασφαλίζονται τα ~ τής εταιρείας; || δη-
µόσιο ~ (που αφορά στα µέλη µιας κοινωνίας, ενός συνόλου) 3. (η 
γεν. συµφέροντος, συµφερόντων) για επιχείρηση, οργανισµό κ.λπ. 
που εξυπηρετεί κάποιον/κάτι: η εταιρεία αυτή είναι ιταλικών συµφε-
ρόντων || οργανισµός δηµοσίου συµφέροντος 4. (κακόσ.) η ιδιοτέλεια, 
το προσωπικό όφελος (συνήθ. σε αντίθεση µε το συναίσθηµα, την ευ-
αισθησία κ.λπ.): παντρεύτηκαν από ~, όχι από έρωτα 5. συµφέροντα 
(τα) κάθε οµάδα, σύνολο προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που συχνά 
άτυπα ή παράτυπα επηρεάζει ή παρέµβαινα οικονοµικά σε επιχειρη-
µατική, βιοµηχανική ή άλλου είδους δραστηριότητα: κατήγγειλε τα 
µεγάλα ~ που υπονοµεύουν την κυβέρνηση || οργανωµένα | διαπλε-
κόµενα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπλέκω, ενδιαφέρω. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. 
ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. συµφέρω]. 

συµφεροντολογία (η) [1894] {συµφεροντολογιών} η πρόταξη τού 
ατοµικού συµφέροντος ως κριτηρίου συµπεριφοράς, σκέψεως και λή-
ψεως αποφάσεων. 

συµφεροντολογικός, -ή, -ό [1886] αυτός που προκύπτει ή χαρα-
κτηρίζεται από συµφεροντολογία. — συµφεροντολογικά | -ώς επίρρ. 

συµφεροντολόγος (ο/η) [1891] πρόσωπο που οι επιλογές και η συ-
µπεριφορά του στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των συµ-
φερόντων του. Επίσης (λαϊκ.) συµφεροντολόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. 
— συµφεροντολόγα) ρ. {-είς...}. 

Συµφερούπολη (η) πόλη τής Ν. Ουκρανίας στη Χερσόνησο τής Κρι-
µαίας. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Simferopol < ελλην. συµφέρον + πόλη, µε την έννοια 
«κερδοφόρος, χρήσιµη πόλη». Ονοµάστηκε έτσι το 1783 µετά την προ-
σάρτηση τής Κριµαίας στη Ρωσία, ακολουθώντας τον συρµό τής επο-
χής, να δίνονται ελληνικά ονόµατα]. 

συµφερτικός, -ή, -ό [1892] (λαϊκ.) αυτός που συµφέρει, επωφελής 
ΑΝΤ. ασύµφορος, επιζήµιος. — συµφερτικά επίρρ. 

συµφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρατ. συνέφερα} (συνήθ. τριτοπρόσ. ή 
απρόσ.) εξυπηρετώ, είµαι ευνοϊκός για κάποιον, λειτουργώ θετικά 
υπέρ του: (τριτοπρόσ.) αυτή η επένδυση σε συµφέρει περισσότερο 
από τις άλλες || δεν µας συµφέρουν αυτές οι εξελίξεις || κάνει πάντα 
ό,τι τον συµφέρει || (απρόσ.) συµφέρει να αγοράζεις στις εκπτώσεις. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συµφέρω, αρχική σηµ. «φέρνω µαζί - επακολουθώ, συ-
νεπάγοµαι», < συν- + φέρω. Η τριτοπρόσωπη χρήση είναι ήδη αρχ.]. 

συµφέρων, -ούσα, -ον {συµφέρ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που συµφέρει: πήρε στεγαστικό δά-
νειο µε συµφέροντες όρους || έκανε µια πολύ συµφέρουσα αγορά || 
συµφέρουσες συνεργασίες | επενδύσεις 2. συµφέρον (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. συµφέρω]. 

συµφιλιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {συµφιλίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αποκα-
θιστώ τη σχέση φιλίας ή αρµονικής συνεργασίας µεταξύ (δύο ή πε-
ρισσοτέρων) πλευρών, επαναφέρω την ηρεµία και την αρµονία µετα-
ξύ τους: προσπάθησε να συµφιλιώσει το ζευγάρι, αλλά τελικά προ-
χώρησαν στο διαζύγιο || δεν έχουν συµφιλιωθεί ακόµα από εκείνο τον 
καβγά! ΣΥΝ. συνδιαλλάσσω, µονοιάζω, αγαπίζω 2. φέρω σε συµβιβα-
σµό καταστάσεις, ιδέες κ.λπ. που είναι αντίθετα: ~ τον ρεαλισµό µε 
τη φαντασία 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. συµφιλιώνοµαι) εξοικειώνοµαι, 
παύω να έχω πρόβληµα (µε κάτι): ο άνθρωπος δύσκολα συµφιλιώνε-
ται µε την ιδέα τού θανάτου. 

συµφιλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποκατάσταση 
τής φιλικής σχέσης ή τής αρµονικής συνεργασίας µεταξύ (δύο ή πε-
ρισσοτέρων) πλευρών, η επαναφορά τής ηρεµίας µεταξύ τους: η ~ 
των δύο αντιµαχοµένων πλευρών || εθνική ~ 2. η εξοικείωση µε κάτι 
δυσάρεστο: η ~ µε την ιδέα τού θανάτου | τής αποτυχίας. 

συµφιλιωτής (ο), συµφιλιώτρια (η) {συµφιλιωτριών} πρόσωπο που 
συµφιλιώνει κάποιους. 

συµφιλιωτικός, -ή, -ό [1886] αυτός που επιχειρεί, αποβλέπει ή συµ-
βάλλει στη συµφιλίωση: µετριοπαθής παρέµβαση µε ~ χαρακτήρα 
ΣΥΝ. συνδιάλλακτικός. — συµφιλιωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

συµφοιτητής (ο) [αρχ.], συµφοιτήτρια (η) [1895] {συµφοιτητριών} 
πρόσωπο που φοιτά στην ίδια σχολή, και κατά τον ίδιο χρόνο, µε άλ-
λον/άλλους φοιτητές. 

συµφοιτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµφοιτάς... | συνεφοίτησα} είµαι συµ-
φοιτητής µε άλλον/άλλους. — συµφοίτηση (η) [αρχ.]. 

συµφορά κ. (λαϊκ.) συφορά (η) 1. συµβάν ή κατάσταση µε δυσµε-
νέστατες επιπτώσεις: µε βρίσκει | παθαίνω µεγάλη ~! || τέτοια ~ δεν 
τη βάζει ο νους τού ανθρώπου! ΣΥΝ. κακό· ΦΡ. (α) συµφορά (µου | 
σου...)! αλίµονο (µου | σου...), κακό που µε | σε βρήκε (β) τής συµφο-
ράς (ως χαρακτηρισµός) για κάτι που δεν αξίζει τίποτα, κακής ποιό-
τητας: αυτή η υπηρεσία είναι -ΣΥΝ. τής κακιάς ώρας, τής πυρκαγιάς 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί ένα τέτοιο συµβάν ή κατάσταση: η 
~ του ήταν που δεν άκουσε τους φίλους του || τα αποτελέσµατα των 
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εξετάσεων ήταν µια ~! 3. (συνεκδ.-καθηµ.) πρόσωπο που η συµπερι-
φορά του προξενεί συνεχή και µεγάλα προβλήµατα στους άλλους: 
αυτός είναι - σκέτη, δεν θ'αφήσει τίποτα όρθιο εδώ µέσα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < συµφέρω (βλ.λ.). Η λ. είχε αρχικώς ουδέτερη χροιά, αφού 
δήλωνε κάθε τυχαίο γεγονός, καλό ή κακό, κάθε απρόβλεπτη 
περίσταση στη ζωή, γι' αυτό και οι αρχαίοι συγγραφείς συ^νά προ-
σέθεταν ένα επίθετο δηλωτικό ποιότητας (λ.χ. συµφοραί αγαθαί | 
καίριοι, συµφορά άχαρις | οικτρά | κακή κ.τ.ο.). Ωστόσο, βαθµηδόν 
περιορίστηκε στη δήλωση των κακών συγκυριών, των ατυχηµάτων 
και των δυσµενών συµβάντων και µε αυτή τη σηµ. επικράτησε στη 
Ν. Ελληνική]. 

συµφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ. η απότοµη 
συγκέντρωση υπερβολικής ποσότητας αίµατος στα αγγεία ιστού ή 
οργάνου τού σώµατος, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση του και την πα-
ρεµπόδιση τής λειτουργίας του: πνευµονική ~ || παθητική | ενεργητική 
~ (που οφείλεται λ.χ. σε λοίµωξη ή κάκωση)· ΦΡ. εγκεφαλική συµ-
φόρηση η αποπληξία (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η δυσκολία στην κυκλοφορία, 
λόγω συγκέντρωσης πολλών οχηµάτων στον ίδιο χώρο: τα οδικά έργα 
έχουν προκαλέσει ~ στο τµήµα αυτό τής λεωφόρου ΣΥΝ. µποτι-
λιάρισµα ANT. αποσυµφόρηση 3. η δυσκολία στην κίνηση λόγω συ-
γκέντρωσης πολλών προσώπων στον ίδιο χώρο ή η συγκέντρωση πολ-
λών προσώπων µε ίδια ειδικότητα | επάγγελµα σε έναν κλάδο κ.λπ.: 
παρατηρείται ~ στις υπηρεσίες τού 1.Κ.Α. αυτή την περίοδο || η ~ στον 
κλάδο µας προκλήθηκε από την εισροή µεγάλου αριθµού νέων επαγ-
γελµατιών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συµφόρησις < αρχ. συµφορώ (-έω) «συσσωρεύω, συ-
γκεντρώνω σε έναν χώρο» < σύµφορος (βλ.λ.). o ιατρ. όρ. αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. congestion]. 

συµφορητικός, -ή, -ό [1867] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συµφό-
ρηση: ~ περιστατικό 2. αυτός που προκαλεί συµφόρηση: ~ προδιάθε-
ση. 

σύµφορος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που συµφέρει, που αποφέρει όφελος 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) συµφερτικός ANT. ασύµφορος, επιζήµιος 2. αυτός που 
ενδείκνυται υπό συγκεκριµένες συνθήκες: ~ λύση ΣΥΝ. κατάλληλος, 
πρόσφορος ΑΝΤ. ακατάλληλος 3. αυτός που προσφέρει ενίσχυση και 
υποστήριξη σε κάποιον ΣΥΝ. ευνοϊκός ΑΝΤ. βλαπτικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συνοδευτικός, σύντροφος», < συµφέρω}. 

συµφραζόµενα (τα) {συµφραζοµένων} το τµήµα κειµένου ή οµιλίας, 
µέσα στο οποίο βρίσκεται µια λέξη και το οποίο µπορεί να βοηθήσει 
στην κατανόηση τής σηµασίας της: στην πρόταση «οι γερανοί 
αλλάζουν τα φτερά τους το καλοκαίρι» καταλαβαίνουµε από τα ~ ότι 
πρόκειται για το πτηνό γερανός και όχι για το µηχάνηµα (βλ. κ. λ. 
συγκείµενο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συµφράζοµαι «συσκέπτοµαι µε κάποιον» < συν- + φρά-
ζω | -οµαι «εκφράζοµαι, εξηγούµαι». Η µτχ. συµφραζόµενα απαντά 
µε τη σηµερινή της σηµ. στη Μτγν. Ελληνική]. 

συµφυής, -ής, -ές {συµφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που απο-
τελεί φυσικό εκ γενετής γνώρισµα (κάποιου): ~ χάρη | ευαισθησία 
ΣΥΝ. σύµφυτος 2. αυτός που υπάρχει ή εκδηλώνεται ήδη από τη γέν-
νηση κάποιου: ~ νόσος (συγγενής) ΣΥΝ. έµφυτος, εγγενής. — συµ-
φυώς επίρρ. [αρχ.], ουµφυΐα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύµ-
φυτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συµφύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυµα (το) [1843] {συµφύµ-ατος | -ατα, -άτων} ιδίως παλαιότερο 
αλλά και νεότερο λεξικό στοιχείο που δεν έχει αυτοτελή χρήση στη 
Νέα Ελληνική και λειτουργεί µόνο ως παραγωγικό στοιχείο, π.χ. εν-
δο- (ενδο-χώρα), -κοµία (µελισσο-κοµία). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. confixe]. 

ουµφΰοµαι ρ. αποθ. αµετβ. {συνεφύην, -ης, -η...} 1. (για φυτά) φυ-
τρώνω στο ίδιο ή από το ίδιο µέρος ή σηµείο µε κάτι άλλο 2. (για 
οστά) συναπαρτίζω άρθρωση µε άλλο οστό, µε το οποίο είµαι φυσι-
κά ενωµένος ΣΥΝ. συνάπτοµαι 3. προσαρµόζοµαι και συγκολλώµαι 
σε κάτι άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + φύω 
| -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυρµα (το) [1859] {συµφύρµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε ένωση ή 
συνδυασµός στοιχείων που έχουν αναµιχθεί κατά τυχαίο τρόπο, χω-
ρίς σειρά ή συγκεκριµένη αναλογία: ~ λαών | φυλών | τάσεων ΣΥΝ. 
συνονθύλευµα. [ΕΤΥΜ < συµφύρω (βλ.λ.)]. 

συµφυρµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκύπτει από συµφυρµό 2. 
αυτός που αποτελεί τυχαίο µείγµα, σύµφυρµα. 

συµφυρµός (ο) 1. (λόγ.) η ανάµειξη στοιχείων σε τυχαία αναλογία, η 
συνένωση µε ανακάτωµα: η ιδρυτική διακήρυξη τού κόµµατος είναι 
ένας ~ απόψεων και τάσεων χωρίς ιδεολογική καθαρότητα ΣΥΝ. 
ανακάτωµα 2. ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό φαινόµενο κατά το οποίο δύο συγ-
γενή γλωσσικά στοιχεία (συνήθ. λέξεις, αλλά και φθόγγοι, µορφήµα-
τα, φράσεις, προτάσεις) συµφύρονται, δηλ. συµπλέκονται στη συνεί-
δηση τού οµιλητή και καταλήγουν σε ένα· π.χ. ψάχνω + χαλεύω (δια-
λεκτ. «ζητώ») > ψαχουλεύω, δίχα + διχώς (αρχ. προθέσεις) > δίχως, 
µέζων (µέγας) + άµείνων | κρείσσων > µείζων, πού 'ναι + να τους > 
πού 'ναι τους, προσέλαβαν τους καλύτερους + όσοι µπορούν > προ-
σέλαβαν τους καλύτερους όσους µπορούν να...-ο συµφυρµός ως ψυ-
χολογική γλωσσική διεργασία συνδέεται µε άλλα γλωσσικά φαινό-
µενα όπως η αναλογία και η παρετυµολογία, χρησιµοποιείται δε συ-
χνά σε λογοπαίγνια, στη γλώσσα τής διαφήµισης αλλά και στη λο-
γοτεχνία. 
[ΕΤΥΜ· µτγν. < αρχ. συµφύρω (βλ.λ.). o γλωσσ. όρ. είναι µετάφρ. δά-
νειο από γαλλ. contamination]. 

σύµφυρση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύρσεως | -ύρσεις, -ύρσεων} 1. η ανά-
µειξη δύο διαφορετικών στοιχείων: η άποψη αυτή αποτελεί ~ υποκει- 

µενισµού και ρεαλισµού 2. ο συµφυρµός (βλ.λ.). 
συµφύρω ρ. µετβ. {συνέφυρα, συµφύρ-θηκα, -µένος} 1. ανακατεύω 

σε τυχαίες δόσεις και αναλογίες, ενώνω αναµειγνύοντας ΣΥΝ. ανα-
κατώνω, αναµειγνύω 2. (µτφ. κυρ. µεσοπαθ. συµφυροµαι) συγχρωτί-
ζοµαι, συναναστρέφοµαι παρέες ή άτοµα κατά τρόπο που υποβιβάζει 
τη γενική εικόνα µου, που µε µειώνει ΣΥΝ. συναγελάζοµαι. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < συν- + φύρω «ανακατεύω, αναµειγνύω (κυρ. πράγµατα ή 
στοιχεία που δεν ταιριάζουν)» (βλ. λ. φύραµα)]. 

ουµφυαί\ (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η φυσική ένωση σε 
ενιαίο σώµα: ~ κρυστάλλων | διαφορετικών ορυκτών (λ.χ. λόγω τής 
ταυτόχρονης κρυστάλλωσης τους) ΣΥΝ. συγκόλληση, συσσωµάτωση 
2. ΑΝΑΤ. (α) η φυσική ένωση δύο οστών ή µερών οστών: ηβική ~ (β) 
άρθρωση που ενώνει δύο οστά (µε ινώδη χόνδρο) 3. η συγκόλληση 
µερών γειτονικών οργάνων, λ.χ. ύστερα από εγχείρηση. [EJXM < 
αρχ. σύµφυσις < συµφύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι στη φύση κάποιου, που αποτελεί 
φυσικό, ουσιαστικό, αναπόσπαστο στοιχείο ή γνώρισµα του: ~ ευ-
γένεια | χάρη | λεπτότητα ΣΥΝ. συµφυής 2. αυτός που προκύπτει ή 
υφίσταται µε φυσικό τρόπο ΣΥΝ. φυσικός 3. (µτφ.) αυτός που απορ-
ρέει φυσικά από κάτι ως εύλογη συνέπεια: η ανώτατη θέση στην ιε-
ραρχία είναι ~ µε περισσότερες ευθύνες 4. (για νόσους) συγγενής 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < συµφύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυτος - συµφυής - έµφυτος - συγγενής - εγγενής - επίκτητος. 
Για να δηλωθεί στην Ελληνική ότι κάτι υπάρχει ευθύς εξαρχής, 
συγχρόνως µε τη γένεση ή την πρώτη εµφάνιση του, χρησι-
µοποιήθηκαν παράγωγα των ρηµάτων φύοµαι (αρχ.) και γίγνοµαι 
(αρχ.) µαζί µε τις προθέσεις συν και εν. Τα σύνθετα µε το συν δή-
λωσαν ειδικότερα την «αναγκαία συνύπαρξη» δύο ή περισσότε-
ρων στοιχείων, το ότι συνυπάρχουν, χωρίς να µπορούν να διαχωρι-
στούν: αυτά είναι το σύµφυτος (Η έννοια τής δηµοκρατίας είναι 
σύµφυτη µε την έννοια τής ελευθερίας), το λόγιο συµφυής (Πατήρ, 
Υιός και Άγιο Πνεύµα είναι τρεις συµφυείς υποστάσεις, δηλ. τρία 
διακρινόµενα πρόσωπα αλλά τόσο ενωµένα, ώστε έχουν µία µόνο 
ουσία και µία ενέργεια, που το καθένα τη διαθέτει µε τον ιδιαίτερο 
τρόπο του) και το ειδικής συνήθως χρήσεως (για διάφορες 
νόσους) συγγενής (συγγενής δυσπλασία, αλλά και: Αλήθεια και 
σοφία, δηλ. ο Λόγος, είναι συγγενείς προς τον Γεννήτορα). Τα 
σύνθετα µε το εν δήλωσαν περισσότερο «αυτό που υπάρχει στο 
εσωτερικό κάποιου, στη φύση του, ως προϋπόθεση, τρόπον τινά, 
τής ύπαρξης του»: πρόκειται για το έµφυτος (Η καλοσύνη είναι 
έµφυτη στον άνθρωπο) και το εγγενής (Η γλώσσα είναι εγγενής 
ικανότητα τού ανθρώπου). Στη φυσική εξαρχής ύπαρξη που δηλώ-
νουν τα έµφυτος και εγγενής αντιτίθεται το επίκτητος (Οι ικανό-
τητες τού ανθρώπου να σκέπτεται λογικά και να φέρεται ευγενικά 
είναι επίκτητες). 

συµφωνητικό (το) έγγραφο µε το οποίο συνάπτεται συµφωνία µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων πλευρών: ιδιωτικό ~ ΣΥΝ. συµβόλαιο. 

συµφωνία (η) {συµφωνιών} 1. η σύµπτωση σε θέσεις, γνώµες ή ενέρ-
γειες: καταλήγω | φθάνω σε ~ || ρητή | προφορική | µυστική | παρα-
σκηνιακή | µερική | έγγραφη | ιδιωτική | πλήρης ~ || µετά από πολύω-
ρες συζητήσεις επήλθε ~ µεταξύ των δύο πλευρών || η διαδικασία κα-
θορίστηκε κατόπιν συµφωνίας όλων των υποψηφίων 2. η αµοιβαία, 
κυρ. επίσηµη, δέσµευση δύο ή περισσοτέρων πλευρών, συνοµολόγηση 
συµβάσεων: κλείνω | τηρώ | επικυρώνω µια ~ || οι όροι µιας ~ || πα-
ραβιάζω | αθετώ µια ~ || —πακέτο- ΦΡ. συµφωνία κυρίων βλ. λ. κύριος 
3. (ειδικότ.) σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
κρατών για τη ρύθµιση λιγότερο σηµαντικών ζητηµάτων, κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς τη συνθήκη: για τη διευθέτηση τής διαφοράς ακο-
λούθησε διµερής ~ µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 4. (συνεκδ.) το ίδιο 
το έγγραφο συµβάσεως, ενός συµβολαίου: στη ~ δεν έχει τεθεί η υπο-
γραφή του || καταρτίζω | διαβάζω µια ~ 5. (συνεκδ.) καθένας από τους 
επιµέρους όρους συνθήκης ή συµβολαίου: το συµβόλαιο περιελάµ-
βανε ~ για δύο έκτακτες εµφανίσεις τού τραγουδιστή || δέχθηκε µε τη ~ 
να µοιραστούν τα κέρδη 6. το ταυτόχρονο άκουσµα δύο ή περισ-
σοτέρων φωνών ή ήχων 7. (κατ' επέκτ.) η αρµονική ένωση, συνήχηση 
φωνών ή ήχων, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς την παραφωνία ΣΥΝ. αρ-
µονία 8. (µτφ.) ο αρµονικός συνδυασµός στοιχείων, η ταιριαστή λει-
τουργία και έκφραση, π.χ. βάσει κοινών ή ανάλογων ιδιοτήτων: -χα-
ρακτήρων | χρωµάτων ΑΝΤ. ασυµφωνία 9. (ειδικότ.) (α) η αντιστοιχία 
δεδοµένων κυρ. µετά από σύγκριση, συσχέτιση: δεν υπάρχει ~ λόγων 
και έργων ΣΥΝ. συνέπεια (β) συµφωνία ταµε/ου η αντιστοιχία των 
µετρητών τού χρηµατοκιβωτίου µε το ποσό που αναφέρεται στο βι-
βλίο τού ταµείου · 10. ΜΟΥΣ. (α) εκτεταµένη µουσική φόρµα ορχη-
στρικής µουσικής, κατά κανόνα σε πολλά µέρη (συνήθως τέσσερα)· 
το πρώτο µέρος, µορφολογικά, είναι γραµµένο σε φόρµα σονάτας (β) 
το σύµφωνο διάστηµα (βλ. λ. σύµφωνος) · 11. ΓΛΩΣΣ. συµφωνία όρων 
(σε µια πρόταση) η κατά κανόνα συµφωνία των όρων τής πρότασης 
ως προς ορισµένα γραµµατικά στοιχεία (πρόσωπο, γένος, πτώση, 
αριθµό), λ.χ. το ρήµα συµφωνεί µε το υποκείµενο στο πρόσωπο και 
στον αριθµό, το κατηγορούµενο µε το υποκείµενο στην πτώση και 
(αν είναι επίθ.) στο γένος και στον αριθµό κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδά-
νειο, γένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < σύµφωνος (βλ.λ.). o µουσ. όρ. είναι αντιδάν. από ιταλ. 
sinfonia]. 

συµφωνικός, -ή, -ό 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε σύµφωνο ή 
σύµφωνα: - σύµπλεγµα | φθόγγος · 2. αυτός που ταιριάζει ή αναφέ-
ρεται σε συµφωνία ή ηχητική αρµονία 3. ΜΟΥΣ. (α) ό,τι σχετίζεται 
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άµεσα µε την παράδοση των συναυλιών, στο πλαίσιο τής οποίας 
αναπτύχθηκε η µουσική φόρµα τής συµφωνίας· σχετίζεται µε τη 
σπουδαιότητα, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των µουσικών ιδεών 
και επάγεται εύρος, διάρκεια και µέγεθος: η ανάπτυξη τού θέµατος | 
τής φόρµας | τής µουσικής ιδέας παίρνει ~ διαστάσεις || ~ σπουδές | 
παραλλαγές | εισαγωγή (β) συµφωνικό ποίηµα είδος προγραµµατι-
κής µουσικής, στην οποία η ανάπτυξη τής ποιητικής ιδέας λαµβάνει 
συµφωνικές µουσικές διαστάσεις και ανάλογη σπουδαιότητα (γ) 
συµφωνική ορχήστρα η τυπική ορχήστρα συναυλιών τού 19ου αι., 
που αποτελείται από τις οικογένειες των εγχόρδων, των πνευστών 
(ξύλινων και χάλκινων), των κρουστών οργάνων και την άρπα. — 
συµφωνικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; όψιµο µτγν., αρχική σηµ. «ο προσδιοριζόµενος σε συµφωνία, 
σε συνθήκη», < αρχ. συµφωνία. o γλωσσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. consonantique, ενώ ο µουσ. όρ. είναι ελληνογενής, < γαλλ. 
symphonique]. 

σύµφωνο (το) {συµφών-ου | -ων) 1. ΓΛΩΣΣ. (α) φθόγγος χαµηλής ηχη-
ρότητας κατ' αντιδιαστολή προς τα φωνήεντα, που παράγεται όταν, 
κατά την οµιλία, ο εκπνεόµενος αέρας προσκρούει σε και κατόπιν 
διέρχεται από τέλειο φραγµό (κλειστά ~) ή στενό τής στοµατικής κοι-
λότητας (διαρκή - τριβόµενα, προστριβή, έρρινα, υγρά ~), µε αποτέ-
λεσµα να δηµιουργείται ένας αισθητός θόρυβος· τα σύµφωνα δεν 
απαντούν αυτοτελώς στον λόγο, αλλά συν-εκφωνούνται µαζί µε φω-
νήεντα (β) γράµµα ή άλλο σύµβολο (γράφηµα) που αναπαριστά, 
αντιπροσωπεύει συµφωνικό ήχο: ανοιχτά | κλειστά ~ · 2. επίσηµη 
συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών: ιδιωτικό ~ ΣΥΝ. 
συµφωνητικό, συµβόλαιο 3. (ειδικότ.) συνθήκη ή συµµαχία µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων κρατών: ~ µη επιθέσεως | εµπορικής συνεργα-
σίας | φιλίας || (παλαιότ.) το Σύµφωνο τής Βαρσοβίας (η συµµαχία 
των κοµουνιστικών χωρών) 4. (συνεκδ.) το ίδιο το κείµενο τής συν-
θήκης ή τού συµβολαίου, βάσει τού οποίου συµφωνούν δύο ή περισ-
σότερες πλευρές: υπογραφή | κείµενο τού ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. (τό) σύµφωνα, πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. σύµφωνος 
(βλ.λ.). Η ονοµασία των φθόγγων αυτών ως συµφώνων οφείλεται 
στην ιδιότητα τους να συµ-φωνούνται, να συν-εκφέρονται υπο-
χρεωτικά µε φωνήεν. Η σηµ. «επίσηµη συµφωνία» είναι µτγν. και 
απαντά σε εκκλησ. συγγραφείς]. 

συµφωνογραµµα (το) {συµφωνογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γράµµα 
που αντιπροσωπεύει συµφωνικό φθόγγο. 

συµφωνόληκτος, -η, -ο [1860] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ή ρήµα) που το τελευ-
ταίο γράµµα τού θέµατος του (χαρακτήρας) είναι σύµφωνο: τρίβ-ω ή 
(στα Αρχαία Ελληνικά) κόραξ, κόρακ-ος. [ΕΤΥΜ. < σύµφωνο + -
ληκτος < λήγω]. 

συµφωνοποιηση (η) [1889] ΓΛΩΣΣ. η τροπή ενός ηµιφώνου σε σύµ-
φωνο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Konsonantismus]. 

σύµφωνος, -η, -ο 1. αυτός που δηλώνει συµφωνία, αποδοχή: όλα έγι-
ναν µε τη ~ γνώµη τού προέδρου || η πρόταση σου µε βρίσκει απολύ-
τως σύµφωνο || είµαι απόλυτα ~ µε τις ενέργειες σου! ΣΥΝ. οµόγνω-
µος ΑΝΤ. αντίθετος· ΦΡ. (είµαστε) σύµφωνοι; συµφωνούµε; έχει κα-
νείς αντίρρηση;: Θα πάµε στο λούνα-παρκ, αλλά θα είστε ήσυχοι. 
Σύµφωνοι; 2. αυτός που βρίσκεται σε αντιστοιχία, που είναι ανάλο-
γος και ταιριαστός µε κάτι άλλο: οι νόµοι οφείλουν να είναι σύµφω-
νοι µε το Σύνταγµα || ο τρόπος ζωής του δεν είναι σύµφωνος µε όσα 
διακηρύσσει ΣΥΝ. ταιριαστός, συνεπής 3. (για φωνή, µουσικό ήχο) 
αυτός που ηχεί αρµονικά σε σχέση µε άλλον ΑΝΤ. παράφωνος 4. 
ΓΛΩΣΣ. σύµφωνο (το) βλ.λ. 5. ΜΟΥΣ. σύµφωνο διάστηµα ή συµφωνία 
(στην παραδοσιακή ευρωπαϊκή µουσική) το µουσικό διάστηµα που, 
λόγω τής µικρής εσωτερικής έντασης που εγκλείει, παρουσιάζει µα-
λακό άκουσµα και ακούγεται αυτοτελώς χωρίς να χρειάζεται να 
«λυθεί» σε κάποιο άλλο διάστηµα· ακουστικά αντιστοιχεί σε απλή 
αριθµητική σχέση των συχνοτήτων των δύο φθόγγων που το αποτε-
λούν: ΤΟ µουσικό έργο πρέπει να τελειώνει σε ~ ΑΝΤ. διάφωνο διά-
στηµα ή διαφωνία (βλ.λ.). — σύµφωνα | συµφώνως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < συν- + -φωνος < φωνή]. 

συµφωνώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {συµφωνείς... | συµφών-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα (λόγ. συνεφωνήθην, -ης, -η..., µτχ. συµφωνηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος 
(λόγ. συµπεφωνηµένος)} ♦ (αµετβ.) 1. συµµερίζοµαι τη γνώµη, τις 
αντιλήψεις ή τις προτάσεις κάποιου, συµπίπτω στις θέσεις ή στα συ-
µπεράσµατα µου (µε κάποιον): ~ µε ό,τι λες || ~ µε τους περισσότε-
ρους οµιλητές || σε άλλα συµφωνούµε, σε άλλα διαφωνούµε || ~ απο-
λύτως µαζί σου ΑΝΤ. διαφωνώ 2. συνδυάζοµαι αρµονικά: το σχέδιο 
τού καναπέ θα πρέπει να συµφωνεί µε το στυλ των άλλων επίπλων 
ΣΥΝ. ταιριάζω, (µτφ.) δένω, πάω, πηγαίνω ANT. έρχοµαι σε αντίθεση 3. 
βρίσκοµαι σε αντιστοιχία, είµαι συνεπής προς κάτι: η ζωή των πολι-
τικών πρέπει να συµφωνεί µε τις ιδέες που πρεσβεύουν || τα λεφτά στο 
ταµείο πρέπει να συµφωνούν µε τις εισπράξεις τής ηµέρας ΑΝΤ. 
έρχοµαι σε αντίθεση 4. (+σε) συνάπτω συνθήκη ή συµβόλαιο, δε-
σµεύοµαι από κοινού (µε άλλον/άλλους) µε αµοιβαίες υποχρεώσεις 
και εγγυήσεις για την τήρηση συγκεκριµένων όρων: οι ηγέτες τής 
Ε.Ε. προσπαθούν να συµφωνήσουν σε µία κοινή πολιτική || τα δύο 
κράτη συµφώνησαν σε πενταετές πρόγραµµα συνεργασίας 5. (η λόγ. 
µτχ. συµφωνηθείς, -είσα, -έν) για τον οποίο έχει υπάρξει συµφωνία 
(κυρ. επίσηµη): η συµφωνηθείσα πολιτική τού κόµµατος || παραβιά-
στηκαν οι συµφωνηθέντες όροι || τήρησαν τα συµφωνηθέντα µε από-
λυτη συνέπεια ♦ (µετβ.) 6. καταλήγω σε συµφωνία για κάτι, κανονί-
ζω κάτι µε κάποιον άλλο: τα έχουµε συµφωνήσει όλα: θα µοιράσουµε 
τα κέρδη πενήντα-πενήντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ: < αρχ. 
συµφωνώ (-έω) < σύµφωνος]. 

συµψηφίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συµψήφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 

1. συνυπολογίζω το ποσό που δικαιούται να λάβει κανείς µαζί µε τα 
χρέη του, ώστε να υπάρχει απόσβεση ισόποσων απαιτήσεων · 2. 
(στις δικαστικές αποφάσεις) υπολογίζω µικρότερη ποινή ως µέρος 
άλλης µεγαλύτερης, που έχει επιβληθεί στο ίδιο πρόσωπο 3. (µτφ.) 
απαλλάσσω (κάποιον) από την ευθύνη του για σφάλµα που τον βα-
ρύνει, κατά τρόπον ώστε αναλόγως να απαλλάσσοµαι από αντίστοι-
χες δικές µου ευθύνες: στη δηµόσια ζωή τα σκάνδαλα δεν συµψηφί-
ζονται! — συµψηφιστικός, -ή, -ό. 

συµψηφισµός (ο) [µεσν.] 1. ο συνυπολογισµός τού ποσού που δι-
καιούται να λάβει κάποιος µαζί µε τα χρέη του, ώστε να υπάρχει 
απόσβεση ισόποσων απαιτήσεων 2. (στις δικαστικές αποφάσεις) ο 
υπολογισµός µικρότερης ποινής ως µέρους µιας άλλης µεγαλύτερης, 
που έχει επιβληθεί στο ίδιο πρόσωπο 3. (µτφ.) η απαλλαγή κάποιου 
από την ευθύνη του για σφάλµα µε το οποίο βαρύνεται, ώστε ανα-
λόγως να απαλλάσσεται και ο άλλος από αντίστοιχες δικές του ευ-
θύνες. 

σύµψυχος, -η, -ο → σύψυχος 
ΣΥΝ (ο) (συντοµ.) το κόµµα «Συνασπισµός τής Αριστεράς και τής 

Προόδου»· πολιτικό κόµµα που ιδρύθηκε το 1989 από δυνάµεις τής 
Αριστεράς. 

συν πρόθ. (αρχαιοπρ.) δηλώνει: 1. προσθήκη (επιπλέον, επιπροσθέτως), 
σύµβολο τής πρόσθεσης και πρόσηµο των θετικών αριθµών (ΜΑθ.) 
(+αιτ., +αριθµητ.): οκτώ ~ δύο ίσον δέκα || µου ήταν αδύνατο να πε-
ριποιηθώ ταυτόχρονα τους δικούς µου καλεσµένους ~ αυτούς τού 
αδερφού µου || θα σου στοιχίσει 1.000 δρχ. ~ τις κρατήσεις ΑΝΤ. πλην 
ΦΡ. (α) συν Αθηνά και χείρα κ'ινει µαζί µε τη βοήθεια τού Θεού, κάνε 
κι εσύ κάτι, µην περιµένεις τα πάντα από τον Θεό, πρέπει κι εσύ να 
δραστηριοποιηθείς (β) συν τοις άλλοις εκτός από τα άλλα, επιπλέον, 
επιπροσθέτως: «ο σταθµός τής ∆.Ε.Η. έχει εγκατασταθεί πάνω στο 
ενεργό ρήγµα και ~ σε µπαλωµένο χείµαρρο» (εφηµ.) 2. συνοδία, ακο-
λουθία (µαζί µε) (+δοτ.): προσέρχονται ~ γυναιξί και τέκνοις (δηλ. µε 
τις γυναίκες και τα παιδιά τους, όλοι µαζί) || οι ~ αυτώ (οι ακόλουθοι 
του, οι οπαδοί του) 3. βοήθεια (µε τη βοήθεια) (+δοτ.): ~ Θεώ ελπίζω 
να πάνε όλα καλά || παρά την καταστροφή που υπέστη, θα ξανα-
φτειάξει ~ Θεώ την περιουσία του 4. συµφωνία (σε συµφωνία µε) 
(+δοτ.): όλες οι διαδικασίες έγιναν ~ τω νόµω 5. παρέλευση χρονικού 
διαστήµατος (+δοτ.): θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα ~ τω χρό-νω 
(µε τον καιρό, µε το πέρασµα τού χρόνου) || ~ καιρώ (µε την πάροδο 
τού καιρού) όλα θα διευθετηθούν 6. ως ουσιαστικό µε άρθρο συνήθ. 
στον πληθυντικό αριθµό (τα πλεονεκτήµατα): η συµφωνία αυτή έχει τα 
~ και τα πλην της ΑΝΤ. πλην 7. συν (το) ΜΑΘ. (α) το όνοµα τού 
συµβόλου τής πρόσθεσης (β) το όνοµα τού πρόσηµου των θετικών 
αριθµών: η θερµοκρασία ανέβηκε από το µηδέν (0) στους ~ δύο 
βαθµούς (+2) ΑΝΤ. πλην, µείον (γ) (µτφ.) κάθε θετικό, ωφέλιµο για κά-
ποιον στοιχείο: αυτή η συµφωνία έχει πολλά ~ για την εταιρεία µας 
ΦΡ. τα συν και τα πλην τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, οι 
θετικές και οι αρνητικές πλευρές ενός ζητήµατος: η συµφωνία έχει ~ 
της || ανέφερε τα ~ τής καινούργιας δουλειάς του ΣΥΝ. τα καλά και 
τα κακά, τα υπέρ και τα κατά. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συν | ξυν (ο τ. ξύν είναι αρχαιότ., πβ. κ. µυκ. ku-su), που συνδ. µε λιθ. su 
«µε, µαζί», αρχ. σλαβ. su, ενώ θα µπορούσε να αναχθεί και στο αρχικό 
θ. τού ρ. ξύω (βλ.λ.), αν θεωρηθεί ως κοινή η αρχική σηµ. «αγγίζω». 
Απεναντίας, δεν τεκµηριώνεται οποιαδήποτε σχέση µε τη λεξιλογική 
οικογένεια τού αρχ. οµού (βλ.λ.). Το τελικό έρρινο -ν είναι 
υστερογενές, όπως φαίνεται από το συνθ. µετα-ξύ]. 

συν- κ. συ- κ. συµ- κ. συγ· κ. συλ- κ. συρ- κ. συσ- α' συνθετικό που 
δηλώνει: 1. ότι κάτι γίνεται από κοινού ή µε τη βοήθεια άλλου: συν-
διδασκαλία, συµ-πορεύοµαι, συν-εργασία, συγ-κατοικώ 2. κοινό 
χαρακτηριστικό σε παραπάνω από ένα πράγµατα ή πρόσωπα: συν-
οµήλικος, σύγ-χρονος 3. σχέση µε περισσότερα από ένα πράγµατα ή 
πρόσωπα: σύν-δεση, συν-επαγωγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -ρρ-. [ΕΤΥΜ· 
Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. συν 
(βλ.λ.) και απαντά µε τις εξής µορφές: (α) συν-, προ φωνήεντος και 
προ των συµφώνων δ, θ, ν, τ (λ.χ. συν-άγω, συν-δέω, σύν-θε-σις) (β) 
συµ-, προ των συµφώνων β, φ, π, ψ, λόγω αφοµοιώσεως προς τον 
χειλικό τόπο αρθρώσεως (λ.χ. συµ-βαίνω, σύµ-παν, συµ-φέρω) (γ) συγ-, 
προ των συµφώνων γ, κ, ξ, χ, λόγω αφοµοιώσεως προς τον ου-ρανικό 
τόπο αρθρώσεως (λ.χ. συγ-γενής, συγ-κυρία, συγ-χαίρώ) (δ) συ)ς)-, 
προ των συµφώνων ζ, σ (λ.χ. σύ-ζυγος, σύ-σπασις, συσ-σίτιον) (ε) συλ- 
| συρ-, προ των συµφώνων λ, ρ αντιστοίχως, λόγω αφοµοιώσεως (λ.χ,. 
σύλ-λογος, συρ-ραφή)]. 

συ να γείρω ρ. µετβ. {συνήγειρα} (λόγ.) 1. ενεργώ, ώστε να συγκε-
ντρωθεί (πλήθος ανθρώπων): το κάλεσµα τής επιτροπής συνήγειρε τον 
κόσµο ΣΥΝ. συγκεντρώνω, µαζεύω ΑΝΤ. σκορπώ, διαλύω 2. καλώ και 
συγκεντρώνω απότοµα: το χτύπηµα τής καµπάνας συνήγειρε την 
ενορία ΣΥΝ. σηκώνω στο πόδι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + άγείρω «συγκεντρώνω, συναθροίζω» (βλ. λ. αγο-
ρά)]. 

συναγελάζοµαι ρ. αποθ. αµετβ. {συναγελάστηκα} (+µε) 1. ανήκω 
(µαζί µε άλλα ζώα) στην αγέλη 2. συναναστρέφοµαι (ανθρώπους χα-
µηλού επιπέδου) ΣΥΝ. συγχρωτίζοµαι. — συναγελασµός (ο) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναναστρέφοµαι. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- + άγελάζω | -
οµαι < αγέλη]. 

συναγερµός (ο) 1. η ξαφνική σύγκληση και συγκέντρωση ανθρώπων, 
αλλά και οργανωµένων οµάδων (όπως τα Σώµατα Ασφαλείας) σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης: ~ για αεροπορική επίθεση || σηµαίνω - 
|| (µτφ.) παλλαϊκός ~· (συνεκδ.) 2. η κατάσταση ετοιµότητας για την 
αντιµετώπιση πιθανού κινδύνου: η Πυροσβεστική βρίσκεται σε 
κατάσταση συναγερµού από τον φόβο εµπρησµού ΣΥΝ. επιφυλακή 3. 
το σήµα που προειδοποιεί για ενδεχόµενο κίνδυνο: µόλις ακού- 
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στηκε ο ~, έτρεξαν όλοι στα καταφύγια ΣΥΝ. σειρήνα 4. ειδικός ηλε-
κτρονικός µηχανισµός, ο οποίος τοποθετείται σε κτήριο ή όχηµα και 
τίθεται σε δράση στην περίπτωση που υπάρχει παραβίαση τού χώ-
ρου ή τού αυτοκινήτου, παράγοντας έντονο ήχο, συνήθ. σειρήνας, ή 
και ειδοποιώντας την αστυνοµία: τοποθετώ ~ στο αυτοκίνητο | στο 
σπίτι || ενεργοποιώ | τοποθετώ | βγάζω τον - 5. ΖΩΟΛ. Ο τυποποιηµένος 
τρόπος επικοινωνίας µεταξύ ατόµων που συναποτελούν οµάδα σε πε-
ρίπτωση εξωτερικής απειλής, ο οποίος συντελείται µε τη βοήθεια 
οπτικών ή ηχητικών σηµάτων ή µέσω εκκρίσεως χηµικών ουσιών ως 
οσφρητικών ή γευστικών ερεθισµάτων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συναγείρω (βλ.λ.). Η χρήση τής λ. σε περιπτώσεις 
άµεσου κινδύνου αποδίδει το γαλλ. alarme (< ιταλ. all' arme «στα 
όπλα!»)]. 

συναγρίδα (η) ψάρι που µπορεί να φθάσει και το ένα µέτρο µήκος, 
έχει ροδοκάστανο χρώµα µε γαλάζιες κηλίδες, ζει στη Μεσόγειο Θά-
λασσα και στις ζεστές περιοχές τού Ατλαντικού Ωκεανού και αποτε-
λεί ένα από τα πιο νόστιµα και ακριβά αλιεύµατα. — (υποκ.) συνα-
Υριδούλα (η) κ. συνανριδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συναγρίς, -ίδος < συν- + -αγρίς < άγρα «κυνήγι» 
(βλ.λ.)]. 

συνάγω ρ. µετβ. {συν-ήγαγα (λόγ. -ήχθην, -ης, -η...) (σπάν. συνάχθη-
κα), -ηγµένος) (λόγ.) 1. οδηγούµαι σε διαπίστωση συνδυάζοντας δε-
δοµένα: ~ συµπεράσµατα | κρίση | γνώµη || από τα προαναφερθέντα 
συνάγουµε ότι η λύση τού προβλήµατος είναι εξαιρετικά δυσχερής 
ΣΥΝ. συµπεραίνω 2. (απρόσ. συνάγεται) εξάγεται, βγαίνει ως συµπέ-
ρασµα: από τα στοιχεία που πρσκοµίστηκαν ~ ότι υπάρχει παρανοµία 
ΣΥΝ. προκύπτει, συµπεραίνεται, επάγεται. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- + 
άγω. Το µεσν. συνάζω από τον (επίσης µεσν.) αόρ. (έ)σΰναξα, κατά 
το σχήµα έφραξα - φράζω, τίναξα - τινάζω]. 

συναγωγή (η) 1. (λόγ.) η συγκέντρωση οµοειδών ή συναφών αντι-
κειµένων: «Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών» 
(τίτλος λεξικού τού Στ. Κουµανούδη) ΣΥΝ. συγκέντρωση ANT. δια-
σκορπισµός · 2. (α) η συγκέντρωση των Εβραίων για θρησκευτικούς 
λόγους, κοινή προσευχή και µελέτη (β) (ειδικότ.) ο ναός στον οποίο 
γίνεται η παραπάνω συγκέντρωση ΣΥΝ. χάβρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολο-
γία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < συνάγω. Η ιουδαϊκή συναγωγή φέρει διάφορα εβρ. όν., 
τα οποία αποτυπώνουν τις λειτουργίες της, όπως bet ha-tefilla «οίκος 
προσευχής», bet ha-knesét «οίκος συναθροίσεως», bet ha-midrâ «οί-
κος µελέτης», ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστή (στους Έλληνες που 
είναι Εβραίοι το θρήσκευµα) µε το όν. bet Saloni «οίκος ειρήνης». Βλ. 
κ. χάβρα]. 

συναγωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συναγωνίστηκα} 1.δίνω κοινό 
αγώνα (µαζί µε άλλους), µάχοµαι από κοινού ΣΥΝ. συµπορεύοµαι 2. 
αγωνίζοµαι (έχοντας αντίπαλο κάποιον), για να επιτύχω κάτι ΣΥΝ. 
ανταγωνίζοµαι, παραβγαίνω 3. βρίσκοµαι στο ίδιο επίπεδο (µε άλ-
λον), χωρίς κανένας από τους δύο να υπερτερεί: συναγωνίζονται επά-
ξια τους προγόνους τους σε κατορθώµατα || (µτφ.) τα νησιά τού Ιονί-
ου συναγωνίζονται σε οµορφιά αυτά τού Αιγαίου ΣΥΝ. είµαι εφάµιλ-
λος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός. 

συναγωνίσιµος, -η, -ο [1893] αυτός που µπορεί να τον ανταγωνιστεί 
κάποιος. 

συναγωνισµός (ο) [µεσν.] 1. η προσπάθεια που καταβάλλουν δύο ή 
περισσότερες πλευρές, για να υπερτερήσει η µία τής άλλης: συνθή-
κες ήπιου συναγωνισµού (πβ. λ. ανταγωνισµός, άµιλλα)· ΦΡ. εκτός 
συναγωνισµού (i) για κάποιον/κάτι που δεν συµµετέχει στον συνα-
γωνισµό (στο διαγωνιστικό µέρος): στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
προβλήθηκε ~ και η τελευταία ταινία τού µεγάλου σκηνοθέτη (ii) για 
κάποιον/κάτι που δεν είναι πλέον σε θέση να συµµετάσχει στον συ-
ναγωνισµό: τον έθεσε ~ χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα ΣΥΝ. εκτός 
µάχης (iii) για κάποιον/κάτι που υπερέχει εµφανώς από τους υπολοί-
πους, ώστε κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαγωνιστεί µαζί τους: εσύ εί-
σαι ~ 2. ΝΟΜ. παρακώλυση συναγωνισµού αξιόποινη πράξη την 
οποία διαπράττει όποιος σε δηµόσιους πλειστηριασµούς εµποδίζει 
µε βία ή µε απειλές τον ελεύθερο συναγωνισµό ή αποµακρύνει µε 
δώρα ή υποσχέσεις αυτόν που κάνει προσφορά ή έχει την πρόθεση 
να κάνει προσφορά. 

συναγωνισµός - ανταγωνισµός - άµιλλα, o ανταγωνισµός διαφέρει 
από τον συναγωνισµό στο ότι ο ανταγωνισµός προϋποθέτει συ-
νήθως αντιπαλότητα, η οποία είναι δυνατόν να φθάνει µέχρι και 
τη σύγκρουση, ενώ ο συναγωνισµός δηλώνει τον παράλληλο αγώ-
να, τη διεκδίκηση, απαλλαγµένη συνήθ. από διαµάχες και συ-
γκρούσεις. Η εξιδανικευµένη µορφή τού συναγωνισµού, µε ευγενή 
και ανιδιοτελή, κατά κανόνα, κίνητρα, είναι η άµιλλα. Αντίστοιχη 
σηµασιολογική διαφορά υπάρχει και µεταξύ των ρηµάτων αντα-
γωνίζοµαι, συναγωνίζοµαι και αµιλλώµαι. Τέλος, ο διαγωνισµός 
και το διαγωνίζοµαι πλησιάζουν πολύ το συναγωνίζοµαι µε εντο-
νότερη την προϋπόθεση υπάρξεως προδιαγραφών και όρων, στους 
οποίους στηρίζεται η αναµέτρηση των διαγωνιζοµένων. 

συναγωνιστής (ο) [αρχ.], συναγωνίστρια (η) [1895] {συναγωνι-
στριών} 1. πρόσωπο που έχει αγωνιστεί µαζί µε άλλον/άλλους για 
κοινό σκοπό, συνήθ. κοινωνικού ή πολιτικού χαρακτήρα: παλιοί -
από τον καιρό τής Αντίστασης ΣΥΝ. συµπολεµιστής, συνοδοιπόρος 
2. καθένας από τους αντιπάλους σε αγώνα. — συναγωνιστικός, -ή, -
ό [1891], συναγωνιστικά επίρρ., συναγωνιστικότητα (η). 

συνάδει ρ. → συνάδω 
συναδελφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται 
µεταξύ συναδέλφων ANT. αντισυναδελφικότητα. 

συνάδελφος (ο/η) [αρχ.] {συναδέλφ-ου | -ων, -ους}, συναδέλφισ-σα 
(η) {συναδελφισσών} 1. πρόσωπο που ασκεί το ίδιο επάγγελµα ή 
εργάζεται στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση, υπηρεσία κ.λπ. µε 
άλλον/άλλους 2. ο φοιτητής ως προς τους συµφοιτητές του και ο 
στρατιώτης ως προς τους στρατιώτες που υπηρετούν µαζί: συνάδελ-
φε, θα έρθεις στη συνέλευση τού έτους; — συναδελφικός, -ή, -ό, συ-
ναδελφικά επίρρ. συναδέλφωση (η) [1888] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} η ανάπτυξη και στερέωση στενών φιλικών σχέσεων: η ~ δύο 
λαών. Επίσης συ-ναδελφοσύνη [1889]. — συναδελφώνω ρ. [1859]. 
συνάδει, συνάδουν ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} κάτι βρί-
σκεται σε αρµονική σχέση ή σε συµφωνία (µε κάποιον/κάτι): αυτή η 
συµπεριφορά δεν συνάδει προς τη βουλευτική σας ιδιότητα ΣΥΝ. αρ-
µόζω, ταιριάζω ΑΝΤ. απάδω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· συνάδω < συν- + άδω | άείδω «τραγουδώ» (βλ.λ.)]. 
συνάζω ρ. µετβ. {σύν-αξα, -άχθηκα, -αγµένος} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. συ-
γκεντρώνω (πλήθος): σύναξε στρατό για µάχη ΣΥΝ. µαζεύω, συνα-
θροίζω ΑΝΤ. διασκορπώ 2. συγκεντρώνω (αντικείµενα): έχει συνάξει 
αµύθητο πλούτο ΣΥΝ. συλλέγω, συσσωρεύω ANT. διασκορπώ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. συνάγω (βλ.λ.)]. συναθλητής (ο) [µτγν.], συναθλήτρια (η) 
{συναθλητριών} 1. πρόσωπο που επιδίδεται στο ίδιο άθληµα µε 
άλλον: ο πρωταθλητής γιόρτασε την επιτυχία του µε Έλληνες και ξένους 
~ του 2. πρόσωπο που ανήκει στην ίδια οµάδα µε ένα άλλο: ήταν 
συναθλητές στον Απόλλωνα Πατρών και τώρα είναι αντίπαλοι σε δύο 
µεγάλα αθηναϊκά σωµατεία ΑΝΤ. αντίπαλος. — συναθλούµαι ρ. [µτγν.] 
{-είσαι...}. συναθροίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνάθροισ-α, -τηκα, -µένος} 
µαζεύω (ανθρώπους, ζώα ή αντικείµενα) στο ίδιο µέρος: ~ κοπάδι | 
στοιχεία | πλήθος ΣΥΝ. συγκεντρώνω, συνάζω, συλλέγω ΑΝΤ 
διασκορπώ, διασπείρω. συνάθροιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} 1. η συγκέντρωση ανθρώπων, ζώων ή αντικειµένων στο ίδιο 
µέρος: ~ αντιπροσώπων | πολιτών | µαθητών ΣΥΝ. σύναξη, (λαϊκ.) 
µάζωξη ΑΝΤ. διασκορπισµός 2. ΟΙΚΟΛ. η συγκέντρωση ατόµων τού 
ίδιου είδους σε έναν βιότοπο, ως αποτέλεσµα των ευνοϊκών όρων που 
παρουσιάζει για το είδος. συναίνεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, 
-έσεων} 1. η συγκατάθεση (κάποιου) σε (κάτι), το να επιτρέπει να 
συµβεί κάτι: έδωσε τη -του για τον γάµο τής κόρης του || οι ενέργειες 
έγιναν µε τη - τού Συµβουλίου Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. ΣΥΝ. 
συγκατάνευση, αποδοχή ΑΝΤ. άρνηση, απόρριψη 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 
κοινωνική συναίνεση η αποδοχή ή/και η στήριξη που παρέχει το 
σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος τής κοινωνίας σε αποφάσεις που 
αφορούν σε αυτήν, δηµιουργώντας αίσθηση δικαίου και κοινωνικής 
ισορροπίας: το κυβερνητικό έργο δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς ~ 3. 
ΝΟΜ. (α) η συγκατάθεση για την επιχείρηση µιας δικαιοπραξίας, η 
οποία δίδεται είτε πριν είτε κατά την τέλεση τής δικαιοπραξίας· ΦΡ. 
κοινή συναινέσει (κοινή συναινέσει) µε κοινή συγκατάθεση: ζήτησαν 
να βγει το διαζύγιο ~ (β) διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε διεθνές 
όργανο, κατά την οποία ένα ζήτηµα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, αλλά 
ζητείται η απλή συγκατάθεση των µελών που παρίστανται. 
συναινετικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δηλώνει συναίνεση, που γίνεται 
µε τη σύµφωνη γνώµη (κάποιων): ~ διαζύγιο (µε τη σύµφωνη γνώµη 
και των δύο συζύγων) || ~ λύση συµβολαίου | διαδικασίες. — 
συναινετικ-ά | -ώς επίρρ. συναινώ ρ. αµετβ. {συναινείς... | συναίνεσα} 
(+σε) εκδηλώνω σύµφωνη γνώµη, αποδοχή: αναζητείται µια λύση, 
στην οποία θα συναινέσουν όλες οι παρατάξεις. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συναινώ (-έω) < συν- + αινώ (µε τη σηµ. «συγκατα-
νεύω, συγκατατίθεµαι, συµφωνώ»), βλ.λ.]. συναίρεση (η) {-ης κ. -
έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΛΩΣΣ. φωνολογική διαδικασία τής Αρχαίας 
Ελληνικής µε σταθερό και µόνιµο χαρακτήρα, καθώς και 
υποχρεωτική και γενική ισχύ για τη διάλεκτο στην οποία εµφανίζεται, 
κατά την οποία δύο διαδοχικοί φωνηεντικοί φθόγγοι, που ανήκουν σε 
διαφορετικές συλλαβές, συγχωνεύονται σε ένα µακρό φωνήεν ή 
δίφθογγο, γεγονός που αίρει τη χασµωδία στο εσωτερικό τής λέξης, 
π.χ. τιµάω > τιµώ, ποιέετε > ποιείτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, έκκρουση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συναίρεσις < αρχ. συναιρώ (-έω), βλ.λ.]. συναιρώ ρ. 
µετβ. {συν-αίρεσα, -αιρέθηκα, -ηρηµένος} ΓΛΩΣΣ. 1. συγχωνεύω (δύο 
διαδοχικούς ετεροσύλλαβους φωνηεντικούς φθόγγους) σε ένα µακρό 
φωνήεν ή δίφθογγο: οι καταλήξεις -έω, -άω και -όω συναιρούνται σε -
ω 2. (η µτχ. συνηρηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει υποστεί συναίρεση 
(βλ.λ.): - ουσιαστικά | ρήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, έκκρουση, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συναιρώ (-έω) «συνάγω, λαµβάνω µαζί, συγκεντρώνω 
στο ίδιο σηµείο» < συν- + αίρω «συλλαµβάνω, πιάνω» (βλ. κ. αίρε-
ση)]. συναισθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συναισθάνθηκα) 1. νιώθω 
το ίδιο συναίσθηµα (µε άλλον), συµµερίζοµαι την ψυχολογική του 
κατάσταση: ~ τη λύπη σου | τον πόνο σου | την έγνοια σου ΑΝΤ. αδια-
φορώ 2. έχω απόλυτη επίγνωση (ενός πράγµατος), κατανοώ (κάτι) 
πλήρως: ~ την ευθύνη µου σε αυτή την υπόθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. συναίσθηµα (το) [µτγν.] {συναισθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ψυχική διέγερση που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, π.χ. σε ένα 
ευχάριστο ή δυσάρεστο γεγονός, και που προκαλεί φυσιολογικές 
αντιδράσεις και µπορεί να ωθεί σε δράση- συναισθήµατα είναι ο 
φόβος, η χαρά, η λύπη, η οργή, ο ενθουσιασµός κ.ά.: νιώθω ένα 
ευχάριστο | δυσάρεστο ~· ΦΡ. ανταποκρίνοµαι στα συναισθήµατα 
(κάποιου) βλ. 
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λ. ανταποκρίνοµαι 2. το να αντιλαµβάνεται κανείς τον κόσµο µε βά-
ση ψυχολογικές καταστάσεις και όχι στηριζόµενος στη λογική: το ~ 
δεν είναι πάντα ο καλύτερος οδηγός στις πράξεις µας || οι προεκλο-
γικοί λόγοι απευθύνονται πλέον περισσότερο στο ~ παρά στη λογική 
ΣΥΝ. καρδιά, ψυχή ANT. λογική 3. ο ευαίσθητος ψυχικός κόσµος, η ευ-
αισθησία: µια ταινία | ένα έργο | µουσική που έχει ~ || (συνήθ. στον 
πληθ.) σε αυτή την αναµέτρηση δεν έχουν θέση τα ~ ΣΥΝ. συναισθη-
µατισµός 4. το σύνολο των αυθόρµητων κλίσεων ή τάσεων κάποιου, 
που δεν ερµηνεύεται ή αιτιολογείται από τη λογική: θρησκευτικό | 
καλλιτεχνικό | µυστικιστικό ~ ΣΥΝ. ένστικτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίσθηµα. 

συναισθηµατικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το συναί-
σθηµα: ~ αντίδραση | κόσµος | ένταση | κατάσταση | ισορροπία | 
φόρτιση | στέρηση (βλ.λ.) || η εξ αίµατος συγγένεια δεν έχει καµία 
σχέση µε τον ~ δεσµό που µπορεί να έχουν δύο άνθρωποι || στο κρί-
σιµο σηµείο εµφάνισε ~ εµπλοκή (β) συναισθηµατική νοηµοσύνη 
(E.Q. - Emotional Quotient) η ικανότητα να ερµηνεύει κανείς τα συ-
ναισθήµατα των άλλων και να διαχειρίζεται διαπροσωπικές σχέσεις 
και αλληλεπιδράσεις· η ικανότητα για λογικό έλεγχο των παρορµή-
σεων και των συναισθηµάτων για χειρισµό τής συναισθηµατικής ζω-
ής µε τη νοηµοσύνη (είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το «έλλογον θυµι-
κόν»)· ο όρος αποτελεί νεολογισµό τής δεκαετίας τού '90 και αντι-
διαστέλλεται στον δείκτη ευφυΐας | νοηµοσύνης, ο οποίος αποτέλεσε 
καταχρηστικά κριτήριο αξιολόγησης τής προσωπικότητας των αν-
θρώπων 2. αυτός που αξιολογεί τις καταστάσεις γύρω του και δρα µε 
γνώµονα τα συναισθήµατα του και όχι τη λογική: είναι πολύ ~ άν-
θρωπος και δεν καταλαβαίνει ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν φίλοι 
και εχθροί, αλλά συµφέροντα που άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε 
αντιτίθενται ΣΥΝ. παρορµητικός ANT λογικός, συγκρατηµένος, νηφά-
λιος, πραγµατιστής 3. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευαί-
σθητο ψυχικό κόσµο: είναι πολύ →' κάθε φορά που θυµάται το παλιό 
του σπίτι, κλαίει ΣΥΝ. ευαίσθητος 4. συναισθηµατικά (τα) οι κατα-
στάσεις που συνδέονται µε ερωτικούς δεσµούς, ερωτικές σχέσεις: 
πώς πάνε τα ~ σου; ΣΥΝ. αισθηµατικά. — συναισθηµατικ-ά | -ώς 
επίρρ., συναισθηµατικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθηµατικός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. των γαλλ. sentimental, émotionnel]. 

συναισθηµατισµός (ο) το να αντιµετωπίζει κανείς τα πράγµατα και 
τους ανθρώπους επηρεασµένος από το συναίσθηµα (κυρ. ευαι-
σθησίες) και όχι από τη λογική: έχει έντονο - κι αυτό τού προκαλεί 
συχνά προβλήµατα || (συχνά στον πληθ.) Άφησε τους ~ κατά µέρος! 
Εδώ επιβιώνουν µόνο οι σκληροί. Επίσης (σπάν.) αισθηµατισµός 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sentimentalisme]. 

συναίσθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} απόλυτη επίγνω-
ση και συνείδηση µιας κατάστασης: έχει ~ τού καθήκοντος | τού χρό-
νου | τής ευθύνης | των συνεπειών | τού κινδύνου ΣΥΝ. επίγνωση. 

συναισθησία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ.-ΨΥΧΟΛ. η κατάσταση κα-
τά την οποία ένα ερέθισµα προκαλεί εκτός από την αντίστοιχη αί-
σθηση και κάποια άλλη έτσι, ώστε να βιώνει κανείς δύο ή περισσό-
τερα αισθήµατα από µία και µόνη αιτία (π.χ. το να έχει κανείς την 
αίσθηση τού κόκκινου χρώµατος, ακούγοντας τη νότα «ντο»). — συ-
ναισθησιακός, -ή, -ό, συναισθησιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. synesthésie]. 

συναισθητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συναί-
σθηση 2. συναιαθητικό (το) ο κλάδος τής ψυχολογίας που ασχολείται 
µε τα συναισθήµατα. 

συναίτιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που µοιράζεται εξίσου την ευθύνη (για 
κάτι) µε άλλον: δεν φταίει µόνο το κράτος· συναίτιοι είναι και οι πο-
λίτες. — συναιτιότητα (η) [1840]. 

συνακόλουθος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συµβαίνει µετά από κάτι 
άλλο ως λογική συνέπεια του: ο οικονοµικός αποκλεισµός τής χώρας 
και η ~ αύξηση των τιµών των βασικών ειδών οδήγησαν σε πολιτική 
κρίση || θα γίνει ευκολότερη η πρόσβαση στην περιοχή µε ~ άνοδο τό-
σο των εµπορικών ακινήτων όσο και τής κατοικίας ΣΥΝ. επακόλου-
θος, παρεπόµενος 2. αυτός που βρίσκεται σε συµφωνία µε ό,τι ο ίδιος 
καθορίζει: η στάση του είναι ~ προς τις αρχές του ΣΥΝ. συνεπής ΛΝΤ. 
ασυνεπής 3. συνακόλουθο (το) ό,τι προκύπτει ως λογική αναγκαιό-
τητα: η µεθοδολογία του είναι ~ τής θεωρητικής του τοποθέτησης 
ΣΥΝ. επακόλουθο, συνέπεια, παρεπόµενο ΑΝΤ. ανακόλουθο. — συνα-
κόλουθα επίρρ., συνακολουθία (η) [µεσν.]. 

συνακόλουθα» ρ. µετβ. [αρχ.] {συνακολουθείς... | συνακολούθ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα} (σπάν.) 1. ακολουθώ (µαζί µε κάποιον) 2. συµβαίνω 
ως λογικό αποτέλεσµα πράξης που προηγήθηκε ΣΥΝ. επακολουθώ 3. 
δέχοµαι (κάτι) ως σωστό, ακολουθώ τις προτροπές (κάποιου) ΣΥΝ. 
συµφωνώ, ασπάζοµαι, ακολουθώ ΑΝΤ. διαφωνώ. 

συνακρόαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το να ακούει κα-
νείς κάτι µαζί µε άλλον/άλλους 2. (ειδικότ.) το να ακούει κανείς τις 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις άλλων προσώπων είτε λόγω βλάβης των 
γραµµών είτε λόγω συνειδητής επέµβασης στο δίκτυο. — συνακρο-
ατής (ο) [µεσν.], συνακροάτρια (η), συνακροώµαι ρ. [αρχ.] {-άσαι...}. 

συναλνία (η) {συναλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που γίνεται αντιληπτός σε 
περιοχή διαφορετική από αυτήν στην οποία εκδηλώνεται. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. synalgia (< συν- + -αλγία < άλγος 
«πόνος»)]. 

συναλλαγή (η) 1. ΟΙΚΟΝ. η ανταλλαγή προϊόντων ή χρήµατος και 
προϊόντων, η οποία στοχεύει στην ωφέλεια και των δύο µερών: διε-
θνής | εγχώρια | τραπεζική | εµπορική | ιδιωτική | ελεύθερη | χρηµα-
τιστηριακή | παράνοµη ~ || ηλεκτρονικές τραπεζικές - ΣΥΝ. δοσολη-
ψία, δούναι και λαβείν, (οικ.) νταραβέρι, αλισβερίσι, πάρε-δώσε 2. 
ΝΟΜ. πράγµατα εκτός συναλλαγής πράγµατα, ιδ. κοινόχρηστα, τα 
οποία δεν επιτρέπεται να γίνουν αντικείµενο συναλλαγής 3. (συνήθ. 
στον πληθ.) κάθε είδους ανταλλαγή που προϋποθέτει επαφές µεταξύ 

ατόµων (γενικότ.) η επαφή, η σχέση: οι ύποπτες ~ τους κίνησαν το 
ενδιαφέρον τής αστυνοµίας || δεν θέλω να έχεις συναλλαγές µε τέ-
τοιους τύπους ΣΥΝ. δοσοληψίες, πάρε-δώσε, νταραβέρια, αλισβερίσια 
4. (ειδικότ.-κακόσ.) η αθέµιτη, συνήθ. πολιτική, διαδικασία, κατά την 
οποία γίνονται συµφωνίες που στοχεύουν στη στήριξη προσώπου ή 
κόµµατος, το οποίο µε τη σειρά του θα ευνοήσει αυτόν που το υπο-
στήριξε: η προώθηση του στα ανώτερα κλιµάκια υπήρξε προϊόν συ-
ναλλαγής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συναλλάσσω (βλ.λ.)]. 

συνάλλαγµα (το) {συναλλάγµ-ατος | χωρ. πληθ.) ΟΙΚΟΝ. κάθε µέσο 
που χρησιµοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές και έχει τη µορφή ξέ-
νου νοµίσµατος: απεριόριστο | τουριστικό | σταθερό | σκληρό - || τιµή 
αγοράς | ισοτιµία | διακύµανση συναλλάγµατος- ΦΡ. (α) τιµή συ-
ναλλάγµατος η αξία τού νοµίσµατος µιας χώρας ως προς το νόµισµα 
άλλης: κυµαινόµενη | σταθερή ~ || διακυµάνσεις στην ~ ΣΥΝ. ισοτιµία 
(β) αγορά συναλλάγµατος η αγορά στην οποία αντικείµενο 
διαπραγµατεύσεως αποτελούν τα εθνικά νοµίσµατα των χωρών: πτω-
τική πορεία τού δολαρίου στη διεθνή ~ (γ) έλεγχος ξένου συναλ-
λάγµατος η κρατική πολιτική που χρησιµοποιεί τον περιορισµό τής 
αγοράς ξένου συναλλάγµατος, για να εµποδίσει τη δηµιουργία ή τη 
διατήρηση προβληµάτων στο ισοζύγιο πληρωµών (δ) ρήτρα συναλ-
λάγµατος η ρήτρα στην οποία συµφωνούν δανειστής και δανειζόµε-
νος, µε σκοπό να προστατευθεί ο δανειστής από πιθανή υποτίµηση 
τού νοµίσµατος στο οποίο γίνεται η συναλλαγή, καθώς και οι δύο 
πλευρές δέχονται ότι το δάνειο αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο ποσό σε 
ξένο σταθερό νόµισµα και ότι ο δανειζόµενος είναι υποχρεωµένος 
να καταβάλει το ποσό σε εγχώριο µεν νόµισµα, αλλά στην ισοτιµία 
που θα ισχύει τότε (ε) ναυτιλιακό συνάλλαγµα βλ. λ. ναυτιλιακός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συµβόλαιο, οικονοµική συναλλαγή», < συ-
ναλλάσσω (βλ.λ.). Η σύγχρονη σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
exchange, όπως συµβαίνει και στις φρ. έλεγχος συναλλάγµατος (< 
exchange control), τιµή συναλλάγµατος (< rate of exchange), ισοτιµία 
συναλλάγµατος (< parity of exchange), διακύµανση συναλλάγµατος (< 
fluctuation of exchange)]. 

συναλλαγµατική (η) το έγγραφο που έχει συνταχθεί µε ορισµένο 
τύπο και µε το οποίο ο εκδότης του (αυτός που το υπογράφει) δίνει 
εντολή σε τρίτον (πληρωτή | αποδέκτη) να καταβάλει στον ίδιο ή 
στον κοµιστή τού εγγράφου αυτού σε ορισµένο τόπο και χρόνο συ-
γκεκριµένο ποσό (τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο έγγραφο) (πβ. 
λ. επιταγή, γραµµάτιο): αδιαµαρτύρητη | απλήρωτη | δηµόσια | εµπο-
ρική | ληξιπρόθεσµη | οπισθογραφηµένη | ενυπόγραφη ~ || εκδίδω | 
αποδέχοµαι | διαµαρτυρώ | οπισθογραφώ | προεξοφλώ ~. 

συναλλαγµατικός, -ή, -ό ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το συ-
νάλλαγµα: ~ διατυπώσεις | χρέος | αποθέµατα | µονοπώλιο | περιορι-
σµοί | έλεγχος | σταθερότητα | εισροές | διαθέσιµα | πλεόνασµα | ισο-
τιµία | διακυµάνσεις 2. (α) συναλλαγµατική πολιτική η πολιτική που 
ασκεί το κράτος για τον καθορισµό επίσηµης τιµής για το συνάλ-
λαγµα (β) συναλλαγµατική διαφορά η διαφορά που προκύπτει σε µια 
δοσοληψία σε ξένο νόµισµα, όταν η τιµή τού νοµίσµατος αυτού ήταν 
αρχικώς άλλη από αυτήν που ίσχυε κατά την ηµέρα τής συναλλαγής 
3. συναλλαγµατική (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συνάλλαγµα. Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
lettre de change]. 

συναλλαγµατοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που ευνοεί την εισροή 
συναλλάγµατος: οι Ολυµπιακοί Αγώνες τού 2004 προβλέπεται να είναι 
µια ~ αθλητική διοργάνωση || η ~ εµπορική µας ναυτιλία. [ΕΤΥΜ. < 
συνάλλαγµα, -ατός + -φόρος < φέρω]. 

συναλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τις 
οικονοµικές συναλλαγές: ~ πράξη | δραστηριότητα | αξία 2. (α) συ-
ναλλακτικά ήθη οι συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές: τα ~ 
των αγροτικών κοινωνιών (β) συναλλακτική οικονοµία η οικονοµία 
στην οποία ανταλλάσσονται προϊόντα και υπηρεσίες µε χρήµατα 
ΣΥΝ. εγχρήµατη | συναλλαγµατική οικονοµία ΑΝΤ. αχρήµατη οικονο-
µία (γ) Συναλλακτικό ∆ίκαιο το σύνολο των κανόνων και των νόµων 
που ρυθµίζουν τις οικονοµικές δοσοληψίες 3. αυτός που είναι πρό-
σφορος για οικονοµικές συναλλαγές. 

συναλλάσσω ρ. µετβ. {συνάλλα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. (σπάν.) δίνω 
(κάτι) για το οποίο λαµβάνω (κάτι αντίστοιχο) ΣΥΝ. ανταλλάσσω- (µε-
σοπαθ. συναλλάσσοµαι) 2. έχω εµπορικές, οικονοµικές δοσοληψίες 
(µε κάποιον): συναλλασσόµαστε µόνο µε φερέγγυους επιχειρηµατίες || 
οι συναλλασσόµενοι στην αγορά οµολόγων 3. (κατ' επέκτ.) έχω αθέ-
µιτες δοσοληψίες: συναλλάσσεται µε ύποπτους τύπους ΣΥΝ. (οικ.) 
νταραβερίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συσχετίζω, συνδιαλλάσσω», < συν- + 
άλλάσσω. Ήδη αρχ. η σηµ. «συνάπτω συµφωνία ή συµβόλαιο µε κά-
ποιον»]. 

συνάλληλος, -η, -ο ΦΙΛΟΣ, καθεµιά από τις έννοιες που υπάγονται σε 
τρίτη ανώτερη έννοια, την υπερκείµενη: οι έννοιες γεράνι, κρίνος, 
γιασεµί είναι ~, επειδή υπάγονται στην έννοια λουλούδι. — συναλ-
ληλία (η) [1891]. 
[ΕΤΥΜ. < συν- + -άλληλος, από την αλληλοπαθή αντων. αλλήλων, πβ. 
κ. παρ-άλληλος, κατ-άλληλος]. 

συναλοιφή (η) ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία µε την οποία δύο συνεχόµενες 
φωνηεντικές συλλαβές συγχωνεύονται σε µία µε συναίρεση, κράση ή 
συνίζηση, ώστε να αποφευχθεί η χασµωδία, π.χ. τα άστρα → τ' 
άστρα, του είπα → του 'πα, δεκαέξι → δεκάξι κ.ά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
συναλ(ο)ιφή < αρχ. συναλείφω «συµµειγνύω, ανακατεύω» < συν- + 
αλείφω]. 

συνάµα επίρρ.· την ίδια χρονική στιγµή: µ'αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
παίζουν και µαθαίνουν ~ ΣΥΝ. συγχρόνως, ταυτόχρονα, µαζί. 



συναµεταξύ 1696 συνάρθρωση 
 

[ΕΤΥΜ µτγν. < σύν + άµα]. 
συναµεταξύ επίρρ. (λαϊκ.) ανάµεσα ΣΥΝ. µεταξύ. [ΕΤΥΜ < 

*συναναµεταξύ (µε απλολογία) < συν- + ava- + µεταξύ]. 
συνάναρχος (ο) αυτός που, όµοια µε κάποιον άλλον, δεν έχει αρχή (ως 

προσωνυµία τού Χριστού σε σχέση µε τον Πατέρα Του). [ETVM µτγν. 
(στους εκκλησ. συγγραφείς τού 4ου αι. µ.Χ.) < συν- + άναρχος]. 

συναναστρέφοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συναναστράφηκα} συναντώ συχνά 
(κάποιον), ανήκω στον ίδιο φιλικό κύκλο (µε κάποιον), τον κάνω 
παρέα: συναναστρέφεται µόνον ανθρώπους τής τάξης του. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < συν- + αναστρέφοµαι «τριγυρίζω, συµπεριφέροµαι»]. 

συναναστρέφοµαι - συγχρωτίζοµαι - συναγελάζοµαι. Τα τρία συ-
νώνυµα ρήµατα διαφέρουν στη σηµασιολογική τους απόχρωση 
και, ως εκ τούτου, στη χρήση τους: το συναναστρέφοµαι δηλώνει 
γενικά τη σηµασία τού «συνδέοµαι µε κάποια σχέση (φιλίας, γνω-
ριµίας, ενδιαφερόντων κ.λπ.) που µε οδηγεί να συναντιέµαι συχνά 
µε ορισµένους ανθρώπους», η έµφαση δηλ. στη χρήση τού συνα-
ναστρέφοµαι πέφτει στην έννοια των σχέσεων. Το συγχρωτίζοµαι 
(αρχ. ρήµα από το χρως «δέρµα, σάρκα») σηµαίνει περισσότερο 
ότι «συνδέοµαι µε κάποιους» µε έµφαση στη φυσική συνύπαρξη 
στον ίδιο χώρο (Οταν συχνάζεις σε τέτοια µπαρ, κατ' ανάγκην 
συγχρωτίζεσαι µε ύποπτα πρόσωπα)- ας σηµειωθεί ότι συχνά το 
συγχρωτίζοµαι χρησιµοποιείται για να υπονοήσει αρνητική στάση 
από την πλευρά τού οµιλητή. Το συναγελάζοµαι (< αγέλη ζώων) 
είναι το ρήµα που δηλώνει σαφώς αρνητική τοποθέτηση τού οµι-
λητή, ότι κάποιος δηλ. έχει ύποπτες ή κακές παρέες, συναντιέται 
και έχει σχέσεις που -κατά τον οµιλητή- οδηγούν σε κάτι κακό για 
αυτόν (Με τέτοια πρόσωπα που συναγελάζεται, τι καλό µπορείς να 
περιµένεις από αυτόν; - Συναγελάζεται µε ό,τι χειρότερο υπάρχει 
στην πόλη µας). 

συναναστροφή (η) [µτγν.] 1. το να έχει κανείς φιλικές σχέσεις και 
συχνή επαφή µε κάποιον, το να κάνει παρέα µαζί του: τον έφαγαν οι 
κακές ~ ΣΥΝ. παρέα, σχέσεις 2. (συνεκδ.) η συγκέντρωση ατόµων που 
συνδέονται µε φιλικούς δεσµούς για διασκέδαση: γνωρίστηκαν σε 
µια φιλική ~ πριν από χρόνια και από τότε είναι αχώριστοι ΣΥΝ. συ-
νάθροιση, δεξίωση, πάρτι. 

συνανήκω ρ. αµετβ. [µεσν.] {παρατ. συνανήκα} ανήκω από κοινού 
(κάπου): αυτό το οικόπεδο συνανήκει στις δύο αδελφές. 

συνάνθρωπος (ο) [µεσν.] {συνανθρώπ-ου | -ων, -ους} (εκφραστ.) κά-
θε άνθρωπος σε σχέση µε τους άλλους ως µέλος τής ανθρωπότητας: 
καθήκον τού χριστιανού είναι να βοηθεί τους - του ΣΥΝ. πλησίον (ο). 

συνάντηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να βρί-
σκεται κανείς µε κάποιον τυχαία ή ύστερα από συνεννόηση: η ~ των 
δύο ηγετών ορίστηκε για τις 22 Ιουνίου || µια τυχαία - στον δρόµο || 
αναπάντεχη | ανέλπιστη | απρόοπτη | µυστική | πολιτική | συγκινητική 
~ || τόπος | σηµείο συνάντησης ΣΥΝ. συναπάντηµα, αντάµωση- ΦΡ. (α) 
συνάντηση κορυφής το να βρεθούν και να συζητήσουν άτοµα ή 
αντιπροσωπίες που βρίσκονται στην κορυφή τής ιεραρχίας στη χώρα 
τους ή στον οργανισµό που εκπροσωπούν: - των Ευρωπαίων ηγετών 
(β) συνάντηση εργασίας συνάντηση οµάδας ανθρώπων για συζήτη-
ση κυρίως οργανωτικών-διοικητικών θεµάτων: ~ των µετόχων τής 
εταιρείας 2. αθλητικός αγώνας µεταξύ αντίπαλων οµάδων ή ατόµων: 
ποδοσφαιρική | πυγµαχική | διεθνής | αθλητική ~ ΣΥΝ. µατς 3. η προ-
σέγγιση, η επαφή δύο πραγµάτων: τα Βαλκάνια υπήρξαν ανέκαθεν 
τόπος συνάντησης λαών και πολιτισµών || η ~ Ανατολής και Λύσης 
στο Βυζάντιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 

συναντιληψη (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} (λόγ.) από 
κοινού βοήθεια, συµπαράσταση: «δύο παιδιά έρµαια στο χάος, στων 
γειτόνων τη ~» (Τηλ. Αλαβέρας) ΣΥΝ. αρωγή. 

συναντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {συναντάς... | συνάντ-ησα, -ιέµαι κ. -ώµαι, 
-άται..., -ήθηκα} 1. βρίσκω (κάποιον/κάτι) σε προσυµφωνηµένο ση-
µείο ή τυχαία: τον συνάντησα τυχαία, καθώς πήγαινα στη δουλειά µου 
|| πείτε µου πού θα βρίσκεστε και θα σας συναντήσω αργότερα || 
(µτφ.) η µατιά µου συνάντησε τη δική της || στο δεξί σας χέρι θα συ-
ναντήσετε ένα περίπτερο- εκεί να στρίψετε δεξιά || (κ. αλληλοπαθ.) 
συναντιούνται κάθε Σάββατο στο καφενείο || δεν θυµάµαι πότε συ-
ναντηθήκαµε πρώτη φορά ΣΥΝ. απαντώ, συντυχαίνω, ανταµώνω, συ-
ναπαντώ ΦΡ. τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται για περιπτώσεις στις 
οποίες συµπίπτουν οι απόψεις που εκφράζουν δύο άνθρωποι, οι 
οποίοι δεν είχαν συννενοηθεί ή συζητήσει πριν 2. βρίσκοµαι αντιµέ-
τωπος (µε δυσκολίες ή προβλήµατα), καλούµαι να διεκπεραιώσω (µια 
δύσκολη κατάσταση): θα συναντήσεις πολλά εµπόδια στην πραγµα-
τοποίηση τού σχεδίου σου || - δυσκολίες | κινδύνους | αντιρρήσεις | 
αντίδραση | αντίσταση ΣΥΝ. αντιµετωπίζω 3. βρίσκω κατά τύχη, µου 
τυχαίνει (κάτι): δεν συναντάς εύκολα στη ζωή τόσο καλούς ανθρώ-
πους || στην πρόταση του συνάντησε την πρόθυµη ανταπόκριση των 
συναδέλφων του 4. φθάνω σε συγκεκριµένο σηµείο, πέρα από το 
οποίο δεν προχωρώ: το γεωτρύπανο συνάντησε βράχο ΣΥΝ. βρίσκω, 
πέφτω 5. προσεγγίζω, έρχοµαι σε επαφή: στα έργα του, το φανταστι-
κό συναντά το πραγµατικό και ο µυστικισµός τον ορθολογισµό σε µια 
γόνιµη σύνθεση 6. έρχοµαι αντιµέτωπος (µε αντίπαλο) (σε πόλεµο ή 
αθλητική διοργάνωση): οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στην πεδιάδα || 
η τοπική οµάδα θα συναντήσει αύριο την πρωταθλήτρια ANT. 
αντιµετωπίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συναντώ (-άω), αρχική σηµ. «έρχοµαι κάπου συγχρό-
νως µε άλλον», < συν- + άντώ (-άω) «συναντώ, συµµετέχω» (πβ. κ. 
άπ-αντώ). Η φρ. τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται είναι απόδ. τής 
γαλλ. αντίστοιχης les grands esprits se rencontrent]. 

συναξάρι (το) {συναξαρ-ιού | -ιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. σύντοµη ή εκτενέστε-
ρη αφήγηση µε αντικείµενο τους µάρτυρες τής πίστης και τα µαρτύ-
ρια τους, αλλά και γενικότ. βίους αγίων, οσίων, ιεραρχών, ιστορικές 
αφηγήσεις για θρησκευτικές εορτές κ.λπ., που περιλαµβάνεται στα 
λειτουργικά βιβλία τής Εκκλησίας και χρησιµοποιείται στη λειτουρ-
γία τού όρθρου: το - τού διακόνου Μαυρικίου 2. (συνεκδ.) το βιβλίο 
που περιέχει τις παραπάνω αφηγήσεις 3. (µτφ.) η µακροσκελής και 
κουραστική αφήγηση (συνήθ. πραγµάτων που δεν ευσταθούν). Επί-
σης (λόγ.) συναξαριο 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. συναξάριον < σύναξις + παραγ. επίθηµα -άριον, πβ. κ. 
άλφαβητ-άριον, προσκυνητ-άριον. Η λ. οφείλεται στο γεγονός ότι τέ-
τοιες διηγήσεις διαβάζονταν σε συναθροίσεις (συνάξεις) µοναχών]. 

συναξαριστής (ο) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. ο συγγραφέας συναξαριών 2. η 
συλλογή συναξαριών σε ένα βιβλίο. 

σύναξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. (λαϊκ.) συγκέντρωση αν-
θρώπων: µεγάλη ~ ΣΥΝ. συνάθροιση, (λαϊκ.) µάζωµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η 
λειτουργική συγκέντρωση των πιστών σε εορτή ή στη µνήµη αγίου: 
η ~ τής Θεοτόκου | τού Αγίου Ιωάννη ΣΥΝ. πανήγυρις (β) Ιερά Σύναξη 
η συνεδρία τής κοινότητας τού Αγίου Όρους 3. η συγκέντρωση 
χρηµατικού ποσού από πολλούς ανθρώπους. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σύναξις < αρχ. συνάγω]. 

συναπάντηµα (το) [µεσν.] {συναπαντήµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) η 
συνάντηση- ΦΡ. (α) καλό | κακό συναπάντηµα ό,τι συναντά κανείς 
στον δρόµο του τυχαία και το εκλαµβάνει ως καλό ή κακό οιωνό 
αντιστοίχως (β) (κακόσ.) η σάρα και η µάρα και το κακό συναπάντη-
µα βλ. λ. σάρα. 

συναπαντω ρ. µετβ. [αρχ.] {συναπαντάς... | συναπάντ-ησα, -ώµαι, -
άται... κ. -ιέµαι, -ήθηκα} 1. βρίσκω (κάποιον/κάτι) τυχαία στον δρόµο 
µου: τον συναπάντησα στη γωνία και από την έκπληξη δεν µπορούσε 
να µου µιλήσει ΣΥΝ. συναντώ, ανταµώνω 2. βγαίνω να υποδεχθώ 
(κάποιον): πέταξε την ποδιά κι έτρεξε να τους συναπαντήσει ΣΥΝ. 
προϋπαντώ 3. (µεσοπαθ. συναπαντώµαι) βρίσκοµαι (µε κάποιον) 
τυχαία: συναπαντηθήκαµε ύστερ'από δέκα χρόνια και κάτσαµε να τα 
πούµε ΣΥΝ. συναντώµαι, βρίσκοµαι, ανταµώνω. 

συναπαρτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συναπάρτισα κ. συναπήρτισα, συνα-
παρτίσ-θηκα | -τηκα, -µένος} συνθέτω (ένα οργανικό σύνολο) µαζί µε 
άλλα ξεχωριστά µέρη ή στοιχεία: το χειρόγραφο αυτό συναπαρτίζεται 
από τρεις διαφορετικού τύπου περγαµηνές ΣΥΝ. συναποτελώ. — 
συναπάρτισµα (το). 

συναποβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) 1. η ταυτόχρονη απο-
βίωση 2. ΝΟΜ. τεκµήριο συναποβιώσεως τεκµήριο το οποίο θεσπίζει 
ο Αστικός Κώδικας σύµφωνα µε το οποίο, αν περισσότεροι τού ενός 
έχουν πεθάνει και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ένας από αυ-
τούς επέζησε κάποιου άλλου, τεκµαίρεται ότι όλοι πέθαναν ταυτό-
χρονα. 

συναποκοµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συναποκόµισα} 1. παίρνω (κάτι) µαζί 
µου: ο ληστής κατάφερε να ξεφύγει έχοντας συναποκοµίσει µεγάλο 
χρηµατικό ποσό 2. (µτφ.) λαµβάνω κάτι ως επιπλέον κέρδος, όφελος: 
από αυτή τη δουλειά, εκτός από εµπειρίες, συναποκόµισε την 
αναγνώριση των συναδέλφων της. 

συναποτελώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συναποτελείς... | συναποτέλ-εσα, -ού-
µαι, -έστηκα (λόγ. -έσθηκα)} αποτελώ από κοινού: η κερκίδα και η 
ωλένη συναποτελούν τον πήχυ τού χεριού. 

συναπόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -ασεις, -άσεων} η από κοινού από-
φαση· ειδικότ. η διαδικασία λήψεως αποφάσεων µεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. codécision. Το αρχ. συναπόφασις 
σήµαινε «συνδυασµένη απόρριψη, άρνηση»]. 

συναποφασίζω ρ. µετβ. [1833] {συναποφάσ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} 
αποφασίζω από κοινού µε κάποιον άλλο. 

συναπτός, -ή, -ό 1. (σπάν.) αυτός που είναι ενωµένος µε άλλον: ~ 
κείµενα | έγγραφα ΣΥΝ. συνδεδεµένος, συνηµµένος 2. αυτός που συ-
νεχίζεται χωρίς καµία χρονική διακοπή: διετέλεσε πρόεδρος τού 
ιδρύµατος επί δέκα - έτη ΣΥΝ. αδιάλειπτος, συνεχής, ακατάπαυστος 
ΑΝΤ. διακεκοµµένος 3. ΕΚΚΛΗΣ. συναπτή (η) σύντοµες ευχές που συν-
δέονται µε το Τού Κυρίου δεηθώµεν (Του Κυρίου δεηθώµεν). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < συνάπτω]. 

συνάπτω ρ. µετβ. {σύν-αψα (λόγ. -ήψα), -άφθηκα (λόγ. -ήφθην, -ης, -
η..., µτχ. συναφθείς, -είσα, -έν), -ηµµένος} 1. ενώνω, συνδέω (ένα 
αντικείµενο µε άλλο): να συνάψετε τα δικαιολογητικά στην αίτηση 
και να τα υπογράψετε ΣΥΝ. συνενώνω, επισυνάπτω, συναρµόζω ΑΝΤ. 
αποσυνδέω 2. ξεκινώ, αποδέχοµαι ή προχωρώ σε συγκεκριµένη συµ-
φωνία και σχέση: ~ γάµο (παντρεύοµαι) | συµβόλαιο | σύµβαση (συµ-
φωνώ επισήµως για συναλλαγή) | δάνειο (δανείζοµαι) | ειρήνη (συµ-
φωνώ επισήµως για ειρήνη) || οι δύο χώρες συνήψαν διπλωµατικές 
σχέσεις µόλις πριν από δύο χρόνια 3. (η µτχ. συνηµµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + άπτω (βλ.λ.)]. 

συναρθρώνω ρ. µετβ. {συνάρθρω-σα, -θηκα, -µένος} συνδέω (τµή-
µατα που είναι ξεχωριστά µεταξύ τους), ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
λειτουργικό σύνολο: ~ ένα µηχάνηµα ΣΥΝ. συναρµόζω, συναρµολογώ 
ΑΝΤ. αποσυνδέω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συναρθρώ (αρχ. συναρθρούµαι) < συν- + άρθρώ (-όω) 
< άρθρον (βλ. κ. αρθρώνω)]. 

συνάρθρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η σύνδε-
ση µε άρθρωση ανεξάρτητων µερών, τα οποία, µε αυτό τον τρόπο, συ-
γκροτούν ενιαίο και λειτουργικό σύνολο: η - τού µηχανήµατος || 
(µτφ.) «~ ετερογενών και συχνά αντιφατικών στοιχείων» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
συναρµολόγηση, συναρµογή ΑΝΤ. αποσύνδεση 2. ΑΝΑΤ. κάθε είδους 
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άρθρωση που δεν περιβάλλεται από υγρό και δεν παρουσιάζει καµία 
δυνατότητα κινητικότητας: η ~ των κρανιακών οστών. 

συναριθµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συναριθµείς... | συναρίθµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) υπολογίζω επιπλέον (κάτι) στην απαρίθµηση: να συ-ναριθµήσετε και 
τα χιλιόµετρα τής επιστροφής, για να βρείτε την κατανάλωση βενζίνης ΣΥΝ. 
συνυπολογίζω, προσµετρώ ΑΝΤ. εξαιρώ. — συναρίθµηση (η) [µτγν.]. 

συναρµογή (η) 1. η σύνδεση επιµέρους τµηµάτων ή πραγµάτων µε ακρίβεια και 
σταθερότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα στερεό σύνολο: µόνιµη | σταθερή ~ 
ΣΥΝ. συνάρµοση, εφαρµογή, σύνδεση 2. ΤΕΧΝΟΛ. ο τρόπος σύνδεσης 
εξαρτηµάτων µεταξύ τους, που ξεκινά από εφαρµογή των επιφανειών τους και 
ολοκληρώνεται µε τη στερέωση σε ενιαίο σύνολο: µόνιµη | γωνιακή ~ || ~ µε 
συγκόλληση | µε κάρφωµα | βίδωµα || ~ στην επιπλοποιία || «το Ιντερνέτ 
παραµένει µια ~ δικτύων» (εφηµ.) ΣΥΝ. συνάρµοση, συναρµολόγηση 3. (στον 
κινηµατογράφο και στην τηλεόραση) η τοποθέτηση εικόνων στη σειρά που 
επιθυµεί ο σκηνοθέτης ύστερα από επιλογή τού υλικού που έχει γυριστεί 
ΣΥΝ. συναρµολόγηση, µοντάζ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συναρµόζω]. 

συναρµόδιος, -α, -ο αυτός που µοιράζεται δικαιοδοσία µε άλλον: ~ υπουργός | 
υπάλληλος ΣΥΝ. συνυπεύθυνος. 

συναρµόζω ρ. µετβ. {συνάρµοσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. συνδέω 
(µέρη ή πράγµατα), ώστε να βρίσκονται σε αρµονία µεταξύ τους και να 
αποτελούν ενιαίο και λειτουργικό σύνολο: ~ µηχάνηµα ΣΥΝ. συναρµολογώ, 
συναρθρώνω, µοντάρω ΑΝΤ. ξεµοντάρω 2. (κατ' επέκτ.) συνδέω µε σταθερό, 
στερεό τρόπο ΣΥΝ. στερεώνω ANT. αποσυνδέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + 
αρµόζω «ρυθµίζω, συνδυάζω» (βλ.λ.)]. 

συναρµολόγηση (η) [1848] η σύνδεση (επιµέρους τµηµάτων ή εξαρτηµάτων), 
ώστε να δηµιουργηθεί ένα στερεό και λειτουργικό σύνολο. 

συναρµολογώ ρ. µετβ. {συναρµολογείς... | συναρµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. συνδέω (επιµέρους τµήµατα ή εξαρτήµατα), ώστε να δηµιουργηθεί 
ένα στερεό και λειτουργικό σύνολο: ~ όπλο | µηχάνηµα | συσκευή | εξάρτηµα | 
αεροπλανάκι (µοντέλο) ΣΥΝ. συναρµόζω, συναρθρώνω, µοντάρω ANT. 
ξεµοντάρω 2. συναρµολογούµενο (το) παιχνίδι που αποτελείται από 
εξαρτήµατα µιας κατασκευής (π.χ. ενός µοντέλου αεροπλάνου, αυτοκινήτου 
κ.λπ.), τα οποία συνενώνει κανείς µε σκοπό να σχηµατίσει την κατασκευή 
αυτή 3. (µτφ.) συσχετίζω επιµέρους στοιχεία: ο ανακριτής συναρµολογεί τώρα 
τα δεδοµένα τής όλης υποθέσεως. — συναρµολογητής (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. συναρµολογώ (-έω) < συν- + άρµολογώ (βλ.λ.)]. 

συνάρµοση (η) [µτγν.] {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} η συναρµογή 
(βλ.λ.). 

ουναρπαγή (η) [µτγν.] η από κοινού αρπαγή· κυρ. ΓΛΩΣΣ. σύνθετο εκ 
συναριταγής (και φραστικό σύνθετο) η σύνθετη λέξη που έχει σχηµατιστεί 
από φράση, όπως στην περίπτωση τού παράλληλος, που προήλθε από τη ΦΡ. 
παρ' αλλήλους. 

συναρπάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνάρπασ-α, -τηκα, -µένος} ασκώ µεγάλη γοητεία 
σε (κάποιον), προκαλώ έντονα συναισθήµατα, προσελκύω όλο το ενδιαφέρον: 
το θέαµα | το τραγούδι του | ο αγώνας τους είχε συναρπάσει || µε συναρπάζει η 
σκέψη να φύγω µακριά || το σκάκι µού αρέσει, αλλά δεν µπορώ να πω ότι µε 
συναρπάζει κιόλας! || το πλήθος συναρπάζεται από τους πύρινους λόγους ΣΥΝ. 
ενθουσιάζω, µαγεύω, συγκινώ, καταγοητεύω ΑΝΤ. απογοητεύω. 

συναρπαστικός, -ή, -ό [1890] αυτός που ασκεί µεγάλη γοητεία, που κρατά 
αµείωτο το ενδιαφέρον από τη συγκίνηση που προσφέρει: ~ ιστορία | οµορφιά 
| διήγηση | αγώνας | παιχνίδι ΣΥΝ. θελκτικός, µαγευτικός, γοητευτικός, 
σαγηνευτικός ΑΝΤ. αδιάφορος, τετριµµένος. — συναρπαστικά επίρρ. 

συνάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σχέση µεταξύ πραγµάτων 
που εξαρτώνται το ένα από το άλλο ή αντιστοιχούν το ένα στο άλλο: η τιµή 
ενός προϊόντος διαµορφώνεται σε ~ µε την προσφορά και τη ζήτηση αυτού τού 
προϊόντος ΣΥΝ. αλληλεξάρτηση, σύνδεση, συνδυασµός 2. (συνεκδ.) το να 
συσχετίζονται πράγµατα µεταξύ τους και συνεκδ. το αποτέλεσµα τέτοιου 
συσχετισµού: η τελική επιλογή είναι ~ πολλών παραγόντων 3. ΜΑθ. (α) η 
αντιστοιχία των στοιχείων ενός συνόλου Α µε τα στοιχεία ενός συνόλου Β, 
ούτως ώστε κάθε στοιχείο τού Α να αντιστοιχεί σε ένα και µόνο ένα στοιχείο 
τού Β: τριγωνοµετρική | γενικευµένη | αλγεβρική | λογαριθµική ~ (β) ειδικές 
συναρτήσεις οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται σε διάφορους 
επιστηµονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. — συναρ-τησιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνάρτησις «σύνδεση, λογική συνοχή» < συναρτώ (-άω). o 
υ.αθ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γερµ. Zusammen-hang]. 

συναρτώ ρ. µετβ. {συναρτάς... | συνάρτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, 
συναρτηµένος} 1. συνδέω πράγµατα µεταξύ τους στη βάση τής λογικής τους 
σχέσης: µη συναρτάς το διάβασµα σου µε τους βαθµούς || η εµποροκρατία 
συναρτούσε τον πλούτο ενός έθνους µε τα κρατικά αποθέµατα σε χρυσό και 
ασήµι ΣΥΝ. αλληλεξαρτώ ANT. αποσυνδέω 2. (µεσοπαθ. συναρτώµαι) 
βρίσκοµαι σε σχέση εξάρτησης, είµαι συναφής: η τελική αξιολόγηση των 
µαθητών συναρτάται προς τη συνολική τους απόδοση || «οι ιδεολογικές 
αντιπαραθέσεις αυτής τής κοινωνίας συναρτήθηκαν µε τη διαµόρφωση 
συνειδησιακών φαινοµένων, εθνικών και κοινωνικών» (εφηµ.) || «η προοπτική 
επανόδου τους στο κόµµα συναρτάται πλέον µε δικές τους παραχωρήσεις και 
διαβεβαιώσεις» (εφηµ.) || «ο ηγέτης ξέρει ότι η οικονοµία, η δηµόσια διοίκηση, 
η υγεία συναρτώνται απόλυτα από την κοινωνική δυναµική» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
εξαρτώµαι (+από), βασίζοµαι (+σε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συναρτώ (-άω) < συν- + άρτώ «συνδέω, κρεµώ» (βλ. κ. άν-αρτώ)]. 

συναρχηγία (η) [1894] {συναρχηγιών} η από κοινού αρχηγία. 

συναρχηγός (ο/η) [1833] πρόσωπο που έχει την αρχή, που είναι αρχηγός από 
κοινού µε άλλον. 

συναρχία (η) {συναρχιών} η ταυτόχρονη παρουσία δύο ή περισσοτέρων 
αρχόντων ή υπευθύνων σε κράτος ή άλλον οργανισµό και η από κοινού 
διοίκηση: οι - συνηθίζονταν στα χρόνια τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας ΣΥΝ. 
συνδιοίκηση, συγκυβέρνηση ΑΝΤ. µοναρχία. [ΕΤΥΜ αρχ. < σύναρχος < συν- + 
-άρχος < άρχω]. 

συνάρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} µοιράζοµαι την εξουσία (µε 
κάποιον) ΣΥΝ. συγκυβερνώ, συνδιοικώ. 

συνασπίζω ρ. µετβ. {συνάσπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κάνω (κάποιους) 
να ενώσουν τις δυνάµεις τους, πολιτικές ή στρατιωτικές, σε κοινό αγώνα: ο 
εξωτερικός κίνδυνος συνάσπισε τα κόµµατα στο εσωτερικό τής χώρας || (συνήθ. 
µεσοπαθ.) η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Σερβία συνασπίστηκαν το 1912 
εναντίον τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συµπολεµώ µε κάποιον ως ασπιδοφόρος -(µτφ.) 
υποστηρίζω», < συν- + άσπίζω< ασπίς, -ίδος. Η σύγχρονη σηµ. τού µεσοπαθ. 
συνασπίζοµαι αποδίδει το γαλλ. se coaliser]. 

συνασπισµός (ο) 1. (α) συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών και 
σύµπηξη συµµαχίας, για την επίτευξη κοινού στόχου: αµυντικός | διεθνής | 
ευρωπαϊκός | πολιτικός | κυβερνητικός | µυστικός | στρατιωτικός ~ || ~ κρατών | 
κοµµάτων ΣΥΝ. συµµαχία, συνεργασία (β) οικονοµικός συνασπισµός η 
ένωση ή η συµφωνία µεταξύ οικονοµικών µονάδων, που αποσκοπεί στη 
βελτίωση τής οικονοµικής θέσης των συµβαλλοµένων ή/και στην 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση πιθανού ή υπαρκτού ανταγωνισµού 2. ΠΟΛΙΤ. 
(α) εκλογική συµπαράταξη ή και συνεργασία ευρύτερης χρονικής διάρκειας 
µεταξύ πολιτικών κοµµάτων και οµάδων, κατά κανόνα συγγενών (β) (µε κεφ.) 
το κόµµα «Συνασπισµός τής Αριστεράς και τής Προόδου» (συντοµ. ΣΥΝ). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συνασπίζω (βλ.λ.). Ως πολιτ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
coalition]. 

συναστρία (η) [µτγν.] {συναστριών} ΑΣΤΡΟΛ. η ευνοϊκή σύζευξη αστέρων. 
συνασφάλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η ασφάλιση σε περισσότερους 

από έναν ασφαλιστές, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ασφαλιστικών 
ποσών δεν ξεπερνά την ασφαλιστική αξία: καµία ασφάλεια δεν αναλάµβανε 
µόνη της τέτοια ευθύνη και γι ' αυτό κατέληξαν στη λύση τής συνασφάλισης. — 
συνασφαλίζω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. co-insurance]. 

συ να υ γα επίρρ. (σπάν.-λογοτ.) την ώρα που χαράζει, µε την αυγή ΣΥΝ. 
ξηµερώµατα, χαράµατα. [ΕΤΥΜ. < συν- + -αυγά < αυγή]. 

συναυλία (η) {συναυλιών} 1. η δηµόσια εκτέλεση µουσικών έργων: αίθουσα | 
χώρος συναυλιών || ~ κλασικής | σύγχρονης | ηλεκτρονικής | ροκ | δηµοτικής 
µουσικής || το συγκρότηµα θα δώσει δύο ~ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
ΣΥΝ. κον)τ)σέρτο 2. (µτφ.) άκουσµα, συνήθ. τυχαίο, από αρµονικούς ήχους: η 
~ των πουλιών || (σκωπτ.) η ~ των βατραχιών || χτες το βράδυ, οι γάτες τής 
γειτονιάς είχαν ~ και δεν µας άφησαν να κοιµηθούµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κοντσέρτο για λύρα και αυλό - ορχηστρι-κή 
µουσική», < σύναυλος «αυτός που ηχεί σε αρµονία µε τον αυλό» < συν- + 
αυλός]. 

συναυτουργια (η) [1871] ΝΟΜ. η κατόπιν κοινής αποφάσεως σύµπραξη 
περισσότερων τού ενός ως άµεσων αυτουργών σε αξιόποινη πράξη. 

συναυτουργός (ο/η) [1833] ΝΟΜ. που συνέπραξε ως άµεσος αυτουργός µαζί 
µε άλλους µετά από κοινή τους απόφαση αξιόποινη πράξη: δικάστηκε ως ~ 
τής διπλής δολοφονίας. 

συνάφεια (η) {συναφειών} 1. η ύπαρξη άµεσης λογικής σχέσης, κοινών 
στοιχείων µεταξύ πραγµάτων ή καταστάσεων: χρονική ~ 2. η σχέση κατά την 
οποία υπάρχουν κοινά στοιχεία µεταξύ πραγµάτων: δεν βρίσκω καµία ~ 
ανάµεσα στα στοιχεία που έχω στη διάθεση µου || ουσιώδης ~ || φωνητική | 
ετυµολογική | σηµασιολογική ~ ΣΥΝ. σχέση, οµοιότητα, συνάρτηση, 
συσχετισµός 3. η διαπροσωπική, φιλική ή επαγγελµατική, σχέση: δεν θέλω να 
έχω πολλές ~ µαζί του || σαρκική ~ (η ερωτική συνεύρεση). 

[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «συσχέτιση, σύνδεση», < αρχ. συναφής. Στη σηµ. 
«λογική αλληλουχία» η λ. αποδίδει τον γαλλ. όρο cohésion]. συναφής, -ής, -ές 
{συναφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που συνδέεται κατά τρόπο άµεσο µε κάτι: 
η ανεργία και η οικονοµική κρίση είναι προβλήµατα ~ || σπουδές ανθρωπιστικών 
επιστηµών και - κλάδων || «υπάρχουν περιπτώσεις λειτουργικώς ~ αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των υπουργείων, τα οποία θα µπορούσαν να συγχωνευθούν» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. σχετικός, συνδεδεµένος ΑΝΤ. άσχετος 2. αυτός που παρουσιάζει κοινά 
στοιχεία µε κάτι: έχει ζήσει ~ καταστάσεις και είναι ο πλέον κατάλληλος να 
χειριστεί το ζήτηµα ΣΥΝ. παρόµοιος, παρεµφερής, παραπλήσιος ΑΝΤ. 
ανόµοιος, διαφορετικός.  — συναφώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -αφής < άφή]. συνάχι (το) {συναχ-ιού | -ιών} φλεγµονή 
τού βλεννογόνου των ρινικών κοιλοτήτων, η οποία µπορεί να οφείλεται σε ιό ή 
σε αλλεργία και εκδηλώνεται µε φταρνίσµατα, καταρροή τής µύτης και 
απόφραξη της: αρπάζω | παθαίνω ~ || γερό ~. — (υποκ.) συναχάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. συνάγχη «βράχνιασµα», µε αλλαγή γένους και σίγηση 
(κατόπιν αφοµοιώσεως) τού ουρανικού -γ- (πβ. κ. ρογχαλίζω -ροχαλίζω), < συν- 
+ -άγχη < ά,γχω «πνίγω»]. συναχωνοµαι ρ. αµετβ. {συναχώ-θηκα, -µένος} 
αποκτώ συνάχι ΣΥΝ. 

κρυολογώ, την αρπάζω. — (υποκ.) συνάχωµα (το). σύναψη (η) {-ης κ. -
άψεως | -άψεις, -άψεων} 1. η σύνδεση δύο πραγ- 
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µάτων και το σηµείο σύνδεσης: η ~ των δικαιολογητικών στην αίτη-
ση || λεξιλογικές ~ 2. η επίσηµη συµφωνία για κάτι: ~ γάµου | δανεί-
ου | σύµβασης | συµµαχιών | συµφωνίας 3. ΒΙΟΛ. διαφοροποιηµένη 
λειτουργικά και µορφολογικά ζώνη, στα σηµεία όπου τα νευρικά 
κύτταρα εφάπτονται µεταξύ τους ή µε άλλα κύτταρα (π.χ. µυϊκά), 
πράγµα που εξασφαλίζει την αµφίδροµη επικοινωνία ή/και τη µετά-
δοση των ώσεων µεταξύ των κυττάρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ, 
< αρ^. σύναψις < συνάπτω]. 

συνδαιτυµονας (ο/η) (λόγ.) καθένα από τα πρόσωπα που λαµβάνουν 
µέρος σε γεύµα ΣΥΝ. οµοτράπεζος, οµόδειπνος. Επίσης (λογιότ.) 
συνδαιτυµών {συνδαιτυµόνος}. 
[ΕΤΥΜ. < συν- + αρχ. δαιτυµών «προσκεκληµένος σε δείπνο, οµοτρά-
πεζος» < δαιτύς, -ύος (ή) «γεύµα, φαγητό» + παραγ. επίθηµα -µων 
(πβ. κ. ήγε-µών, κηδε-µών). Το αρχ. δαιτύς (απαντά «άπαξ» στον Όµη-
ρο) αποτελεί επικό τ. τού δαίς, -τός (ίδια σηµ.) < δαίω | -οµαι «κόβω, 
διανέµω - τοώγω». Βλ. κ. παν-δαισία]. 

συνδακτυλία (η) ΙΑΤΡ. συγγενής ανωµαλία τής διάπλασης, κατά την 
οποία τα δάκτυλα των άνω ή των κάτω άκρων συνδέονται µεταξύ 
τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ.. syndactylia], 

συνδαυλίζω κ. (λαϊκ.) συδαυλίζω ρ. µετβ. {συνδαύλισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. σκαλίζω τα ξύλα για να δυναµώσει η φωτιά 2. 
(µτφ.) υποδαυλίζω (βλ.λ.): µε την αρθρογραφία του συνδαυλίζει τα 
πολιτικά πάθη. — συνδαύλιση (η) [1857] κ. συνδαύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < συν- + δαυλίζω < δαυλός]. 

σύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η σχέση εξάρτησης ή 
αλληλεξάρτησης, ο συσχετισµός µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πραγ-
µάτων ή καταστάσεων: δεν υπάρχει λογική ~ σε αυτά που ισχυρίζεται 
|| ~ νοηµάτων || παρατακτική | υποτακτική ~ προτάσεων ΣΥΝ. συ-
νένωση ΑΝΤ. αποσύνδεση 2. ΤΕΧΝΟΛ.-ΗΛΕΚΤΡ. η προσαρµογή εξαρτη-
µάτων µεταξύ τους ή µε µηχάνηµα, ώστε να διαµορφωθεί ένα σταθε-
ρό και λειτουργικό σύνολο: η ~ µε τη γεννήτρια χαλάρωσε και κάθε 
τόσο το ρεύµα πέφτει || η ~ των σωλήνων | των βαγονιών || (σε ηλε-
κτρικά κυκλώµατα) παράλληλη | εν παραλλήλω | εν σειρά ~ || ελέγχω 
τις ~ στον υπολογιστή ΣΥΝ. συναρµογή 3. η διαδικασία και τα µέσα, 
µε τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ δύο η περισσο-
τέρων σηµείων: ραδιοτηλεοπτική | τηλεφωνική | τηλεγραφική | αερο-
πορική | ατµοπλοϊκή - || σε απευθείας ~ σας µεταδίδουµε την οµιλία 
τού πρωθυπουργού || είναι αδύνατη η ~ µε το Κάιρο τώρα || ~ ποταµού 
| ακτών (κατασκευή γέφυρας) 4. (µτφ.) η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 
κρατών µέσω συµφωνιών και αµοιβαίων υποχρεώσεων: η ~ τής Τουρ-
κίας µε την Ε.Ε. || οικονοµική | εµπορική | τελωνειακή | πολιτική | πο-
λιτιστική ~ 5. ΒΙΟΛ. η σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των γονιδίων, 
αποτέλεσµα τής κατανοµής και τής θέσης που κατέχουν στα χρωµο-
σώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύνδεσις «συνεκτικός δεσµός» < συνδέω (βλ.λ.). Ως τε-
χνολ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. jonction, ενώ στη σηµ. των επίσηµων 
συµφωνιών αποδίδει το γαλλ. liaison]. 

συνδεσµικός, -ή, -ό → σύνδεσµος 
συνδεσµολογία (η) [1897] {συνδεσµολογιών} 1. ΙΑΤΡ.-ΑΝΑΤ. Ο κλάδος 

που έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη τής φυσιολογίας και της πα-
θολογίας των συνδέσµων και των αρθρώσεων 2. ΗΛΕΚΤΡ. (α) ο τρόπος 
µε τον οποίο συνενώνονται µεταξύ τους τα εξαρτήµατα και τα µέρη 
ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής ή τα συστατικά κυκλώµατος, 
για να δηµιουργηθεί ενιαίο, σταθερό και λειτουργικό σύνολο: πα-
ράλληλη | εν παραλλήλω | εν σειρά ~ (βλ. λ. σύνδεση) (β) το σύνολο 
των παραπάνω συνδέσεων: χαλαρή | επικίνδυνη | σταθερή ~. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. syndesmologie]. 

σύνδεσµος (ο) {συνδέσµ-ου | -ων, -ους} 1. καθετί που χρησιµοποιεί-
ται για να ενωθούν ή να δεθούν δύο ή περισσότερα πράγµατα µετα-
ξύ τους 2. η ένωση ατόµων σε οργανωµένη οµάδα για την εξυπηρέ-
τηση κοινών στόχων ή λόγω κοινών ενδιαφερόντων: ~ φιλάθλων τής 
Α.Ε.Κ. | ιδιοκτητών παραλιακών κέντρων || (µε κεφ.) ~ Ελληνοπολω-
νικής Φιλίας ΣΥΝ. σωµατείο, ένωση, συνασπισµός 3. το πρόσωπο που 
φέρνει σε επαφή τα µέλη ή τα τµήµατα µιας συνήθ. µυστικής οργά-
νωσης, στρατιωτικού, πολιτικού ή συναφούς τύπου: οι αντάρτες ήρ-
θαν σε επαφή µε τον ~ τους στην Πάτρα || ο ~ τής βρετανικής αντι-
κατασκοπίας στο Βερολίνο · 4. ΓΛΩΣΣ. άκλιτη λέξη που συνδέει δύο 
ή περισσότερους όρους τής πρότασης (ο σκύλος και η γάτα, ο Πέτρος 
ή ο Παύλος) ή και ολόκληρες προτάσεις, κύριες µε κύριες (ο Αντώνης 
µελετά, αλλά ο Θανάσης παίζει ποδόσφαιρο) ή κύριες µε δευτερεύ-
ουσες (δεν πήγε στη δουλειά, επειδή ήταν άρρωστη): συµπλεκτικός | 
διαζευκτικός | αντιθετικός | υποτακτικός | εναντιωµατικός | ειδικός | 
υποθετικός | χρονικός | αιτιολογικός | τελικός | παραχωρητικός | συ-
µπερασµατικός | ενδοιαστικός ~ 5. ΑΝΑΤ. ταινία από ινώδη συνδετικό 
ιστό, που συγκρατεί εσωτερικά όργανα ή οστά αρθρώσεως στη σω-
στή τους θέση: ελαστικός | ισχυρός ~ || ρήξη συνδέσµου 6. ΜΗΧΑΝ. 
µέρος µηχανής µε το οποίο συνενώνονται τµήµατα ή εξαρτήµατα της 
µεταξύ τους: άκαµπτος | ηµιελαστικός | ελαστικός | αρθρωτικός | 
υδραυλικός - 7. ΖΩΟΛ. όργανο των µαλακίων µε το οποίο έρχονται σε 
επαφή οι δύο θυρίδες των οστράκων τους · 8. ΜΟΥΣ. βυζαντινό ση-
µείο ανάµεσα σε χαρακτήρες ποσότητας, τους οποίους ακολουθεί 
ίσον ή φθόγγοι που διαδέχονται ο ένας τον άλλον σε ανοδική ή κα-
θοδική πορεία 9. ΠΛΗΡΟΦ. σύνδεση υπερκειµένου' πλήκτρο ή χαρα-
κτηρισµένο κοµµάτι κειµένου, το οποίο, όταν επιλέγεται, µεταφέρει 
τον χρήστη τού ∆ιαδικτύου σε άλλη σελίδα. — συνδεσµικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συνδέω (βλ.λ.). Η ανατ. σηµ. είναι ήδη αρχ., ενώ στη 
Μτγν. Ελληνική η λ. δήλωσε επίσης το σώµα των συνέδρων που συ-
ναθροίζονται για συγκεκριµένο σκοπό. ∆ιάφορες άλλες σηµ. είναι µε- 

τάφρ. δάνεια: «οργανωµένη οµάδα, σωµατείο» (< γαλλ. collège), «µη-
χανικό εξάρτηµα» (< αγγλ. coupler), «διαβιβαστής µυστικών πληρο-
φοριών» (< γαλλ. liaison). Στην πληροφορική η λ. αποδίδει το αγγλ. 
link]. 

συνδεσµώτης (ο) [αρχ.] {συνδεσµωτών} (σπάν.) αυτός που εκτίνει 
ποινή φυλάκισης ή είναι αιχµάλωτος µαζί µε άλλον. 

συνδετήρας (ο) 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να κρατήσει ενω-
µένα δύο ή περισσότερα πράγµατα 2. (ειδικότ.) όργανο γραφείου από 
ευλύγιστο µέταλλο ή πλαστικό, που περιελίσσεται ώστε να σχηµατί-
ζει δύο παραλληλόγραµµα, το ένα µέσα στο άλλο· χρησιµοποιείται 
για να συγκρατούνται χαρτιά µεταξύ τους 3. ΝΑΥΤ. εξάρτηµα τής 
αλυσίδας τού πλοίου σε σχήµα κρίκου, µε το οποίο συγκρατούνται 
ενωµένα τµήµατα της. — (υποκ.) συνδετηράκι (το). [ΕΤΥΜ < 
συνδέω + παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. κινη-τήρας]. 

συνδετήριος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που µπορεί να συντελέσει σε 
σύνδεση ΣΥΝ. συνδετικός. [ΕΤΥΜ < συνδέω + παραγ. επίθηµα -
τήριος, πβ. κ. κινη-τήριος]. 

συνδετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί ή µπορεί να συντε-
λέσει στην ένωση, την επικοινωνία ή τη σύζευξη δύο ή περισσοτέρων 
αντικειµένων: ~ σωλήνες | άξονας | νεύρο || (µτφ.) η ισλαµική θρη-
σκεία είναι ο ~ κρίκος που ενώνει τους Αραβες- ΦΡ. (α) συνδετικό 
υλικό κάθε είδους ουσία που χρησιµοποιείται στην επίτευξη και τη 
διατήρηση τής συνοχής µεταξύ διαφόρων εφαπτόµενων υλικών: ορ-
γανικά | συνθετικά ~ (β) συνδετικός ιστός (i) ο ιστός που προορίζε-
ται να διατηρεί τα όργανα στη θέση τους ή να ενώνει άλλου τύπου 
ιστούς (ii) ΑΝΑΤ. ιστός που αποτελείται από ίνες και διαφόρων ειδών 
κύτταρα και συντελεί στη συνοχή των οργάνων, εσωτερική και δοµι-
κή, καθώς και στη στήριξη όλου τού σώµατος 2. ΓΛΩΣΣ. (α) συνδετι-
κό ρήµα το ρήµα που, χωρίς να έχει δική του σηµασία (είµαι), λει-
τουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο υποκείµενο και το κατη-
γορούµενο (ή το αντικείµενο) για να αποδοθεί ορισµένη ιδιότητα 
(χαρακτηριστικό) στο υποκείµενο (ή σπανιότ. ανάµεσα στο αντικεί-
µενο και το κατηγορούµενο)· (κατ' επέκτ.) ρήµα (διατελώ, αναγορεύ-
οµαι, καλούµαι, θεωρώ κ.ά.) που λειτουργεί και αυτό ως συνδετικό 
(βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. ως) (β) συνδετικό | παρατακτικό σύνθετο βλ. λ. σύνθε-
τος. 

συνδέω ρ. µετβ. {συν-έδεσα, -δέθηκα, -δεδεµένος} 1. κάνω (δύο ή πε-
ρισσότερα πράγµατα) να έχουν συνοχή µεταξύ τους, να αποτελούν 
µέρη ενός συνόλου: ο ιστός συνδέει τα κόκκαλα στις αρθρώσεις || το 
ρήµα «φαίνοµαι» συνδέει το υποκείµενο µε το κατηγορούµενο || το 
σηµείο στο οποίο συνδέονται τα καλώδια ΣΥΝ. συνενώνω, ενώνω ΑΝΤ. 
αποσυνδέω, διαλύω 2. (α) ενώνω (συσκευή) µε κύριο δίκτυο παροχής 
ενέργειας: ~ το τηλέφωνο ΑΝΤ. αποσυνδέω (β) (συνεκδ. και για πρόσ.) 
ενώνω τη συσκευή (κάποιου) µε κύριο δίκτυο παροχής ενέργειας: δεν 
έχω τηλέφωνο- δεν µας έχουν συνδέσει ακόµη ΑΝΤ. αποσυνδέω 3. φέρ-
νω σε επαφή (συσκευές), ώστε η µία να λειτουργεί σε συνδυασµό ή 
µε τη βοήθεια τής άλλης: ~ την τηλεόραση µε το βίντεο ΑΝΤ. απο-
συνδέω 4. προσαρµόζω (εξαρτήµατα), (όστε να αποτελούν έναν µη-
χανισµό: ~ τους δύο πόλους τής µπαταρίας µε τη µηχανή || ~ τα κα-
λώδια µε τα ηχεία ΑΝΤ. αποσυνδέω 5. (α) κάνω να επικοινωνήσουν 
(χώροι) µεταξύ τους, ώστε να είναι δυνατή η µετάβαση από τον έναν 
στον άλλον: ο δρόµος συνδέει τις δύο πόλεις || µια γέφυρα συνδέει τις 
δύο όχθες τού ποταµού || καθηµερινές πτήσεις συνδέουν την Αθήνα µε 
τη Ν. Υόρκη (β) κάνω να επικοινωνήσει (κανείς µε κάποιον): (σε 
τηλεφωνήτρια) συνδέστε µε παρακαλώ µε τον κύριο διευθυντή | µε το 
τµήµα εισαγωγών 6. σχετίζω: µη συνδέεις πράγµατα άσχετα µεταξύ 
τους! || η δήλωση του δεν συνδέεται µε τη φηµολογούµενη ανάµειξη 
του στην πολιτική ΑΝΤ. αποσυνδέω 7. ΨΥΧΟΛ. συνδυάζω (δια-
φορετικά µεταξύ τους αντικείµενα, ερεθίσµατα) συνειρµικά: αυτά τα 
λουλούδια δεν µου αρέσουν, γιατί τα έχω συνδέσει µε δυσάρεστα 
πράγµατα || το µαύρο χρώµα είναι συνδεδεµένο µε τον θάνατο ΑΝΤ. 
αποσυνδέω 8. (µτφ. για πρόσ.) κάνω (κάποιους) να βρίσκονται σε στενή 
σχέση µεταξύ τους, φέρνω κοντά: µας συνέδεε δεσµός µακράς φιλίας 
|| τους συνδέει ένα µυστικό || µας συνδέουν κοινοί αγώνες ΣΥΝ. 
ενώνω ΑΝΤ. αποµακρύνω- (µεσοπαθ. συνδέοµαι) 9. (α) έχω στενές 
σχέσεις φιλίας: συνδέονται από τα χρόνια τού πανεπιστηµίου (β) έχω 
ερωτικό δεσµό: η κοπέλα µε την οποία -10. (γενικότ.) διατηρώ σχέ-
σεις: ~ µε ισχυρούς κύκλους ΣΥΝ. σχετίζοµαι 11. (για κράτη, οργανι-
σµούς κ.λπ.) αναπτύσσω σχέσεις µέσω συµφωνιών ή αµοιβαίων υπο-
χρεώσεων: η Κύπρος αναµένεται να συνδεθεί µε την Ε.Ε. 12. αποκτώ 
επαφή µε δίκτυο: έχω συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δένω µαζί», < συν- + δέω (βλ. κ. δένω). Οι 
µτφ. χρήσεις τής λ. είναι ήδη αρχ. και µτγν. Η σηµ. «εντάσσοµαι σε 
δίκτυο» είναι απόδ. τού αγγλ. join]. 

συνδήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΓΛΩΣΣ. η συγκινη-
σιακή πλευρά τής σηµασίας µιας λέξης, η δυνατότητα της να παρα-
πέµπει τους χρήστες τής γλώσσας σε συνειρµούς στηριζόµενους 
στην ανθρώπινη εµπειρία, γεγονός κατεξοχήν συνδεδεµένο µε την 
ποιητική χρήση τής γλώσσας. — συνδηλωτικός, -ή, -ό, συνδηλωτικά 
επίρρ., συνδηλώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. connotation]. 

συνδηµότης (ο) [µτγν.] {συνδηµοτών}, συνδηµότισσα (η) {συνδη-
µοτισσών} πρόσωπο που προέρχεται από ή ανήκει στον ίδιο δήµο µε 
άλλον/άλλους: ελπίζουµε η πρωτοβουλία αυτή να τύχει υποστήριξης 
από τους συνδηµότες µας! σιινδιαθήκη (η) {συνδιαθηκών} η σύνταξη 
διαθήκης από περισσότερα τού ενός πρόσωπα µε την ίδια πράξη. 
συνδιαλέγοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {συνδιαλέχθηκα} (λόγ.) επι-
κοινωνώ προφορικά, βρίσκοµαι σε διάλογο ΣΥΝ. συζητώ, κουβεντιά-
ζω, συνοµιλώ. 



συνδιάλεξη 1699 συνδυασµός 
 

συνδιάλεξη (η) [1856] {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} η συνοµιλία 
(κυρ. από το τηλέφωνο): τηλεφωνική | υπεραστική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συ-
νοµιλία. 

συνδιαλλαγή (η) η εξεύρεση λύσης σε πρόβληµα που έχει φέρει 
αντιµέτωπες δύο ή περισσότερες πλευρές, συνήθ. µε αµοιβαίες υπο-
χωρήσεις ΣΥΝ. συµβιβασµός ANT. έριδα, καβγάς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αργ. συνδιαλλάσσω (βλ.λ.)]. 

συνδιαλλακτικος, -ή, -ό [1897] (λόγ.) αυτός που συµβάλλει στη συν-
διαλλαγή, στον συµβιβασµό. 

συνδιαλλάσσω ρ. µετβ. {συνδιάλλαξα, συνδιαλλάχθηκα (να/θα συν-
διαλλαγώ)} (λόγ.) συµφιλιώνω, συµβιβάζω: ήταν αδύνατον να συν-
διαλλαγούν οι δύο παρατάξεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + διαλλάσσω | -ττω «ανταλλάσσω - συµφιλιώνω» 
(< δι)α)- + άλλάσσω | -ττω)]. 

συνδιασκέπτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {συνδιασκέφθηκα} συζητώ 
(µαζί µε άλλους) για την αντιµετώπιση προβλήµατος και την 
εξεύρεση λύσεων ή/και την ανταλλαγή απόψεων ΣΥΝ. συσκέπτοµαι. 

συνδιάσκεψη (η) [µεσν.] (-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} η συγκέ-
ντρωση πολλών επίσηµων προσώπων, τα οποία ανταλλάσσουν από-
ψεις, συνήθ. για την επίλυση προβλήµατος και την προώθηση των 
συµφερόντων τους: διεθνής | οργανωµένη | επιτυχής | οικονοµική | 
πολυµερής ~||~ ειρήνης || η ~ κατέληξε σε αδιέξοδο | δεν κατόρθωσε 
να καταλήξει σε συµφωνία- ΦΡ. συνδιάσκεψη κορυφής συνάντηση 
και συνοµιλίες µεταξύ ατόµων που βρίσκονται στην κορυφαία ηγε-
τική θέση κράτους ή οργανισµού: ~ ανάµεσα στους ηγέτες Γαλλίας -
Γερµανίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 

συνδιδασκαλία (η) [1897] {συνδιδασκαλιών} 1. το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα στο οποίο άτοµα και των δύο φύλων λαµβάνουν από κοινού 
την ίδια εκπαίδευση 2. το εκπαιδευτικό σύστηµα στο οποίο δύο ή 
περισσότερες σχολικές τάξεις ή τµήµατα διδάσκονται ταυτόχρονα 
και στην ίδια αίθουσα από τον ίδιο διδάσκαλο: η ~ είναι αναγκαστι-
κή στα µονοθέσια σχολεία 3. (γενικότ.) η κοινή διδασκαλία σε δια-
φορετικές τάξεις ή τµήµατα: σήµερα απουσίαζε ο καθηγητής µας και 
κάναµε ~ µε το άλλο τµήµα. 

συνδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (συνδίκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
εκδικάζω υπόθεση (µαζί µε άλλον): υπήρξε διαφωνία µεταξύ των δι-
καστών που συνδίκαζαν την υπόθεση 2. εκδικάζω σε µια δίκη (υπο-
θέσεις που σχίζονται µεταξύ τους), µε σκοπό την καλύτερη διερεύ-
νηση τους και τη διευκόλυνση τής απονοµής τής δικαιοσύνης. 

συνδικαλίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συνδικαλίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. γίνοµαι µέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης: η εταιρεία απα-
γορεύει στους υπαλλήλους της να συνδικαλίζονται 2. ασχολούµαι 
ενεργά µε τον συνδικαλισµό. 

συνδικαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. η οργάνωση ατόµων που απα-
σχολούνται στον ίδιο τοµέα παραγωγής για την αποτελεσµατικότερη 
διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωµάτων τους και η συλλογική 
δράση που αναπτύσσουν, για να πετύχουν τον σκοπό αυτόν: ο ~ και 
οι φορείς του προστατεύονται από τον νόµο || ανεξάρτητος | διεθνής | 
αναρχικός | επαναστατικός | εργατικός | φοιτητικός | εργοδοτικός | 
κοµµατικός ~ 2. το σύνολο των οργανώσεων στις οποίες ενώνονται οι 
εργαζόµενοι, για να διεκδικήσουν και να διασφαλίσουν τα συµφέρο-
ντα τους ΣΥΝ. συνδικάτα, ενώσεις. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syndicalisme < επίθ. syndical < syndic < µτγν. 
λατ. syndicus «αξιωµατούχος πόλεως» < αρχ. σύνδικος «συνήγορος, 
δηµόσιος επίτροπος» (βλ.λ.)]. 

συνδικαλιστής (ο), συνδικαλίστρια (η) {συνδικαλιστριών} 1. ο 
εργαζόµενος που αποτελεί µέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης 2. ο 
εργαζόµενος που αποτελεί ηγετικό στέλεχος συνδικαλιστικής οργά-
νωσης: οι ~ ξεσήκωσαν τους εργαζοµένους. [ΕΤΥΜ, Αντιδάν., < γαλλ. 
syndicaliste, βλ. κ. συνδικαλισµός]. 

συνδικαλιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον συνδικαλισµό: ~ 
δράση | οργάνωση | ηγεσία | ελευθερία | αγώνες | κίνηµα | ενώσεις. — 
συνδικαλιστικά επίρρ. 

συνδικάτο (το) 1. οργάνωση ατόµων που απασχολούνται στον ίδκ> 
τοµέα παραγωγής, η οποία αποβλέπει µέσω τής συλλογικής δράσης 
στη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
αλλά και στη γενικότερη βελτίωση τού βιοτικού και κοινωνικού τους 
επιπέδου: το ~ αποφάσισε απεργία || εργατικό | αγροτικό | πανίσχυρο | 
εργατοϋπαλληλικό ~ || «Ο Αµπιόλα υποστηρίζεται από τα ~ τού πε-
τρελαϊκού τοµέα» (εφηµ.) ΣΥΝ. ένωση, σωµατείο 2. (κακόσ.) κάθε εί-
δους οργάνωση που αποσκοπεί στην προώθηση των συµφερόντων 
των µελών της, συνήθ. εις βάρος τού κοινωνικού συνόλου: το ~ τού 
εγκλήµατος ΣΥΝ. µαφία, κλίκα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syndicat < µεσν. λατ. syndicatus, µτχ. τ. τού ρ. 
syndicäre < µτγν. λατ. syndicus «αξιωµατούχος πόλεως» < αρχ. σύνδι-
κος «συνήγορος, δηµόσιος επίτροπος» (βλ.λ.)]. 

συνοικία (η) [αρχ.] {συνοικιών} ΝΟΜ. 1. ο διορισµός συνδίκου 2. το 
διάστηµα κατά το οποίο διαρκεί η θητεία και τα καθήκοντα τού συν-
δίκου. 

σύνδικος (ο/η) {συνδίκ-ου | -ων, -ους) πρόσωπο που διορίζεται κατά 
τη διαδικασία τής πτωχεύσεως από το δικαστήριο και εκπροσωπεί 
τον πτωχεύσαντα και την οµάδα των πιστωτών ΣΥΝ. επίτροπος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συνήγορος - (αργότερα) δηµόσιος κατήγο-
ρος», < συν- + -δικός < δίκη]. 

συνδιοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διοίκηση από κοι-
νού µε άλλον/άλλους. — συνδιοικητής (ο) [1888], συνδιοικώ ρ. [αρχ.] 
1-είς...}. 

συνδράµω ρ. µετβ. {συνέδραµα} προφορ. αντί τού ορθού συντρέχω 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάσχω. [ΕΤΥΜ. Υποτ. τού αόρ. β' συνέδραµον 
(χωρίς οµόρριζο ενεστώτα· χρη- 

σιµοποιήθηκε ως αόρ. τού συντρέχω). Βλ. λ. δρόµος]. 
συνδροµή (η) 1. η παροχή ενίσχυσης, η έµπρακτη βοήθεια: χωρίς τη 

~ σου δεν θα είχα ξεπεράσει την κρίση || µε τη ~ των περαστικών πιά-
στηκε ο κλέφτης ΣΥΝ. βοήθεια, αρωγή, επικουρία 2. (ειδικότ.) οικονο-
µική συνεισφορά για την ολοκλήρωση έργου ή τη βελτίωση τής οι-
κονοµικής κατάστασης κάποιου: ~ για την αποπεράτωση τού ναού | 
για τους απόρους τής ενορίας · 3. το χρηµατικό ποσό που καταβάλ-
λεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να εξασφαλίσει κανείς τη 
συµµετοχή του σε δραστηριότητα ή τη σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα παραλαβή περιοδικού, εφηµερίδας, φιλοτελικού υλικού κ.ά.: αυ-
ξήθηκε η ~ των µελών τού συλλόγου || ανανεώνω | διακόπτω τη-µου 
στο περιοδικό || εξάµηνη ~ για το ∆ιαδίκτυο 4. συρροή παραγόντων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οµαδική προσέλευση», < συν- + -δροµή < 
ρ. δραµείν, απρφ. αορ. β' τού ρ. τρέχω. Βλ. λ. δρόµος. Η σηµ. «βοήθεια, 
ενίσχυση» είναι µτγν., ενώ η σηµ. «τακτική οικονοµική συνεισφορά» 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. souscription]. 

συνδροµητής (ο) [1816], συνδροµήτρια (η) [1880] {συνδροµη-τριών} 
πρόσωπο που καταβάλλει χρηµατικό ποσό σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο δικαιώµατα στην 
παροχή υπηρεσίας ή την παραλαβή εφηµερίδας, περιοδικού, φιλοτε-
λικού υλικού κ.ά.: ~ τού περιοδικού | των ΕΛ.ΤΑ. || ο Ο.Γ.Ε. ενηµερώ-
νει τους ~ του για την αύξηση τής τιµής τής τηλεφωνικής µονάδας-ΦΡ. 
τηλεόραση συνδροµητών τηλεοπτικό κανάλι, τού οποίου τα έσοδα 
εξασφαλίζονται όχι µέσω των διαφηµίσεων, αλλά µέσω τού χρη-
µατικού ποσού που καταβάλλουν οι θεατές του, συνήθ. σε µηνιαία 
βάση, για να εξασφαλίσουν την ειδική κάρτα αποκωδικοποιήσεως 
τού σήµατος τού καναλιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. souscripteur], 

συνδροµητικός, -ή, -ό [1868] αυτός που λειτουργεί µε συνδροµητές: 
~ κανάλι | τηλεόραση | δίκτυο. 

σύνδροµο (το) {συνδρόµ-ου | -ων} 1. ΙΑΤΡ. σύνολο συµπτωµάτων που 
σχετίζονται µε την ίδια κλινική εικόνα, τής οποίας η αιτιολογία ή η 
παθογένεια ποικίλλει: αιµολυτικό ~ από φάρµακα | από έλλειψη φυ-
σιολογικών ενζύµων | από ανωµαλίες των ερυθρών αιµοσφαιρίων | 
από λοιµώδες νόσηµα- ΦΡ. (α) σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής 
| ανοσολογικής ανεπάρκειας το έιτζ (βλ.λ.) (β) στερητικό σύνδροµο | 
σύνδροµο στέρησης βλ. λ. στερητικός 2. (µτφ.) στοιχείο που κυ-
ριαρχεί, συνήθ. κατά δυσάρεστο τρόπο, στη συµπεριφορά ή τη σκέψη 
κάποιου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syndrome < αρχ. επίθ. σύνδροµος (< συν- + 
δρόµος)]. 

συνδυάζω ρ. µετβ. {συνδύασ-α (λόγ. συνεδύασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. ασχολούµαι παράλληλα µε πράγµατα διαφορετικά µεταξύ 
τους ή ενώνω διάφορα στοιχεία σε ένα σύνολο: ~ την καλαισθησία 
µε τη λειτουργικότητα | την οµορφιά µε την εξυπνάδα | το τερπνόν 
µετά τού ωφελίµου (την ευχαρίστηση µε την ωφέλεια) | τη διασκέ-
δαση µε την εργασία 2. ΣΤΡΑΤ. (α) συνδυασµένες επιχειρήσεις (i) πο-
λεµική ενέργεια που διεξάγεται µε τη συµµετοχή Στρατού Ξηράς, 
Ναυτικού και Αεροπορίας (ii) πολεµική ενέργεια που διεξάγεται από 
δύο ή περισσότερα κράτη (β) συνδυασµένη άσκηση γυµνάσια στα 
οποία συµµετέχουν περισσότεροι από ένας κλάδοι στρατού 3. ΓΕΩΠ. 
συνδυασµένη καταπολέµηση η χρησιµοποίηση όλων των µεθόδων µε 
τις οποίες µπορούν να προστατευθούν οι καλλιέργειες από ζιζάνια 
και παράσιτα ΣΥΝ. ολοκληρωµένη καταπολέµηση 4. χρησιµοποιώ κάτι 
κατάλληλα, ύστερα από επιλογή, για να εξασφαλίσω αρµονικό ή 
σωστό αποτέλεσµα: αγόρασε ένα άσπρο πουκάµισο, για να το συν-
δυάζει µε όλες της τις φούστες ΣΥΝ. συνταιριάζω, ταιριάζω, εναρµο-
νίζω 5. συσχετίζω (γεγονότα, καταστάσεις), εντοπίζω τις µεταξύ τους 
σχέσεις: πολλοί συνδυάζουν την αποχώρηση του από το κόµµα µε την 
πρόσφατη διαφωνία του µε τον αρχηγό ΣΥΝ. συνδέω, αλληλεξαρ-τώ 
ΑΝΤ. αποσυνδέω 6. (µεσοπαθ. συνδυάζοµαι) µπορώ να λειτουργήσω 
αρµονικά µε κάτι άλλο: το κόκκινο κρασί συνδυάζεται µε κόκκινο 
κρέας και κόκκινες σάλτσες || αυτές οι κουρτίνες συνδυάζονται 
θαυµάσια µε το χαλί και την ταπετσαρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σχηµατίζω ζεύγος, συνενώνω - (στους εκ-κλησ. 
συγγραφείς) συναναστρέφοµαι, σχετίζοµαι» < συν- + -δυάζω < δυάς, -
άδος «δυάδα» (< δύο). Η σηµερινή σηµ. ακολουθεί ανάλογη εξέλιξη 
τού ουσ. συνδυασµός, που ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί µε τη σηµ. 
«αντιστοιχία» (πάντες οί ενδεχόµενοι συνδυασµοί, Πολιτ. 1290b 35), 
ενώ συνεπέδρασε και το οµοίως σχηµατισµένο γαλλ. combiner]. 

συνδυασµός (ο) [αρχ.] 1. η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων 
πραγµάτων, ούτως ώστε να έχουν συγκεκριµένη σχέση µεταξύ τους: 
ο ~ καλαισθησίας και λειτουργικότητας | οµορφιάς και εξυπνάδας | 
λογικής και ευαισθησίας || (κ. στον πληθ.) ντύσιµο µε κακόγουστους ~ 
χρωµάτων 2. η τοποθέτηση πραγµάτων σε συσχετισµό µεταξύ τους, µε 
σκοπό την επίτευξη αρµονικού αποτελέσµατος: µε πρωτότυπους ~ 
ήχων καταφέρνει να µας δίνει ενδιαφέρουσες µουσικές συνθέσεις || ~ 
ενεργειών/ κινήσεων µε στόχο το µατ (στο σκάκι) ΣΥΝ. συνταίριασµα 
3. (συνεκδ.) η παραβολή γεγονότων και καταστάσεων για τον εντοπι-
σµό των µεταξύ τους σχέσεων: µε τον κατάλληλο ~ µαρτυριών και 
αποτυπωµάτων η αστυνοµία κατέληξε σε τρεις υπόπτους 4. το σύνολο 
των υποψηφίων κόµµατος ή παρατάξεως, που ανήκουν στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο: εκλογικός ~ || κατεβαίνω µε τον | στον ~ τού Χ κόµµατος 
|| ανακοινώθηκαν οι εκλογικοί ~ των µεγάλων κοµµάτων για τον δήµο 
Αθηναίων 5. σειρά αριθµών που ορίζονται ως κωδικός ασφαλείας σε 
κλειδαριές, χρηµατοκιβώτια, τσάντες κλπ.- ΦΡ. (α) κλειδαριά συν-
δυασµού κλειδαριά που αποτελείται από τροχούς συνδεδεµένους µε 
κοµβίο, το οποίο στρέφεται πάνω σε αριθµηµένο δίσκο σταµατώντας 
διαδοχικά σε διάφορα σηµεία του, ώστε στο τέλος οι εντοµές των 
τροχών να ευθυγραµµίζονται και να είναι δυνατή η απασφάλιση τής 
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πόρτας (β) συνδυασµός (χρηµατοκιβωτίου) σειρά αριθµών που πρέ-
πει να σχηµατιστούν διαδοχικά από κοµβίο που στρέφεται πάνω σε 
αριθµηµένο δίσκο, ώστε να απασφαλιστεί η πόρτα χρηµατοκιβωτίου 
µε κλειδαριά συνδυασµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. συνδυαστικός, -ή, -ό 
αυτός που συνδυάζει διάφορα στοιχεία: -µέθοδος | µελέτη | έρευνα | 
εξέταση | φαντασία- ΦΡ. συνδυαστική ικανότητα η ικανότητα τού 
ατόµου να συγκρίνει δεδοµένα ή πράγµατα (έννοιες, γεγονότα, 
καταστάσεις, αντικείµενα κ.λπ.(, να εντοπίζει τις µεταξύ τους σχέσεις 
και να τα συσχετίζει µεταξύ τους ή να δηµιουργεί από αυτά κάτι νέο 
(π.χ. µια νέα έννοια ή να κατασκευάζει κάτι καινούργιο).  — 
συνδυαστικ-ά | -ώς επίρρ., συνδυαστικότητα 

(η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που αποτελεί ζευγάρι (µαζί µε άλ-
λον)», < συνδυάζω (βλ.λ.). Η σύγχρονη σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. combinatoire]. 

συνέβαλα ρ. → συµβάλλω 
συνέβη ρ. → συµβαίνει 
σιινεγγυητής (ο) [µτγν.], συνεγγυήτρια (η) [1895] {συνεγγυη-τριών) 

πρόσωπο που εγγυάται για κάτι από κοινού µε άλλον ή άλλους: δεν 
πήρε το δάνειο, γιατί δεν µπόρεσε να βρει τον απαραίτητο δεύτερο 
συνεγγυητή. — συνεγγυηΤικός, -ή, -ό, συνεγγυώµαι ρ. {-άσαι...}. 

σύνεγγυς επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολύ κοντά· στη ΦΡ. εκ τού σύνεγγυς από 
πολύ κοντά: θέλω να µελετήσω την κατάσταση ~, για να αποφανθώ 
ANT. µακρόθεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + εγγύς (βλ.λ.)]. 

συνεγείρω ρ. µετβ. [µτγν.] {συν-ήγειρα, -εγέρθηκα} φέρνω σε κατά-
σταση εγρήγορσης και ενθουσιασµού, ξεσηκώνω: ~ τα πλήθη µε φλο-
γερούς επαναστατικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- + εγείρω 
(βλ.λ.)]. 

συνέδραµα ρ. → συντρέχω 
συνεδρία (η) [αρχ.] {συνεδριών} 1. η συνεδρίαση (βλ.λ.): οι καθηγη-

τές έχουν ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των µελών που µετέχουν στη συ-
νεδρίαση · 3. η επίσκεψη σε γιατρό, κυρ. στο πλαίσιο θεραπείας: θα 
κάνεις δέκα - φυσικοθεραπείας || ~ ψυχανάλυσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία, 
συµβούλιο. 

συνεδριάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συνεδρίασα} συµµετέχω σε συνεδρία-
ση: το συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά τον µήνα || το δικα-
στήριο | η Βουλή | το σώµα συνεδριάζει. 

συνεδρίαση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η συνά-
ντηση µελών συλλογικού οργάνου, που συνέρχεται µε σκοπό να προ-
βούν σε ενέργεια σύµφωνη µε το καταστατικό του: η ~ τού θερινού 
τµήµατος τής Βουλής | τού συµβουλίου | τού κόµµατος | τής επιτροπής 
|| µυστική | δικαστική | έκτακτη ~||~ κεκλεισµένων των θυρών || 
κηρύσσω την έναρξη | τη λήξη τής ~ || η αίθουσα συνεδριάσεων των 
καθηγητών τού σχολείου ΣΥΝ. συνεδρία, σύσκεψη 2. (συνεκδ.) το σύ-
νολο των µελών που µετέχουν στην παραπάνω διαδικασία: η ~ δεν 
κατέληξε σε συµφωνία ΣΥΝ. συνεδρία, σύσκεψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµ-
βούλιο. 

συνέδριο (το) {συνεδρί-ου | -ων} 1. η συνάντηση πολλών ατόµων, που 
έχει σκοπό την παρουσίαση απόψεων ή την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων και την εξεύρεση λύσεων: ιατρικό | επιστηµονικό | γλωσσολο-
γικό | τριήµερο | ετήσιο | αγροτικό | διεθνές - || έναρξη | λήξη συνε-
δρίου || ελεγκτικό ~ ΣΥΝ. συνδιάσκεψη 2. το ανώτατο όργανο ορισµέ-
νων κοµµάτων, το οποίο λαµβάνει αποφάσεις καθοδηγητικού χαρα-
κτήρα: το ~ χάραξε νέα στρατηγική γραµµή || διεξάγεται το πρώτο -
τού κόµµατος | τής νεολαίας ενός κόµµατος ΣΥΝ. συνδιάσκεψη 3. (ως 
µεµονωµένο ιστορικό γεγονός) διεθνής συνδιάσκεψη στην οποία µε-
τέχουν αντιπρόσωποι κρατών και η οποία αποβλέπει στην εξεύρεση 
λύσεων σε συγκεκριµένα προβλήµατα διεθνών σχέσεων 4. (συνεκδ.) 
το σύνολο των µελών που µετέχουν στις παραπάνω διαδικασίες: το ~ 
ανέβαλε τις εργασίες του για την ερχόµενη εβδοµάδα. — συνεδρια-
κός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. συνέδριον < 
σύνεδρος]. 

συνέδριο - συµπόσιο - ηµερίδα | διηµερίδα. Η συνάντηση επιστη-
µόνων µε σκοπό την ανακοίνωση των πορισµάτων τής έρευνας 
τους, την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση γενικά επί ορι-
σµένου θέµατος ή θεµάτων, σε προ πολλού προκαθορισµένο χρόνο 
και µε αυστηρό οργανωτικό πρόγραµµα, χαρακτηρίζεται ως συνέ-
δριο Κατ' επέκταση, γίνεται λόγος για συνέδριο και προκειµένου 
για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ πολιτικών, οµοϊ-
δεατών κ.λπ. (συνέδριο τού κόµµατος). Αν πρόκειται για απλού-
στερη, λιγότερη επίσηµη διοργάνωση µε πιο χαλαρό πρόγραµµα 
και για λιγότερες ηµέρες, χρησιµοποιείται ο όρος συµπόσιο. Σε 
αντίθεση µε το συνέδριο ή και µε το συµπόσιο, εφόσον µια συνά-
ντηση για ανάλογους σκοπούς διαρκεί µία ή δύο ηµέρες, χαρα-
κτηρίζεται αντιστοίχως ως ηµερίδα και διηµερίδα.   → συµβούλιο 

σύνεδρος (ο/η) {συνέδρ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που λαµβάνει µέ-
ρος σε συνέδριο (βλ.λ.): οι - ανέπτυξαν τις απόψεις τους σε ανοικτή 
συζήτηση µετά το πέρας των εργασιών 2. ΝΟΜ. Ο δικαστής που µετέ-
χει στο δικαστήριο που συνεδριάζει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -εδρος < 
έδρα]. 

συνέθεσα ρ. → συνθέτω 
συνείδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ξεκάθαρη γνώση 

και αίσθηση που έχει κανείς για κάτι, κυρ. η γνώση τού πόσο σοβα-
ρό, σηµαντικό είναι κάτι: έχει ~ των πράξεων του | των συνεπειών | 
τού κινδύνου | τού πράγµατος | τής σοβαρότητας τής καταστάσεως || 
έχουν ~ πως έχουν εµπλακεί σε µια βρόµικη ιστορία ΣΥΝ. επίγνωση, 

συναίσθηση ANT. άγνοια 2. ΨΥΧΟΛ. η ικανότητα αντιλήψεως όσων 
συµβαίνουν στον εξωτερικό κόσµο, αλλά και στη διάνοια τού αν-
θρώπου: ανακαλώ κάτι στην επιφάνεια τής συνείδησης (θυµάµαι, 
φέρνω στο µυαλό µου) 3. (α) (σύµφωνα µε τους συµπεριφοριστές) η 
συµπεριφορά κατά την οποία το υποκείµενο βρίσκεται σε κατάσταση 
εγρήγορσης και έχει την ικανότητα να αντιδρά στα ερεθίσµατα τού 
περιβάλλοντος, σε αντίθεση µε την κατάσταση τού ύπνου (β) 
(σύµφωνα µε την ψυχιατρική) η συνθετική λειτουργία που επιτρέπει 
σε ένα υποκείµενο να συλλαµβάνει διανοητικά την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται κάθε φορά µε τη βοήθεια τής γνώσης τής προσωπι-
κότητας του και να αποκτά ιδέα για τη µελλοντική του κατάσταση· 
ΦΡ. διαταραχή τής συνείδησης (i) η ψυχική διαταραχή που σχετίζε-
ται µε την εγρήγορση, όπως τα προβλήµατα ύπνου, η ύπνωση, το κώ-
µα, η συγκοπή, η µέθη κ.λπ. (ii) η ψυχική διαταραχή ειδικού ψυχογε-
νετικού χαρακτήρα, η οποία αποτελεί ουσιώδες κλινικό σύµπτωµα 
παθολογικής κατάστασης 4. η ικανότητα κάποιου να αποκτά γνώση 
για τον εαυτό του, η οποία τον διακρίνει από τους άλλους και τον κό-
σµο που τον περιβάλλει: εθνική | ταξική | συλλογική | πολιτική ~ • 5. 
η έµφυτη ιδιότητα τού ατόµου να ενεργεί µε βάση ηθικούς κανόνες 
ή/και να διακρίνει το καλό από το κακό: τον ελέγχει η φωνή τής 
συνείδησης του || δεν τον αφήνει ήσυχο η ~ του || η ~ τού υπαγορεύει 
τι να κάνει || το κάνω, για να έχω ήσυχη τη ~ µου || έχει τύψεις 
συνειδήσεως || έχω κάτι βάρος στη - µου || µε βαραίνει η ~ µου || πα-
ραίτηση για λόγους συνειδήσεως || ελαστική | αυστηρή ~ ΣΥΝ. αυτο-
έλεγχος, αυτεπίγνωση ANT. ασυνειδησία, αδιαφορία· ΦΡ. (α) αντιρ-
ρησίας συνειδήσεως βλ. λ. αντιρρησίας (β) ελαφρά τη συνειδήσει 
βλ. λ. ελαφρός (γ) κατά συνείδηση όπως θεωρεί κανείς σωστό: στην 
εκλογή προέδρου τής ∆ηµοκρατίας οι βουλευτές ενός κόµµατος αφέ-
θηκαν να ψηφίσουν ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνείδησις «σύµφυτη, εσωτερική γνώση» < ρ. σύνοιδα 
«γνωρίζω καλά, ξέρω» (πβ. απρφ. συν-ειδ-έναι). Βλ. κ. είδηση. Παρό-
µοιο σχηµατισµό εµφανίζει και το αντίστοιχο λατ. conscientia (< 
conscio «σύνοιδα»)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι πράξεις, τα λόγια, γενικότ. οι αντιδράσεις και η συµπε-
ριφορά µας κυµαίνονται από πλευράς συνειδητότητας, συνειδητής 
γνώσεως. Μια ενέργεια ή αντίδραση µας µπορεί να είναι ασυ-
νείδητη (ή ασύνειδη ), να τελείται δηλ. χωρίς να έχουµε συνείδηση, 
χωρίς γνώση ή αίσθηση τού τι κάνουµε- µπορεί να είναι υποσυ-
νείδητη (υποσυνείδητο), να έχουµε ασαφή, συγκεχυµένη ή περιο-
ρισµένη συνείδηση τού τι κάνουµε- ενσυνείδητη ή συνειδητή εί-
ναι, αντιθέτως, η πράξη που γίνεται µε πλήρη συνείδηση, γνώση, 
επίγνωση και αίσθηση τού τι κάνουµε. Ας σηµειωθεί ότι, κατά 
τους ειδικούς, η ουσιαστική διαφορά έγκειται όχι τόσο στη γνώση 
όσο στην πρόθεση που έχουµε για κάτι, πόσο δηλ. οι προθέσεις εί-
ναι σαφείς και ξεκάθαρες (συνειδητός | ενσυνείδητος), ασαφείς ή 
αδιαµόρφωτες (υποσυνείδητος) ή ανύπαρκτες (ασυνείδητος). 
Τελευταία, µε τη σηµ. τού συνειδητός χρησιµοποιείται και το συ-
νειδητοποιηµένος (πολίτης, καταστάσεις κ.ά.), ενώ για το ασυνεί-
δητος χρησιµοποιείται το ασυναίσθητος και, λιγότερο, το 
ασυνειδητοποίητος. 

συνειδησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη συνείδηση: αντι-
µετωπίζει σοβαρό ~ πρόβληµα: να παραδώσει στην αστυνοµία το 
πορτοφόλι µε τα λεφτά που βρήκε ή να τα κρατήσει; — συνειδη-
σιακά επίρρ. 

συνειδητοποιώ ρ. µετβ. {συνειδητοποιείς... | συνειδητοποί-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποκτώ σαφή γνώση (ενός πράγµατος): ~ τον 
κίνδυνο | τις διαστάσεις ενός ζητήµατος | την κατάσταση γύρω µου | 
ότι έµεινα µόνος ΣΥΝ. καταλαβαίνω, κατανοώ, συλλαµβάνω ΑΝΤ. 
αγνοώ 2. (µεσοπαθ. αόρ. συνειδητοποιήθηκα) απέκτησα επίγνωση 
τής κοινωνικής κατάστασης γύρω µου και τής θέσης µου µέσα σε 
αυτήν, απέκτησα πολιτική και κοινωνική συνείδηση: συνειδητοποιή-
θηκε νωρίς µέσα από τον καθηµερινό αγώνα για το µεροκάµατο 3. (η 
µτχ. συνειδητοποιηµένος, -η, -ο) αυτός που γνωρίζει σε βάθος τον 
εαυτό του, που έχει επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών 
του, καθώς και των προβληµάτων και των στόχων του: λίγοι είναι οι 
~ επαναστάτες· οι περισσότεροι απλώς ακολουθούν τον αρχηγό ΣΥΝ. 
(αργκό) ψαγµένος. — συνειδητοποίηση (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
prendre conscience (de)]. 

συνειδητός, -ή, -ό 1. αυτός που προκύπτει ως προϊόν επίγνωσης, 
σαφούς και επεξεργασµένης επιλογής: ~ ενέργεια | πρόκληση βλάβης 
| επιλογή ΣΥΝ. ενσυνείδητος, ηθεληµένος, εκούσιος, εσκεµµένος ANT. 
ασυνείδητος, αθέλητος, ακούσιος 2. αυτός που έχει επίγνωση των 
πράξεων του και των καταστάσεων γύρω του, που επιτελεί έργο, 
επειδή το πιστεύει βαθιά: ~ επιστήµονας | οικολόγος | εργάτρια | 
αντικαπνίστρια | φεµινίστρια 3. ΨΥΧΟΛ. συνειδητό (το) το µέρος τής 
ανθρώπινης προσωπικότητας, στο οποίο συντελούνται όλες οι ενσυ-
νείδητες νοητικές δραστηριότητες (πβ. λ. ασυνείδητο). — συνειδητά 
| -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύνοιδα «γνωρίζω καλά, ξέρω», µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. conscient. Βλ. κ. συνείδηση]. 

συνειδητότητα (η) {χωρ. πληθ.) η ύπαρξη συνείδησης, επίγνωσης, η 
συνειδητή γνώση. 

συνειδός (το) {συνειδότος | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η συνείδηση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. συνειδώς τού ρ. σύνοιδα «γνωρίζω 
καλά, έχω υπ' όψιν µου» < συν- + οΐδα (βλ.λ.)]. 

συνειρµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον συνειρµό: ~ παρά-
σταση | αλληλουχία- ΦΡ. συνειρµική θεωρία ο συνειρµισµός (βλ.λ.). 
— συνειρµικ-ά | -ώς επίρρ. 
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[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. associatif]. συνειρµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΦΙΛΟΣ.-ΨΥΧΟΛ. θεωρητικό σύστηµα το 

οποίο δέχεται ότι οι νοητικές λειτουργίες και κάθε είδους πνευµατι-
κή ζωή στηρίζονται στους συνειρµούς, στη συσχέτιση παραστάσεων 
µεταξύ τους στο βάθος τής συνείδησης και στην ανάκληση όλων, 
όταν µία από αυτές επανέλθει στη µνήµη χωρίς την παρέµβαση τής 
βούλησης. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. associationnisme]. συνειρµός (ο) ΨΥΧΟΛ. 1. 
η διαδικασία µε την οποία οι παραστάσεις συνδέονται µεταξύ τους 
στη συνείδηση, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατόν µία 
από αυτές, όταν ανακληθεί στη µνήµη, να παρασύρει µαζί της -χωρίς 
την παρέµβαση τής βούλησης- και τις άλλες: ~ ιδεών || λεκτικός ~· ΦΡ. 
ελεύθερος συνειρµός ψυχαναλυτική µέθοδος, συστατικό στοιχείο τής 
ψυχαναλυτικής τεχνικής, που συνίσταται στην έκφραση όλων των 
σκέψεων που περνούν από τον νου τού ασθενούς, είτε µε αφορµή ένα 
συγκεκριµένο στοιχείο (λέξη, αριθµό, ονειρική εικόνα και γενικότ. 
οποιαδήποτε παράσταση) είτε αυθόρµητα 2. (συνεκδ.) καθεµιά από 
τις παραστάσεις που ανακαλούνται στη µνήµη ύστερα από τη 
σύνδεση τους µε µία αρχική. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συνείρω «συνδέω - 
σύρω µαζί», βλ. λ. ειρµός. Η φρ. ελεύθερος συνειρµός αποτελεί απόδ. 
τού γερµ. freie Assoziation]. 
συνεισφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συνεισ-έφερα, -φέρθηκα} ♦ 1. 

(µετβ.) προσφέρω µε τη θέληση µου από κοινού µε άλλους για την 
επιτυχία συλλογικής προσπάθειας: πολλοί συνεισέφεραν (ένα ποσό) || 
~ για την ενίσχυση των πληγέντων | γενναιόδωρα σε ιδρύµατα | στα 
έξοδα ΣΥΝ. συµµετέχω ♦ 2. (αµετβ.) (κατ' επέκτ.) συντελώ (µαζί µε 
άλλους) στην επίτευξη στόχου: στην επιτυχία τής βραδιάς συνεισέ-
φεραν πολλοί παράγοντες ΣΥΝ. βοηθώ, συµβάλλω. 

συνεισφορά (η) [µτγν.] 1. η προσφορά, κυρ. χρηµατικού ποσού, εκ 
µέρους πολλών πλευρών για την επίτευξη κοινού στόχου: ~ για την 
αποπεράτωση έργου | για ενίσχυση αναξιοπαθούντων | για την αγορά 
υπολογιστών για το σχολείο || γενναία | πενιχρή ~||~ ανάλογη µε το 
εισόδηµα 2. (κατ' επέκτ.) η παροχή βοήθειας: εκτίµησα ιδιαιτέρως τη 
~ σου στον αγώνα µας ΣΥΝ. ενίσχυση. 

συνείχα ρ. → συνέχω 
συνέκδηµος (ο) {συνεκδήµ-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βι-

βλίο σε µικρό σχήµα, το οποίο περιέχει σύντοµες προσευχές, ψαλ-
µούς κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «συνοδοιπόρος, συνταξιδιώτης», < συν- + 
εκδηµος «απόδηµος» (< εκ- + δήµος). Η σηµ. αυτή πρωτοαπαντά 
στην Κ.∆., όπου ο συνταξιδιώτης τού Αποστόλου Παύλου Τίτος χα-
ρακτηρίζεται «χειροτονηθείς υπό τών εκκλησιών συνέκδηµος ηµών» 
(Β'Κορινθ. 8, 19)]. 

συνεκδίκαση (η) [1889] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΝΟΜ. η εκδί-
καση περισσοτέρων τής µίας υποθέσεων από το ίδιο δικαστήριο κατά 
την αυτή συνεδρίαση και η έκδοση κοινής απόφασης. — συνεκ-
δικάζω ρ. [1889]. 

συνεκδοχή (η) ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο (α) το ένα δηλώνει 
πολλά οµοειδή, π.χ. ο γονιός θέλει ν' ακούει καλά λόγια για το παιδί 
του (αντί οι γονείς) (β) το µέρος δηλώνει το σύνολο στο οποίο ανήκει, 
π.χ. το τιµόνι θέλει ψυχραιµία (αντί το αυτοκίνητο) (γ) ένα 
αντικείµενο δηλώνει ένα άλλο µε το οποίο έχει σχέση, π.χ. ο ποδόγυ-
ρος αντί γυναίκα, ποτήρι αντί ποτό (δ) το όργανο δηλώνει την ενέρ-
γεια που πραγµατοποιείται µε αυτό, π.χ. νυστέρι αντί εγχείρηση, µα-
χαίρι αντί φόνος, γερή πένα αντί συγγραφική ικανότητα (ε) το όργανο 
δηλώνει τον χρήστη τού οργάνου, π.χ. γερό ποτήρι αντί πότης (στ) η 
ύλη δηλώνει το αντικείµενο που είναι κατασκευασµένο από αυτήν, 
π.χ. σιδερικό αντί όπλο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συνεκδέχοµαι «συναναλαµβάνω µερίδιο ευθύνης, επε-
ξηγώ» (< συν- + εκ + δέχοµαι)]. 

συνεκδοχικώς επίρρ. [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. σύµφωνα µε το σχήµα τής συ-
νεκδοχής: η πρώτη σηµασία τής λέξης «Χριστούγεννα» είναι αυτή τής 
θρησκευτικής γιορτής, - όµως δηλώνει και την ηµέρα αυτής τής 
γιορτής (25 ∆εκεµβρίου), π.χ. στη φράση «η δουλειά θα έχει τελειώσει 
µέχρι τα ~». Επίσης συνεκδοχικά  — συνεκδοχικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

συνεκλήθην ρ. → συγκαλώ 
συνεκµετάλλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η από κοι-
νού εκµετάλλευση: κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί προτάσεις για -
των πετρελαίων τού Αιγαίου (από Ελλάδα και Τουρκία). — συνεκ-
µεταλλεύοµαι ρ. αποθ. [1896]. 

συνεκπαιδεύω ρ. µετβ. [1887] {συνεκπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-
κα), -µένος} εκπαιδεύω µαζί (κυρ. µαθητές και των δύο φύλων). — 
συνεκπαίδευση (η) [1831]. 

συνεκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί ή µπορεί να συντελεί στο να 
υπάρχει συνοχή, στο να συγκρατούνται πράγµατα µεταξύ τους; ~ 
δεσµοί | ουσία || το ~ στοιχείο τού αραβικού έθνους είναι η κοινή 
ισλαµική θρησκεία ΣΥΝ. συνδετικός, ενοποιητικός 2. (α) ΦΥΣΙΟΛ. συ-
νεκτικός ιστός ο συνδετικός ιστός (βλ. λ. συνδετικός) (β) (µτφ.) το σύ-
νολο των στοιχείων που συµβάλλουν στη συνοχή ενός όλου: αυτά τα 
στοιχεία αποτελούν τον ~ τού µυθιστορήµατος 3. για κάτι που κύριο 
γνώρισµα του είναι η συνοχή στη δοµή του: ~ κείµενο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< συνέχω]. 

συνεκτικότητα (η) [1825] {χωρ. πληθ.} 1. το να χαρακτηρίζεται κάτι 
από σταθερότητα και εσωτερική συνοχή: η ~ τού υλικού | (µτφ.) των 
συλλογισµών του ΣΥΝ. συνοχή, δέσιµο ANT. χαλαρότητα 2. ΦΥΣ. η 
σταθερή κατάσταση ενός υλικού, όπως προκύπτει από τη δράση εσω-
τερικών δυνάµεων: η ~ των µετάλλων 3. ΓΛΩΣΣ. συνεκτικότητα (πε-
ριεχοµένου) η ιδιότητα ενός κειµένου να χαρακτηρίζεται από αλλη-
λουχία των νοηµάτων του, γεγονός που είναι απαραίτητος όρος για 
την κατανόηση τού περιεχοµένου του (βλ. κ. λ. συνοχή). 

[ΕΤΥΜ. o γλωσσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. coherence]. 
συνεκτιµώ {συνεκτιµάς... | συνεκτίµ-ησα, -ήθηκα, -ώµαι, -άσαι..., -

ηµένος} εκτιµώ, υπολογίζω την αξία ή τη σηµασία δύο ή περισσο-
τέρων πραγµάτων µαζί: θα συνεκτιµηθούν όλες οι παράµετροι και θα 
ληφθεί η τελική απόφαση || επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως 
µεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή πείρα, ειδικές γνώσεις κ.ά., θα 
συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση. — συνεκτίµηση (η). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. συνεκτιµώµαι «απολαύω των ιδίων τιµών», που επα-
ναχρησιµοποιήθηκε µε βάση τη σηµασιολ. εξέλιξη τού ρ. εκτιµώ]. 

συνεκφορά (η) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο συµπρο-
φέρονται ο τελευταίος και ο αρχικός φθόγγος διαδοχικών λέξεων µε 
δηµιουργία φθογγικών µεταβολών, όπως η συναίρεση, η κράση, η έκ-
θλιψη, η αφαίρεση ή η αποβολή (βλ. λ. έκκρουση). — συνεκφέρω ρ. 
[µτγν.]. 

συνεκφωνώ ρ. µετβ. [µτγν.] {συνεκφωνείς... | συνεκφών-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} προφέρω ταυτόχρονα, την ίδια στιγµή: ~ δύο φθόγ-
γους ΣΥΝ. συµπροφέρω. — συνεκφώνηση (η) [µτγν.]. 

ΣΥΝ.Ε.Λ. (η) Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασµάτων. 
συνέλαβα ρ. → συλλαµβάνω 
ουνελέγην ρ. → συλλέγω 
συνέλεξα ρ. → συλλέγω 
συνέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. προκαθορισµένη 

συγκέντρωση ατόµων που ανήκουν σε σύλλογο, σωµατείο, κόµµα 
κ.λπ., µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων ή/και τη λήψη απο-
φάσεων: η ~ των καθηγητών || έκτακτη | ετήσια | ιδρυτική | τακτική ~ 
|| γενική ~ των µετόχων || συντακτική ~ (βλ.λ.) ΣΥΝ. σύσκεψη, σύνοδος 
2. (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που µετέχουν σε κάθε συγκέ-
ντρωση αυτού τού είδους: η ~ έλαβε ριζοσπαστικές αποφάσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 
[ETYM. < µτγν. συνέλευσις < συν- + ελευσις (βλ.λ.), πβ. κ. παρ-έλευ-
σις, δι-έλευσις]. 

συνελήφθην ρ. → συλλαµβάνω 
συνελοντι ειπείν (αρχαιοπρ.) για να µιλήσουµε µε συντοµία, για να 

µην πολυλογούµε ΣΥΝ. εν συντοµία. 
[ETYM. < αρχ. φρ. συνελοντι ειπείν, o τ. συνελοντι αποτελεί τη δοτ. 
ενικού τής µτχ. συνελών, -ούσα, -όν (αόρ. β' τού ρ. συναιρώ «συνάγω, 
µαζεύω»), ενώ ο τ. ειπείν αποτελεί το απρφ. αορ. β' τού ρ. λέγω]. 

συνεννόηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να κα-
ταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος: η ~ είναι δύσκολη, όταν δεν µιλάµε 
την ίδια γλώσσα 2. η αµοιβαία κατανόηση τής στάσης καθενός: αν 
δεν υπάρχει ~, δεν µπορεί να σταθεί η οικογένεια ΣΥΝ. επικοινωνία, 
οµογνωµία ΑΝΤ. ασυνεννοησία, ασυµφωνία, διχογνωµία 3. η δια-
δικασία ανταλλαγής απόψεων µε στόχο την κατανόηση ή/και τη 
συµφωνία: θα έρθουµε ξανά σε ~, για να κανονίσουµε µέρα και ώρα || 
οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται ακόµα στο στάδιο των συνεννοήσεων 
|| µακρά | φιλική | γραπτή | προφορική ~ ΣΥΝ. επαφή, διαβούλευση 4. 
η συµφωνία: κατέληξαν σε ~ 5. συµµαχία που προκύπτει ύστερα από 
διµερείς συµφωνίες· ΦΡ. ΙΣΤ. (α) Εγκάρδια Συνεννόηση διµερείς 
συµφωνίες ανάµεσα στη Γαλλία και τη Ρωσία, τη Βρετανία και τη 
Γαλλία και, τέλος, τη Ρωσία και τη Βρετανία, που οδήγησαν τις 
τρεις δυνάµεις σε κοινό µέτωπο εναντίον τής Γερµανίας και τής 
Αυστροουγγαρίας κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο- αλλιώς Αντάντ 
(γαλλ. Entente Cordiale) (β) Τριπλή Συνεννόηση επίσηµη συµµαχία 
µετά την έναρξη τού Α Παγκοσµίου Πολέµου κατά την οποία οι τρεις 
δυνάµεις, Γαλλία, Ρωσία, Βρετανία συµφώνησαν να µην υπογράψουν 
χωριστές συνθήκες ειρήνης µε τους αντιπάλους, δηλ. τη Γερµανία, 
την Αυστρία και την Ιταλία. 

συνεννοήσιµος, -η, -ο αυτός µε τον οποίο µπορεί εύκολα να συ-
νεννοηθεί κάποιος, που είναι πρόθυµος να συζητήσει και να ανταλ-
λάξει απόψεις: είναι ~ και γι'αυτό δεν µαλώνουµε ποτέ. [ΕΤΥΜ. < 
συνεννοούµαι (αόρ. συνεννοή-θηκα) + παραγ. επίθηµα -σιµός, που 
ελήφθη από λ. όπως συζητήσ-ιµος, κατοικήσ-ιµος κ.τ.ό., όπου το 
παραγ. επίθηµα -ιµος προσκολλάται στο θ. τού ενεργ. αορ. 
(συζήτησ-α, κατοίκησ-α)]. 

συνεννοούµα! ρ. αµετβ. αποθ. {συνεννοείσαι... | συνεννοή-θηκα, -
µένος} 1. καταλαβαίνω (κάποιον) και γίνοµαι κατανοητός (από αυ-
τόν), µπορώ να επικοινωνήσω (µε κάποιον): Πώς θα συνεννοηθούµε; 
Ο ένας δεν γνωρίζει τη γλώσσα τού άλλου || χρησιµοποιώ τα Αγγλικά, 
για να συνεννοηθώ µε ανθρώπους που µιλούν διαφορετικές γλώσσες 
2. κατανοώ τις προθέσεις, τη στάση, τις επιθυµίες κάποιου και 
εκείνος τις δικές µου: συνεννοούµαστε εύκολα, γι ' αυτό και συ-
νεργαζόµαστε αποτελεσµατικά || τόσα χρόνια στο ίδιο σπίτι και να µη 
µπορούν να συνεννοηθούν! || είναι αδύνατον να συνεννοηθώ µαζί του' 
επιµένει στην άποψη του και αρνείται να ακούσει οτιδήποτε || 
συνεννοούνται µ' ένα βλέµµα- ΦΡ. (επιτιµητικά ή απειλητικά) συ-
νεννοηθήκαµε; κατάλαβες;: Αυτό να µην επαναληφθεί! ~ 3. ανταλ-
λάσσω απόψεις, µε σκοπό την αµοιβαία κατανόηση ή και τη συµφω-
νία: ακόµη συνεννοούνται, αλλά δεν ξέρω αν θα τα βρουν τελικά 4. ) 
+ να) συµφωνώ µετά από συζήτηση (να κάνω κάτι από κοινού): συ-
νεννοήθηκαν να του φέρουν όλοι το ίδιο δώρο 5. (γενικότ.) έρχοµαι 
σε συµφωνία µετά από συζήτηση: -Λες να έχει αντιρρήσεις; -Όχι, 
έχω συνεννοηθεί µαζί του 6. (η µτχ. συνεννοηµένοι, -ες, -α) αυτοί 
που έχουν συµφωνήσει από πριν (συνήθ. κρυφά από άλλους) να ενερ-
γήσουν µε συγκεκριµένο τρόπο: ήταν ~ να µη δείξουν ότι ξέρουν κάτι 
για όσα είχαν γίνει || έφθαναν πάντα και οι δύο την ίδια ώρα, λες και 
ήταν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. συνεννοούµαι, µέση φωνή τού µτγν. συνεννοώ (-έω) 
«έχω στον νου µου» < συν- + εννοώ (-έω)]. συνένοχος (ο/η) [1832] 
{συνενόχ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που είναι εξίσου υπεύθυνο µε 
άλλο για την τέλεση αξιόποινης πράξης: ~ σε 
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έγκληµα | σε φόνο || κάλυψη συνενόχων ΣΥΝ. συνεργός, συναυτουρ-
γός, συναίτιος. — συνενοχή (η) [1863]. 

συνέντευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} 1. η συνοµιλία κα-
τά την οποία ένα πρόσωπο απαντά στις ερωτήσεις ενός ή περισσο-
τέρων δηµοσιογράφων: ο δηµοσιογράφος παίρνει - από έναν πολιτι-
κό || ο πολιτικός δίνει | παραχωρεί ~ || ζωντανή | αποκαλυπτική | εν-
διαφέρουσα | ηχογραφηµένη | µαγνητοσκοπηµένη | σύντοµη ~· ΦΡ. 
συνέντευξη Τύπου η συνάντηση κατά την οποία ένα πρόσωπο προ-
χωρεί σε επίσηµες δηλώσεις παρουσία πολλών δηµοσιογράφων και 
στη συνέχεια απαντά σε ερωτήσεις τους 2. (συνεκδ.) το κείµενο τής 
παραπάνω συνοµιλίας: η ~ δηµοσιεύεται ολόκληρη χωρίς περικοπές 
στο επόµενο φύλλο 3. η προκαθορισµένη συνάντηση και συνοµιλία 
υποψηφίου για θέση εργασίας µε τον υπεύθυνο για την επιλογή: 
περνώ από ~. — συνεντευξιάζοµαι ρ. [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιντερβιού. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. συνέντευξις, αρχική σηµ. «τυχαία συνάντηση», < συν-
+ έντευξις)< εντυγχάνω «συναντώ (τυχαία)»). Η φρ. συνέντευξη Τύ-
που είναι απόδ. τού αγγλ. press-conference]. 

συνενώνω ρ. µετβ. {συνένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φέρνω σε σταθερή 
επαφή µεταξύ τους (περισσότερα από ένα πράγµατα), δηµιουργώντας 
σύνολο ΣΥΝ. συνδέω, ενώνω, συνάπτω ANT. αποσυνδέω 2. (συνήθ. 
µτφ.) οδηγώ (περισσότερα από ένα µέρη) σε κοινή κατεύθυνση, στην 
ανάπτυξη παρόµοιας δράσης: πρέπει να συνενώσουµε τις δυνάµεις 
µας, για να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση ΣΥΝ. ενώνω ΑΝΤ. δια-
λύω, σκορπώ. — συνένωση (η) [µτγν.], συνενωτικός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. συνενοϋµαι (-όο-) < συν- + ένώ | -οΰµαι (βλ. κ. ενώνω)]. 

συνεξετάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνεξέτασ α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. εξετάζω µαζί (περισσότερα από ένα πράγµατα): µαζί µε τα στοι-
χεία που προσκόµισε ο µηνυτής θα συνεξεταστούν και τα ευρήµατα 
τής αστυνοµικής έρευνας 2. εξετάζω ένα αντικείµενο µαζί µε άλλους: 
επιστήµονες από διαφορετικούς κλάδους συνεξετάζουν το φαινόµενο 
3. εξετάζω κάποιον µαζί µε άλλον εξεταζόµενο ή µαζί µε άλλον 
εξεταστή. — συνεξέταση (η) [µτγν.], συνεξεταστής (ο) [µτγν.], 
συνεξετάστρια (η). 

συνεορτάζω ρ. τριτοπρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {συνεόρτασ-α, -τηκα, 
-µένος} 1. γιορτάζω µαζί (µε άλλον): (µετβ.) τα παιδιά θα συνεορτά-
σουν τα γενέθλια τους || (αµετβ.) οι δύο Μαρίες θα συνεορτάσουν 2. 
γιορτάζω δύο ή περισσότερα γεγονότα ή επετείους µαζί: την 25η 
Μαρτίου συνεορτάζονται ο Ευαγγελισµός τής Θεοτόκου και η Επα-
νάσταση τού '21. — συνεορτασµός (ο) [1888]. 

συνεπάγεται ρ. τριτοπρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
έχει ως συνέπεια: κάθε απρόσεκτη κίνηση ~ πολλούς κινδύνους ΣΥΝ. 
επιφέρει 2. (α) οδηγεί στο συµπέρασµα: το γεγονός ότι δεν είναι πει-
στικός δεν ~ και ότι δεν λέει την αλήθεια (β) απορρέει το συµπέρα-
σµα: απ' όσα µου λες ~ ότι τα πράγµατα βελτιώνονται ΣΥΝ. προκύ-
πτει, τεκµαίρεται 3. ΜΑθ. για ισότητα που προκύπτει από προηγού-
µενη ισότητα σε εξίσωση (σύµβολο =>): avVx. = 2=>x=4 (πβ. ισο-
δυναµεί, λ. ισοδυναµώ). 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. συνεπάγω «οδηγώ εναντίον (κάποιου) -
οδηγώ (στρατεύµατα) προς αρωγή συµµάχου» < συν- + επάγω (βλ.λ.). 
Οι σηµερινές σηµ. είναι µτγν.]. 

ουνεπαγωγή (η) [1896] 1. αυτό που προκύπτει ως λογικό και ανα-
πόφευκτο αποτέλεσµα από κάτι άλλο ή αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση του 2. ΜΑθ. η πρόταση που προκύπτει από δύο άλλες προ-
τάσεις α και β και έχει τη µορφή «αν α, τότε β». [ΕΤΥΜ Η λ. 
πρωτοαπαντά στη Ν. Ελληνική µε την αρχ. σηµ. (τού ρ. συνεπάγω) 
«συγκέντρωση όπλων και εφοδίων». Οι σηµερινές σηµ. οφείλονται 
στους όρους επάγω - επαγωγή (βλ.λ.)]. 

συνεπαίρνω ρ. µετβ. {συνεπήρα, συνεπάρ-θηκα, -µένος) ασκώ µεγά-
λη γόητρα, κυριεύω µε τη γόητρα µου: η µουσική | το θέαµα | η 
οµορφιά µας συνεπαίρνει || συνεπαρµένος κοίταζε τη µανιασµένη θά-
λασσα ΣΥΝ. συναρπάζω, µαγεύω, γοητεύω. — συνεπαρµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνεπαίρω «υψώνω συγχρόνως - προτρέπω, παρακινώ» 
< συν- + επαίρω (βλ.λ.). o νεοελλ. τ. συνεπαίρνω οφείλεται κατά το 
ρ. παίρνω, ιδ. µέσω τού αορ. πήρα - συνεπήρα]. 

συνεπακόλουθος, -η, -ο [1818] 1. αυτός που επακολουθεί µαζεί µε 
κάτι άλλο: «η µείωση των παραβιάσεων τού εθνικού εναέριου χώρου 
θα οδηγήσει και στη µείωση τής ~ έντασης» (εφηµ.) 2. συνεπακό-
λουθο (το) αυτό που προκύπτει ως συνέπεια πράξης, κατάστασης 
κ.λπ. µαζί µε κάτι άλλο: ο διάλογος µεταξύ των δύο χωρών θα αµ-
βλύνει τις αντιθέσεις που υπάρχουν και θα έχει ως ~ την προαγωγή 
τής συνεργασίας τους σε κάθε επίπεδο. — συνεπακόλουθα επίρρ., 
συνεπακολουθώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνεπακολουθώ (-έω) «ακολουθώ εκ τού σύνεγγυς» < 
συν- + έπ(ι) + ακολουθώ]. 

συνέπεια (η) {συνεπειών} 1. οτιδήποτε ακολουθεί λογικά και ώς έναν 
βαθµό αναπόφευκτα: δεν έχει αναλογιστεί τις συνέπειες των πράξεων 
του || η εξασθένηση τού οργανισµού ήταν φυσική ~ τής αβι-ταµίνωσης 
|| άµεση | απρόβλεπτη | νόµιµη | ολέθρια | δυσάρεστη | βλαβερή | 
σοβαρή - ΣΥΝ. αποτέλεσµα, απόρροια, επακόλουθο, παρεπόµενο· ΦΡ. 
κατά συνέπεια(ν) εποµένως, όπως προκύπτει συµπερασµατικά: ο 
Ανδρέας είναι πιο νέος, πιο µεγαλόσωµος και - πιο δυνατός 2. (ο τ. 
συνεπεία) (συνεπεία) (+γεν.) ως αποτέλεσµα (ενέργειας που 
προηγήθηκε): υπαίτιος υπεξαιρέσεως είναι αυτός που οπωσδήποτε 
έλαβε την κατοχή, είτε ~ συµβάσεως είτε ευρέσεως είτε ~ άλλων 
τυχαίων περιστατικών 3. η συµφωνία ανάµεσα σε αυτά που δηλώνει 
ότι πρεσβεύει κανείς, υπόσχεται ή είναι υποχρεωµένος να κάνει και 
σε αυτά που πράγµατι κάνει ή και ανάµεσα σε διαδοχικές πράξεις ή 
δηλώσεις του: δεν υπάρχει ~ ανάµεσα στα λόγια και στις πράξεις του 
(άλλα λέει και άλλα κάνει) || αγωνίζεται µε - για την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων τής γυναίκας ΑΝΤ. ασυνέπεια, ανακολουθία 

4. η ιδιότητα κάποιου να τηρεί επακριβώς τις υποχρεώσεις του: η ~ 
είναι βασικό προσόν ενός υπαλλήλου µε υπεύθυνη θέση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επίπτωση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ακολουθία λέξεων, φράση», < συν- + -
έπεια < -επής (< έπος), πβ. κ. καλλι-έπεια, άρτι-έπεια. Η σύγχρονη 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. conséquence]. 

συνέπεια - συνεπής - συνεπώς. Με τον τύπο συνέπεια εµφανίζο-
νται στην Ελληνική δύο διαφορετικής ετυµολογικής προελεύσεως 
και σηµασίας λέξεις: η αρχαία λ. συνέπεια «ακολουθία λέξεων, 
φράση» από το έπος, και η νέα ελληνική λ. συνέπεια «επακόλου-
θο, αποτέλεσµα» από το έποµαι. Συγκεκριµένα, από την αρχ. λ. 
έπος πλάστηκε ο αρχαίος (µεταγενέστερος) τ. συνέπεια, που χρη-
σιµοποιήθηκε στη γραφή εν συνεπεία. Η φράση αυτή σήµαινε 
«στη συνεκφορά, στην ακολουθία (λέξεων)», δηλ. «µέσα στη φρά-
ση», και χρησιµοποιήθηκε από αρχαίους και µεταγενέστερους 
γραµµατικούς, για να δηλώσουν φαινόµενα χασµωδίας, τονισµού 
κ.λπ. που εµφανίζονται στην ακολουθία των λέξεων, όταν λέξεις 
συνεκφέρονται µέσα σε µια φράση. Με αυτή τη σηµ. η λ. συνέπεια 
εντάσσεται στο παράδειγµα άλλων αρχαίων και νεότερων παρα-
γώγων τού (έπος > -επής >) -έπεια: καλλιέπεια, ορθοέπεια, αρτιέ-
πεια, αµετροέπεια κ.λπ. ∆ιαφορετική είναι η προέλευση τής λ. συ-
νέπεια «επακόλουθο». Είναι νεότερη λ. (απαντά σε µεταφράσεις 
από τα µέσα τού 19ου αι.) και πλάστηκε από λογίους, για να απο-
δώσει τη γαλλ. λ. conséquence (< λατ. consequentia < consequor 
«συνέποµαι, συνακολουθώ, επακολουθώ»). Εποµένως, η λ. πλά-
στηκε (καταχρηστικά ως προς τους κανόνες παραγωγής τής Ελλη-
νικής) από το έποµαι, για να αποδώσει στα Ελληνικά το -séquence | 
-sequentia που παράγεται από το sequor «έποµαι», χωρίς να έχει 
σχέση προς τα παράγωγα σε -έπεια από το έπος. Οµοίως, πλάστηκε 
και επίρρ. συνεπώς και, υποχωρητικά, και επίθετο συνεπής, ήτοι 
συνέπεια - συνεπής - συνεπώς, κατά το καλλιέπεια - καλλιεπής - 
καλλιεπώς ή ευπρέπεια - ευπρεπής - ευπρεπώς. Ας σηµειωθεί ότι 
από τον Όµηρο ώς τους πρώιµους Βυζαντινούς συγγραφείς 
(συµπεριλαµβανοµένων των σχολιαστών, λεξικογράφων κ.λπ.) 
παραδίδονται 36 σύνθετα σε -επής από το έπος: θελξι-επής, εύρησι-
επής, θεο-επής, ίσχνο-επής, άληθο-επής, τερψι-επής, άκρι-το-επής, 
χρηστο-επής, άµαρτο-επής, ήδυ-επής, αριστο-επής, ταύτο-επής, 
πολυ-επής, βραχυ-επής, κοµψο-επής, ψευδο-επής κ.ά. 

συνεπεξεργαστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µαθηµατικός συνεπεξεργαστής 
βοηθητική µονάδα επεξεργασίας (τσιπ ενσωµατωµένο στον επεξερ-
γαστή) που βοηθεί την κεντρική µονάδα επεξεργασίας στους µαθη-
µατικούς υπολογισµούς. [ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
math(ematic) coprocessor]. 

συνεπής, -ής, -ές [1871] {συνεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· συνεπέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που τα λόγια, η συµπεριφορά και οι πράξεις του συµ-
φωνούν µε τις αρχές του ή µε όσα υποστηρίζει: η ζωή του είναι ~ 
προς τις διακηρύξεις του || είναι - στον λόγο | στα ραντεβού | µε τον 
εαυτό του | προς τις αρχές του ΑΝΤ. ασυνεπής, ανακόλουθος 2. αυτός 
τον οποίο χαρακτηρίζει η συµφωνία µεταξύ των προηγούµενων και 
των επόµενων σταδίων τής εξέλιξης του: ~ πορεία 3. αυτός που τηρεί 
τις υποχρεώσεις του: είναι ~ στη δουλειά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες, συνέπεια. 
[ΕΤΥΜ. < συνέπεια (βλ.λ.), υποχωρητ. σχηµατισµός, κατά το σχήµα 
αµετροέπεια - αµετροεπής, καλλιέπεια - καλλιεπής. Η λ. αποδίδει το 
γαλλ. conséquant]. 

συνεπιβάτης (ο) [1884] {συνεπιβατών}, συνεπιβατιδα (η) {δυσχρ. 
συνεπιβατίδων} πρόσωπο που βρίσκεται στο ίδιο όχηµα µε άλλον/άλ-
λους. Επίσης συνεπιβάτρια κ. συνεπιβάτισσα   (η). 

συνεπιδρώ ρ. αµετβ. [1874] {συνεπιδράς... | συνεπέδρασα} ασκώ επί-
δραση (σε κάποιον/κάτι) µαζί µε κάποιον/κάτι άλλο: τα στοιχεία που 
συνεπιδρούν στη διαµόρφωση τού χαρακτήρα είναι πολλά. — συνε-
πίδραση (η). 

συνεπίκουρος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που βοηθεί µαζί µε κά-
ποιον/κάτι άλλο ΣΥΝ. συµβοηθός. — συνεπικουρία (η). 

συνεπικουρώ ρ. {συνεπικουρείς... | συνεπικούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) 
(λόγ.) παρέχω βοήθεια µαζί µε κάποιον άλλον ή άλλους: «η πείρα των 
παλαιοτέρων και οι συµβουλές τους συνεπικουρούν τους νέους συγ-
γραφείς στα ξεπετάγµατα τους» (εφηµ.) || «οι υπάλληλοι τού δήµου, 
συνεπικουρούµενοι και από δηµοσιογραφικά όργανα, κατήγγειλαν 
σοβαρές ατασθαλίες» (εφηµ.) || «το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
συνεπικουρούµενο από την ανάκαµψη των διεθνών αγορών, έχει ανα-
κτήσει το µεγαλύτερο µέρος από τις απώλειες τής κρίσης» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνεπικουρώ (-έω) < συν- + επικουρώ (βλ.λ.)]. 

συνεπιφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνεπέφερα} (σπάν.) έχω ως συνακό-
λουθο: η παραίτηση του συνεπέφερε κύµα αλλαγών στην ιεραρχία 
ΣΥΝ. συνεπάγοµαι. 

συνέβαλα ρ. -> συµβάλλω 
συνεπλάκην ρ. τ» συµπλέκω 
συνέπλεξα ρ. → συµπλέκω 
συνεπτυγµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που έχει διπλωθεί, που 

έχει µαζευτεί δηµιουργώντας πτυχώσεις 2. αυτός που έχει πε-
ριοριστεί σε έκταση: η περίληψη είναι η ~ µορφή ενός κειµένου. — 
συνεπτυγµέν·α | -ως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συµπτύσσω (βλ.λ.)]. 

συνεπώνυµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει το ίδιο επώνυµο ή την 
ίδια επωνυµία µε άλλον. 

συνεπώς επίρρ. [1858] όπως προκύπτει συµπερασµατικά: δεν γνωρί-
ζω το αντικείµενο- ~, δεν µπορώ να σας βοηθήσω ΣΥΝ. κατά συνέπεια, 
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εποµένως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέπεια. 
σύνεργα (τα) {συνέργων} τα όργανα που χρησιµοποιεί ένας επαγ-

γελµατίας, κυρ. ένας τεχνίτης: τα - τού µάστορα | τού σιδερά | τού 
τσαγκάρη | τού ψαρά ΣΥΝ. εργαλείο, µαραφέτι. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού 
αρχ. επιθ. συνεργός, το οποίο απαντά και µε τον τονισµό στην αρχική 
συλλαβή (συνεργός)]. 

συνεργάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συνεργάστηκα} 1. εργάζοµαι 
µαζί (µε κάποιον) σε ισότιµη βάση για την επίτευξη κοινού στόχου: 
συνεργαζόµαστε επιτυχηµένα εδώ και χρόνια || οι τεχνικοί | οι επι-
στήµονες | οι εργάτες συνεργάζονται αρµονικά || ως ηθοποιός συνερ-
γάστηκε µε πολλούς σκηνοθέτες ΣΥΝ. συµπράττω, συνεργώ 2. ανα-
πτύσσω σχέσεις (µε κάποιον) και υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον 
αλληλοβοηθούµενοι: οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να συνεργα-
στούν, για να αντιµετωπίσουν την αµερικανική αγορά || αν δεν συ-
νεργαστούµε, θα καταστραφούµε ΣΥΝ. αλληλοβοηθούµαι ΑΝΤ. αντα-
γωνίζοµαι 3. προσφέρω την εργασία µου στην επίτευξη έργου από 
οµάδα, συνήθ. πνευµατικής ή καλλιτεχνικής φύσεως: ~ µε άρθρα σε 
διάφορα περιοδικά | µε περιοδεύοντα θίασο 4. (κακόσ.) προσφέρω 
υπηρεσίες (κυρ. στον κοινό εχθρό) κατά προδοτικό τρόπο: στη διάρ-
κεια τής Κατοχής συνεργάστηκε µε τους κατακτητές. 

συνεργασία (η) [µτγν.] {συνεργασιών} 1. το να εργάζεται κανείς από 
κοινού µε άλλον ή άλλους για την επίτευξη κοινού στόχου: χρειάζο-
µαι τη ~ σου || η ~ σκηνοθέτη και συνθέτη έδωσε θαυµάσιο αποτέλε-
σµα || η συνάντηση έγινε σε κλίµα συνεργασίας ΣΥΝ. σύµπραξη ΑΝΤ. 
ανταγωνισµός 2. η ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας µεταξύ ατό-
µων ή οµάδων που έχουν κοινούς στόχους: η ~ των ευρωπαϊκών χω-
ρών ΣΥΝ. αλληλοϋποστήριξη 3. η προσφορά πνευµατικής ή καλλιτε-
χνικής εργασίας σε συλλογική προσπάθεια και (συνεκδ.) η ίδια η ερ-
γασία αυτή: εγκαινίασε ~ µε νέο έντυπο || (συνεκδ.) έφερα τη - µου 
για το νέο τεύχος 4. (κακόσ.) η προσφορά υπηρεσιών, κυρ. στον 
εχθρό. 

συνεργάσιµος, -η, -ο αυτός που είναι κατάλληλος ή πρόθυµος για 
συνεργασία, αυτός µε τον οποίο συνεργάζεται κανείς εύκολα: είναι 
άνθρωπος ~· δεν θα έχετε δυσκολίες, αν δουλέψετε µαζί || δεν αρκεί 
να είναι ο δάσκαλος ικανός- πρέπει να είναι και ο µαθητής ~. — συ-
νεργασιµότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. coopératif]. 

συνεργάτης (ο) [αρχ.] {συνεργατών}, συνεργάτιδα (η) [αρχ.] {δύ-
σχρ. συνεργάτιδων} 1. πρόσωπο που εργάζεται µαζί µε άλλον επί 
ίσοις όροις: είναι χρόνια συνεργάτες στη δουλειά ΣΥΝ. συνέταιρος 
ΑΝΤ. αντίπαλος 2. (καταχρ.) πρόσωπο που βοηθεί άλλον στο έργο του, 
που εργάζεται µε κάποιον ως υφιστάµενος του: δεν έµεινε ευχαρι-
στηµένος από τον νέο του συνεργάτη και τον απέλυσε || εξωτερικός ~ 
(άτοµο για εξωτερικές δουλειές) ΣΥΝ. βοηθός, υπάλληλος ANT. προϊ-
στάµενος 3. πρόσωπο που προσφέρει πνευµατικό ή καλλιτεχνικό έρ-
γο σε οµάδα: τακτικός ~ τού περιοδικού 4. αυτός που προσφέρει υπη-
ρεσίες σε κάποιον: στενός ~ τού πρωθυπουργού || εκτελέστηκε από 
τους αντάρτες ως ~ των Γερµανών. Επίσης (καθηµ.) συνεργάτισσα κ. 
συνεργάτρια (η) [1893]. 

συνεργατικός, -ή, -ό [1869] 1. αυτός που αναφέρεται σε συνεργασία 
ή σε συνεργάτη: ~ αλληλεγγύη | κίνηση | διαδικασίες 2. συνεργατική 
(η) ένωση ατόµων που απασχολούνται στον ίδιο τοµέα παραγωγής: 
τα µέλη τής ~ ΣΥΝ. συνεταιρισµός. — συνεργατικότητα (η) [1888]. 

συνεργατισµός (ο) [1888] ΟΙΚΟΝ. κίνηση που στηρίζεται στην αρχή 
τής αλληλοβοήθειας των µελών της (κυρίως µικρών οικονοµικών µο-
νάδων, παραγωγών ή καταναλωτών), για τη δηµιουργία οικονοµικής 
δύναµης µε σκοπό την αντιµετώπιση µονοπωλιακών ή µονοψωνιστι-
κών εµπορικών δοµών στην αγορά. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. coopératisme], 

συνεργείο (το) 1. οµάδα ανθρώπων που απασχολούνται στην εκτέ-
λεση τού ίδιου έργου, έχοντας συνήθ. διαφορετικές, αλλά αλληλοσυ-
µπληρούµενες ειδικότητες: τηλεοπτικό | κινηµατογραφικό ~||~ κα-
θαρισµού κτηρίων | συντηρήσεως έργων τέχνης | καθαριότητας τού 
δήµου | επισκευής αυτοκινήτων 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο ερ-
γάζεται η παραπάνω οµάδα και ο οποίος συνήθ. περιέχει τον κατάλ-
ληλο εξοπλισµό και µηχανήµατα γι' αυτό τον σκοπό: πήγα το αυτο-
κίνητο στο ~ || το ~ καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά 3. 
(συνεκδ.) η επιδιόρθωση µηχανήµατος: το ψυγείο θέλει ~ ΣΥΝ. επι-
σκευή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συνέργειον (κατά τα ουσ. σε -είο, πβ. µηχανουργ-είο) < 
αρχ. συνεργός]. 

συνεργία κ. συνεργεία (η) {συνεργιών} 1. ΝΟΜ. οποιαδήποτε εκ 
προθέσεως συνδροµή υλική ή ηθική, θετική ή αρνητική παρεχόµενη 
στον αυτουργό αξιοποίνου πράξεως (π.χ. όταν κάποιος, αν και έχει 
υποχρέωση, δεν ενεργεί προς αποτροπή αξιόποινης πράξης, όπως ο 
αστυνοµικός διευθυντής που δεν παρεµπόδισε αστυνοµικά όργανα 
τα οποία κακοποιούσαν πολίτες ενώπιον του, όταν χορηγεί κάποιος 
το όπλο σε άλλον για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας ή τον διευκολύ-
νει να διαφύγει τη σύλληψη ή συµβουλεύει τον δράστη για τον τρό-
πο τελέσεως τής πράξης κ.ά.) 2. ΒΙΟΛ. (α) η συνεργασία διαφορετικών 
οργάνων για την επιτέλεση µιας λειτουργίας: ~ µυών (β) παραγοντι-
κή συνεργία η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων γονιδίων στη ρύθµι-
ση τής εµφάνισης κληρονοµικού χαρακτηριστικού 3. ΧΗΜ. το φαινό-
µενο κατά το οποίο η δράση δύο χωριστών ουσιών από κοινού είναι 
ισχυρότερη από αυτήν που προκαλείται, όταν οι ουσίες δρουν χωρι-
στά 4. ΦΑΡΜ. η συνδυασµένη δράση χωριστών φαρµάκων που έχουν 
διαφορετικό τρόπο επενέργειας, αλλά αλληλεπιδρούν µε τέτοιον τρό-
πο, ώστε να ενισχύουν το ένα το άλλο στην επίτευξη κοινού αποτε-
λέσµατος ΣΥΝ. συνεργισµός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < συνεργός (βλ.λ.)]. συνεργισµός (ο) 1. ΕΚΚΛΗΣ. η 
διδασκαλία σύµφωνα µε την οποία η σωτηρία τού ανθρώπου είναι 
προϊόν τού ελεύθερου συνδυασµού τής Θείας Χάριτος και τής 
ανθρώπινης θέλησης 2. ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο δύο ή 
περισσότεροι µικροοργανισµοί δρουν απο κοινού και επιτυγχάνουν 
αποτέλεσµα, το οποίο δεν θα µπορούσαν να επιφέρουν, αν δρούσε ο 
καθένας µόνος του 3. ΦΑΡΜ.-ΒΙΟΛ. η συνδυασµένη δράση χωριστών 
φαρµάκων ή άλλων ουσιών, που έχουν διαφορετικό τρόπο 
επενέργειας, αλλά αλληλεπιδρούν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 
ενισχύουν το ένα το άλλο στην επίτευξη κοινού αποτελέσµατος, το 
οποίο είναι ανώτερο από ό,τι θα ήταν, αν δρούσε κάθε ουσία χωριστά 
ΣΥΝ. συνεργία. — συνεργιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. synergism]. συνεργός (ο/η) ΝΟΜ. το πρόσωπο που 
ενισχύει υλικά ή ηθικά κάποιον στην επιτέλεση αξιόποινης πράξης: 
απλός/ άµεσος ~ || ~ σε φόνο | σε ληστεία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -εργός < έργον]. συνεργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{συνεργείς... | συνέργησα κ. (λόγ.) συνήρ-γησα} 1. αποτελώ 
παράγοντα στην πραγµατοποίηση έργου ή στην επίτευξη 
αποτελέσµατος: αν δεν συνεργήσουµε όλοι, δεν θα πετύχουµε εγκαίρως 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα ΣΥΝ. συντελώ, βοηθώ, συµπράττω ΑΝΤ. 
εµποδίζω 2. (κακόσ.) παρακινώ και στηρίζω υλικά ή ηθικά κάποιον 
στην επιτέλεση αξιόποινης πράξης: συνήργησε στο έγκληµα ΣΥΝ. 
συµπράττω. συνέρρευσα ρ. → συρρέω 
συνεριζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συνερίστηκα} 1. θίγοµαι ή προσβάλλο-
µαι από τα λόγια ή τις πράξεις κάποιου και εκδηλώνω την αντιπάθεια 
ή την εχθρότητα µου προς αυτόν: Μην τον συνερίζεσαι! Γέρος 
άνθρωπος είναι, θα πει και µια κουβέντα παραπάνω ΣΥΝ. ξεσυνερί-
ζοµαι 2. ανταγωνίζοµαι, ζηλεύω κάποιον όταν κερδίζει κάτι αυτός και 
όχι εγώ. — συνερίΌΐά (η) κ. συνέρισµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. συνερίζω 
«αντιδικώ, ερίζω» < συν- + ερίζω (βλ.λ.)]. συνέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{συνήλθα | χρησιµοποιείται επίσης το αρχ. απρφ. ενεστ. συνέρχεσθαι 
(σηµ. 1)} 1. πηγαίνω στον ίδιο χώρο (µε άλλους) µε σκοπό τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την ψήφιση απόψεων ή τον 
εορτασµό: οι παράγοντες συνήλθαν σε έκτακτη σύσκεψη ΣΥΝ. 
συνάζοµαι, συναθροίζοµαι ΑΝΤ. αποχωρώ- ΦΡ. ΝΟΜ. ελευθερία | 
δικαίωµα τού συνέρχεσθαι το δικαίωµα που παρέχει στους πολίτες το 
Σύνταγµα να συγκεντρώνονται, εφόσον αυτό δεν γίνεται για 
συνωµοτικό ή άλλον αξιόποινο σκοπό 2. συνεδριάζω, βρίσκοµαι σε 
λειτουργία: συνέρχεται η Βουλή | η επιτροπή | το συµβούλιο | το σώµα | 
το δικαστήριο ΑΝΤ. διαλύοµαι, λύοµαι · 3. επανακτώ τις αισθήσεις 
µου: λιποθύµησε από τον πόνο, αλλά σύντοµα συνήλθε ΣΥΝ. έρχοµαι 
στα συγκαλά µου ΑΝΤ. λιποθυµώ, σβήνω, χάνοµαι 4. (µτφ.) επανακτώ 
την ψυχική µου ισορροπία και ηρεµία: προσπαθεί να συνέλθει από τα 
χτυπήµατα τής µοίρας | από το σοκ | από τον χωρισµό 5. επανακτώ την 
υγεία µου: ήταν βαριά άρρωστος, αλλά τώρα συνήλθε. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < συν- + έρχοµαι. Η σηµ. «ανακτώ τις αισθήσεις µου» 
αποδίδει το γαλλ. revenir à moi]. σύνεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. 
πληθ.} η τήρηση φρόνιµης στάσης απέναντι στα πράγµατα, κυρ. ως 
αποτέλεσµα ορθής κρίσης, η σοφία που εφαρµόζει κανείς σε 
ζητήµατα τής καθηµερινότητας: ενεργεί πάντοτε µε ~ και ποτέ 
σπασµωδικά || «η ~ υπαγορεύει την αποφυγή κάθε προκλητικής 
ενέργειας» (εφηµ.) ΣΥΝ. φρονιµάδα, σωφροσύνη, φρόνηση, περίσκεψη 
ANT. αµυαλιά, αφροσύνη, απερισκεψία, αστοχασιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σύνεσις < συνίηµι «συγκεντρώνω - κατανοώ, αντιλαµβάνοµαι» (πβ. κ. 
άνεσις - άνίηµι, αφεσις - άφίηµι) < συν- + ϊηµι «ρίχνω, εκτοξεύω» (βλ. 
κ. αφήνω). Η λ. σύνεσις είχε αρχικώς την απλή σηµ. «ένωση, 
ενοποίηση», πολύ σύντοµα όµως έλαβε και τη µεταφορική έννοια τής 
περίσκεψης, τής φρόνησης, η οποία απορρέει από την προσεκτική 
συνεκτίµηση όλων των παραγόντων. Βλ. κ. συνετός]. Συνέσιος (ο) {-
ου κ. -ίου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. Κυ-ρήνης- 
φιλόσοφος και συγγραφέας (τέλος τού 4ου - αρχές τού 5ου αι. µ.Χ.) µε 
πλούσιο συγγραφικό έργο, επίσκοπος Πτολεµάί'δος (410-413). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. σύνεσις (βλ.λ.)]. συνεστάλην ρ. → συστέλλω 
συνεσταλµένος, -η, -ο 1. αυτός που δεν παίρνει εύκολα θάρρος 
µπροστά στους άλλους, που συµπεριφέρεται µε αιδηµοσύνη: ήταν ένα 
~ παιδί, που δεν τολµούσε ν' αντιµιλήσει στους µεγαλύτερους ΣΥΝ. 
ντροπαλός, µαζεµένος ΑΝΤ. θρασύς, ξεδιάντροπος 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από αιδηµοσύνη, που δεν έχει θρασύτητα: ~ ύφος | 
µάτια | µατιά | χαµόγελο | στάση ΑΝΤ. θρασύς, ξεδιάντροπος (βλ. κ. λ. 
συστέλλω) 3. ΓΛΩΣΣ. συνεσταλµένη βαθµίδα µορφή ινδοευρωπαϊκής 
ρίζας, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα µεταπτώσεως τής απαθούς 
βαθµίδας (βλ. λ. απαθής) µε µετατροπή τού φωνήεντος της σε συµ-
φωνικό ηµίφωνο (βλ.λ.).   — συνεσταλµέν-α | -ως [µτγν.] επίρρ.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετάπτωση, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
συστέλλω]. συνέστειλα ρ. → συστέλλω συνέστησα ρ. → συνιστώ 
συνεστίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η επίσηµου χαρα-

κτήρα συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων για να γευµατίσουν: η 
αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις || η ~ τού συλλόγου εργαζοµένων 
στην Εθνική Τράπεζα. — συνεστιάζοµαι ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εστία. 

[ΕΤΎΜ. < µτγν. συνεστίασις < αρχ. συνεστιώ | -ώµαι (-άο-) < συν- + -
εστιώ < εστία]. συνεστραµµένος, -η, -ο → συστρέφω συνέστρεψα ρ. 
→ συστρέφω 



συνεταιράκι 1704 συνήγορος 
 

συνεταιράκι (το) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.-οικ.) ο συνέταιρος (µε τον 
οποίο έχει κανείς στενές σχέσεις): είµαστε συνεταιράκια στο µαγαζί µε 
τον Σπύρο. 

συνεταιρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {συνεταιρίστηκα· χρησιµο-
ποιείται επίσης το αρχ. απρφ. ενεστ. συνεταιρίζεσθαι) 1. γίνοµαι συ-
νέταιρος άλλου σε κοινή επιχείρηση ΣΥΝ. συνεργάζοµαι· ΦΡ. ΝΟΜ. 
ελευθερία | δικαίωµα τού συνεταιρίζεσθαι το δικαίωµα που ανα-
γνωρίζει το Σύνταγµα στον πολίτη να ιδρύει, να συµµετέχει, να δια-
λύει ή να αποχωρεί από σωµατεία ή ενώσεις 2. µετέχω σε συνεταιρι-
σµό: συνεταιρίστηκε στον αγροτικό συνεταιρισµό τού χωριού του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συνεταιρικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που αναφέρεται στον συνεται-
ρισµό ή στους συνεταιριστές: ~ τιµή | προϊόν ΣΥΝ. συνεταιριστικός 2. 
αυτός που αναφέρεται σε συνεταίρους: ~ επιχείρηση. — συνεταιρ«-
ά /-ώς [1863] επίρρ. 

συνεταιρισµός (ο) [1851] ο οργανισµός τού οποίου τα µέλη συνερ-
γάζονται, για να βελτιώσουν την οικονοµική κατάσταση τους και 
καρπώνονται οφέλη ανάλογα µε τη συνεισφορά τους σε αυτόν: αγρο-
τικός | καταναλωτικός | οικοδοµικός | γεωργικός | παραγωγικός ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. association]. 

συνεταιριστής (ο) [1839], συνεταιρίστρια (η) αυτός που συµµετέχει 
σε συνεταιρισµό. 

συνεταιριστικός, -ή, -ό [1896] αυτός που σχετίζεται µε συνεταιρισµό: 
~ πολιτική | οργάνωση. 

συνέταιρος κ. συνεταίρος (ο/η) {συνεταίρ-ου | -ων, -ους} το πρό-
σωπο που συµµετέχει ισότιµα µε άλλον/άλλους σε οικονοµική επι-
χείρηση: ~ στη δουλειά | στις επιχειρήσεις || πήρε τον γυιο του συνέ-
ταιρο στο µαγαζί. — (υποκ.) συνεταιράκι (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συνέταιρος < συν- + εταίρος «φίλος, σύντροφος» (PU..)]. 

συνέταµα ρ. → συντέµνω 
συνετέθην ρ. → συνθέτω 
συνέτεινα ρ. → συντείνω 
συνετίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνέτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} πεί-

θω ή επιβάλλω (σε κάποιον) να φέρεται συνετά: είναι αγύριστο κε-
φάλι- δεν συνετίζεται εύκολα ΣΥΝ. σωφρονίζω, συµµορφώνω, βάζω 
µυαλό (σε κάποιον). — συνετισµός (ο) [1897] κ. συνέτιση (η). 

συνέτµησα ρ. → συντέµνω 
συνετός, -ή, -ό αυτός που δρα ή γίνεται µε κριτήριο την ορθή σκέψη, 

που δεν παραφέρεται ή δεν είναι προϊόν παραλογισµού: ~ απόφαση | 
ηγέτης | στάση | διαχείριση ΣΥΝ. µυαλωµένος, γνωστικός, φρόνιµος, 
σώφρων ANT. ασύνετος, άκριτος, ασυλλόγιστος. — συνετ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συνίηµι (βλ. λ. 
σύνεση), πβ. κ. άνετος - άνίηµι]. 

συνέτρεξα ρ. → συντρέχω 
ουνευθυνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {µόνον σε ενεστ. κ. παρατ.} 

µοιράζοµαι (µε κάποιον) την ευθύνη: όλοι οι κατηγορούµενοι συνευ-
θύνονται για την τραγωδία. 

συνεύρεση (η) [1852] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να βρί-
σκεται (κάποιος) κάπου µαζί µε (κάποιον) άλλο, η συνύπαρξη: η ~ 
των δύο αντιπάλων στη δεξίωση προκάλεσε αµηχανία στους παρευ-
ρισκοµένους ΣΥΝ. συνάντηση 2. η ερωτική επαφή ΣΥΝ. συνουσία. 

συνευρίσκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συνευρέθηκα} 1. βρίσκοµαι 
µαζί (µε κάποιον): συνευρέθηκα τυχαία σε δείπνο κοινών φίλων ΣΥΝ. 
βρίσκοµαι, συναντώµαι, ανταµώνω ΑΝΤ. αποχωρίζοµαι 2. (ειδικότ.) 
έρχοµαι σε ερωτική επαφή (µε κάποιον) ΣΥΝ. συνουσιάζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

συνεφαπτοµένη (η) ΜΑΘ. (~ γωνίας ή τόξου) ο τριγωνοµετρικός 
αριθµός, ο οποίος ισούται µε το συνηµίτονο προς το ηµίτονο τού τό-
ξου ή τής γωνίας ή µε την εφαπτοµένη τού συµπληρώµατος τής γω-
νίας. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. συνεφάπτοµαι. 
Ως µαθ. όρ. αποδίδει το γαλλ. cotagente]. 

συνεφέρνω ρ. µετβ. {συνέφερα} 1. βοηθώ (κάποιον) να ανακτήσει τις 
αισθήσεις του: τον συνέφερε µε µικρά χτυπήµατα στο πρόσωπο 2. 
(µτφ.) βοηθώ (κάποιον/κάτι) να ανακτήσει τις δυνάµεις ή την προη-
γούµενη ισχύ του 3. φέρνω (κάποιον) στα συγκαλά του, συνετίζω: µί-
λα του κι εσύ που έχεις πιο πολύ µυαλό, µπας και τον συνεφέρεις. 
[ΕΤΥΜ Από τον αόρ. συν-έ-φερα (τού ρ. συµφέρω) µε διατήρηση τής 
εσωτ. συλλαβικής αύξησης (πβ. κ. κατ-έ-βηκα - κατεβαίνω) και ανά-
πτυξη -ν- (βλ. λ. φέρνω - φέρω)]. 

συνεχεία (η) [αρχ.] {συνεχειών} 1. η απουσία διακοπής ή χάσµατος, 
η εσωτερική συνοχή συνήθ. ως απόρροια λογικής αιτιότητας: η αδιά-
σπαστη ~ τής ελληνικής γλώσσας ΣΥΝ. ακολουθία ΑΝΤ. ασυνέχεια 2. 
ό,τι ακολουθεί κάτι άλλο και συνδέεται µε αυτό µε εσωτερική αλλη-
λουχία: η ~ (ενν. τής ταινίας) επί τής οθόνης || ευτυχώς, το επεισόδιο 
δεν είχε ~! || θέλεις να µάθεις τη ~ τής ιστορίας; || άγνωστη | ενδια-
φέρουσα | απρόσµενη | απογοητευτική | τραγική ~ || δεν τελειώσαµε 
ακόµα- έχει και ~ το πράγµα || η ~ τής ταινίας µετά τις διαφηµίσεις-
ΦΡ. (α) εν συνεχεία | στη συνέχεια στην επόµενη χρονική στιγµή ή 
φάση: ο δράστης πήρε τον σάκο και - επιβιβάστηκε στο όχηµα τού 
συνενόχου του ΣΥΝ. ακολούθως, µετά (β) δίνω συνέχεια (σε κάτι) δεν 
αφήνω (κάτι) να διακοπεί ή να σταµατήσει, κάνω (κάτι) να συνεχι-
στεί ή να ξαναρχίσει- (ειδικότ. συνήθ. αρνητ.) αφήνω (κάτι) να εξελι-
χθεί σε παρεξήγηση, σε καβγά: Μη δίνεις συνέχεια! Ηταν ένα ανόητο 
επεισόδιο (γ) έπεται | υπάρχει και συνέχεια ακολουθούν και άλλα: 
Αυτά που είδες είναι µόνο η αρχή! ~! || δεν τελειώνει εδώ η περιπέ-
τεια µου- περίµενε, ~! 3. (συνήθ. στον πληθ.) ό,τι ακολουθεί κάτι άλ-
λο ως µέρος ενός συνόλου που εξωτερικά έχει διασπαστεί, αλλά δια-
τηρεί την εσωτερική συνοχή του: το διήγηµα δηµοσιεύθηκε σε συνέ- 

χειες στο περιοδικό || έµαθα την ιστορία σε συνέχειες, γιατί ολοένα µάς 
διέκοπταν || τηλεοπτικό πρόγραµµα σε συνέχειες · 4. το ενωτικό (βλ.λ.) · 
5. ΙΑΤΡ. η σύνδεση οργάνων που βρίσκονται κοντά µέσω ορο-γόνου 
αδένα ύστερα από φλεγµονές ή εγχειρήσεις: ενδορρινική | εν-
δοµητρική | πρόσθια ~ ΣΥΝ. σύµφυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό, έχω. 
συνέχεια επίρρ.· κατ' εξακολούθηση, ούτως ώστε να µη µεσολαβεί 
διακοπή ή κενό: µιλούσε δύο ώρες ~ || κέρδισε τρεις γύρους ~ || στα-
µάτα να ενοχλείς ~ τους συµµαθητές σου || τα δωµάτια τους είναι ~ το 
ένα στο άλλο ΣΥΝ. συνεχώς, αδιάκοπα, ολοένα, όλη την ώρα ΑΝΤ. 
ποτέ, σπάνια, αραιά και πού, πού και πού. συνεχής, -ής, -ές {συνεχ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (α) αυτός που δεν διακόπτεται, που υφίσταται 
διαρκώς µέσα στον χρόνο: ~ πορεία µέσα στον χρόνο | παρουσία στα 
γράµµατα και στις τέχνες || ~ και επίµονη προσπάθεια || ~ ωράριο ΣΥΝ. 
διαρκής, εξακολουθητικός, αδιάκοπος ΑΝΤ. ασυνεχής, σποραδικός (β) 
συνεχές (το) η αδιάλειπτη σειρά των βαθµιαίων µεταβολών ενός 
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος: χω-ροχρονικό - (ο χώρος τεσσάρων 
διαστάσεων µε τέταρτη διάσταση τον χρόνο) 2. αυτός που συµβαίνει 
σε πυκνά χρονικά διαστήµατα: του ασκούνται ~ πιέσεις να υπογράψει 
τη σύµβαση || ~ επιθέσεις | αυξήσεις | πτώση των τιµών | ολισθήµατα | 
τηλεφωνήµατα | ατυχίες || βρισκόµαστε σε ~ επαφή για την επίλυση τού 
προβλήµατος ΣΥΝ. αλλεπάλληλος, επαναλαµβανόµενος ΑΝΤ. σπάνιος, 
αραιός, σποραδικός 3. αυτός που εφάπτεται άλλου ή είναι πολύ κοντά 
του, χωρίς να µεσολαβεί µεταξύ τους κενό στον χώρο: ~ δωµάτια | 
οικήµατα | οικισµοί ΣΥΝ. συνεχόµενος, συναπτός ΑΝΤ. αποµακρυσµένος 
4. ΜΟΥΣ. συνεχή διαστήµατα η άνοδος ή κάθοδος τής φωνής ή των 
οργάνων στα διαδοχικά διαστήµατα µιας κλίµακας 5. ΦΥΣ. συνεχές 
ρεύµα βλ. λ. ρεύµα. — συνεχώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες, έχω. [ΕΤΥΜ αρχ· < συνέχω]. συνεχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] 
{συνέχισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ (µετβ.) 1. εξακολουθώ, δεν 
διακόπτω: τα σωστικά συνεργεία θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους 
µέχρι το βράδυ || ο Άρης σταµάτησε-ο Ερρίκος συνεχίζει να δουλεύει || 
αν συνεχίσεις αυτή την τακτική, δεν θα τα πάµε καλά! ΑΝΤ. σταµατώ, 
διακόπτω, παύω 2. διαδέχοµαι κάποιον σε κάτι, αναλαµβάνω (έργο) 
µετά από κάποιον άλλον, αρχίζω εκ νέου (κάτι που είχε διακοπεί(: θα 
συνεχίσουµε εµείς το έργο τού αείµνηστου ηγέτη µας ΑΝΤ. σταµατώ, 
διακόπτω, παύω ♦ (αµετβ.) 3. δεν διακόπτω, δεν σταµατώ αυτό που 
κάνω: είναι εκπληκτικό- έχει τραυµατιστεί στο πόδι και παρ' όλα αυτά 
συνεχίζει! || Συνέχισε! Μη δίνεις σηµασία στους άλλους! ΑΝΤ. 
σταµατώ, παύω 4. αρχίζω εκ νέου (κάτι που είχε διακοπεί): ας 
κάνουµε ένα διάλειµµα και θα συνεχίσουµε αργότερα! ΑΝΤ. σταµατώ, 
διακόπτω 5. (ειδικότ.) λέω τη συνέχεια αφήγησης, κειµένου κ.λπ.: 
(κατά την εξέταση τού µαθήµατος τής ηµέρας στο σχολείο) καλά µάς 
τα είπες εσύ- να συνεχίσει ο διπλανός σου! ΑΝΤ. σταµατώ, διακόπτω 6. 
(καταχρ. για καταστάσεις, γεγονότα κ.λπ.) δεν παύω να βρίσκοµαι σε 
εξέλιξη ή να επαναλαµβάνοµαι: κάθε µέρα παρκάρει µπροστά στην 
πόρτα µας- πόσο θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση; (µεσοπαθ. 
συνεχίζοµαι) 7. υπάρχω ή εξελίσσοµαι χωρίς διακοπή: ο αγώνας | η 
βροχή | η παράσταση συνεχίζεται || θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η 
ιστορία; || τα συνεχιζόµενα προβλήµατα || και η ζωή συνεχίζεται ΣΥΝ. 
εξακολουθώ, κρατώ ΑΝΤ. διακόπτοµαι, παύω, σταµατώ 8. (τριτοπρόσ. 
συνεχίζεται) οπτική ή ακουστική ένδειξη στο τέλος τηλεοπτικού ή 
ραδιοφωνικού προγράµµατος συνεχειών ή στο τέλος αποσπάσµατος 
γραπτού λόγου σε έντυπο, µε την οποία ενηµερώνονται οι θεατές, οι 
ακροατές ή οι αναγνώστες ότι σε τακτό χρονικό διάστηµα ή σε 
επόµενη εκποµπή ή τεύχος θα υπάρχει η συνέχεια τής σειράς ή τού 
κειµένου αντίστοιχα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. συνέχιση (η) [1868] {-
ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} το να συνεχίζει, να εξακολουθεί κάτι: 
αποφασίστηκε η ~ τής απεργίας || η ~ των προσπαθειών | τού διαλόγου 
ΣΥΝ. εξακολούθηση ΑΝΤ. παύση, διακοπή. συνεχιστής (ο) [1890], 
συνεχιστρια (η) {συνεχιστριών} πρόσωπο που εξακολουθεί να κάνει 
το έργο, το οποίο συνήθ. έχει ξεκινήσει άλλος: ~ τού έργου τού 
προκατόχου του | τής παράδοσης. συνεχόµενος, -η, -ο αυτός που 
αποτελεί συνέχεια τού άλλου στον χρόνο ή τον χώρο, αυτός που 
συµβαίνει ή υφίσταται χωρίς να µεσολαβεί διακοπή ή κενό: ~ φόνοι | 
δωµάτια | κτήρια. — συνεχόµενα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. συνέχω, απόδ. τού γαλλ. con-tigu]. 
συνέχυσα ρ. → συγχέω 
συνέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 
αόρ.)} 1. συνδέω, υπάρχω ως στοιχείο που συνδέει: «εκείνο που συνέ-
χει όλες αυτές τις εκδηλώσεις βίας είναι η ιδέα τής ανατροπής τής 
τάξης τού κόσµου, η κατάργηση των καθιερωµένων ορίων και νόµων» 
(εφηµ.) · 2. (για ψυχικές καταστάσεις) διακατέχω: τον συνείχε δέος, 
όταν έβλεπε τον δάσκαλο του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. -
συνη παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν την αφηρηµένη έννοια, η οποία αντιστοιχεί σε αυτό που 
δηλώνει το θέµα τής λέξης: καλο-σύνη, αξιο-σύνη, ιερο-σύνη. [ΕΤΥΜ 
Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται σε I.E. *-tunä 
και απαντά συνήθ. µε το συνδετικό φωνήεν -ο- (λ.χ. µνηµοσύνη, 
σωφρο-σύνη, άγνωµο-σύνη)]. συνήγορος (ο/η) {συνηγόρ-ου | -ων, -ους} 
1. ΝΟΜ. (α) ο δικηγόρος που έχει τη νόµιµη εξουσιοδότηση από τον 
διάδικο να τον εκπροσωπεί στο δικαστήριο και να ασκεί όλες τις 
απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις για την ευνοϊκή έκβαση τής δίκης: 
~ τής υπεράσπισης | τής πολιτικής αγωγής | τού ενάγοντος | τού 
εναγοµένου ΣΥΝ. δικαστικός πληρεξούσιος (β) Συνήγορος τού Πολίτη 
δηµόσιος λειτουργός, που εκλέγεται από τη Βουλή ή διορίζεται από 
την κυβέρνηση· λαµβάνει 
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και εξετάζει καταγγελίες ιδιωτών | πολιτών εναντίον τής κυβέρνη-
σης ή τού ∆ηµοσίου και µεριµνά για την επανόρθωση των αδικιών 
που προκλήθηκαν εις βάρος τους και γενικά για την καταπολέµηση 
τής κακοδιοίκησης, χωρίς όµως η γνώµη του να είναι υποχρεωτική 
για τη διοίκηση 2. το πρόσωπο που παίρνει το µέρος κάποιου, που τον 
υποστηρίζει µε τα λόγια: ΕσΟ τι ανακατεύεσαι; Συνήγορο του σ'έβα-
λε; || είναι ~ των δικαιωµάτων τού παιδιού || αυτόκλητος - ΑΝΤ. κα-
τήγορος. — συνηγορία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < συν- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< αγορά (βλ.λ.), πβ. κ. κατ-ήγορος, παρ-ήγορος). Η φρ. συνήγορος τού 
πολίτη αποτελεί απόδ. τού σουηδ. Ombudsman]. 

συνηγορώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συνηγορείς... | συνηγόρησα} 1. υπερασπί-
ζοµαι (κάποιον/κάτι) µιλώντας υπέρ αυτού: δύο µέλη συνηγόρησαν 
υπέρ τής πρότασης τού προέδρου· οι υπόλοιποι τάχθηκαν εναντίον 2. 
αγορεύω ή παρίσταµαι µπροστά σε δικαστήριο ή σε δικαστική αρχή 
εκπροσωπώντας άλλον και προασπίζοντας τα συµφέροντα του 3. (συ-
νεκδ.) δίνω µεγαλύτερη ισχύ σε γνώµη ή στάση: οι τελευταίες ενδεί-
ξεις συνηγορούν υπέρ τής ταχείας ανάληψης δράσεως ΣΥΝ. υποστη-
ρίζω, ενισχύω, επιβεβαιώνω ΑΝΤ. αµφισβητώ. 

συνήθεια (η) [αρχ.] {συνηθειών} 1. συµπεριφορά που επαναλαµβά-
νεται πανοµοιότυπα χωρίς τις περισσότερες φορές να αποτελεί προϊ-
όν συνειδητής πράξης ή να απασχολεί τη συνείδηση αυτού που την 
εκτελεί: µελετά τις ~ των τρωκτικών || το ξέρω ότι το κάπνισµα είναι 
κακή ~, αλλά δεν µπορώ να το κόψω || από ~ έβγαλε τα παπούτσια 
του µόλις µπήκε στο σπίτι και ας µην ήταν στο δικό του || µένουν µαζί 
από - και όχι γιατί αγαπιούνται || το παιδί τους έχει αποκτήσει κακές 
~ || του 'χει γίνει πια ~ και δεν µπορεί αν δεν φάει γλυκό µετά το 
φαγητό ΣΥΝ. έξη 2. παγιωµένος τρόπος συµπεριφοράς που χαρακτη-
ρίζει τα µέλη µεγαλύτερης ή µικρότερης οµάδας, χωρίς να έχει υπο-
χρεωτικό χαρακτήρα, χωρίς η παραβίαση του να επιφέρει κυρώσεις: 
τοπική | παραδοσιακή | λαϊκή | πατροπαράδοτη ~ ΣΥΝ. έθος, έθιµο 
ΑΝΤ. νεωτερισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυκλοπαίδεια, ενέργεια. 

συνήθειο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η συνήθεια ή το έθιµο: το 'χουν ~ 
στα µέρη µας ν'ανάβουν φωτιές τ'Αϊ-Γιάννη. [ΕΤΥΜ. < συνήθεια, 
που θεωρήθηκε ουδ. πληθ.]. 

συνήθης, -ης, σύνηθες {συνήθ-ους | -εις (ουδ. -η)· συνηθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που συνήθως συµβαίνει, που είναι αναµενόµενος, συ-
νεπώς δεν προκαλεί έκπληξη: πέρα από τη ~ φθορά, δεν παρατηρώ τί-
ποτα το ανησυχητικό στη µηχανή ΣΥΝ. συνηθισµένος ΑΝΤ. ασυνήθης, 
ασυνήθιστος, διαφορετικός· ΦΡ. (α) (λόγ.) κατά το σύνηθες όπως εί-
ναι η συνήθεια, όπως γίνεται τις πιο πολλές φορές: ~, θα φάνε κάπου 
όλοι µαζί µετά την τελετή (β) συνήθης ύποπτος βλ. λ. συνήθως. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εγκυκλοπαδεία, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + -ήθης < ήθος, πβ. κ. εύ-ήθης, καλο-ήθης]. 

συνηθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {συνήθισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (~ 
κάποιον σε κάτι) κάνω (κάποιον) να εξοικειωθεί µε κάτι, να µην του 
είναι ξένο: δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοια συµπεριφορά (δεν περι-
µέναµε από αυτόν τέτοια συµπεριφορά) || η ζωή µε έχει συνηθίσει 
στις εκπλήξεις ΣΥΝ. µαθαίνω, εθίζω, εξοικειώνω ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω 2. 
(+να) κάνω (κάποιον) να ενεργεί κατά κανόνα µε συγκεκριµένο τρό-
πο, εξοικειώνω (κάποιον) µε το να κάνει κάτι συχνά: πρέπει να συ-
νηθίσεις τον σκύλο σου να µην είναι φιλικός µε τους ξένους ΣΥΝ. µα-
θαίνω 3. κάνω (κάτι) κατά κανόνα, τις περισσότερες φορές ή συχνά: 
~ να ξυπνώ νωρίς το πρωί || δεν συνηθίζει να αργεί στα ραντεβού του- 
µάλλον κάτι θα του έτυχε || δεν ~ να επισκέπτοµαι τέτοια µέρη 4. 
αποκτώ συνήθεια: συνήθισε το τσιγάρο από µικρός και τώρα δεν 
µπορεί να το κόψει ΣΥΝ. µαθαίνω, εθίζοµαι (+σε) ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω 5. 
προσαρµόζοµαι σε (κάτι), δεν µε ξενίζει (κάτι): στην αρχή δεν µπο-
ρούσα να ξυπνήσω νωρίς το πρωί, τώρα όµως το συνήθισα || δύο χρό-
νια τώρα ζω εδώ και έχω συνηθίσει το κλίµα || δεν έχω συνηθίσει να 
µου µιλούν έτσι ΣΥΝ. µαθαίνω, εξοικοιώνοµαι ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω ♦ 
(αµετβ.) 6. εξοικειώνοµαι µε κάτι, προσαρµόζοµαι σ' αυτό, ώστε δεν 
µου προξενεί πια δυσκολίες: τον ξέρω χρόνια τώρα κι έχω συνηθίσει 
σ'αυτή τη συµπεριφορά (δεν µε εκπλήσσει η συµπεριφορά του) || συ-
νήθισε στη βελόνα και τώρα ράβει καλύτερα απ'όλες µας || στην αρχή 
είναι δύσκολα, µετά όµως συνηθίζεις || έχω συνηθίσει στην εργέ-νικη 
ζωή | στη ζωή τού ναυτικού | στη στρατιωτική ζωή ΣΥΝ. µαθαίνω 
ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω 7. (µεσοπαθ. συνηθίζεται) (α) (τριτοπρόσ.) είναι 
συχνό, υπάρχει ή γίνεται συχνά: δεν ~ πια αυτό το στυλ- είναι εκτός 
µόδας (β) (απρόσ.) υπάρχει η συνήθεια, συµβαίνει κατά κανόνα: στα 
µέρη µας ~ να χαιρετούν και τους αγνώστους ΣΥΝ. (λόγ.) είθισται 8. 
(η µτχ. συνηθισµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

συνήθιο (το) → συνήθειο 
συνηθισµένος, -η, -ο 1. αυτός που συµβαίνει ή εµφανίζεται τις πε-

ρισσότερες φορές, πολύ συχνά: ήρθε στη ~ του ώρα || έχουµε πάλι το 
- µποτιλιάρισµα || ~ αστείο | χειρονοµία | θερµοκρασία | συµπεριφορά 
| κίνηση || Τι θα πάρεις; Το ~; (αυτό που παραγγέλνεις συνήθως;) 
ΣΥΝ. συνήθης ΑΝΤ. ασυνήθιστος 2. αυτός που έχει εξοικειωθεί µε κάτι: 
είναι ~ στο ποτό και δεν µεθά εύκολα || δεν είµαι ~ να µου φέρονται 
έτσι ΣΥΝ. µαθηµένος, εξοικειωµένος ΑΝΤ. άµαθος, ξεσυνηθισµέ-νος- 
ΦΡ. (παροιµ.) συνηθισµένα τα βουνά στα χιόνια βλ. λ. βουνό 3. αυτός 
που δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό, που δεν ξεχωρίζει: ~ άνθρωποι | 
έργο | ηθοποιός | παράσταση | ζωή || πίσω από ένα - πρόσωπο µπορεί 
να κρύβεται ένας παρανοϊκός δολοφόνος ΑΝΤ. ξεχωριστός, ιδιαίτερος 
4. συνηθισµένα (τα) (α) αυτά που συµβαίνουν κάθε µέρα: -Πώς 
πάει; -Τα ~· τίποτε αξιοσηµείωτο- ΦΡ. έξω από τα συνηθισµένα για 
κάτι πρωτότυπο: µε κοίταζαν παράξενα, γιατί έκανα κάτι ~ (β) ο 
τρόπος µε τον οποίο φέρεται κανείς τις περισσότερες φορές: µην 
αρχίσεις πάλι τα ~! ΣΥΝ. τα ίδια και τα ίδια. [ΕΤΥΜ 
Επιθετικοποιηµένη µτχ. τού ρ. συνηθίζω]. 

συνηθισµένος ή συνειθισµένος; Η λέξη παράγεται από το ρήµα 
συνηθίζω και γράφεται κανονικά µε -η-: συνήθης - συνηθίζω - συ-
νηθισµένος. Η παλαιότερη γραφή µε -W- (συνειθισµένος) από τη 
µετοχή ειθισµένος τού εθίζοµαι δεν ευσταθεί. 

συνήθως επίρρ. {συνηθέστ-ερα, -ατα} τις περισσότερες φορές: ~ τα 
βράδια τρώµε ελαφρά ΣΥΝ. κατά κανόνα ΑΝΤ. σπάνια, ποτέ· ΦΡ. συ-
νήθως ύποπτος (καθηµ. συνήθης ύποπτος) (ι) αυτός που θεωρείται 
συνήθως ύποπτος για κάτι: η αστυνοµία συνέλαβε τους ~ για τα 
επεισόδια στο Πολυτεχνείο (ii) αυτός από τον οποίο αναµένεται συ-
νήθως να γίνει κάτι: «η ταινία-έκπληξη τού φεστιβάλ ήρθε από τον ~ 
Π. Χούρσογλου» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συνήθης (βλ.λ.). Η φρ. συνήθης ύποπτος αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. usual suspect]. 

συνηµίτονο (το) [1766] {συνηµιτόν-ου | -ων} ΜΑΘ. τριγωνοµετρικός 
αριθµός (σύµβολο: συνχ) (α) συνηµίτονο τόξου η αλγεβρική τιµή τού 
διανύσµατος που ορίζεται από το κέντρο τού τριγωνοµετρικού κύ-
κλου και τής προβολής τού πέρατος τού τόξου στον άξονα των τε-
τµηµένων, είναι πάντοτε -1 < συνχ < +1 (β) συνηµίτονο γωνίας σε 
ορθογώνιο τρίγωνο, ο αριθµός που ισούται µε το πηλίκο τής κάθετης 
πλευράς που πρόσκειται στη γωνία αυτή, διά την υποτείνουσα. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. consinus], 

συνηµµένος, -η, -ο (έγγραφο) που έχει συναφθεί, έχει συνδεθεί µε 
άλλα, προκειµένου να υποβληθούν όλα µαζί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, µε-
τοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συνάπτω, απόδ. τού γαλλ. ci-
joint]. 

συνηµµένως επίρρ. (για έγγραφα που υποβάλλονται κάπου) κατά 
τρόπον, ώστε να είναι συνδεδεµένα, να έχουν συναφθεί: σας υπο-
βάλλω ~ (µαζί µε το πτυχίο) µία αίτηση και µία υπεύθυνη δήλωση. 
Επίσης συνηµµένα. 

συνηρηµένος, -η, -ο → συναιρώ 
συνήχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΛΩΣΣ. η πα-

ρήχηση (βλ.λ.) 2. ΦΙΛΟΛ. η όχι απόλυτη οµοιοκαταληξία 3. ΜΟΥΣ. το 
σύγχρονο άκουσµα δύο ή περισσοτέρων φθόγγων από ανθρώπινη 
φωνές ή όργανα. — συνηχητικός, -ή, -ό, συνηχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

σύνθεµα (το) {συνθέµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό που αποτελεί προϊόν 
συνθέσεως. 
[ΕΤΥΜ µτγν. (αντί τού αρχ. σύνθηµα, που προσέλαβε άλλη σηµ.) < 
αρχ. συντίθηµι (πβ. κ. θέµα). Η σηµ. «σύνθετη λέξη» είναι µεσν.]. 

συνθεσάιζερ (το) {άκλ.} ελλην. συνθετιστής- ηλεκτρονικό µουσικό 
όργανο, µε το οποίο µπορεί να µιµείται κανείς πολλά από τα συµβα-
τικά όργανα, να τροποποιεί τον ήχο τους, να τον αποθηκεύει και να 
τον αναπαράγει κατά τη βούληση του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. synthesiser < p. 
synthesise < synthesise < αρχ. σύνθεσις]. 

σύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η τοποθέτηση στοιχεί-
ων σε συσχετισµό µεταξύ τους έτσι, ώστε να δηµιουργείται ένα σύ-
νολο, τού οποίου η σηµασία, η αισθητική ή η λειτουργικότητα να ξε-
περνά το άθροισµα τής σηµασίας, τής αισθητικής ή τής λειτουργι-
κότητας των επιµέρους στοιχείων: η αρµονική ~ ήχου και φωτός || ζω-
γραφική ~· (συνεκδ.) 2. το σύνολο των στοιχείων από τα οποία απαρ-
τίζεται (κάτι): στη ~ τής κυβέρνησης περιλαµβάνονται και πρόσωπα 
αναγνωρισµένης αξίας || η ~ τού αέρα | τού φωτός | τού εδάφους || η - 
τού πληρώµατος | τής επιτροπής | τού συµβουλίου | τής οµάδας 3. το 
έργο, κυρ. λογοτεχνικό, που προκύπτει από τον συνδυασµό στοι-
χείων: το ποίηµα αυτό είναι µια πρόχειρη | µεγαλειώδης ~ 4. ΜΟΥΓ. 
(α) η δηµιουργία πρωτότυπου µουσικού έργου, µε τον ορισµό των βα-
σικών στοιχείων τής µορφής, µε βάση τα οποία µπορεί το έργο να 
αναπαραχθεί, είτε µέσω τής καταγραφής τους σε κάποιο σύστηµα 
µουσικής σηµειογραφίας, είτε κατ' άλλον τρόπο· ως τρόπος µουσικής 
δηµιουργίας, αντιπαρατίθεται στον αυτοσχεδιασµό, δηλαδή στη δη-
µιουργία πρωτοτύπου ακροάµατος, το οποίο, όµως, δεν µπορεί να 
αναπαραχθεί (βλ.λ.): η ~ τού Τριστάνου απασχόλησε τον Βάγκνερ από 
το 1857 ώς το 1859 (β) (συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής µουσικής 
σύνθεσης, το µουσικό έργο: τα τρία κοµµάτια για κλαρινέτο, τού 
Στραβίνσκι, ~ τού 1919 || το κοµµάτι αυτό είναι µια άγνωστη σχετικά 
~ τού Μπετόβεν 5. ΓΑΩΣΣ. (α) η ένωση δύο ή περισσοτέρων λέξεων, 
ώστε να σχηµατιστεί µία νέα λέξη, η οποία µορφολογικά και σηµα-
σιολογικά διαφοροποιείται από τις λέξεις που την απαρτίζουν, π.χ. 
κακός + καιρός > κακοκαιρία, ψωµί + τυρί > ψωµοτύρι (β) χαλαρή 
σύνθεση µορφή σύνθεσης, κατά την οποία διατηρείται ο µορφολογι-
κός τύπος και ο τόνος τού β' συνθετικού (π.χ. παλιο-σκούπα, βροµο-
γυναίκα, παλιο-σπίτϊ), κατ' αντιδιαστολή προς τα κανονικά σύνθετα 
(ταβανό-σκουπα, βροµο-γύναικο, παλιό-σπιτο) 6. ΦΙΛΟΣ, η συναίρεση 
και η υπέρβαση επιµέρους και αντίθετων µεταξύ τους στοιχείων ή 
προτάσεων σε ένα συνεκτικό σύνολο, µε το οποίο φανερώνεται η 
αλήθεια πληρέστερα από ό,τι µέσω των επιµέρους στοιχείων ή προ-
τάσεων χωριστά' ο όρος γνώρισε µεγάλη απήχηση και σε χώρους 
εκτός φιλοσοφίας µε τη σηµασία που έλαβε από την εγελιανή-µαρ-
ξιστική θεώρηση ως µέρος τού σχήµατος θέση - αντίθεση - σύνθεση 
7. ΒΙΟΛ. ο πολύπλοκος τρόπος µε τον οποίο οι ζωντανοί οργανισµοί 
επεξεργάζονται σε κυτταρικό επίπεδο απλούστερες ουσίες που τους 
είναι αναγκαίες για την επιβίωση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή τους 
ΣΥΝ. βιοσύνθεση 8. ΧΗΜ. (α) η διαδικασία µε την οποία παράγεται 
µία ένωση από στοιχεία ή άλλες απλούστερες ενώσεις: χηµική - (β) 
αέριο σύνθεσης το µείγµα υδρογόνου και µονοξιδίου τού άνθρακα 
που χρησιµοποιείται σε διάφορες βιοµηχανικές συνθετικές διεργα-
σίες (κυρ. σύνθεση βενζίνης) 9. ΦΥΣ. ο υπολογισµός τής συνισταµένης 
διαφόρων µεγεθών: η ~ δυνάµεων/ ταχυτήτων/ κινήσεων 10. ΤΥΠΟΓΡ. 
(α) η τοποθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων σε λέξεις και στίχους 
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(β) η κατά το στάδιο τής βιβλιοδεσίας τοποθέτηση των τυπωµένων 
και διπλωµένων τυπογραφικών φύλλων, συνήθ. δεκαεξασέλιδων, 
ώστε να συµπληρωθεί σώµα βιβλίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύνθεσις < συντίθηµι (πβ. κ. θέσις). Ως γλωσσ. όρ. η λ. 
χρησιµοποιείται ήδη από την Αρχ. Ελληνική, ενώ εξίσου αρχ. είναι η 
χρήση τής λ. στα µαθηµατικά και στη Λογική, o µουσ. και ο φιλοσ. 
όρ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. αντιδανείου synthèse]. 

συνθετήριο (το) [1886] {συνθετηρί-ου | -ων} ΤΥΠΟΓΡ. το ειδικό εργα-
λείο σε µορφή µεταλλικού κανόνα µε περιθώρια που έχουν τη δυνα-
τότητα ρυθµίσεως, πάνω στο οποίο τοποθετούνται κατά τη στοιχειο-
θεσία τα µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία σε λέξεις και στίχους. 

συνθέτης (ο) {συνθετών}, συνθέτιδα (η) {δύσχρ. συνθετίδων} 1. 
ΜΟΥΣ. ο δηµιουργός ενός πρωτότυπου µουσικού έργου, αυτός που του 
ορίζει τα βασικά στοιχεία τής µορφής µε βάση τα οποία µπορεί το 
έργο να αναπαραχθεί, είτε µέσω τής καταγραφής τους σε κάποιο σύ-
στηµα µουσικής σηµειογραφίας, είτε κατ' άλλον τρόπο: ~ κλασικής 
µουσικής | λαϊκών τραγουδιών | τού ρεµπέτικου ΣΥΝ. µουσουργός, 
µουσικοσυνθέτης (βλ.λ.) 2. ΤΥΠΟΓΡ. (α) ειδικευµένος τεχνίτης που το-
ποθετεί τα τυπογραφικά στοιχεία σε λέξεις και στίχους (β) ο τεχνίτης 
που κάνει σύνθεση των τυπωµένων και διπλωµένων τυπογραφικών 
φύλλων για να ολοκληρωθεί σώµα βιβλίου. Επίσης (καθηµ.) συνθέ-
τρια (η) {συνθετριών}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συγγραφέας», < συντίθηµι, από το θ. θε-
τού ρ. τί-θη-µι | τί-θε-µαι και το παραγ. επίθηµα -της, πβ. κ. νοµο-θέ-
της, άγωνο-θέτης. o µουσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. compositeur]. 

συνθετικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει την ικανότητα να συνδυάζει 
στοιχεία µεταξύ τους σε συνεκτικό σύνολο ή αυτός που σχετίζεται µε 
τη διαδικασία αυτή: ~ σκέψη | πνεύµα | φαντασία || οι µαθητές ετοι-
µάζουν ~ εργασίες ANT. αναλυτικός· ΦΡ. συνθετική µέθοδος η απα-
γωγική µέθοδος που προχωρεί από τα συνολικά και γενικά στα µερι-
κά και ειδικά ΑΝΤ. αναλυτική µέθοδος 2. αυτός που προκύπτει από 
τον συνδυασµό ή τη συνένωση επιµέρους στοιχείων: ~ ορισµός || τα ~ 
µέρη µιας λέξης 3. ΧΗΜ. (α) αυτός που έχει παραχθεί µέσω χηµικής 
σύνθεσης, σε αντίθεση µε αυτόν που έχει διαµορφωθεί µε φυσικό 
τρόπο: ~ ίνες | βενζίνη | ελαστικό | καουτσούκ | κόλλα (β) συνθετικό 
(το) το ύφασµα που έχει παραχθεί από τη χηµική σύνθεση στοιχείων 
ή άλλων ενώσεων και, συνεπώς, δεν αποτελείται από φυσικό υλικό: 
έχω αλλεργία στα ~- φοράω µόνο βαµβακερά, µεταξωτά, µάλλινα ή 
λινά 4. ΓΛΩΣΣ. (α) συνθετικό (το) καθένα από τα µέρη αυτοτελών 
λέξεων, τα οποία συνενώνονται, για να δηµιουργηθεί µία νέα λέξη: 
στη λέξη «ξαναδίνω» πρώτο ~ είναι το «ξανά→ και δεύτερο ~ το «-
δίνω» || αναλύω µια σύνθετη λέξη στα - της (β) συνθετική γλώσσα 
κάθε γλώσσα τής οποίας οι συντακτικές σχέσεις εκφράζονται µέσω 
κλιτικού συστήµατος ή µε τη συγκόλληση µορφηµάτων, καθώς και 
κάθε γλώσσα τής οποίας οι λέξεις σχηµατίζονται µε ρίζες, στις οποίες 
προστίθενται προσφύµατα, προθήµατα και γραµµατικές καταλήξεις 
(πβ. αναλυτική γλώσσα, λ. αναλυτικός) 5. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
συνθετική κρίση (στον Καντ) η κρίση τής οποίας το υποκείµενο δεν 
περιλαµβάνει εκ των προτέρων το κατηγόρηµα, το οποίο βρίσκεται 
έξω από το υποκείµενο και αποδίδεται σε αυτό εµµέσως, µετά από 
παρατήρηση και εξέταση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σύνθεσις. Οι αρχικές σηµ. τής λ. είναι «τονικός, κατα-
σκευαστικός» - «αυτός που αποτελεί προϊόν συνθέσεως» - «συστα-
τικός». Οι χηµ. και γλωσσ. όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. αντιδανείου 
synthétique]. 

συνθετιστής (ο) το συνθεσάιζερ (βλ.λ.). 
σύνθετος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από πολλά επιµέρους τµή-

µατα ή στοιχεία, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους σε ενιαίο σύνολο: 
~ έργο | εικόνα ΣΥΝ. πολυµερής 2. ΓΛΩΣΣ. (α) σύνθετη λέξη | σύνθετο 
(το) η λέξη που προέρχεται από τη συνένωση άλλων λέξεων: η λέξη 
«µαχαιροπίρουνα» είναι ~, µε πρώτο συνθετικό το «µαχαιρο→ (< µα-
χαίρι) και δεύτερο συνθετικό το «-πίρουνα» (< πιρούνι) (β) αντικει-
µενικό σύνθετο η σύνθετη λέξη τής οποίας τα συνθετικά µπορούν να 
αναλυθούν σε ρήµα και αντικείµενο (π.χ. βιβλιο-δέτης: αυτός που 
δένει βιβλία) (γ) κτητικό σύνθετο η σύνθετη λέξη τής οποίας η ση-
µασία δηλώνει κτήση ή ιδιότητα (π.χ. ξανθο-µάλλης: αυτός που έχει 
ξανθά µαλλιά) (δ) συνδετικό | τταρατακτικό σύνθετο η σύνθετη λέξη 
τής οποίας τα συνθετικά, όταν αναλυθούν, µπορούν να συνδέονται 
µε το «και» (π.χ. γιδο-πρόβατα: γίδες και πρόβατα) (ε) προσδιοριστι-
κό | οριστικό σύνθετο η σύνθετη λέξη τής οποίας το ένα συνθετικό 
προσδιορίζει το άλλο (π.χ. πικρ-αµύγδαλο: πικρό αµύγδαλο) (στ) σύν-
θετο εκ ουναρπαγής | φραστικό σύνθετο βλ. λ. συναρπαγή (ζ) χαλα-
ρό σύνθετο σύνθετη λέξη που έχει προκύψει από χαλαρή σύνθεση 
(βλ. λ. σύνθεση) (η) νόθο σύνθετο σύνθετη λέξη τής οποίας τα συν-
θετικά προέρχονται από διαφορετικές γλώσσες π.χ. τηλεκοντρόλ ΣΥΝ. 
υβρίδιο 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. σύνθετος ρυθµός δηµιούργηµα τής ρωµαϊκής αρ-
χιτεκτονικής, που συνδυάζει στοιχεία από τον ιωνικό και τον κοριν-
θιακό ρυθµό ΣΥΝ. µικτός ρυθµός 4. (συνεκδ.) αυτός που στερείται 
απλότητας, που αποτελείται από πολλά στοιχεία, τα οποία ίσως δυ-
σχεραίνουν την κατανόηση ή τη σύλληψη του: το πρόβληµα είναι 
εξαιρετικά ~ για να επιλυθεί τόσο γρήγορα || ο λόγος του είναι πολύ ~ 
και απαιτεί προσοχή για την κατανόηση του ΣΥΝ. πολύπλοκος ANT. 
απλός 5. σύνθετο (το) έπιπλο που αποτελείται από µία ενιαία κατα-
σκευή ή από περισσότερες µικρές συνενωµένες, τοποθετείται συνήθ. 
µε τη ράχη σε τοίχο και παρέχει χώρους για πολλαπλές χρήσεις (φύ-
λαξη χρηστικών ή διακοσµητικών αντικειµένων, βιβλίων κ.λπ.). — 
σύνθετα επίρρ., συνθετότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συντίθηµι (βλ. κ. θετός). Η γλωσσ. σηµ. είναι ήδη αρχ. 
(στον Αριστοτέλη)]. 

έκταση των συνθέτων ονοµάτων. Στην Αρχαία Ελληνική, σύνθετα 
ονόµατα που το α' συνθετικό τους έληγε σε φωνήεν και το β' συν-
θετικό τους άρχιζε από φωνήεν (π.χ. *στρατο-αγός, *υπο-ερέτης) 
εµφάνιζαν σίγηση τού ληκτικού φωνήεντος και έκταση τού αρκτι-
κού: στρατ-ηγός, υπ-ηρέτης. Έτσι ερµηνεύεται το µακρό φωνήεν 
(η, ω) σε σύνθετα τής Αρχαίας (που χρησιµοποιούµε και σήµερα), 
τα οποία αρχίζουν από βραχύ φωνήεν (ε, ο, α). Το όνοµα λ.χ. ή το 
οδύνη ή το όφελος εµφανίζονται ως σύνθετα µε ω- αντί ο-: ό-νο-
µα (αιολικός τ. όνυµα), αλλά επ-ώνυµο, οµ-ώνυµο, αντωνυµία 
κλπ.· οδύνη, αλλά επ-ώδυνος- όφελος, αλλά κοιν-ωφελής, επ-ωφε-
λής κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει, κατ' επέκτασιν, και σε σύνθετα αυτών των 
λέξεων, που το α' συνθετικό τους δεν λήγει σε φωνήεν, αλλά σε 
σύµφωνο: αν-ώνυµος, συν-ώνυµο· αν-ώδυνος- αν-ωφελής. Τέτοια 
εκτεταµένα, λόγω τής συνθέσεως τους, σύνθετα είναι: αρχ. αγείρω 
«συγκεντρώνω» - οµ-ήγυρις, παν-ηγύρν αγορεύω - κατ-ήγορος, 
συν-ήγορος, παρ-ήγορος- αρχ. άγω «οδηγώ» - στρατ-ηγός, χορ-
ηγός, αρχ-ηγός, κυν-ηγός- αρχ. άκος «θεραπεία» - αν-ήκεστος 
(βλάβη)· ακούω - αν-ήκουστος, υπ-ήκοος, (εις) επ-ήκοον, αυτ-ήκο-
ος, βαρ-ήκοος, ευ-ήκοος- άνεµος - υπ-ήνεµος, προσ-ήνεµος- αρχ. 
ελαύνω «θέτω σε κίνηση» - ιππ-ήλατος, κωπ-ηλάτης, ευ-ήλατος, 
λε-ηλασία, ξεν-ηλασία, ποδ-ήλατο, σφυρ-ηλατώ- έλεος - αν-ηλε-
ήςαρχ. ελυθ- (έλευσις, ήλθον) - προσ-ήλυτος, έπ-ηλυς ενεκ- - δι-
ηνεκ-ής-αρχ. ερέσσω «κωπηλατώ» - υπ-ηρέτης, τρι-ήρης-όροφος -
τρι-ώροφος- αρχ. οδ- (οσµή, όζω) - ευ-ώδης, δυσ-ώδης, -ώδης (µα-
νι-ώδης)· οδύνη - επ-ώδυνος, αν-ώδυνος- αρχ. όλλυµι «καταστρέ-
φω», (όλεθρος) - εξ-ώλης, προ-ώλης, παν-ώλης, παν-ωλεθρία, απ-
ώλεια· οµαλός - αν-ώµαλος- αρχ. οµνύω «ορκίζοµαι» - ορκ-ωµο-
σία, συν-ωµότης, εξ-ωµότης· όνοµα (αιολ. τ. όνυµα) - επ-ώνυµος, 
αν-ώνυµος, αντ-ωνυµία, οµ-ώνυµος, ετερ-ώνυµος- όρος - υπώρεια- 
ορύσσω - δι-ώρυγα, τυµβ-ωρυχία, χρυσ-ωρύχος- όφελος (οφείλω) - 
αν-ωφελής, κοιν-ωφελής, επ-ωφελής· όροφος - ηµι-ώρο-φος, δι-
ώροφος, τρι-ώροφος κ.λπ. 

συνθέτω ρ. µετβ. {συνέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. συντίθ-εµαι, -εσαι, -
εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. συνετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -
έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. συντέθηκα (λόγ. συνετέθην, -ης, -η...), µτχ. 
παρακ. συντεθειµένος} 1. ΜΟΥΣ. (α) δηµιουργώ πρωτότυπο µουσικό 
έργο, ορίζοντας τα βασικά στοιχεία τής µορφής του, µε βάση τα 
οποία µπορεί το έργο να αναπαραχθεί, είτε µέσω τής καταγραφής 
τους σε κάποιο σύστηµα µουσικής σηµειογραφίας, είτε κατ' άλλο 
τρόπο: ο Μότσαρτ συνέθεσε το γνωστό του «Ρέκβιεµ» µετά από πα-
ραγγελία κάποιου άγνωστου αριστοκράτη (β) γράφω λογοτεχνικό έρ-
γο, συνήθ. ποιητικό, µε µεγάλη έκταση ή χωρισµένο σε πολλά µέρη: ο 
Γκαίτε συνέθεσε τον «Φάουστ» ΣΥΝ. γράφω 2. (γενικότ.) δηµιουργώ 
συνδυάζοντας στοιχεία: συνέθεσε προσεκτικά τα στοιχεία που οδη-
γούσαν στη λύση τού µυστηρίου 3. (για στοιχεία) αποτελώ µαζί µε 
άλλους ένα σύνολο: τα επιµέρους χαρακτηριστικά των πρωταγωνι-
στών συνθέτουν ένα πανόραµα των ηθών τής εποχής || τα παλιά αρ-
χοντικά και τα µαγαζάκια συνθέτουν µια ροµαντική εικόνα τής παλιάς 
πόλης 4. ΤΥΠΟΓΡ. (α) τοποθετώ (τυπογραφικά στοιχεία) στη σειρά, 
ώστε να σχηµατίζουν λέξεις (β) τοποθετώ στη σειρά τα τυπωµένα 
και διπλωµένα τυπογραφικά φύλλα, για να γίνει σώµα βιβλίου 5. 
(µεσοπαθ. συντίθεµαι) (+από) απαρτίζοµαι, αποτελώ τη σύνθεση 
επιµέρους στοιχείων: το έργο συντίθεται από τρία µέρη || δεν πρόκει-
ται για πρωτότυπη θεωρία- ό,τι λέει συντίθεται από πορίσµατα 
προηγούµενων επιστηµόνων ΣΥΝ. αποτελούµαι, απαρτίζοµαι· ΦΡ. εις 
τα εξ ων συνετέθη (εις τα εξ ων συνετέθη, Ευχολόγιον το Μέγα) από 
τα οποία έχει συντεθεί, έχει φτειαχτεί: διελύθη ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συντίθηµι < συν- + τίθηµι (βλ. λ. θέτω), o µουσ. όρ. είναι απόδ. τού 
γαλλ. componer], 

συνθήκη (η) {συνθηκών} 1. η συµφωνία δύο ή περισσοτέρων πλευ-
ρών, συνήθ. σε επίπεδο κρατών, για την αποδοχή κοινών όρων για την 
επίλυση διενέξεων ή την ανάπτυξη σχέσεων: υπεγράφη ~ µεταξύ των 
δύο κρατών για εµπορική συνεργασία || διµερής | διεθνής | εµπορική | 
επικυρωµένη ~ || ~ ειρήνης | συµµαχίας || η ~ των Βερσαλιών | των 
Σεβρών || καταγγελία συνθήκης ΣΥΝ. συµφωνία, σύµβαση' ΦΡ. (α) κα-
τά συνθήκην (κατά συνθήκην, Αριστοτ. Ηθικά Νικοµάχεια 1133a 29) 
κατά τρόπο που υποδηλώνει ρητή ή σιωπηρή συµφωνία µεταξύ των 
ανθρώπων: δεχόµαστε ~ ότι τους θερινούς µήνες ο ήλιος ανατέλλει 
στις 6.30 π.µ., αν και στην πραγµατικότητα υπάρχει διαφορά ανάµεσα 
στον Ιούνιο και τον Αύγουστο ΣΥΝ. συµβατικά ΑΝΤ. στην πράξη, στην 
πραγµατικότητα (β) κατά συνθήκην ψεύδη βλ. λ. ψεύδος 2. (συνεκδ.) 
το κείµενο τής παραπάνω συµφωνίας: η ~ διαβάστηκε παρουσία 
όλων των αντιπροσώπων και στη συνέχεια υπογράφηκε από τους δύο 
προέδρους · 3. συνθήκες (οι) το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό ή 
άλλο) που διαµορφώνεται σε συγκεκριµένη περίσταση ή για ορι-
σµένο διάστηµα: οι ~ δεν ήταν κατάλληλες για την ανάπτυξη εµπο-
ρικών δραστηριοτήτων || υπ' αυτές | κάτω από αυτές τις ~ δεν µπορεί 
να δουλέψει κανείς! || ατµοσφαιρικές | βελτιωµένες | ειδικές | εξαι-
ρετικές | καιρικές | κλιµατολογικές | κοινωνικές | οικονοµικές | πολι-
τικές | τοπικές | υλικές ~ || παραµένουν άγνωστες οι ~ τού θανάτου 
του || κακές ~ διαβίωσης | ζωής ΣΥΝ. όροι, περιστάσεις, συγκυρίες 4. 
(α) ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κανονικές συνθήκες (συντοµ. Κ.Σ.) (i) ο συνδυασµός 
θερµοκρασίας 0°C και πιέσεως 1 ατµόσφαιρας· χρησιµοποιούνται ως 
συνθήκες αναφοράς για την αντικειµενική σύγκριση τής συµπερι-
φοράς φυσικών ή χηµικών συστηµάτων: το πείραµα έγινε σε ~ θερ-
µοκρασίας και πιέσεως (Η) (µτφ.) οι συνηθισµένες, φυσιολογικές 
συνθήκες: υπό ~ δεν προκύπτουν τέτοια προβλήµατα (β) ΦΥΣ. οριακές 
συνθήκες οι περιοριστικοί όροι που ανακύπτουν από την ίδια τη φύ- 
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ση ενός προβλήµατος, επιβάλλοντας τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα 
επιλυθεί 5. ΜΑΘ. οι περιορισµοί που θέτουµε σε ένα πρόβληµα ή που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία λύσεως του 6. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
(α) ικανή συνθήκη βλ. λ. ικανός (β) αναγκαία συνθήκη βλ. λ. ανα-
γκαίος (γ) ΦίΛΟΣ.-ΓΛΩΣΣ. συνθήκες αληθείας βλ. λ. αλήθεια. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σύνθεση λέξεων και προτάσεων» και κατ' επέκτ. 
«συνδυασµός προτάσεων για τη συγκρότηση κοινώς αποδεκτού 
κειµένου, συµφωνίας», < συντίθηµι (πβ. κ. θήκη). Στη σηµ. 3 η λ. 
αποδίδει το γαλλ. condition(s)]. συνθηκολόγηση (η) [1880] {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η σύναψη συνθήκης µε την οποία 
τερµατίζεται εµπόλεµη κατάσταση, συ-νήθ. κατόπιν αµοιβαίων 
υποχωρήσεων: η ~ των Γερµανών µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο || 
άνευ όρων ~ ΣΥΝ. συµβιβασµός, υποχώρηση ANT. αντίσταση 
συνθηκολογώ ρ. αµετβ. [1859] {συνθηκολογείς... | συνθηκολόγη-σα, -
µένος} συνάπτω συνθήκη µε την οποία τερµατίζεται εµπόλεµη κα-
τάσταση, συνήθ. αφού έχω προβεί σε υποχωρήσεις: οι απώλειες των 
εχθρών ήταν τόσο µεγάλες, που αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν || ~ 
άνευ όρων ΣΥΝ. συµβιβάζοµαι, υποχωρώ ΑΝΤ. αντιστέκοµαι. σύνθηµα 
(το) {συνθήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οπτικό ή ηχητικό σήµα µε το 
οποίο δίνεται συγκεκριµένο µήνυµα: µε το ~ του λοχαγού ξεκίνησε η 
επίθεση || ένας πυροβολισµός είναι συνήθως το ~ εκκινήσεως για τους 
αγώνες δρόµου || το ~ τής υποχώρησης | τής αναχώρησης || δίνω το ~ 
ΣΥΝ. σινιάλο, σήµα, πρόσταγµα 2. προσυµφωνηµένη φράση, κίνηση, 
ήχος κ.λπ., µε το οποίο αναγνωρίζονται µεταξύ τους τα µέλη µιας 
οµάδας, ώστε να µη µπορεί να παρεισφρήσει οποιοσδήποτε ξένος 
στους κόλπους της: για να µπεις, πρέπει να γνωρίζεις το~| |~ και 
παρασύνθηµα 3. η σύντοµη, (συνήθ. έµµετρη) φράση µε την οποία εκ-
φράζει ένα πλήθος τις επιδιώξεις, τις επιθυµίες του ή την υποστήριξη 
ή αποδοκιµασία του προς κάποιον/κάτι: αντικυβερνητικά | επα-
ναστατικά | αριστερά ~ || ένα γνωστό πολιτικό ~ υπήρξε το «εδώ και 
τώρα αλλαγή» || ο τοίχος ήταν γεµάτος συνθήµατα ΣΥΝ. σλόγκαν, (σε 
τοίχο) γκράφιτι. — (υποκ.) συνθηµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε έχει συµφωνηθεί εκ των προτέ-
ρων, συµφωνηµένο σηµείο ή σύµβολο», < συντίθηµι (πβ. κ. άνά-θηµα, 
επί-θηµα), από το θ. θη- τού ρ. τί-θη-µι και την κατάλ. -µα των ουδ. 
(πβ. κ. ρή-µα). Βλ. κ. θέτω. Στη σηµ. 3 η λ. αποδίδει το αγγλ. slogan (βλ. 
κ. σλόγκαν)]. συνθηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τον 
χαρακτήρα συνθήµατος: ~ λόγος | φράση | χειρονοµία | ήχος | κίνηση 2. 
ΓΛΩΣΣ. συνθηµατική γλώσσα | συνθηµατικό ιδίωµα το ιδίωµα που 
χρησιµοποιούν οµάδες ατόµων µε την ίδια επαγγελµατική 
ενασχόληση ή κοινά ενδιαφέροντα ή συµφέροντα και το οποίο 
δηµιουργείται µε παραµόρφωση των λέξεων, µε νεολογία ή µε 
δανεισµό έτσι, ώστε τα µέλη τής οµάδας να συνεννοούνται µεταξύ 
τους, ενδεχοµένως χωρίς να γίνονται αντιληπτά από τρίτους ΣΥΝ. 
αργκό. — συνθηµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 
συνθηµατολογία (η) {συνθηµατολογιών} 1. η χρησιµοποίηση συν-
θηµάτων 2. (περιληπτ.) το σύνολο των συνθηµάτων: η ~ τού κόµµατος 
3. (κακόσ.) η µονότονη χρήση στερεότυπων φράσεων, συνθηµάτων 
(αντί λόγου µε ουσιαστικό περιεχόµενο, δηλ. επιχειρηµάτων): στείρα 
~ ANT. επιχειρηµατολογία. — συνθηµατολογίας, -ή, -ό, συνθηµατο-
λογία επίρρ., συνθηµατολογώ ρ. {-είς...}. συνθιασώτης (ο) [αρχ.] 
{συνθιασωτών}, συνθιασώτρια (η) {συν-θιασωτριών} πρόσωπο που 
υποστηρίζει θερµά την ίδια ιδεολογία µε άλλον: συνθιασώτες στο 
κίνηµα για την κατάργηση των πυρηνικών δοκιµών ΣΥΝ. οµόφρων. 
συνθλίβω ρ. µετβ. [αρχ.] {συν-έθλιψα, -εθλίβην, -ης, -η..., -(τεθλιµµέ-
νος} πιέζω µε δύναµη κάτι και το λειώνω: ~ τα σταφύλια στο πατη-
τήρι | τις ελιές στο ελαιοπιεστήριο || η µυλόπετρα συνθλίβει το σιτάρι || 
η πλάκα από γρανίτη έπεσε πάνω στα δάχτυλα του και τα συνέ-θλιψε || 
(µτφ.) ένιωθε να τον συνθλίβουν οι καθηµερινές απαιτήσεις τής ζωής 
στη µεγαλούπολη. — σύνθλιψη (η) [αρχ.]. σύνθρονο (το) {συνθρόν-ου 
| -ων} ΕΚΚΛΗΣ. τα καθίσµατα που βρίσκονται πίσω από την Αγία 
Τράπεζα µέσα στο Ιερό βήµα, σε µορφή βαθµίδων, και προορίζονται 
για τους πρεσβυτέρους. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
σύνθρονος < συν- + θρόνος]. συνιδιοκτήτης (ο) [1833] 
{συνιδιοκτητών}, συνιδιοκτήτρια (η) {συνιδιοκτητριών} πρόσωπο 
που µοιράζεται την κυριότητα ενός πράγµατος µε άλλον: οι νοµικές 
κυρώσεις δεν αφορούν µόνο σε αυτόν, αλλά και στον ~ τού 
καταστήµατος ΣΥΝ. συγκύριος. — συνιδιοκτησία (η) [1888]. 
συνιδρυτής (ο) [1850], συνιδρύτρια (η) {συνιδρυτριών} πρόσωπο 
που έχει συµµετάσχει στην ίδρυση, που έχει ιδρύσει µαζί µε άλλους 
(κάτι): αυτός είναι ένας από τους ~ τού κόµµατος | τού οργανισµού. — 
συνιδρυτικός, -ή, -ό. συνιδρύω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνίδρυ-σα, -θηκα, -
µένος} ιδρύω από κοινού, µαζί µε άλλους. — συνίδρυση (η) [1875]. 
συνιζανω ρ. αµετβ. {συνιζή-θηκα, -µένος} επιφέρω (σε κάτι) συνίζη-
ση (βλ.λ.): τα λόγια συµπλέγµατα σπανίως συνιζάνονται. fΕΤΥΜ. αρχ. 
< συν- + ίζάνω «καθίζω, εγκαθιστώ, τοποθετώ», άλλος τ. τού ρ. Γζω (βλ. 
λ. ίζηµα), πβ. κ. καθ-ιζάνω, ΰφ-ιζάνω]. συνίζηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΛΩΣΣ. το φωνητικό φαινόµενο κατά το οποίο οι 
φθόγγοι [i] και [e] συµπροφέρονται µε το φωνήεν που ακολουθεί, 
µετατρεπόµενοι σε [j] προς αποφυγήν χα-σµωδίας: π.χ. ελαία > ελιά 
(προφορά: [elja]), ίδιος (προφορά: [ίδιος] > [iôjoç]) 2. ΜΕΤΡ. η 
συµπροφορά δύο φωνηέντων σε µία µετρική συλλαβή, π.χ. στον στίχο 
«σε γνω-ρί-ζω α-πό- την-κό-ψη» των φωνηέντων ω και α · 3. ΓΕΩΛ. η 
καθοδική ηπειρογενετική µετακίνηση τµηµάτων τού φλοιού τής Γης 
προς το κέντρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. συνίζησις, αρχική σηµ. «καταβύθιση, κατάρρευση», < 
συνιζανω (βλ.λ.). Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

ΣΧΟΛΙΟ Συνίζηση ονοµάζεται η συµπροφορά σε µία συλλαβή δύο 
συνεχόµενων φωνηεντικών φθόγγων: µι-λιά (αλλά ο-µι-λί-α), λό-για 
(αλλά λό-γι-α στοιχεία), ό-ποιος (αλλά ο-ποί-ος). Στις λέξεις µι-
λιά, λόγια, όποιος το /i/ (ι,οιτ) όποιο άλλο i) συνιζάνεται, συµπρο-
φέρεται δηλ. µε το ακόλουθο φωνήεν, ενώ στα οµιλία, λόγια, οποί-
ος παραµένει ασυνίζητο (προφέρεται δηλ. µόνο του ως ξεχωριστή 
συλλαβή). ∆υστυχώς, δεν υπάρχει κανόνας -πέρα από το γλωσσικό 
αίσθηµα που έχουµε οι Έλληνες ως ιθαγενείς οµιλητές τής 
γλώσσας- για το πότε ένα /i/ (ι, η, υ, ει, οι) συνιζάνεται και πότε 
προφέρεται ως ξεχωριστός φθόγγος, πράγµα που προκαλεί µεγάλες 
δυσκολίες στην προφορά των ξένων ή στην επεξεργασία τής 
γλώσσας µε Η/Υ. Συνήθως, λέξεις που προέρχονται από τη λόγια 
παράδοση διατηρούν ασυνίζητο το /i/ αντίθετα προς λαϊκότερες 
λέξεις: χί-λια αλλά χι-λι-ε-τί-α, καρ-διά αλλά καρ-δι-ο-λό-γος, έν-
νοια σου αλλά έν-νοι-α, µπο-λιά-ζω αλλά εµ-βό-λι-ο, δό-λιος «κα-
κοµοίρης» αλλά δό-λι-ος (που ενεργεί µε δόλο), γεια αλλά υ-γεί-α 
κ.τ.ό. 
Πολλές λέξεις τής Ελληνικής στην ιστορική τους εξέλιξη υπέστη-
σαν συνίζηση τού /i/ ή και τού /e/ (ε, αι) που υπήρχε στη λέξη: µη-
λέ-α > *µη-λε-ά > µη-λιά, γε-νε-ά > γε-νιά, πα-λαι-ός > πα-λιός (όχι 
παληός, διότι δεν πρόκειται για τροπή τού αι σε η, αλλά για συ-
νίζηση), ε-ορ-τή > *εορ-τή > γιορ-τή, καρ-δί-α > *καρ-δι-ά > καρ-
διά, τα πλα-τέ-α (ουδ. τού επιθ. πλατύς) > *πλα-τε-ά > (τα) πλα-τιά 
και θηλ. η πλα-τεί-α > η πλα-τέ-α (στους µεσν. χρόνους) > η πλα-
Τιά (µε ι, διότι προέρχεται από τον τ. πλα-τέα, στον οποίο µετα-
πλάστηκε το πλατεία, και όχι απευθείας από το πλατεία). Συχνά η 
συνιζηµένη (µε ή χωρίς µετακίνηση τού τόνου) και η ασυ-νίζητη 
προφορά συνιστούν δύο διαφορετικές λέξεις (έχουν διαφορετική 
σηµασία): ά-δεια (κουτιά) - ά-δει-α (απουσίας), α-κρί-βια 
(ακριβός) - ακρί-βει-α (ακριβής), χω-ριό - χω-ρί-ο (κειµένου), δου-
λειά - δου-λεί-α, σκιά-ζω (φοβίζω) - σκι-ά-ζω (κάνω σκιά), ί-διος 
(όµοιος) - ί-δι-ος (προσωπικός) κ.ά. Αλλοτε πάλι, συνιζανόµενος 
και ασυνίζητος τύπος εναλλάσσονται χωρίς σηµασιολογική δια-
φορά: η θεια - θεί-α (αλλά τα θεί-α, ή η θεί-α χάρις), ή-λιος - ή-λι- 
ος, δυο - δύ-ο, µια - µί-α κ.ά. Στα δύο | δυο και µία | µια ο τονι-
ζόµενος τύπος έχει εµφατικό χαρακτήρα, στην περίπτωση δε τού 
µία | µια ξεχωρίζει το αριθµητικό (µί-α) από το αόριστο (µια). 

συνίσταµαι ρ. αµετβ. {συνίστ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -
ανται, µτχ. συνιστάµενος, -µένη, -µενο, παρατ. συνιστ-άµην, -ασο, -
ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο· εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (+από) απο-
τελούµαι: το υλικό συνίσταται από µία καινούργια χηµική ένωση ΣΥΝ. 
συντίθεµαι 2. (τριτοπρόσ. συνίσταται, συνίστανται +σε) εντοπίζεται, 
βρίσκεται: σε τι ~ το αδίκηµα του; (ποιο είναι το αδίκηµα του;) || «η 
δουλειά των δηµοσιογράφων που εργάζονται στα πρακτορεία 
συνίσταται στο να τροφοδοτούν τους συναδέλφους τους µε πληρο-
φορίες...» (εφηµ.) 3. (η µτχ. συνιστάµενος, -µένη, -µενο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έγκειται, εξαρτώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέση φωνή τού ρ. συνίστηµι (βλ. κ. συνιστώ). Το ρ. συνί-
σταµαι είχε αρχικώς τη σηµ. «στέκοµαι δίπλα (σε κάποιον στη µά-
χη)» και «σχετίζοµαι, εµπλέκοµαι (σε κάτι)», αλλά και η σηµερινή 
έννοια «συναποτελούµαι» είναι ήδη αρχ. (λ.χ. ή πόλις συνίσταται εξ 
οικιών, Ξενοφ. Άποµνηµον. 3. 6. 14)]. 

συνίσταται - συνιστάται. Οι λέξεις διαφέρουν στη σηµασία τους: 
το συνίσταται σηµαίνει (ανάλογα µε την πρόθεση, µε την οποία 
συντάσσεται): (α) «αποτελείται» (συνίσταται από) και (β) «έγκει-
ται, βρίσκεται, υπάρχει» (συνίσταται σε): Το βιβλίο συνίσταται 
από τα εξής κεφάλαια - Η βοήθεια τού Κράτους συνίσταται στο να 
εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για το έργο. Αντίθετα, το 
συνιστάται σηµαίνει «προτείνεται, δίδεται η συµβουλή, γίνεται η 
σύσταση»: Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ανάπαυση τού 
ασθενούς - Λόγω τού καύσωνα συνιστάται να αποφεύγουν οι ηλι-
κιωµένοι να µετακινούνται στους δρόµους. 

συνιστάµενος, -µένη, -µενο (λόγ.) 1. αυτός που συνίσταται, αποτε-
λείται από κάτι 2. συνισταµένη (δύναµη) (α) ΦΥΣ. η δύναµη που προ-
κύπτει (ως φυσικό µέγεθος) από τη διανυσµατική πρόσθεση των επι-
µέρους δυνάµεων (συνιστωσών) που επιδρούν σε ένα σώµα (β) (µτφ.) 
το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει, όταν συνυπολογιστούν όλοι οι 
παράγοντες που επιδρούν σε µια κατάσταση: το νοµοσχέδιο αποτέ-
λεσε τη ~ των πιέσεων που ασκήθηκαν στο νοµοθετικό σώµα ΑΝΤ. 
συνιστώσα. 
[ΕΤΥΜ Θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. συνίσταµαι. o όρ. συνισταµένη (δύνα-
µη) αποδίδει τον γαλλ. (force) resultante]. 

συνιστώ ρ. µετβ. {συνιστάς... | σύστησα (λόγ. συνέστησα), συνιστώ-
µαι, -άται..., συστάθηκα (κ. λόγ. συνεστήθην, -ης, -η..., µτχ. συσταθείς, 
-είσα, -έν), συστηµένος} 1. οργανώνω, συγκροτώ (κυρ. οµάδα): ~ συµ-
βούλιο | σώµα | εταιρεία || συνεστήθη επιτροπή για τη διερεύνηση τού 
θέµατος ΣΥΝ. ιδρύω 2. αποτελώ, είµαι: οι τελευταίες του ενέργειες 
συνιστούν σοβαρότατο αδίκηµα || οι παράγοντες που συνιστούν την 
κρίση || η αδιαφορία για τα κοινά συνιστά απειλή για τη δηµοκρατία 3. 
δίνω συµβουλή, κάνω υπόδειξη: ο γιατρός τού συνέστησε να κόψει το 
κάπνισµα || θα σου συνιστούσα να διακόψεις κάθε επαφή µαζί τους || 
(κ. απρόσ.) στην περίπτωση του συνιστάται ανάπαυση ΣΥΝ. 
υποδεικνύω, συµβουλεύω. Επίσης συσταίνω (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνίσταµαι. 



συνιστώσα 1708 σύνοδος 
 

[ΕΤΥΜ < αΡΧ- συνιστώ (-άω), παράλλ. τ. τού αρχαιοτ. συνίστηµι < 
συν- + ΐστηµι (βλ. λ. Γσταµαι). Πβ. κ. έφ-ιστώ, καθ-ιστώ. Η αρχική 
σηµ. τού ρ. ήταν «συνδυάζω, συνθέτω (υλικά, πόλεις ή πολιτεύµατα», 
ενώ µτγν. είναι οι σηµ. «προτείνω, υποδεικνύω» και «διορίζω σε επί-
σηµο λειτούργηµα» (λ.χ. επίτροπος συσταθείς, επιγραφή(]. 

συνιστώσα (η) {συνιστωσών} 1.ΦΥΣ. καθεµιά από τις επιµέρους δυ-
νάµεις που ασκούνται σε ένα σώµα 2. (µτφ.) (α) οτιδήποτε συντελεί 
στην εµφάνιση ενός φαινοµένου ή στη δηµιουργία µιας κατάστασης: 
οι αποφάσεις των Βρυξελλών αποτελούν βασικές ~ τής διαµόρφωσης 
πολιτικής εκ µέρους των εθνικών κυβερνήσεων (β) πτυχή, πλευρά: 
µία από τις ~ τού νέου σωφρονιστικού συστήµατος... || οι επιµέρους ~ 
ενός προβλήµατος. 
[ΕΤΥΜ θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. συνιστώ. Ο όρ. συνιστώσα (δύναµη) 
αποδίδει τον γαλλ. (force) composante]. 

συννεφιά (η) η ύπαρξη πολλών νεφών στον ουρανό ANT. αιθρία. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· συννεφιά/ συννέφεια< συννεφής< συν- + -νεφής< νέ-
φος]. 

συννεφιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {συννέφιασ-α, -µένος} 1. γεµίζω από 
σύννεφα, συγκεντρώνονται γύρω µου σύννεφα: «συννέφιασε ο Παρ-
νασσός, βρέχει στα καµποχώρια» (δηµοτ. τραγ.) || «συννεφιασµένη 
Κυριακή, µοιάζεις µε την καρδιά µου» (λαϊκ. τραγ.) 2. (απρόσ. συν-
νεφιάζει) ο ουρανός γεµίζει σύννεφα: συννέφιασε απότοµα- θα έχουµε 
µπόρα ΣΥΝ. σκοτεινιάζει ΑΝΤ. ανοίγει ο καιρός 3. (µτφ.) χάνω την 
καλή µου διάθεση και γίνοµαι σκυθρωπός (από στενοχώρια ή θυµό): 
γιατί συννέφιασε το πρόσωπο σου; ΣΥΝ. σκοτεινιάζω, µουτρώνω. — 
συννέφιασµα (το). 

σύννεφο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) σύγνεφο (το) 1. η συγκέντρωση υδρατµών 
στην ατµόσφαιρα σε αδιαφανές σώµα, λευκού ή γκρίζου χρώµατος, 
το οποίο, ανάλογα µε τη θερµοκρασία, υγροποιείται σε βροχή ή 
στερεοποιείται σε χαλάζι ή χιόνι: µαύρα | πυκνά | απειλητικά | 
ογκώδη | καταιγιδοφόρα ~ || «το ~ έφερε βροχή» (τραγ.) ΣΥΝ. νέφος, 
νεφέλη· ΦΡ. (µτφ.) (α) στα σύννεφα (i) µακριά από την πραγµα-
τικότητα, χωρίς να θέλει να δει κανείς τα πράγµατα όπως έχουν: στα-
µάτα να ζεις | πετάς ~- αντιµετώπισε τα προβλήµατα σου ρεαλιστικά 
(ii) σε κατάσταση µεγάλης ευτυχίας: από τότε που τα 'φτειαξε µε τον 
Αχιλλέα, πετάει - (β) πέφτω από τα σύννεφα βλ. λ. πέφτω 2. (µτφ.) 
µεγάλος αριθµός από κάτι που µπορεί να σχηµατίζει σώµα συµπα-
γές, το οποίο µπορεί να κινείται στην ατµόσφαιρα, κοντά στη γη: ~ 
σκόνης | ακριδών ΦΡ. (οικ.) (κάτι) πάει σύννεφο για κάτι, συνήθ. δυ-
σάρεστο ή παράνοµο, που εµφανίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό ή σε 
µεγάλη συχνότητα: η βλακεία | η κλεψιά | η απάτη ~ || εκεί µέσα οι 
παρανοµίες πάνε σύννεφο 3. (µτφ.) σύννεφα (τα) οτιδήποτε προµη-
νύει αρνητική εξέλιξη: τα - τού πολέµου || στη σχέση τους εµφανί-
στηκαν τα πρώτα ~ || «µαύρα ~ πλανώνται πάνω από το προεδρικό 
µέγαρο» (εφηµ.)· ΦΡ. βλέπω σύννεφα στον ορίζοντα για να δηλωθεί 
ότι αναµένεται µια δύσκολη, δυσάρεστη κ.λπ. κατάσταση. — (υποκ.) 
συννεφάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. σύννεφος (< συν- + νέφος), 
παράλλ. τ. τού αρχ. συννεφής]. 

συννεφοκαµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) οι καιρικές συνθήκες 
που χαρακτηρίζονται από συννεφιά και πολύ υψηλή θερµοκρασία, 
πράγµα που προκαλεί εύκολα εξάντληση ΣΥΝ. κουφόβραση. 

συννεφώδης, -ης, -ες → νεφώδης 
σύννοµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι σύµφωνος µε τον νόµο: ~ 

ενέργειες | πράξη ΑΝΤ. παράνοµος. — σύννοµα | συννόµως [µτγν.] 
επίρρ. 

σύννους, -ους, -ουν [αρχ.] {-ου, -ουν | -οι (ουδ. -οα), -ων, -ους} (αρ-
χαιοπρ.) 1. αυτός τον οποίο απασχολούν σοβαρές σκέψεις: ~ βλέµµα 
| έκφραση ΣΥΝ. σκεπτικός ΑΝΤ. ξένοιαστος 2. αυτός που έχει κακή 
διάθεση από στενοχώρια ΣΥΝ. συνοφρυωµένος, σκυθρωπός, κατηφής 
ΑΝΤ. χαρούµενος, πρόσχαρος. 

συννυφαδα (η) καθεµιά από τις γυναίκες που οι σύζυγοί τους είναι 
αδέλφια, η σύζυγος τού κουνιάδου: η ~ µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < συν- + νυφάδα, από τον πληθ. νυφάδες (µε παρέκταση) τής 
λ. νύφη, πβ. µτγν. σύννυµφος (απαντά στους Εβδοµήκοντα, βλ. Π.∆. 
Ρουo 1, 15)]. 

συνοδεία (η) -+ συνοδία 
συνοδευτικός, -ή, -ό [1839] αυτός που συνοδεύει: - σηµείωµα/ επι-

στολή | σχόλια | έγγραφα. — συνοδευτικά επίρρ. 
συνοδεύω ρ. µετβ. {συνόδευ-σα (καθηµ. -εψα), -θηκα (καθηµ. -τηκα), -

µένος} 1. προχωρώ µαζί (µε κάποιον) σε ένδειξη φιλοφρονήσεως ή τι-
µής ή για να τον προστατεύσω, να τον φρουρήσω: να σε συνοδεύσω 
ώς την πόρτα! || πλήθος κόσµου συνόδευσε τον εκλιπόντα στην τε-
λευταία του κατοικία || µετά την απόπειρα εναντίον του συνοδεύεται 
παντού από άνδρες τής προσωπικής του φρουράς || ισχυρή αστυνοµική 
δύναµη συνόδευε τους κρατουµένους ΣΥΝ. ακολουθώ 2. εµφανίζοµαι 
ως αναγκαίο επακόλουθο (άλλου πράγµατος) ή µαζί µε κάτι άλλο: η 
αποτυχία συνοδεύεται από απογοήτευση || τον πόλεµο συνοδεύουν 
µύρια δεινά || οι παραληρηµατικές κρίσεις συνοδεύονται από υψηλό 
πυρετό ΣΥΝ. ακολουθώ 3. (α) συµπληρώνω, υπάρχω ή γίνοµαι µαζί µε 
κάτι άλλο: το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD-ROM || δύο κασέτες µε 
πλούσιο ακουστικό υλικό συνοδεύουν τη µέθοδο εκµάθησης τής 
γλώσσας || η καλή του εµφάνιση στον αγώνα συνοδεύθηκε από 
νικηφόρο αποτέλεσµα (β) ταιριάζω µε κάτι άλλο, είµαι το κατάλληλο 
συµπλήρωµα του: το κρέας συνοδεύεται από κόκκινο κρασί || καλό 
είναι ΤΟ ψάρι να συνοδευθεί µε καρώτα και λαχανάκια 4. ΜΟΥΣ. 
εκτελώ µελωδία που παίζει δευτερεύοντα ρόλο µε όργανο ή µε τη 
φωνή µου, µε σκοπό να αναδειχθεί η βασική µελωδική γραµµή ή η 
φωνή κάποιου: το σόλο τής σοπράνο συνοδεύει κουαρτέτο εγχόρδων 
ΣΥΝ. ακοµπανιάρω 5. (για άνδρες) εµφανίζοµαι σε δηµόσιο χώρο, ψυ- 

χαγωγική εκδήλωση µαζί µε γυναίκα: συνοδεύει πάντοτε πολύ ωραίες 
γυναίκες 6. (ειδικότ. µεσοπαθ. συνοδεύοµαι) έχω συνοδό: η κυρία δεν 
είναι µόνη, συνοδεύεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
σύνοδος «συνοδοιπόρος» (βλ.λ.)]. 

συνοδηγός (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που κάθεται δίπλα στον οδηγό σε 
περιπτώσεις αγώνων αυτοκινήτων ή διανύσεως µεγάλων αποστά-
σεων, µε σκοπό να τον ξεκουράζει ή να τον συµβουλεύει 2. (συνεκδ.) 
πρόσωπο που κάθεται στη θέση δίπλα στον οδηγό: ο οδηγός υπέστη 
απλώς διάσειση, αλλά ο ~ τραυµατίστηκε σοβαρά || αερόσακος συ-
νοδηγού ΣΥΝ. συνεπιβάτης. 

συνοδία (η) (σχολ. ορθ. συνοδεία) {συνοδιών} 1. η οµάδα προσώπων 
ή/και οχηµάτων που ακολουθεί άτοµο ή µονάδα στις µετακινήσεις 
του/της για προστασία ή φρούρηση ή ακόµα και τιµητικά: η ~ τού 
προέδρου | τού πατριάρχη || ~ πλοίων | οχηµάτων || ο κατάδικος µε-
ταφέρθηκε στη φυλακή µε ισχυρή αστυνοµική ~ || βασιλική ! επιβλη-
τική | επίσηµη | µεγαλοπρεπής | τιµητική ~ ΣΥΝ. ποµπή, ακολουθία 2. 
ΜΟΥΣ. µελωδία που δεν παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, αλλά προορι-
σµός της είναι να συνοδεύσει και να αναδείξει τη βασική µελωδική 
γραµµή: τραγουδώ µε τη ~ πιάνου ΣΥΝ. ακοµπανιαµέντο, υπόκρουση 
3. (λόγ.) συνοδία (συνοδία) (+γεν.) µε τη συνοδία (κάποιου): απεχώ-
ρησε - αστυνοµικής δυνάµεως || συνέφαγαν ~ µουσικής. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < σύνοδος (βλ. λ. συνοδός)]. 

συνοδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε σύνοδο 
(βλ.λ.): ~ απόφαση (β) αυτός που σχετίζεται µε σύνοδο τής Εκκλη-
σίας: ~ δικαστήριο | κανόνες | τόµος | σύστηµα | συµβούλιο 2. συνο-
δικός (ο) το µέλος τής Ιεράς Συνόδου: οι ~ κατεδίκασαν µε δριµύτη-
τα τη νέα αίρεση · 3. ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τη σύνοδο ου-
ρανίων σωµάτων. 

συνοδίτης (ο) {συνοδιτών} 1. ΘΡΗΣΚ. αυτός που δέχεται τις αποφά-
σεις τής Συνόδου τής Χαλκηδόνος · 2. ΓΛΩΣΣ. συνοδίτης φθόγγος ο 
φθόγγος που δηµιουργείται για ευφωνικούς λόγους, για να αρθεί δη-
λαδή η χασµωδία µεταξύ άλλων φθόγγων που προφέρονται διαδοχι-
κά, π.χ. το [j] στο [karôja] (καρδιά). 
[ΕΤΥΜ µτγν < σύνοδος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. ερηµ-ίτης, πολ-
ίτης, o όρ. συνοδίτης φθόγγος αποτελεί απόδ. τού γερµ. Begleitlaut]. 

συνοδοιπόρος (ο/η) [αρχ.] 1. αυτός που ακολουθεί τον ίδιο δρόµο µε 
άλλον, που πορεύεται µαζί του 2. (µτφ.) αυτός που ακολουθεί την 
ίδια ιδεολογία µε άλλους: συνοδοιπόροι στον αγώνα για ένα καλύτε-
ρο αύριο ΣΥΝ. σύντροφος, οµοϊδεάτης 3. (παλαιότ.-κακόσ.) αυτός που 
συµπαθεί τον αριστερό χώρο, τους κοµουνιστές (ως κατηγορία που 
αποδιδόταν µετά τον εµφύλιο πόλεµο από τους δεξιούς κυρ. σε κε-
ντρώους). — συνοδοιπορία (η) [µτγν.], συνοδοιπορώ ρ. [µτγν.] {-
είς...}. 

συνοδός (ο/η) 1. πρόσωπο που συντροφεύει άλλον κυρ. σε δηµόσιους 
χώρους για προστασία, εξυπηρέτηση ή ξενάγηση: το επάγγελµα του 
είναι ~ ατόµων µε ειδικές ανάγκες || ο ~ του τού άνοιξε την πόρτα-ΦΡ. 
(α) σκύλος-συνοδός ειδικά εκπαιδευµένος σκύλος για την καθο-
δήγηση και προστασία κυρ. τυφλών ατόµων (β) ιπτάµενος | ιπταµέ-
νη συνοδός πρόσωπο που εργάζεται σε αεροπορική εταιρεία και 
ασχολείται µε την περιποίηση και την εξυπηρέτηση των επιβατών 
κατά τη διάρκεια τής πτήσης ΣΥΝ. αεροσυνοδός (γ) συνοδός εδά-
φους το πρόσωπο που εργάζεται σε αεροπορική εταιρεία και φρο-
ντίζει για τους επιβάτες πριν από την απογείωση και µετά την προ-
σγείωση (πβ. λ. αεροσυνοδός) 2. πρόσωπο (συνήθ. άνδρας) που συνο-
δεύει άτοµο τού αντίθετου φύλου σε κοινωνική εκδήλωση: δεν θα 
πάω στον χορό, γιατί δεν έχω ~ ΣΥΝ. καβαλιέρος | ντάµα 3. πρόσωπο 
που έχει ως επάγγελµα του να συντροφεύει άτοµα τού αντίθετου φύ-
λου σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ασκώντας συγκεκαλυµµένη πορνεία: 
ζήτησε από το γραφείο συνοδών να του προµηθεύσει µια εµφανίσιµη 
και έξυπνη κοπέλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακόλουθος, δούλος. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
σύνοδος «συνοδοιπόρος» (< συν- + οδός), µε καταβι-βασµό τού τόνου 
στη λήγουσα. Ανάλογα µε τον ρόλο τού προσώπου, η λ. συνοδός 
χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει διάφορους αγγλ. όρους, λ.χ. 
escort (για άνδρα που συνοδεύει γυναίκα), hostess (για ιπταµένη 
συνοδό), companion (γενικά) κ.ά.]. 

συνοδός, -ή, -ό αυτός που συνοδεύει κάποιον/κάτι: ~ πλοίο (πολεµικό 
πλοίο που συνοδεύει νηοποµπή) || ~ µέλη (σε συνέδρια). [ΕΤΥΜ. < 
σύνοδος (ο/η), βλ.λ.]. 

σύνοδος (η) {συνόδ-ου | -ων, -ους} 1. (α) επίσηµη συνάντηση για συ-
ζήτηση σοβαρών θεµάτων και λήψη αποφάσεων, όπου λαµβάνουν µέ-
ρος ανώτερα ιεραρχικώς στελέχη, επίσηµα διακρατικά όργανα κ.λπ.: 
η ~ των µονίµων αντιπροσώπων στην Ε.Ε. || η ~ τής Κεντρικής Επι-
τροπής τού κόµµατος ΣΥΝ. συγκέντρωση, σύσκεψη, συνέλευση, συνε-
δρίαση (β) (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που µετέχουν στην πα-
ραπάνω διαδικασία: η ~ δεν κατέληξε σε συµφωνία ΣΥΝ. συνέλευση, 
σύσκεψη· ΦΡ. σύνοδος κορυφής η σύσκεψη ανωτάτου επιπέδου, 
στην οποία λαµβάνουν µέρος οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων: η ~ 
των κρατών-µελών τού Ν.Α.Τ.Ο. 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η συνέλευση µητροπο-
λιτών και επισκόπων, κατά την οποία λαµβάνονται αποφάσεις για 
δογµατικά και άλλα θέµατα που απασχολούν την Εκκλησία: οι απο-
φάσεις των ~ οφείλουν να γίνονται σεβαστές από τον κλήρο και το 
πλήρωµα τής Εκκλησίας (β) Οικουµενική Σύνοδος βλ. λ. οικουµενι-
κός (γ) επαρχιακή | τοπική σύνοδος η συνέλευση των επισκόπων εκ-
κλησιαστικής επαρχίας, που συνεδριάζει υπό την προεδρία τού µη-
τροπολίτη και αποφασίζει µόνο για θέµατα τοπικού χαρακτήρα (δ) 
Πατριαρχική Σύνοδος η συνέλευση που συγκαλείται από τον Πα-
τριάρχη και διεξάγεται υπό την προεδρία του, ασχολούµενη απο-
κλειστικά µε θέµατα τού Πατριαρχείου (ε) Ιερά Σύνοδος (τής Ιε-
ραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος) το ανώτατο όργανο τής αυτο-
κέφαλης Εκκλησίας τής Ελλάδος, το οποίο απαρτίζουν όλοι οι µη- 
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τροπολίτες τής χώρας και στο οποίο προεδρεύει ο αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών (στ) ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
εντολοδόχος τής προηγούµενης συνόδου, που έχει ετήσια θητεία και 
έδρα την Αθήνα και αποτελείται από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
δώδεκα µητροπολίτες, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε χρόνο (ζ) Ενδη-
µούσα Σύνοδος ο σηµαντικότερος συνοδικός θεσµός τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας· από τον 4ο αι. υπηρετούσε τις ανάγκες τού Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως και παρέµεινε στην παράδοση του ως θε-
σµός Πατριαρχικής Συνόδου· από το Σχίσµα (1504) και µετά κατέστη 
η ανώτατη εκκλησιαστική αυθεντία τής Ορθοδοξίας µε έδρα το Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο και µε συµµετοχή Μητροπολιτών και Αρχιε-
ρέων όχι µόνο από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αλλά και 
από τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων 3. 
καθεµία από τις τέσσερεις περιόδους συνεδριάσεων τής Βουλής, που 
λαµβάνουν χώρα στη διάρκεια τής τετράχρονης θητείας της: η ετή-
σια - τής Βουλής · 4. ΑΣΤΡΟΝ. η ευθυγράµµιση δύο ουράνιων σωµά-
των εντός τού ηλιακού συστήµατος, έτσι ώστε παρατηρούµενα από 
τη Γη να βρίσκονται σε µια νοητή ευθεία: ~ πλανητών ΣΥΝ. συζυγία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός, συµβούλιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -οδός, πβ. κ. εφ-
οδος, εϊσ-οδος, κάθ-οδος]. 

συνοικέσιο (το) {συνοικεσί-ου | -ων) το σύνολο των συνεννοήσεων 
και επαφών που αποσκοπούν στο να φέρουν κοντά ανθρώπους που 
δεν γνωρίζονται µε στόχο τον γάµο: παντρεύτηκα µε ~ και όχι από 
έρωτα ΣΥΝ. προξενιό' ΦΡ. γραφείο συνοικεσίων η επιχείρηση που επι-
διώκω να προωθήσει γνωριµίες µεταξύ αγάµων, κατόπιν δικής τους 
παραγγελίας, µε σκοπό τον γάµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συνοικέσιον, αρχική σηµ. «γαµήλια συµβίωση και συ-
γκατοίκηση», < αρχ. συνοίκησις (βλ.λ.)]. 

συνοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. το να κατοικούν στο 
ίδιο µέρος ή σπίτι άνθρωποι που δεν συνδέονται µε συγγενικούς δε-
σµούς: η~µε άτοµα διαφορετικής νοοτροπίας άλλαξε τις αντιλήψεις 
του ΣΥΝ. συγκατοίκηση 2. ΒΙΟΛ. µορφή συµβίωσης η οποία απαντά σε 
κοινωνικά έντοµα, όπως τα µυρµήγκια, και κατά την οποία ένα είδος 
ζώου, διαφορετικό από αυτό που διαµόρφωσε τον χώρο κατοικίας, 
έρχεται να ζήσει εκεί, χωρίς να αποκοµίζει οφέλη ή να βλάπτεται (πβ. 
λ. παρασιτισµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. συνοίκησις < συνοικώ (-έω) 
(βλ.λ.)]. 

συνοικία (η) [αρχ.] {συνοικιών) τµήµα πόλης, κωµόπολης ή χωριού 
µε ξεχωριστή ονοµασία, καθορισµένα όρια, κοινωνική και πολεοδο-
µική οµοιογένεια, το οποίο διαφοροποιείται τόσο από το κέντρο όσο 
και από τα προάστια: ζει σε µια από τις ~ τής Αθήνας που αναπτύ-
χθηκαν κατά τον Μεσοπόλεµο || φτωχική | λαϊκή | παλιά | αρχοντική ~ 
ΣΥΝ. συνοικισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική, πόλη. 

συνοικιακός, -ή, -ό [1884] αυτός που σχετίζεται µε συνοικία: ~ κα-
φενείο | κινηµατογράφος | κατάστηµα | φροντιστήριο ΑΝΤ. κεντρικός· 
ΦΡ. συνοικιακό συµβούλιο όργανο τής τοπικής αυτοδιοίκησης, το 
οποίο αποτελείται από άτοµα που µένουν στην ίδια συνοικία, ασχο-
λούνται µε τα προβλήµατα της και εκλέγονται από τους κατοίκους 
της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

συνοικίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνοίκισα} (σπάν.) ιδρύω συνοικισµό. 
συνοικισµός (ο) [µτγν.] 1. σύνολο κατοικιών κοντά σε πόλη µε σχε-
τική αυτονοµία, που δηµιουργείται για να καλύψει συνήθ. έκτακτες 
ανάγκες στέγης ή µεγάλη προσέλευση πληθυσµού: ο ~ δηµιουργήθη-
κε για τους άστεγους σεισµοπαθείς || προσφυγικός | φτωχικός | ερ-
γατικός ~2. οικισµός που αποτελείται από µικρό αριθµό σπιτιών: δεν 
πρόκειται καν για χωριό: είναι ένας µικρός ~ || ο ~ υπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε. εξελίχθηκε στον δήµο Φιλοθέης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

σύνοικος (ο/η) [αρχ.] {συνοίκ-ου | -ων, -ους) 1. (αρχαιοπρ.) πρόσωπο 
που κατοικεί µαζί µε άλλον ΣΥΝ. συγκάτοικος 2. ΖΩΟΛ. κάθε οργανι-
σµός που συµµετέχει σε συνοίκηση (βλ.λ., σηµ. 2). 

συνοικώ ρ. αµετβ. {συνοικείς... | συνοίκησα) κατοικώ µαζί (µε κά-
ποιον), µοιράζοµαι τον ίδιο χώρο ΣΥΝ. συγκατοικώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συνοικώ (-έω) < συν + -οικώ < οίκος]. 

συνολικός, -ή, -ό [1840] αυτός που σχετίζεται µε το σύνολο: το ~ πο-
σό που θα πληρώσετε ανέρχεται στις διακόσιες χιλιάδες δραχµές || ~ 
τιµή | κόστος | άθροισµα/ λογαριασµός || τιµήθηκε από την Ακαδηµία 
Αθηνών για τη ~ του προσφορά στα γράµµατα και στις τέχνες || δεν 
έχει ακόµη επιχειρηθεί µια ~ αποτίµηση τού πεζογραφικού του έργου || 
στο βιβλίο του επιχειρεί µια - θεώρηση τού προβλήµατος || έχει -
εποπτεία τής σχετικής βιβλιογραφίας || ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε 
θετική τη ~ εικόνα τής κυβέρνησης || κάθε εξεταστής αξιολογεί τα 
γραπτά ξεχωριστά και έπειτα προκύπτει ένας ~ βαθµός || το ~ αποτέ-
λεσµα των προσπαθειών τους || ήρθε έκτος στη ~ κατάταξη || ~ ετήσια 
δαπάνη | επιβάρυνση | επιχορήγηση τού κράτους || τα ~ συναλλαγ-
µατικά αποθέµατα τής χώρας ΣΥΝ. ολικός, ολόκληρος ΑΝΤ. µερικός. 
— συνολικ-ά | -ώς [1840] επίρρ. 

συνολκή (η) (επίσ.) 1. το να συστέλλεται κάτι ΣΥΝ. συστολή, µάζεµα 
2. ΙΑΤΡ. η σύσπαση µυός που διαρκεί λίγο, αλλά συνοδεύεται από 
έντονο πόνο: ~ στοµάχου | στήθους ΣΥΝ. κράµπα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. συνέλκω (βλ. κ. ολκή)]. 

σύνολο (το) {συνόλ-ου | -ων) 1. πρόσωπα ή πράγµατα µαζί, που απο-
τελούν ένα όλον (που αντιµετωπίζονται ενιαία λόγω κοινής ιδιότη-
τας ή χαρακτηριστικού που τα συνδέει): το ~ των εργαζοµένων αντέ-
δρασε στα νέα µέτρα || το ~ των δαπανών επιβαρύνει την επιχείρηση || 
το κοινωνικό ~ (η κοινωνία) || οµοιογενές | ετερόκλιτο ~ || ~ κρατών | 
πολιτών ΦΡ. (α) εν (τω) συνόλω (εν [τω] συνόλω) | στο σύνολο συ-
νολικά: στο σύνολο τους οι αντιδράσεις ήταν θετικές || µόνο αν εξε-
τάσουµε το πρόβληµα εν συνόλω, θα βρούµε λύση ΣΥΝ. ολικά (β) σε 
σύνολο | (λόγ.) επί συνόλου για να δηλωθεί µέρος ή ποσοστό ενός 
συνόλου: είχε καλύψει ζηµιές ύψους 15 δις δρχ. (~ 25 δις) 2. ο συν- 

δυασµός πραγµάτων που ταιριάζουν µεταξύ τους: τα χρώµατα δηµι-
ουργούν ένα εντυπωσιακό και αρµονικό ~ || υπάρχουν ατέλειες, αλλά 
το ~ δίνει καλή εντύπωση 3. συνδυασµός ενδυµάτων: δεν µπορείτε να 
αγοράσετε µόνο τη φούστα- είναι ~ µε τη µπλούζα ΣΥΝ. ανσά-µπλ 4. 
ΜΑθ. βασική (πρωταρχική) έννοια των µαθηµατικών (χωρίς ορισµό) 
που χρησιµοποιείται για να δηλώσουµε ότι ένας πεπερασµένος (ή 
άπειρος) αριθµός στοιχείων ή µαθηµατικών εννοιών οµαδοποιούνται 
µε βάση ένα χαρακτηριστικό τους, το οποίο λειτουργεί και ως 
κριτήριο για το αν άλλα στοιχεία ανήκουν στο ίδιο σύνολο: το ~ των 
φυσικών | των ρητών αριθµών || το ~ των φωνηέντων τής ελληνικής 
αλφαβήτου || ισοδύναµα -> ΦΡ. (α) Θεωρία των συνόλων ο κλάδος που 
ασχολείται µε τη µελέτη των συνόλων και µε τις πράξεις και τις 
µαθηµατικές σχέσεις που τα συνδέουν (β) κενό σύνολο σύνολο χωρίς 
κανένα στοιχείο 5. ΓΛΩΣΣ. οµάδα λέξεων σε µία πρόταση, που 
συνδέονται συντακτικά µεταξύ τους πιο στενά απ' ό,τι µε άλλες λέ-
ξεις τής πρότασης· πρόκειται συνήθ. για κύριο όρο τής πρότασης σε 
συνδυασµό µε τους προσδιορισµούς του: να χωρίσετε την πρόταση σε 
λεκτικά σύνολα ΣΥΝ. φράση, σύνταγµα- ΦΡ. ρηµατικό | ονοµατικό | 
προθετικό | επιρρηµατικό σύνολο σύνολο λέξεων που συνδέονται 
συντακτικά µεταξύ τους και τού οποίου η βασική λέξη είναι (αντι-
στοίχως) ρήµα | όνοµα | πρόθεση | επίρρηµα ΣΥΝ. ρηµατική | ονοµα-
τική | προθετική | επιρρηµατική φράση. — (υποκ.) συνολάκι (το) 
(σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. σύνολος. Ο µαθ. όρ. αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. ensemble, ενώ ο γλωσσ. όρ. αποδίδει το αγγλ. group 
(verbal | adverbial κ.τ.ό.)]. 

σύνολος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) αυτός που περιέχει όλες τις πλευρές 
ενός όλου ΣΥΝ. ολόκληρος, ολικός ΑΝΤ. µερικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + όλος]. 

συνοµήλικος, -η, -ο {συνοµηλίκ-ου | -ων, -ους) αυτός που έχει την 
ίδια ηλικία µε άλλον/άλλους: (ως ουσ.) ξεχώριζε στην εξυπνάδα από 
όλους τους συνοµηλίκους της. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. συνοµήλιξ, -ικος < συν- + όµήλιξ (βλ. λ. οµήλι-
κος)]. 

συνοµιλητής (ο) [µτγν.], συνοµιλήτρια (η) {συνοµιλητριών} 1. 
πρόσωπο µε το οποίο συζητεί κανείς: είναι ενοχλητικό να µην προ-
σέχεις τον ~ σου 2. ΠΟΛΙΤ. πρόσωπο που συµµετέχει σε διαπραγµα-
τεύσεις και διαβουλεύσεις, διµερείς ή πολυµερείς, συνήθ. ως αντι-
πρόσωπος µιας πλευράς: οι ~ για τον πόλεµο στη Βοσνία κατέληξαν 
σε προσωρινή συµφωνία ΣΥΝ. διαπραγµατευτής. 

συνοµιλία (η) [µτγν.] {συνοµιλιών) 1. (α) το να συζητεί κανείς µε κά-
ποιον: άκουσα µόνον ένα µικρό µέρος τής συνοµιλίας τους || ανούσια 
| εµπιστευτική | ενδιαφέρουσα | ζωηρή | φιλική | ψυχρή ~ ΣΥΝ. συζή-
τηση, κουβέντα, διάλογος (β) ΠΛΗΡΟΦ. (αγγλ. chat) η επικοινωνία µε-
ταξύ χρηστών τού ∆ιαδικτύου µέσω συγκεκριµένου δικτύου και το 
αντίστοιχο πρόγραµµα 2. ΠΟΛΙΤ. (συνήθ. στον πληθ.) η διαδικασία κα-
τά την οποία δύο ή περισσότερες πλευρές ανταλλάσσουν -µέσω 
αντιπροσώπων- απόψεις και εκθέτουν γνώµες, στοχεύοντας στην 
αντιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων: οι ~ στην έδρα τού Ο.Η.Ε. 
διεξήχθησαν σε θερµό κλίµα || εγκάρδιες | αποδοτικές | επίσηµες ~ || 
συνεχίζονται οι ~ για τον αφοπλισµό ΣΥΝ. διαπραγµατεύσεις, συζη-
τήσεις. — συνοµιλώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

συνοµιλία: συνώνυµα. Μολονότι το οµιλία από την ετυµολογική 
του προέλευση (< όµιλος) συνδέεται µε την έννοια τής οµάδας, τής 
συνάντησης, τής επικοινωνίας, αποχρωµατίστηκε µε την παρέλευ 
ση τού χρόνου από την έννοια αυτή και χρειάστηκε να ξανατονι- 
στεί η σηµασία τού «µαζί» µε το σύνθετο συνοµιλία, που εµφανί 
ζεται στους ελληνιστικούς χρόνους. Εντονότερη σε σηµασία είναι 
η λ. συζήτηση «η από κοινού ζήτηση µέσα από τη γλωσσική επι 
κοινωνία, η συνοµιλία για σοβαρότερα θέµατα, που εµπεριέχει την 
αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρηµάτων µε ενδεχόµενες διαφω 
νίες και αντιθέσεις». Η λ. συζήτηση ήλθε να προστεθεί στην πιο 
ισχυρή σε σηµασιολογικό φορτίο λέξη διάλογος, η οποία παρέ 
µεινε να δηλώνει τον πολιτικό διάλογο, τον επιστηµονικό διάλογο, 
τον κοινωνικό διάλογο, τον φιλοσοφικό διάλογο (πβ. τους πλατω 
νικούς διάλογους) και γενικά τις πιο απαιτητικές µορφές συνοµι 
λίας (ας παρατηρηθεί, επ' ευκαιρία, ότι είναι κρίµα στις µέρες µας 
να βλέπουµε τη διαχρονικά και διαγλωσσικά καταξιωµένη λ. διά 
λογος να αντικαθίσταται και στη χώρα όπου γεννήθηκε από το 
ξενικό debate!). Σε νεότερους χρόνους πλάστηκε και η λ. συνδιά 
λεξη (πρωτοαπαντά στο Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Αεξικό 
τού Σκαρλάτου Βυζαντίου, 1856), η οποία περιορίστηκε σήµερα σε 
χρήσεις όπως τηλεφωνική συνδιάλεξη, έναντι τής ευρύτερης χρή 
σης που είχε τον 19ο αι. Ήδη στους αρχαίους απαντά η εξειδικευ 
µένης σηµασίας λ. στιχοµυθία. που δήλωνε τις ερωταποκρίσεις 
εκτάσεως ενός στίχου, δηλ. τις σύντοµες ερωταποκρίσεις οι οποί 
ες απαντούν σε διηγήµατα, θεατρικούς διάλογους κ.τ.ό. Ειδικότε 
ρης σηµασίας δηλωτική είναι και η λ. διαξιφισµοί, που δηλώνει 
διάλογο µε ζωηρές αντιθέσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες παίρ 
νουν τον χαρακτήρα τής λογοµαχίας. Τελευταία, άρχισε να υπο 
σκελίζει στον προφορικό λόγο όλες τις λέξεις (συνοµιλία, συζήτη 
ση, διάλογος) η λ. κουβέντα (από το µεσν. κοµβέντος που προέρ 
χεται από το λατ. conventus «συνέλευση»), η οποία φαίνεται να δί 
νει την αίσθηση στους οµιλητές µιας πιο άτυπης και φιλικής προ 
φορικής συζήτησης, αντίθετης προς τυπικότερες µορφές επικοινω 
νίας (συνοµιλία, διάλογος). → ντιµπέιτ 

συνοµολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συνοµολογείς... | συνοµολόγ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. παραδέχοµαι τα ίδια πράγµατα (µε άλλον) 2. 



συνοµοσπονδία 1710 συνταγµατάρχης 
 

καταλήγω σε συµφωνία (µε κάποιον), συνάπτω µαζί του συνθήκη: 
συνοµολογήθηκε ρητά ότι η µία χώρα δεν θα επεµβαίνει στα εσωτε-
ρικά τής άλλης ΣΥΝ. συµφωνώ. — συνοµολόγηση (η) [1833]. 

συνοµοσπονδία (η) {συνοµοσπονδιών} 1.(α) η ένωση οµοσπονδιών: 
η ~ Πολυτέκνων (β) (ειδικότ.) η ένωση δύο αυτόνοµων κοινοτήτων 2. 
τριτοβάθµιο όργανο, το οποίο αποτελεί ένωση των επιµέρους οργα-
νώσεων και σωµατείων επαγγελµατιών, εργατών ή συνδικαλιστών: 
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος || Γενική Συνοµοσπονδία 
Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος 3. η ένωση οµόσπονδων κρα-
τών: πολλοί οραµατίζονται το µέλλον τής Ευρώπης µε τη µορφή συ-
νοµοσπονδίας. — συνοµοσπονδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. confédération]. 

συνοµοταξία (η) [1873] {συνοµοταξιών} 1. ΒΙΟΛ. (παλαιότ.) η ιεραρ-
χικώς ανώτερη βαθµίδα ταξινόµησης των ζώων ή φυτών: ~ σπονδυ-
λωτών | µαλακίων | αρθρωτών 2. (µτφ.) (κακόσ.) σύνολο προσώπων 
που συνδέονται µε ένα κοινό χαρακτηριστικό: «εµφανίστηκε µια νέα 
~ έλλογων όντων: ο φεστιβαλικός άνθρωπος» (εφηµ.) || η ~ των γρα-
φειοκρατών | των πολιτικάντηδων ΣΥΝ. κατηγορία, φάρα. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. embranchement], 

συνονθύλευµα (το) [1851] {συνονθυλεύµ-ατος | -ατα,-άτων} σύνολο 
στοιχείων που έχουν ανακατευτεί µεταξύ τους, χωρίς να τα συνδέουν 
κοινά χαρακτηριστικά: ένα ~ ετερόκλιτων αντικειµένων αποτελούσε 
τη διακόσµηση τού δωµατίου || ~ ξένων | αναφοµοίωτων ιδεών ΣΥΝ. 
σύµφυρµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκφραστικός. 
(ΕΤΥΜ < συνονθυλεύω < συν- + µτγν. όνθυλεΰω «παραγεµίζω (µε 
κρέας), παρατάί'ζω», αγν. ετύµου, πιθ. από αµάρτυρο ουσ. *όνθύλη 
(µε παραγ. επίθηµα -υλη | -υλος, πβ. κ. κανθ-ύλη, κόνδ-υλος), ενώ δεν 
συνδ. ετυµολογικά µε το αρχ. όνθος (ό) «κοπριά» (επίσης αγν. ετύ-
µου)]. 

συνονόµατος, -η, -ο αυτός που έχει το ίδιο όνοµα µε κάποιον άλλον: 
ο Νίκος Κόντος και ο Νίκος Φωτίου είναι ~. 

συνοπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν προχωρεί σε λεπτοµέρειες: ~ έκ-
θεση | αναφορά | ανάλυση | πίνακας ΣΥΝ. συγκεφαλαιωτικός, περι-
ληπτικός, σύντοµος ΑΝΤ. αναλυτικός, διεξοδικός, εκτενής- ΦΡ. συνο-
πτικές διαδικασίες οι διαδικασίες που είναι απαλλαγµένες από τις 
συνηθισµένες τυπικές πολυπλοκότητες και διατυπώσεις: καταδικά-
στηκε µε ~ 2. ΘΡΗΣΚ. (α) συνοπτικά Ευαγγέλια τα Ευαγγέλια τού 
Ματθαίου, τού Μάρκου και τού Λουκά, τα οποία παρουσιάζουν τις 
περισσότερες οµοιότητες δοµής και περιεχοµένου σε σχέση µε αυτό 
τού Ιωάννη και είναι ευκολότερο να συνοψιστούν σε µία αφήγηση 
(β) συνοπτικό πρόβληµα κάθε πρόβληµα που ανακύπτει από τη σύ-
γκριση των Ευαγγελίων τού Ματθαίου, τού Μάρκου και τού Λουκά. 
— συνοπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., συνοπτικότητα (η) [1891]. [ΕΤΥΜ· 
αρχ., αρχική σηµ. «καθολικός - περιληπτικός», < σύνοπτος < συν- + 
οπτός (ρηµατικό επίθ.) < θ. όπ- (τού παρακ. δπ-ωπ-α, βλ. λ. όψη, 
οπτικός)]. 

συνορεύω ρ. αµετβ. {συνόρευσα} 1. έχω κοινά σύνορα (µε άλλον): η 
Ελλάδα συνορεύει ανατολικά µε την Τουρκία 2. ΝΑΥΤ. συνορεύουσα 
ζώνη η ζώνη που βρίσκεται µεταξύ των χωρικών και των διεθνών 
υδάτων. 

συνοριακός, -ή, -ό [1895] αυτός που βρίσκεται, συντελείται ή ανα-
φέρεται στα σύνορα: ~ φυλάκιο | γραµµή | σταθµός | επεισόδιο | 
φρουρός ΣΥΝ. µεθοριακός. 

συνορίτης (ο) [1750] {συνοριτών} 1. αυτός που έχει κοινά σύνορα µε 
άλλον ΣΥΝ. όµορος, γειτονικός 2. αυτός που συντελείται ή αναφέρε-
ται στα σύνορα ΣΥΝ. συνοριακός. 
[ΕΤΥΜ < σύνορο + παραγ. επίθηµα -ίτης (πβ. κ. συντοπ-ίτης, οπλ-
ίτης)]. 

σύνορο (το) {συνόρ-ου | -ων}1. η πραγµατική ή νοητή γραµµή που 
διαχωρίζει δύο τόπους, που ορίζει το τέλος συγκεκριµένης έκτασης: 
ο Έβρος αποτελεί το φυσικό ~ τής Ελλάδας µε την Τουρκία ΣΥΝ. όριο 
2. (α) σύνορα (τα) η νοητή γραµµή που χωρίζει δύο γειτονικές χώρες: 
ξέφυγε από τους διώκτες του, όταν πέρασε τα ~ || διεξάγονται εκτε-
ταµένοι έλεγχοι στα ~ για λαθροµετανάστες || κλείνω τα ~ σταµατώ-
ντας κάθε είδους βοήθεια σε καύσιµα και τρόφιµα- ΦΡ. (α) εξωτερι-
κά σύνορα (για την Ε.Ε.) τα σύνορα που ορίζουν τη γεωγραφική 
έκταση τής Ε.Ε. και ταυτίζονται µε τα σύνορα των χωρών-µελών που 
βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια τής Ένωσης (β) εσωτερικά 
σύνορα (για την Ε.Ε.) τα σύνορα των χωρών-µελών τής Ε.Ε. στο εσω-
τερικό τής γεωγραφικής της έκτασης (β) (συνεκδ.) η περιοχή µιας χώ-
ρας που βρίσκεται κοντά στη συνοριακή γραµµή της: πήρε δυσµενή 
µετάθεση για τα ~ 3. (µτφ.) το σηµείο που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
καταστάσεις: βρίσκεται στο ~ µεταξύ ζωής και θανάτου ΣΥΝ. όριο, 
µεταίχµιο. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. σύνορος< συν- + δρος, πβ. κ. 
δµ-ορος]. 

συνοστέωση (η) [1887] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. συνέ-
νωση γειτονικών οστών µε ιστό, η οποία µπορεί να είναι φυσιολογι-
κή ή προϊόν παθολογικής καταστάσεως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. synost(e)osis]. 

συνουσία (η) {συνουσιών} η ερωτική συνεύρεση, η γενετήσια πράξη: 
φυσιολογική | οµοφυλοφιλική | παρά φύσιν | διακεκοµµένη ~ ΣΥΝ. 
σεξ, σαρκική επαφή, ερωτική πράξη, (!) γαµήσι. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συναναστροφή, συντροφιά, συζήτηση», < συνοϋσα, θηλ. 
τής µτχ. συνών τού ρ. σύνειµι (βλ. κ. ουσία). Η σηµ. «σεξουαλική 
συνεύρεση» είναι ήδη αρχ.]. 

συνουσιάζοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνουσιάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} έρ-
χοµαι σε σαρκική επαφή, συνεύρεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 

συνοφρυώνοµαι ρ. αµετβ. {συνοφρυώ-θηκα, -µένος} ζαρώνω τα 
φρύδια µου εξαιτίας δυσάρεστου συναισθήµατος ή σκέψης: µόλις 

τον αντίκρισε, συνοφρυώθηκε απότοµα ΣΥΝ. κατσουφιάζω, σκυθρω- 
πιάζω ΑΝΤ. χαµογελώ.  — συνοφρύωµα (το) [µτγν.] κ. συνοφρύωση 
(η) [1880]. 
[ΕΤΥΜ < ορχ· συνοφρυοϋµαι (-όο-) < σύνοφρυς, -υος < συν- + όφρύς 
«φρύδι»]. 

συνοχή (η) 1. η δύναµη που εµποδίζει τη διάσπαση ενός όλου, η δύ-
ναµη που το συγκρατεί ενωµένο, συµπαγές κ.λπ.: η - τού κόµµατος 
απειλείται από τις εξελίξεις || αν δεν έχουµε ~, δεν θα πετύχουµε τους 
στόχους µας 2. (µτφ.) η λογική αλληλουχία, ο ειρµός που επιτρέπει το 
φυσιολογικό πέρασµα από το ένα θέµα στο άλλο: ο λόγος του στε-
ρείται στοιχειώδους συνοχής: µεταπηδά από το ένα θέµα στο άλλο 3. 
ΦΥΣ. η ελκτική δύναµη που δρα µεταξύ των µορίων τού ιδίου σώµα-
τος- είναι ηλεκτροστατικής φύσεως και συντελεί στη διατήρηση τής 
ενότητας ενός υλικού (βλ κ. λ. συνάφεια): µοριακή ~ || ~ στερεών | 
υγρών Α. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνική συνοχή επιδιωκόµενη κατάσταση τού 
κοινωνικού συνόλου µέσω τού κοινού συστήµατος αξιών και τής κοι-
νωνικής αλληλεγγύης 5. ΓΛΩΣΣ. η εσωτερική σχέση που συνδέει στο 
επίπεδο τής µορφής τα επιµέρους στοιχεία ενός κειµένου µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε αυτό να αποτελεί οργανωµένο γλωσσικό σύνολο και όχι 
απλή παράθεση γλωσσικών στοιχείων (βλ. κ. λ. συνεκτικότητα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < συνέχω. Οι γλωσσ. και φυσ. όρ. αποτελούν µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. cohesion]. 

σύνοψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} 1. η σύντοµη παρουσία-
ση ενός θέµατος χωρίς τις λεπτοµέρειες, αλλά µόνο µε τα βασικά 
στοιχεία: µην επεκτείνεστε σε λεπτοµέρειες· θέλω µια - των γεγονότων 
ΣΥΝ. περίληψη, συγκεφαλαίωση, επισκόπηση 2. (ειδικότ.) κείµενο που 
πραγµατεύεται το θέµα του µε σύντοµο τρόπο: η ~µού κίνησε το 
ενδιαφέρον να µελετήσω το ζήτηµα σε βάθος ΣΥΝ. επιτοµή, περίληψη 
3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) σύνοψη Ευαγγελίων η παρουσίαση των στοιχείων 
σχετικά µε τον βίο τού Ιησού από τα Ευαγγέλια τού Ματθαίου, τού 
Μάρκου και τού Λουκά, για να φανούν αυτά στη χρονική τους δια-
δοχή ή/και για να διερευνηθεί τυχόν πρόβληµα ασυµφωνίας µεταξύ 
τους (βλ. κ. λ. συνοπτικός) (β) (Ιερά) Σύνοψη βιβλίο το οποίο περιέχει 
µέρος από τα επίσηµα βιβλία τής Εκκλησίας για την κατ' ιδίαν προ-
σευχή ή την παρακολούθηση λειτουργίας στην εκκλησία. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. σύνοψις < θ. συν-οψ- τού µέλλ. συνόψοµαι (ρ. συνορώ «τα βλέπω 
όλα µε µια µατιά, τα έχω στο οπτικό µου πεδίο). Βλ. λ. όψη]. 

συνοψίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνόψισ-α, -τηκα} παρουσιάζω ένα θέµα, 
µια κατάσταση κ.λπ. µε σύντοµο τρόπο, επιλέγοντας τα βασικότερα 
σηµεία: συνοψίζοντας, τρία είναι τα ζητήµατα που µας απασχολούν: η 
στέγαση, η τροφή και η θέρµανση ΣΥΝ. συγκεφαλαιώνω ΑΝΤ. ανα-
λύω. — συνόψιση (η). 

Σ Υ Ν. Π. Ε. (ο) Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης. 
συνταγή (η) 1. σύνολο οδηγιών για την παρασκευή φαγητού ή γλυ-

κού: έµαθα µια νέα ~ για ένα καταπληκτικό γλυκό || βιβλίο | σηµειω-
µατάριο | θήκη συνταγών || αρχική | αυθεντική | παραδοσιακή ~ 2. 
ΦΑΡΜ. γραπτή εντολή που συντάσσει ο γιατρός και στην οποία ανα-
φέρεται το είδος, η ποσότητα, ο τρόπος και ο χρόνος λήψεως ενός ή 
περισσοτέρων φαρµάκων: τα περισσότερα φάρµακα χορηγούνται µό-
νο µε ιατρική ~ || ~ γιατρού || δυσανάγνωστη | φαρµακευτική -1| εκτελώ 
~ ΣΥΝ. ρετσέτα 3. (γενικότ.) τρόπος δράσης που ακολουθεί συγκε-
κριµένα, προκαθορισµένα στάδια για την επίτευξη ενός σκοπού: δεν 
υπάρχουν συνταγές για την ευτυχία || παρότι και αυτή η τηλεοπτική 
σειρά ακολουθεί τη γνωστή ~, έχει µερικά πρωτότυπα στοιχεία || πα-
λιά και δοκιµασµένη ~|| ο συγγραφέας αυτός γνωρίζει άριστα τη -των 
µπεστ-σέλερ. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «διαταγή», < αρχ. συντάσσω | -ττω (πβ. κ. 
ταγή). Η σηµ. τής φαρµ. εντολής είναι µτγν., ενώ η χρήση τής λ. σχε-
τικά µε την παρασκευή φαγητών αποδίδει το ιταλ. ricetta]. 

σύνταγµα (το) {συντάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (συνήθ. µε κεφ.) (α) το 
σύστηµα νοµικών κανόνων που καθορίζουν τη µορφή τού πολιτεύµα-
τος, τις βασικές γραµµές οργάνωσης και λειτουργίας τού κράτους 
και τις βασικές σχέσεις κράτους και κοινωνίας (β) ο γραπτός θεµε-
λιώδης νόµος τού κράτους, που καθορίζει τη µορφή τού πολιτεύµα-
τος, τις βασικές γραµµές οργάνωσης και λειτουργίας τού κράτους 
και τις βασικές σχέσεις κράτους και κοινωνίας ο οποίος έχει συνή-
θως αυξηµένη τυπική ισχύ (δηλ. δεν µπορεί να τροποποιείται ή να 
καταργείται όπως ένας κοινός νόµος): η προτεινόµενη διάταξη είναι 
αντίθετη µε το άρθρο 3 τού Συντάγµατος || κατάρτιση | αναθεώρηση | 
παραβίαση τού ~ || δηµοκρατικό | αναθεωρηµένο | φιλελεύθερο ~ · 2. 
ΣΤΡΑΤ. (α) οργανική µονάδα τού Στρατού Ξηράς, ανώτερη ιεραρχι-κώς 
από τάγµα και µικρότερη από ταξιαρχία- συνήθ. περιλαµβάνει τρία 
τάγµατα και µονάδες υποστήριξης και διοικητικής µέριµνας: -
Μηχανικού | Πυροβολικού | Πεζικού | αλεξιπτωτιστών | αµφίβιων κα-
ταδροµών (β) (συνεκδ.) το µέρος όπου στρατοπεδεύει η παραπάνω 
µονάδα · 3. ΓΛΩΣΣ. δύο ή περισσότερες λέξεις, οι οποίες «συν-τάσ-
σονται», συνδέονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας συγκεκριµένη συ-
ντακτική ενότητα· αλλιώς φράση, π.χ. ο µαθητής (ονοµατικό σύνταγ-
µα ή ονοµατική φράση), βλέπω τηλεόραση (ρηµατικό σύνταγµα ή 
ρηµατική φράση): να εντοπιστούν τα ~ που αποτελούνται από άρθρο 
και ουσιαστικό ΣΥΝ. σύνολο, φράση · 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. σύνολο αγαλµάτων 
που είναι τοποθετηµένα σε µία βάση, το ένα δίπλα στο άλλο, και 
αποτελούν θεµατική ενότητα 5. (γενικότ.) συγκέντρωση και ταξινό-
µηση αντικειµένων ιστορικής αξίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < συντάσσω | -ττω (πβ. κ. τάγµα). Ήδη αρχ. οι σηµ. τού 
στρατιωτικού σώµατος (αργότερα θεωρήθηκε ισοδύναµο τού λατ. 
cohors, υποδιαίρεση τής λεγεώνας) και τού πολιτειακού κειµένου]. 

συνταγµατάρχης (ο/η) {(κλητ. συνταγµατάρχα) | συνταγµαταρχών) 



συνταγµατικός 1711 συντάσσω 
 

1. διοικητής συντάγµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.) 2. ΙΣΤ. Συνταγµατάρ 
χες (οι) οι αξιωµατικοί που έκαναν το πραξικόπηµα τής 21ης Απρι 
λίου 1967: η χούντα των ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σύνταγµα, -ατός + -άρχης < άρχω]. 

συνταγµατικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το Σύντα-γµα 
µιας χώρας: ~ αναθεώρηση | άρθρο || ~ εκτροπή | καθήκοντα | κώλυµα 
| πραξικόπηµα | εγγυήσεις (β) Συνταγµατικό ∆ίκαιο κλάδος τής 
νοµικής επιστήµης, ο οποίος έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη των 
κειµένων που ανήκουν τυπικά (ή και ουσιαστικά) στο Σύνταγµα 
µιας χώρας: καθηγητής | τοµέας Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανε-
πιστήµιο Αθηνών (γ) Συνταγµατικό ∆ικαστήριο το δικαστήριο που 
ελέγχει κατά πόσον η εκτελεστική εξουσία µε τα νοµοθετήµατα και 
τις πράξεις της κινείται µέσα στα όρια που καθορίζει το Σύνταγµα 
(δ) συνταγµατικός χάρτης το Σύνταγµα µιας χώρας ΣΥΝ. καταστατι-
κός χάρτης 2. (α) αυτός που συµφωνεί µε το Σύνταγµα, που δεν το 
παραβιάζει ANT. αντισυνταγµατικός (β) συνταγµατική πράξη | συ-
νταγµατική πρακτική η ακολουθούµενη από τα αρµόδια κάθε φορά 
όργανα τού κράτους ερµηνεία εφαρµογής ενός συνταγµατικού κανό-
να δικαίου 3. (α) αυτός που απορρέει από το Σύνταγµα τής χώρας: ~ 
ελευθερίες | υποχρεώσεις (β) συνταγµατικά δικαιώµατα το σύνολο 
των δικαιωµάτων που πηγάζουν από το Σύνταγµα, π.χ. το δικαίωµα 
τής ελεύθερης έκφρασης τού ατόµου, τής ιδιοκτησίας ακινήτου κ.λπ. 
4. αυτός που ασκεί εξουσία ή διοικείται µε βάση τις διατάξεις τού 
Συντάγµατος: ~ πολίτευµα | βασιλεία | µοναρχία 5. ΓΛΩΣΣ. (α) συ-
νταγµατικός άξονας κατηγοριοποίηση των συστατικών στοιχείων 
τής γλώσσας από τον γλωσσολόγο Φ. ντε Σωσσύρ, για να δηλωθούν 
οι διάφορες σχέσεις τους (φωνολογικές, µορφολογικές, σηµασιολογι-
κές και κυρ. συντακτικές), όταν «συν-τάσσονται», δηλ. όταν τα στοι-
χεία συνεµφανίζονται στον λόγο (λέξη, φράση, πρόταση κ.λπ.) ANT. 
παραδειγµατικός άξονας (β) συνταγµατικές σχέσεις οι διάφορες 
σχέσεις (φωνολογικές, µορφολογικές, σηµασιολογικές, συντακτικές) 
των στοιχείων τής γλώσσας, όπως συν-εµφανίζονται µέσα στον λόγο 
(λέξη, φράση, πρόταση)· π.χ. στην πρόταση ο πατέρας βλέπει τηλεό-
ραση, συνταγµατική, και µάλιστα συντακτική, είναι η σχέση υποκει-
µένου και ρήµατος (ο πατέρας - βλέπει), η σχέση ρήµατος και αντι-
κειµένου (βλέπει - τηλεόραση) κ.λπ. ANT. παραδειγµατικές σχέσεις. 
— συνταγµατικ-ά | -ώς [1825] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σύνταγµα, o γλωσσ. όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. 
syntagmatique (axe | relations)]. 

συνταγµατικότητα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} (για νόµο ή άλλη πολι-
τειακή πράξη ή παράλειψη) η συµφωνία ή η µη αντίθεση προς το σύ-
νταγµα: η ~ τού νόµου θα κριθεί στο δικαστήριο ΑΝΤ. αντισυνταγµα-
τικότητα. 

συνταγµατολόγος (ο/η) [1876] ο νοµικός ή ο επιστήµονας τού δι-
καίου που είναι ειδικευµένος στο Συνταγµατικό ∆ίκαιο (ως κλάδο 
τής νοµικής επιστήµης). 

συ νταγο γραφιά (η) [1847] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. το σύνολο των κανό-
νων για τη γραφή ιατρικών συνταγών 2. η γραφή ιατρικής συνταγής. 

συνταγογραφω ρ. µετβ. {συνταγογραφείς... | συνταγογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) (για γιατρό) γράφω (συγκεκριµένα φάρµα-
κα) σε συνταγή. — συνταγογράφηση (η). 

συνταγολογία (η) [1833] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. Ο φαρµακολογικός κλά-
δος που έχει ως αντικείµενο τη σύνταξη και παρασκευή ιατρικών και 
φαρµακευτικών συνταγών. 

συνταγολόγιο (το) [1872] {συνταγολογί-ου | -ων} ΦΑΡΜ. 1. το ειδικό 
βιβλίο στο οποίο ο φαρµακοποιός γράφει τις συνταγές κάθε ηµέρας 
2. το στέλεχος στο οποίο γράφει ο γιατρός τη συνταγή για τον ασθε 
νή του 3. ο κατάλογος των εγκεκριµένων φαρµάκων που µπορούν να 
συνταγογραφηθούν από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ή από τα διάφο 
ρα ασφαλιστικά ταµεία: εθνικό ~. 

συνταιριάζω ρ. µετβ. {συνταίριασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) να 
συνδυαστεί αρµονικά µε κάτι άλλο: έψαχνε για τα κατάλληλα γάντια, 
για να τα συνταιριάζει µε το παλτό της || συνταίριαζε οµορφιά και 
καλοσύνη ΣΥΝ. συναρµόζω, συνδυάζω. — συνταίριασµα (το). 

συνταιριαστός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να συνταιριαστεί µε κά-
ποιον/κάτι άλλο. — συνταιριαστά επίρρ. 

συντάκτης (ο) {συντακτών}, συντάκτρια (η) [1874] {συντακτριών} 1. 
πρόσωπο που συντάσσει κείµενο: ο ~ τής προκήρυζης | τού νοµο-
σχεδίου 2. πρόσωπο που εργάζεται σε µόνιµη βάση σε εφηµερίδα ή 
περιοδικό συντάσσοντας άρθρα: ο ~ τού άρθρου προτίµησε την ανω-
νυµία || Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων ΣΥΝ. δηµοσιογρά-
φος 3. πρόσωπο που συντάσσει λήµµατα σε λεξικό ή εγκυκλοπαί-
δεια: ο ~ τού λήµµατος | τού λεζικού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
συντάσσω | -ττω]. 

συντακτικό (το) 1. ΓΛΩΣΣ. το µέρος τής γραµµατικής που εξετάζει τη 
συντακτική δοµή και λειτουργία µιας γλώσσας (βλ. λ. σύνταξη): το -
τής ελληνικής γλώσσας ΣΥΝ. σύνταξη 2. (συνεκδ.) το σχολικό µάθηµα 
κατά το οποίο διδάσκονται οι κανόνες συντάξεως µιας γλώσσας 3. 
(συνεκδ.) το διδακτικό εγχειρίδιο στο οποίο συγκεντρώνονται και 
από το οποίο διδάσκονται οι κανόνες συντάξεως µιας γλώσσας: γυ-
ρίστε στη σελίδα είκοσι τού - σας. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
επιθ. συντακτικός]. 

συντακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύνταξη κειµένων: 
η ~ οµάδα ενός περιοδικού | ενός λεζικού 2. (α) αυτός που αναφέρεται 
στους κανόνες συντάξεως µιας γλώσσας: κάνει ~ λάθη || ~ ανάλυση 
(β) συντακτική θεωρία η γενετική-µετασχηµατιστική σύνταξη (βλ. 
λ. γενετικός) 3. ΓΛΩΣΣ. συντακτικό (το) βλ.λ. · 4. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε το σύνταγµα µιας χώρας: ~ επιταγή (β) Συντακτική 
Συνέλευση η εθνική συνέλευση που ψηφίζει νέο σύνταγµα (πβ. λ. 
αναθεωρητικός) (γ) συντακτική εξουσία η εξουσία κατάρτισης και 

θέσεως σε ισχύ νέου συντάγµατος (δ) συντακτικό όργανο ο οργανι-
κός φορέας τής συντακτικής εξουσίας (ε) συντακτική πράξη | πρα-
κτική η ακολουθούµενη πρακτική (κανόνες, συνήθειες) από συντα-
κτικό όργανο · 5. ΧΗΜ. συντακτικός τύπος η παράσταση που δείχνει 
τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους τα άτοµα µιας χηµι-
κής ένωσης. — συντακτικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχική σηµ. «σχηµατισµένος, οργανωµένος», αρχ. συ-
ντάσσω | -ττω (πβ. κ. τακτικός). Ο πολιτικός όρος αποδίδει το γαλλ. 
constituant (λ.χ. Assemblée Constituante «Συντακτική Συνέλευση»)]. 

συντάµω (να/θα) ρ. → συντέµνω 
σύνταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. (α) η παραγωγή γρα-

πτών κειµένων: η ~ ενός δηµοσιογραφικού άρθρου || η ~ ενός εγκυ-
κλοπαιδικού λήµµατος || η ~ οδηγιών | νόµου | νοµοσχεδίου | κατα-
λόγου | αναφοράς || τελεί χρέη διευθυντή συντάξεως στην εφηµερίδα 
του || ~ επιστολής | υποµνήµατος || η αίθουσα σύνταζης ενός ειδησε-
ογραφικού σταθµού ΣΥΝ. γράψιµο, συγγραφή (β) (συνεκδ.) το σύνολο 
των συντακτών: υπήρξε απάντηση από τη ~ τού περιοδικού 2. ΓΛΩΣΣ. 
(α) η συντακτική δοµή µιας γλώσσας, οι τρόποι (κανόνες) κατά τους 
οποίους οι λέξεις (οι γλωσσικές πληροφορίες) συν-τάσσονται, συνδέ-
ονται µεταξύ τους, για να σχηµατίσουν φράσεις (ο µαθητής, την 
άσκηση, έλυσε την άσκηση), προτάσεις (ο µαθητής έλυσε την άσκη-
ση), περιόδους (ο µαθητής έλυσε την άσκηση, προτού τελειώσει η 
προκαθορισµένη ώρα) κ.λπ.: το κείµενο του έχει πλούσιο λεζιλόγιο, 
αλλά χωλαίνει στη ~ || κανόνες τής σύνταζης || απρόσωπη ~ (β) γενε-
τική-µετασχηµατιστική σύνταξη βλ. λ. γενετικός 3. (γενικότ.) ο συν-
δυασµός αριθµών, συµβόλων και απεικονίσεων για τη γραφική ανα-
παράσταση µεγέθους ή πράγµατος: η ~χάρτη/ εκλογικού καταλόγου | 
πίνακα | ισολογισµού ΣΥΝ. κατάρτιση · 4. η µηνιαία παροχή χρη-
µατικού ποσού προς ασφαλισµένο σε κοινωνικό φορέα (ή σε συγγε-
νή του µετά τον θάνατο του), όταν αυτός αποσύρεται από την εργα-
σία του, έχοντας συµπληρώσει τα απαιτούµενα χρόνια ή/και ένσηµα· 
(συνεκδ.) το ίδιο το χρηµατικό ποσό: αναπηρική | χαµηλή | αγροτική 
| στρατιωτική ~ || δύσκολα τα φέρνει βόλτα µε τη ~ που παίρνει || ~ τού 
1.Κ.Α. | τού Ν.Α.Τ. | πείνας- ΦΡ. βγαίνω στη σύνταξη παύω να ερ-
γάζοµαι, συνταξιοδοτούµαι: από τότε που βγήκε στη σύνταξη, δεν ξέ-
ρει πώς να περάσει την ώρα του 5. σύνταξη τής πολιτείας το συντα-
κτικό έργο ενός συντακτικού οργάνου, το σύνταγµα ενός κράτους 6. 
ΣΤΡΑΤ. (α) η συγκέντρωση στρατιωτών ή πλοίων σύµφωνα µε ορισµένη 
διάταξη (β) (ως πρόσταγµα) για τη συγκέντρωση στρατιωτών 
σύµφωνα µε ορισµένη διάταξη. — (υποκ.) συνταξούλα (η) (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύνταζις < συντάσσω | -ττω (πβ. κ. τάξις). Αρχική σηµ. 
τής λ. «οργάνωση, διευθέτηση (κατά σειρά και τάξη)», ενώ µτγν. εί-
ναι οι σηµ. «σύνταξη (όρων προτάσεως)» και «αµοιβή (στρατιωτών, 
ιερέων και άλλων µη µάχιµων πολιτών)»]. 

συνταξιδεύω ρ. αµετβ. [1782] {συνταξίδευσα} χρησιµοποιώ το ίδιο 
µεταφορικό µέσο (µε άλλον) ή πορεύοµαι µαζί του: γνωριστήκαµε 
όταν συνταξιδεύαµε για το Παρίσι. — συνταξιδώτης (ο) [1856], συ-
νταξιδιώτισσα (η). 

συντάξιµος, -η, -ο [1833] αυτός που είναι απαραίτητος, για να µπο-
ρέσει κανείς να εξασφαλίσει σύνταξη, όταν σταµατήσει να εργάζε-
ται: ~ χρόνος | χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < σύνταξη + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. ανατάζ-ιµος, δικάσ-
ιµος]. 

συνταξιοδοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παροχή σύ-
νταξης: ~ εισφορές | δικαιώµατα/ ταµεία/ ασφαλιστήριο | ασφάλεια | 
συµβόλαιο. — συνταξιοδοτικά επίρρ. 

συνταξιοδοτώ ρ. µετβ. [1849] {συνταξιοδοτείς... | συνταξιοδότ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρέχω σε (κάποιον) χρηµατικό ποσό σε µη-
νιαία βάση, όταν πλέον έχει πάψει να εργάζεται, ως συνέχεια τού µι-
σθού ή τής αµοιβής που ελάµβανε όσο εργαζόταν: συνταξιοδοτήθηκε 
πρόωρα. — συνταξιοδότηση (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΙΙΥΜ < 
σύνταξη + -δοτώ < δότης, πβ. κ. δανειο-δοτώ, χρηµατο-δο-τώ]. 

συνταξιούχος (ο/η) [1833] πρόσωπο που έχει πάψει να εργάζεται και 
λαµβάνει σύνταξη: ~ οικοδόµος | δάσκαλος || τα αιτήµατα των 
συνταζιούχων τού 1.Κ.Α. [ΕΤΥΜ. < σύνταξη + -ούχος (< έχω)]. 

συνταράζω ρ. µετβ. {συντάρα-ξα (λόγ. συνετάραξα), -χθηκα, -γµένος} 
προκαλώ έντονη ψυχική αναστάτωση: τα νέα µάς συντάραζαν ΣΥΝ. 
συγκλονίζω, σοκάρω. Επίσης συνταράσσω [αρχ.]. 

συνταρακτικός, -ή, -ό [1867] κ. συνταραχτικός αυτός που προκαλεί 
έντονη ψυχική αναστάτωση, που επιφέρει µεγάλη αναστάτωση: ~ 
νέα | γεγονός | εµπειρία | είδηση | παρουσία | αλλαγές | αποκαλύψεις 
ΣΥΝ. συγκλονιστικός. — συνταρακτικά κ. συνταραχτικά επίρρ; 

συντάσσω ρ. µετβ. {συν-έταξα, -τάχθηκα, -ταγµένος κ. (λόγ.) -τεταγ-
µένος} 1. δηµιουργώ (γραπτό κείµενο): ~ διαθήκη/ άρθρο | σχόλιο/ έγ-
γραφο | συµβόλαιο | λόγο | διαµαρτυρία | λήµµα | πόρισµα | έκθεση | 
αναφορά | νοµοσχέδιο ΣΥΝ. συγγράφω, γράφω 2. (γενικότ.) συνδυάζω 
αριθµούς, σύµβολα, απεικονίσεις για τη γραφική αναπαράσταση µε-
γέθους ή πράγµατος: ~ χάρτη ! εκλογικό κατάλογο | πίνακα ισολογι-
σµού ΣΥΝ. καταρτίζω, συνθέτω 3. αναλύω (πρόταση) στο συντακτικό 
επίπεδο, βρίσκω ης συντακτικές δοµές της: να συνταχθεί το κείµενο 
και να αναλυθούν οι υποθετικοί λόγοι ΣΥΝ. κάνω σύνταξη 4. ΣΤΡΑΤ. 
τοποθετώ (στρατιώτες) σε ορισµένη διάταξη· (µεσοπαθ. συντάσσο-
µαι) 5. παίρνω θέση (υπέρ κάποιου): ~ µε το µέρος | την άποψη κά-
ποιου ΣΥΝ. υπερασπίζοµαι, στηρίζω, υποστηρίζω, τάσσοµαι (υπέρ | 
κατά κάποιου) ΑΝΤ. αντιτίθεµαι, αντιτάσσοµαι 6. ΓΛΩΣΣ. (για όρο τής 
πρότασης) δέχοµαι συµπλήρωµα σε ορισµένη πτώση ή γενικότ. σε 
ορισµένο τύπο: το «διαβάζω» συντάσσεται µε αιτιατική, ενώ το «επι- 
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κρατώ» συντάσσεται µε γενική || το «επί» συντάσσεται µε γενική και µε 
αιτιατική || το «πηγαίνω» συντάσσεται µε εµπρόθετο προσδιορισµό 7. 
(η µτχ. συντεταγµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + τάσσω | -
ττω (βλ.λ.)]. 

συνταυτίζω ρ. µετβ. [1873] {συνταύτισ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) 
όµοιο µε άλλο: µε τον καιρό οι δύο διαφορετικές λέξεις συνταυτί-
στηκαν λόγω τής µορφολογικής συγγένειας τους ΣΥΝ. ταυτίζω ANT. 
διαφοροποιώ. — συνταύτιση (η) [1846] κ. συνταυτισµός (ο) [1844]. 

συντεθειµένος, -η, -ο → συνθέτω 
συντέθηκα ρ. → συνθέτω 
συντείνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέτεινα} ενώνω τις δυνάµεις µου στην 

επίτευξη ορισµένου στόχου, συµβάλλω προς µία κατεύθυνση: αν δεν 
συντείνουν οι προσπάθειες όλων προς την ίδια κατεύθυνση, η χώρα 
δεν θα βγει από το αδιέξοδο || η αδιαλλαξία του συνέτεινε στην απο-
τυχία των συνοµιλιών ΣΥΝ. συντελώ, συµβάλλω ΑΝΤ. εµποδίζω. 

σύντεκνος (ο) {συντέκνων}, συντέκνισσα (η) {συντεκνισσών} 
(διαλεκτ.) πρόσωπο που συνδέεται µε κάποιον, επειδή τον έχει πα-
ντρέψει ή του έχει βαφτίσει το παιδί: ήρθε κι ο ~ από την Κρήτη και 
µας έφερε το λάδι ΣΥΝ. κουµπάρος. — συντεκνία [µεσν.] κ. συντε-
κνιά (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- + -τεκνος < τέκνον]. 

συντέλεια (η) {χωρ. πληθ.} συνήθ. στη ΦΡ. συντέλεια τού κόσµου (i) 
το τέλος τού κόσµου ΣΥΝ. η δευτέρα παρουσία, τα έσχατα, τα ύστε-
ρα τού κόσµου (ii) (µτφ.) πολύ κακές καιρικές συνθήκες: κρύο, χαλάζι, 
η ~! ΣΥΝ. κοσµοχαλασιά, θεοµηνία ΑΝΤ. γαλήνη, ηρεµία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «από κοινού ενέργεια, συνεργασία για κοινό σκοπό», 
< συντελής (βλ. κ. συντελώ). Στη Μτγν. Ελληνική η λ. δήλωσε τη 
συµπλήρωση, την ολοκλήρωση ενός χρονικού διαστήµατος, καθώς 
και την τελική του περίοδο (λ.χ. πάπυρος 2ου αι. µ.Χ.: συντέλεια του 
διεληλυθότος έτους- Κ.∆. Ματθ. 24, 3: τό σηµείον τής σης παρουσίας 
και συντέλειαςτοῦαιώνος)]. 

συντέλεση (η) -> συντελώ 
συντελεσµένος, -η, -ο -+ συντελώ 
συντελεστής (ο) 1. αυτός που ενεργεί, ώστε να επιτευχθεί συγκε-

κριµένο αποτέλεσµα: βασικός ~ τής επιτυχίας στάθηκε ο υπεύθυνος 
πωλήσεων || το κοινό χειροκρότησε όλους τους συντελεστές τής πα-
ράστασης || δεν µπορεί κανείς να υπολογίσει όλους τους συντελεστές 
τής ανθρώπινης ευτυχίας ΣΥΝ. παράγων, παράµετρος 2. ΜΑθ. ορισµέ-
νος αριθµός ή γράµµα που το θεωρούµε σταθερό σε µια αλγεβρική 
παράσταση: στο µονώνυµο -4χ3ψ το -4 είναι ~||~ διευθύνσεως ευθείας 
3. ΦΥΣ. µέγεθος που εκφράζει τον λόγο ή το γινόµενο δύο διαφο-
ρετικών µεγεθών και χαρακτηρίζει φυσικές ιδιότητες: ~ θερµικής 
διαστολής 4. ΟΙΚΟΝ. (α) ο αριθµός που εκφράζει τη σχέση δύο οικονο-
µικών µεγεθών: ~ αποτελεσµατικότητας (β) οικονοµικός παράγοντας 
που οδηγεί στην ανάπτυξη συγκεκριµένου οικονοµικού µεγέθους: ~ 
παραγωγής 5. σταθερός αριθµός, µεγαλύτερος ή µικρότερος από τη 
µονάδα, µε τον οποίο υπολογίζονται οι διαστάσεις ενός κτίσµατος 
ως προς την έκταση γης στην οποία αυτό κτίζεται: ~ δόµησης | κά-
λυψης | ύψους || για τα εµπορικά ακίνητα παίζει ρόλο η θέση και ο ~ 
εµπορικότητας τής περιοχής. — συντελεστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µέλος οµάδας φοροσυλλεκτών», < αρχ. 
συντελώ (βλ.λ.). o µαθ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. coefficient, ενώ 
στη σηµ. «παράµετρος» αποδίδει το αγγλ. factor]. 

συντελικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. συντελικός χρόνος κάθε χρόνος ρήµατος µε 
τον οποίο εκφράζεται ότι η ενέργεια τού ρήµατος έχει ήδη συντε-
λεστεί, δηλ. έχει τελειώσει- στη Ν. Ελληνική τέτοιοι χρόνοι είναι ο 
παρακείµενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσµένος µέλλοντας, 
π.χ. έχω στείλει το δέµα || είχε φύγει όταν πήγα || θα έχει φτάσει, όταν 
του τηλεφωνήσω ΣΥΝ. συντελεσµένος | τετελεσµένος χρόνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συντελής (< συν- + -τελής < τέλος)}. 

συντελώ ρ. αµετβ. {συντελείς... | συν)ε)τέλεσα, συντελέσ-τηκα, -µέ-
νος} 1. λειτουργώ ως παράγοντας στη διαµόρφωση αποτελέσµατος: η 
άθληση συντελεί στην καλή υγεία || η κακοκαιρία συνετέλεσε στην 
ανατροπή των σχεδίων µας ΣΥΝ. συµβάλλω, συντείνω, συνεργώ, υπο-
βοηθώ- (µεσοπαθ. συντελούµαι) 2. πραγµατοποιούµαι, ολοκληρώνο-
µαι: επί προεδρίας του συντελέστηκε σηµαντικό έργο || συντελούνται 
διεργασίες || η ενσωµάτωση των χωρών αυτών στο νέο σύστηµα συ-
ντελείται ταχύτατα ΣΥΝ. λαµβάνω χώρα, γίνοµαι 3. ΓΛΩΣΣ. (α) συντε-
λεσµένοι χρόνοι οι συντελικοί χρόνοι (β) συντελεσµένος µέλλοντας 
ο χρόνος που σηµαίνει ότι η πράξη που δηλώνει το ρήµα θα έχει ήδη 
τελειώσει στο µέλλον πριν από κάτι άλλο (που λέγεται ή εννοείται), 
π.χ. θα έχω επιστρέψει, προτού τηλεφωνήσεις ΣΥΝ. τετελεσµένος µέλ-
λοντας. — συντέλεση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συντελώ (-έω), αρχική σηµ. «φέρω εις πέρας, ολοκληρώνω - συνεργώ, 
συµβοηθώ», < συν- + -τελώ (< τέλος). Η λ. είχε συχνά την τεχν. 
κυριολεκτική σηµ. «αποδίδω φορολογικές εισφορές (τέλη) ανάλογα 
µε την περιουσία µου»]. συντέµνουσα (η) [συντεµνουσών} ΜΑθ. 
διανυσµατικό µέγεθος στην τριγωνοµετρία, το αντίστροφο τού 
ηµίτονου. 
[ΕΤΥΜ. θηλ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. συντέµνω ως απόδ. τού γαλλ. 
cosecante]. συντέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέτµησα (λόγ. συνέταµον, -ες, 
-ε..., να/θα συντάµω), συντµήθηκα, συντετµηµένος} (αρχαιοπρ.) 
µικραίνω σε µέγεθος: το κείµενο ήταν εκτενές και του ζήτησαν µια 
συντετµηµένη εκδοχή του ΣΥΝ. συντοµεύω, περιορίζω ΑΝΤ. εκτείνω, 
µεγαλώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, τµήµα. συντεταγµένος, -η, -ο (λόγ.) 
1. (για οµάδες µαθητών, στρατιωτών κ.λπ.) αυτός που έχει 
παραταχθεί µε συγκεκριµένο τρόπο: στην παρέλαση οι πεζοναύτες 
ήταν ~ σε εξάδες 2. αυτός που έχει συνταχθεί, διατυπωθεί µε ορισµένο 
τρόπο: κείµενο πρόχειρα ~ 3. αυτός που είναι 

οργανωµένος, συγκροτηµένος: µέσα από την κρίση αυτή, το κόµµα 
µας πρέπει να βγει συντεταγµένο 4. αυτός που έχει συγκροτηθεί, δια-
µορφωθεί βάσει Συντάγµατος, που λειτουργεί βάσει νόµων: ~ πολι-
τεία | κράτοςδ. συντεταγµένες (οι) µεµονωµένοι ή συνδυαζόµενοι 
µεταξύ τους αριθµοί, µε τους οποίους ορίζεται ένα σηµείο: το βυθι-
ζόµενο πλοίο έδωσε τις ~ του, για να το εντοπίσουν τα σωστικά' ΦΡ. 
γεωγραφικές συντεταγµένες βλ. λ. γεωγραφικός. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. συντάσσω, η οποία στην Αρχαία είχε τις σηµ. 
«παρατεταγµένος για µάχη, επίλεκτος - ευρισκόµενος σε ενότητα, 
οργανωµένος» (λ.χ. ψυχή συντεταγµένη σώµατι, Πλάτ. Νόµοι 903d· 
σηµείον πολιτείας συντεταγµένης, Αριστοτ. Πολιτεία 1272b). Ήδη 
αρχ. η σηµ. «διατυπωµένος επίσηµα» (προοίµιον συντε-ταγµένον, 
Πλάτ. Νόµοι 930e). H σηµ. «στοιχείο γεωγραφικού µήκους | πλάτους» 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. coordonnée (scalaire)]. 

συντετµηµένος, -η, -ο → συντέµνω 
συντεχνία (η) [µτγν.] {συντεχνιών} 1.ΙΣΤ. µεσαιωνική επαγγελµατική 

ένωση µαστόρων, τεχνιτών ή εµπόρων µε αυστηρή ιεραρχία, στην 
οποία δεν µπορεί κανείς να ενταχθεί εύκολα και η οποία έχει ως στό-
χο της να προασπίσει τα συµφέροντα των µελών της και να µην επι-
τρέψει την είσοδο ξένων στο επάγγελµα ΣΥΝ. σινάφι 2. (γενικότ.) κάθε 
οργάνωση ατόµων που απασχολούνται στον ίδιο επαγγελµατικό 
κλάδο 3. (κακόσ.) χαρακτηρισµός κάθε ενώσεως επαγγελµατιών, που 
στοχεύει αποκλειστικά στην προάσπιση των συµφερόντων τού κλά-
δου, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο ή ακόµα και εις βάρος 
του: το σωµατείο µας πρέπει να ξεφύγει από τη λογική τής συντεχνίας 
και να αναβαθµιστεί ΣΥΝ. σινάφι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

συντεχνιακός, -ή, -ό [1895] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις συντεχνίες: 
ενώσεις συντεχνιακού χαρακτήρα || ~ κεκτηµένο 2. (κακόσ.) αυτός 
που χαρακτηρίζει συντεχνία (βλ.λ., σηµ. 3), την αντίληψη που θέτει 
σε προτεραιότητα τα συµφέροντα τού επαγγελµατικού κλάδου ακόµη 
και εις βάρος τού κοινωνικού συνόλου: ~ νοοτροπία | συµφέροντα | 
πνεύµα | απαιτήσεις. — συντεχνιακά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

συντεχνιασµός (ο) η οργάνωση εργαζοµένων σε συντεχνίες µε σκοπό 
την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. 

σύντεχνος (ο/η) {συντέχν-ου | -ων, -ους}, συντεχνίτισσα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} πρόσωπο που ασκεί την ίδια τέχνη µε άλλον ΣΥΝ. οµότε-
χνος. Επίσης συντεχνίτης (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- +-τεχνος < 
τέχνη, πβ. κ. όµό-τεχνος, εν-τεχνος]. 

σίιντηγµα (το) {συντήγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΥΣ. κράµα που παρά-
γεται από σύντηξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (στον Αριστοτέλη µε τη σηµ. «υγρό έκκριµα τού σώµα-
τος») < συντήκω < συν- + τήκω (βλ.λ.)]. 

συντήκω ρ. µετβ. {συν-έτηξα, -τήχθηκα, -τετηγµένος} προκαλώ την 
ολοκληρωτική τήξη (υλικού), το λειώνω εντελώς.  — σίιντηγµα (το) 
[αρχ.], σύντηξη (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + τήκω «λειώνω» 
(βλ.λ.)]. 

συντήρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να παραµέ-
νει κάτι σε σταθερή µορφή, να µην υφίσταται αλλοίωση ή φθορά 
ΣΥΝ. διατήρηση ΑΝΤ. αλλοίωση, φθορά, καταστροφή 2. η κάλυψη των 
βιοτικών εξόδων, το να διατηρείται κανείς στη ζωή: η ~ µιας οικογέ-
νειας 3. οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες, για να λειτουργεί ικα-
νοποιητικά κάτι ή να παραµένει σε καλή κατάσταση: χρειάζεται τα-
κτική - των µηχανών, για να µη σκουριάζουν || συνεργείο συντηρή-
σεως δρόµων || ~ µηχανών | εξοπλισµού | αυτοκινήτων || η ~ τού σπι-
τιού είναι δαπανηρή 4. οι εργασίες που είναι αναγκαίες, για να στα-
µατήσει η φθορά που συντελείται σε κατασκευές πολιτισµικής αξίας 
ή για να αποκατασταθούν στην αρχική κατάσταση τους: ~ έργων τέ-
χνης | εκκλησιών | µνηµείων | ζωγραφικού πίνακα || ~ και αποκατά-
σταση · 5. ο χώρος τού ψυγείου όπου διατηρούνται τα τρόφιµα σε 
χαµηλή θερµοκρασία, χωρίς όµως να παγώνουν: στα περισσότερα ψυ-
γεία ο µεγάλος χώρος κάτω είναι η ~ και ο µικρότερος πάνω η κατά-
ψυξη 6. οι τρόποι που χρησιµοποιούνται, για να µην υποστούν τα 
τρόφιµα αλλοιώσεις επικίνδυνες για τους καταναλωτές τους: ~ τρο-
φίµων || ικανότητα συντηρήσεως · 7. ΠΟΛΙΤ. (α) η εµµονή στις παρα-
δοσιακές κοινωνικές και πολιτισµικές πνευµατικές αξίες και στις κα-
θιερωµένες πολιτικές και κοινωνικές δοµές, η αντίδραση στην κοι-
νωνική και πνευµατική διασάλευση (που προκάλεσαν κυρίως η Γαλ-
λική και η Βιοµηχανική Επανάσταση), καθώς και η αντίθεση στον 
σοσιαλισµό και σε κάθε µορφή κολεκτιβισµού, αλλά συχνά και η 
απόρριψη και των αυταρχικών καθεστώτων που βασίζονται στον 
κρατισµό: εκφραστής τής ~ στο πολιτικό πεδίο ΑΝΤ. πρόοδος, ριζο-
σπαστισµός (β) (συνεκδ.-κακόσ.) το σύνολο των πολιτικών και κοι-
νωνικών δυνάµεων που αντιστρατεύονται τις µεταβολές στην κοινω-
νία ή την πολιτική: η ~ αντιµάχεται την πρόοδο. 

συντηρητής (ο) [µεσν.], συντηρήτρια (η) {συντηρητριών} πρόσωπο 
που εργάζεται για τη συντήρηση µηχανισµού ή έργου πολιτιστικής 
αξίας: ~ µηχανών | έργων τέχνης. 

συντηρητικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στη διαφύλαξη ενός 
πράγµατος στην αρχική του µορφή: ~ µέτρα 2. ΠΟΛΙΤ. φορέας αρχών 
και πνεύµατος συντήρησης (βλ.λ.): οι βαθιά - ιδέες του διαπνέουν 
όλο του το έργο || ~ κόµµα | βουλευτές | πολιτική | παράταξη | κυβέρ-
νηση | επιλογές | ψηφοφόρος || (ως ουσ.) νίκη των ~ στις εκλογές στην 
Αγγλία (τού Συντηρητικού κόµµατος, τού κόµµατος που εκπροσωπεί 
τη ∆εξιά στην Αγγλία) || η ~ µερίδα | πτέρυγα των σοσιαλδηµοκρατών 
(όσοι αντιτίθενται στις ιδεολογικές µεταρρυθµίσεις) ΑΝΤ. προοδευτι-
κός, ριζοσπάστης, αριστερός 3. (γενικότ.) αυτός που δεν ξεφεύγει από 
τα συνηθισµένα, που δεν αγαπά ή δεν τολµά τις µεγάλες αλλαγές: 
πολλοί αριστεροί είναι ~ στην καθηµερινή τους ζωή || ζει ~ ζωή, 
βγαίνει σπάνια και δεν ξοδεύει πολλά || µε ~ προϋπολογισµό θα κα- 



συντηρητισµός 1713 συντρέχω 
 

ταφέρουµε να περιορίσουµε τα έξοδα ΣΥΝ. περιορισµένος, µαζεµένος ANT. 
φιλελεύθερος, ελευθεριάζων 4. συντηρητικά (τα) | συντηρητική ουσία η 
ουσία, φυσική ή χηµική, που προστίθεται στις τροφές, για να εµποδίσει ή να 
επιβραδύνει τις αλλοιώσεις και να παρατείνει τον χρόνο αβλαβούς 
κατανάλωσης των τροφών: αποφεύγω τις κονσέρβες, γιατί περιέχουν ~ 5. 
ΝΟΜ. συντηρητική κατάσχεση ασφαλιστικό µέτρο το οποίο συνίσταται στην 
ολική και νοµική δέσµευση (κατάσχεση) περιουσιακών στοιχείων τού 
οφειλέτη για να εξασφαλιστεί η µελλοντική αναγκαστική εκτέλεση. — 
συντηρητικ-ά | -ως [1814] επίρρ., συντηρητικότητα (η) [1891]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «διατηρητικός, προστατευτικός», < αρχ. συντηρώ 
(βλ.λ.). Η σηµ. «συντηρητικές ουσίες» αποδίδει το αγγλ. preservatives, ενώ ο 
πολιτ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. conservative]. 

συντηρητισµός (ο) [1898] η πολιτική θέση και η γενικότερη στάση ζωής που 
υπαγορεύει εµµονή σε παλιές ιδέες, στη διατήρηση τής καθεστηκυίας τάξης 
πραγµάτων και στην αποστροφή προς καθετί νέο ή νεωτεριστικό: ο ~ του δεν 
του επιτρέπει να συλλάβει τα οφέλη τής νέας τεχνολογίας || η στροφή των 
σοσιαλιστικών κοµµάτων προς τον ~ ΣΥΝ. συντηρητικότητα ΑΝΤ. 
προοδευτισµός, ριζοσπαστισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
conservatism]. 

συντηρώ ρ. µετβ. {συντηρείς... | συντήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κρατώ (κάτι) στην αρχική του µορφή, δεν το αφήνω να υποστεί αλλοιώσεις ή 
φθορά: τα τρόφιµα δεν συντηρούνται χωρίς προσθήκη ειδικών ουσιών || η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει αναλάβει να συντηρήσει το κτήριο ΣΥΝ. διατηρώ, 
φυλάσσω ANT. αλλοιώνω, φθείρω, καταστρέφω 2. (α) φροντίζω για την 
επιβίωση: τους συντηρούν µε φιλανθρωπική βοήθεια (β) διατηρώ, φροντίζω να 
συνεχίσει κάτι να υπάρχει: τη φηµολογία τη συντηρούν ορισµένοι κερδοσκόποι 
|| το ψυχροπολεµικό κλίµα συντηρείται από ακραίους πολιτικούς παράγοντες 3. 
παρέχω τα προς το ζην, στηρίζω (κάποιον) οικονοµικά: είναι δύσκολο να 
συντηρείς οικογένεια µε έναν µόνο µισθό || ήταν τριάντα χρόνων και τον 
συντηρούσε ακόµα ο πατέρας του || συντηρεί ερωµένη ΣΥΝ. διατρέφω 4. 
(µεσοπαθ. συντηρούµαι) (α) επιβιώνω καταναλώνοντας κάτι (β) διατηρούµαι 
σε λειτουργία: το νοσοκοµείο συντηρείται µε εθελοντική εργασία. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. συντηρώ (-έω) «διατηρώ, προστατεύω» < συν- + τηρώ 
(βλ.λ.)]. 

συντίθεµαι ρ. → συνθέτω 
συντµήθηκα ρ. → συντέµνω 
σύντµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να συντέµνεται κάτι 2. 

ΓΛΩΣΣ. η βραχυγραφική απόδοση λέξεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρκτικόλεξο. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. σύντµησις < αρχ. συντέµνω (πβ. κ. τµήσις)]. 

συντµήσω (να/θα) ρ. → συντέµνω 
σύντοµα επίρρ.· σε µικρό χρονικό διάστηµα, στο µέλλον: δεν θα κρατήσει αυτό 

για πολύ· ~ θ' αλλάξουν όλα || ~ κοντά σας το νέο µας κατάστηµα. Επίσης 
(λόγ.) συντόµως επίρρ. [αρχ.]. 

σύντοµα -πρόσφατα /προσφάτως. Συχνά οι δύο λέξεις εναλλάσσονται 
εσφαλµένως. Είναι λάθος να πούµε «Θα τον συναντήσω πρόσφατα, την 
άλλη εβδοµάδα», όπως είναι επίσης λάθος να πούµε «Τον συνάντησα 
σύντοµα, την περασµένη εβδοµάδα»] Τα σωστά είναι: θα τον συναντήσω 
σύντοµα, την άλλη εβδοµάδα και Τον συνάντησα πρόσφατα, την περασµένη 
εβδοµάδα. Το πρόσφατα | προσφάτως σήµαινα «πριν από λίγο καιρό» και 
αναφέρεται στο παρελθόν (όχι στο µέλλον). Το σύντοµα σηµαίνει «σε λίγο 
καιρό» και αναφέρεται στο µέλλον (όχι στο παρελθόν). Αν το σύντοµα 
σήµαινα «γρήγορος», «σε µικρό χρονικό διάστηµα» ή «µε λίγα λόγια», 
τότε χρησιµοποιείται για κάθε χρονική βαθµίδα: Η ταλαιπωρία µας 
τέλειωσε σύντοµα- δεν κράτησε, ευτυχώς, πολύ - Εξήγησε µας πολύ σύντοµα 
τι εννοείς- δεν έχουµε καιρό - Τους είδε σύντοµα κι έφυγε να προλάβει το 
τρένο. 

συντοµεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {συντόµευ-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
δίνω σε (κάτι) µικρότερη έκταση ή διάρκεια: πρέπει να συντοµευθεί το 
κείµενο, για να χωρέσει σε µία στήλη || έχω µόνο πέντε λεπτά στη διάθεση µου, 
γι ' αυτό πρέπει να συντοµεύσω την οµιλία µου || ~ µια επίσκεψη ΣΥΝ. µικραίνω, 
περιορίζω ΑΝΤ. επεκτείνω, µεγαλώνω ♦ 2. (αµετβ.) ενεργώ γρήγορα, γίνοµαι 
σύντοµος: Συντόµευε! Θ' αργήσουµε ΣΥΝ. βιάζοµαι ΑΝΤ. αργώ, πάω µε το 
πάσο µου. — συντόµευση (η) [1890]. 

συντοµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι περιορισµένης έκτασης ή 
διάρκειας: η ~ είναι αρετή σε ορισµένους τύπους κειµένων ΑΝΤ. έκταση, 
διάρκεια 2. η µικρή διάρκεια: ανέλυσε µε - τα επιχειρήµατα του ΣΥΝ. 
βραχυλογία ΑΝΤ. πολυλογία- ΦΡ. (α) εν συντοµία (εν συντοµία) µε λίγα 
λόγια: θα σας πω ~ τι συνέβη ΣΥΝ. εν περιλή-ψει ΑΝΤ. αναλυτικά, διά µακρών 
(β) χάριν συντοµίας για να κερδίσουµε χρόνο: ~ θα παραλείψω τις 
λεπτοµέρειες. 

συντοµογραφία (η) [1832] {συντοµογραφιών} η απόδοση λέξης ή φράσης σε 
βραχύτερη µορφή µε παράλειψη τµήµατος τής λέξης ή τµηµάτων των λέξεων, 
π.χ. ΒΑ. αντί Βορειοανατολικός, κ.λπ. αντί και λοιπά κ.ά. ΣΥΝ. βραχυγραφία. 
— συντοµογραφικός, -ή, -ό, συντοµογραφικά | -ώς επίρρ., συντοµογραφώ ρ. 
{-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρκτικόλεξο. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. abréviation]. 

συντοµογραφίες σε πληθυντικό! Συχνά, κατά µίµηση ξένων γλωσσών, το 
σύµφωνο που δηλώνει µια συντοµογραφία (π.χ. σ. = σελίδα, κ. = κύριος, λ. 
= λέξη κ.ά.) επαναλαµβάνεται για να δη- 

λώσει πληθυντικό: σα. = σελίδες, κ.κ. = κύριοι, λλ. = λέξεις (πβ. αγγλ. pp. 
= pages). Αυτό είναι ξένο προς τους κανόνες τής ελληνικής γλώσσας, αλλά 
και προς το σύστηµα παραποµπών τής ελληνικής επιστηµονικής 
βιβλιογραφίας. Η συντοµογραφία σ. ως ακρωνύµιο χρησιµοποιείται τόσο 
για το σελίδα όσο και για το σελίδες. Το ίδιο και η συντοµογραφία λ. που 
χρησιµοποιείται ως ακρωνύµιο τόσο για το λέξη όσο και για τον 
πληθυντικό λέξεις Έτσι θα αποφεύγονται και αστείου τύπου προσφωνήσεις 
(στην πραγµατικότητα προφορικές αναγνώσεις) τής συντοµογραφίας «κ.κ. 
βουλευτές» ως «κύριοι κύριοι βουλευτές»'. 

σύντοµος, -η, -ο 1. αυτός που διαρκεί λίγο: θα είµαστε πάλι κοντά σας µετά το ~ 
διαφηµιστικό διάλειµµα || στη - ζωή του πέτυχε πολλά || ~ δρόµος | διακοπές 
ΣΥΝ. µικρός ΑΝΤ. µακρύς, πολύς, µεγάλος, εκτενής 2. αυτός που δηλώνεται µε 
λίγες λέξεις ή µε µικρής έκτασης κείµενο ή λόγο: ~ έκθεση | οµιλία | αγόρευση 
| λόγος ΣΥΝ. βραχυλογικός, λακωνικός, συνοπτικός ΑΝΤ. µακροσκελής, 
φλύαρος, εκτενής 3. αυτός που εκφράζεται µε λίγα λόγια: θα είµαι ~, για να µη 
σας κουράσω ΑΝΤ. αναλυτικός 4. σύντοµον (το) (στη βυζαντινή µουσική) το 
µέλος στο οποίο κάθε συλλαβή αντιστοιχεί σε έναν µουσικό φθόγγο ΣΥΝ. 
συλλαβικό, ειρµολογικό. — σύντοµα | συντόµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
συν- + -τόµος < τοµή (βλ.λ.)]. 

συντονίζω ρ. µετβ. {συντόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. µεταβάλλω τον τόνο ή τον 
ρυθµό (ενός πράγµατος), ώστε να συµφωνεί µε τον τόνο ή τον ρυθµό άλλου: 
για να αποδώσει η ορχήστρα, πρέπει να συντονιστούν τα όργανα ΑΝΤ. 
αποσυντονίζω 2. µεταβάλλω τη συχνότητα (ραδιοτηλεοπτικής συσκευής), 
ώστε να λαµβάνει ή/και να εκπέµπει κάθε φορά συγκεκριµένο 
ηλεκτροµαγνητικό σήµα: είστε συντονισµένοι στο ∆εύτερο Πρόγραµµα τής 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ-2) • 3. καθορίζω και συνδυάζω τις ενέργειες 
(άλλων), ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα χωρίς απώλειες 
χρόνου ή/και ενέργειας και αποφεύγοντας τις συγχύσεις: το όλο πρόγραµµα 
συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΣΥΝ. ρυθµίζω, διευθετώ ΑΝΤ. 
αποσυντονίζω 4. καθορίζω τη σειρά µε την οποία µιλούν καλεσµένοι σε 
στρογγυλή τράπεζα, συνέδριο ή τηλεοπτική εκποµπή, καθώς και τον χρόνο 
των οµιλιών και τις παρεµβάσεις: τη συζήτηση συντονίζει έµπειρος δη-
µοσιογράφος ΣΥΝ. διευθύνω· (µεσοπαθ. συντονίζοµαι) 5. προσαρµόζω τις 
ενέργειες ή τις ιδέες µου σε αυτά που κάνουν ή πιστεύουν άλλοι: αν δεν 
συντονιστείς µε την εποχή σου, µην περιµένεις να πετύχεις ΣΥΝ. 
προσαρµόζοµαι 6. (ειδικότ. η µτχ. συντονισµένος, -η, -ο) αυτός που γίνεται 
βάσει σχεδίου και παράλληλα προς άλλους που υπακούουν στο ίδιο σχέδιο: ~ 
δράση | παρέµβαση | ενέργειες των αστυνοµικών δυνάµεων || «η ~ µείωση των 
επιτοκίων στις χώρες τής ζώνης τού ευρώ» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. syntoniser < syntonie < αρχ. συντονία «τέ-ντωµα, 
ένταση - αρµονία» < σύντονος (βλ.λ.)]. 

συντονισµός (ο) 1. το να συντονίζει κανείς (κάτι): ο ~ τής συζήτησης | των 
προσπαθειών | τής οµάδας | τής ορχήστρας | των ενεργειών 2. ΦΥΣ. το 
φαινόµενο κατά το οποίο έχουµε µεγιστοποίηση τού πλάτους τής ταλάντωσης 
ενός συστήµατος όταν αυτό διεγείρεται εξωτερικά από πηγή, τής οποίας η 
συχνότητα είναι κοντά στις φυσικές συχνότητες τού συστήµατος 3. (στον 
ραδιοηλεκτρισµό) το φαινόµενο κατά το οποίο κυµαινόµενα ηλεκτρικά ή 
ηλεκτρονικά κυκλώµατα δέχονται την επίδραση εξωτερικής διέγερσης από 
ταλάντωση, τής οποίας η συχνότητα είναι ίδια µε τού κυκλώµατος· στο 
φαινόµενο αυτό στηρίζεται η εκποµπή και η λήψη των ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών σηµάτων 4. ΧΗΜ. το φαινόµενο που παρατηρείται σε ορισµένες 
χηµικές ενώσεις, κατά το οποίο η ακριβής δοµή τους µπορεί να περιγραφεί 
από περισσότερους τού ενός εναλλακτικούς συντακτικούς τύπους και όχι από 
έναν µόνο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syntonisation (βλ. λ. συντονίζω), o χηµ. όρ. είναι 
απόδ. τού γαλλ. résonance]. 

συντονιστής (ο), συντονίστρια (η) {συντονιστριών} 1. πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τον καθορισµό και τον συνδυασµό των ενεργειών, ώστε να 
επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα χωρίς απώλειες χρόνου ή/και 
ενέργειας: ο ~ τού κυβερνητικού έργου είναι ο πρωθυπουργός || ο ~ τής 
προεκλογικής εκστρατείας ενός κόµµατος || η ~ των καθηγητών µιας 
ειδικότητας σε σχολείο 2. πρόσωπο που διευθύνει δηµόσια συζήτηση µεταξύ 
πολλών οµιλητών: ο ~ τής συζήτησης δυσκολευόταν να επιβληθεί στους 
καλεσµένους του · 3. ΗΛΕΚΤΡ. το όργανο που χρησιµεύει στον συντονισµό των 
ραδιοφωνικών κυκλωµάτων. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syntonisateur (βλ. λ. συντονίζω)]. συντονιστικός, -ή, 
-ό αυτός που σχετίζεται µε τον συντονισµό, που αποσκοπεί στον συντονισµό: ~ 
όργανο | επιτροπή | ρόλος || (ως ουσ.) το ~ των φοιτητικών καταλήψεων. — 
συντονιστικά επίρρ. σύντονος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
ένταση: ~ προσπάθειες | προσοχή | ενέργειες ΣΥΝ. εντατικός ΑΝΤ. άτονος, χαλα-
ρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τελείως τεντωµένος, ορµητικός, εντατικός», < συν-
τείνω (πβ. κ. τόνος). Η σηµ. «αρµονικός, σύµφωνος, κατάλληλος» είναι µτγν.]. 
συντοπίτης (ο) {συντοπιτών}, συντοπίτισσα (η) {δύσχρ. συντοπι-τισσών} 
πρόσωπο που έχει την ίδια ιδιαίτερη πατρίδα µε άλλον: είδα έναν ~ µου στον 
δρόµο και πιάσαµε την κουβέντα για το χωριό µας ΣΥΝ. συµπατριώτης. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. σύντοπος (< συν- + τόπος) + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. 
κ. πολ-ίτης, όπλ-ίτης]. συντρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέτρεξα κ. συνέδραµα} 1. 
προσφέρω τη βοήθεια µου, έρχοµαι αρωγός: δεν έχει κανέναν να τον συντρέξει 
σε 
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µια δύσκολη στιγµή ΣΥΝ. βοηθώ, παραστέκοµαι 2. υπάρχω (µαζί µε 
κάτι άλλο): δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του- πρό-
κειται για µια απλή πνευµονική λοίµωξη || συντρέχουν όλες οι προϋ-
ποθέσεις που απαιτούνται για την έγκριση αυτής τής πρότασης. 

συντρέξω - συνδράµω. Το ρήµα συντρέχω µε τη σηµ. τού «βοηθώ, 
παραστέκοµαι» σχηµατίζει τους άλλους (εκτός από τον ενεστώτα 
και παρατατικό) χρόνους µε δύο τύπους (θέµατα): συντρεξ- και 
συνδραµ- (συντρέξω - συνδράµω, συνέτρεξα - συνέδραµα)- π.χ. 
Είναι όλοι πρόθυµοι να συνδράµουν στην επιτυχία τού έργου -Τον 
συντρέξαµε µε αγάπη στις δύσκολες στιγµές που πέρασε. Από τους 
δύο τύπους, το συνδράµω | συνέδραµα χρησιµοποιείται και σε 
επίσηµο λόγο: Η πολιτεία θα συνδράµει κάθε προσπάθεια για την 
αντιµετώπιση τού προβλήµατος τής ανεργίας. Στη φράση συ-
ντρέχει λόγος όλοι οι χρόνοι σχηµατίζονται µε το θέµα συντρεχ-1 
συντρεξ-: αν συντρέξει λόγος | δεν συνέτρεξαν λόγοι | έχουν συ-
ντρέξει σοβαροί λόγοι. 

συντριβάνι (το) → σιντριβάνι 
συντριβή (η) [µτγν.] 1. το να σπάει κάτι σε πολύ µικρά κοµµάτια, να 

θραύεται: η πτώση και η - τού αεροπλάνου 2. η ολοκληρωτική κατα-
στροφή, η ολοκληρωτική ήττα: η ~ τού χιτλερικού στρατού στο ανα-
τολικό µέτωπο || η οµάδα υπέστη - µε σκορ 4-0 ΣΥΝ. πανωλεθρία 3. η 
ψυχική εξουθένωση, η καταρράκωση: ήταν φανερή η ~ στο πρόσωπο 
του, όταν δέχθηκε τα δυσάρεστα νέα. 

συντρίβω ρ. µετβ. {συν-έτριψα, -τρίφθηκα (λόγ. -ετρίβην, -ης, -η...), -τε-
τριµµένος} 1. (κυριολ.) σπάω σε πολύ µικρά κοµµάτια, διαλύω (κάτι) 
κάτω από το βάρος µου ή µε τη δύναµη που ασκώ πάνω του ΣΥΝ. 
θρυµµατίζω, κατακοµµατιάζω 2. διαλύω εντελώς: η πέτρα τού συνέ-
τριψε τα δάκτυλα τού δεξιού ποδιού ΣΥΝ. συνθλίβω· (µτφ.) 3. εξοντώ-
νω, καταστρέφω ολοκληρωτικά: η στρατιά συνέτριψε κάθε αντίσταση 
στον δρόµο της || µη µε απειλείς, γιατί έχω τη δύναµη να σε συντρίψω! 
ΣΥΝ. καταστρέφω, διαλύω 4. καταρρακώνω, εξουθενώνω ψυχικά ΣΥΝ. 
καταλυπώ, καταστενοχωρώ, τσακίζω 5. (µεσοπαθ. συντρίβοµαι) (α) 
γίνοµαι πολλά µικρά κοµµάτια, θρυµµατίζοµαι: το αεροπλάνο 
κατέπεσε και συνετρίβη σε ορεινή περιοχή (β) θλίβοµαι βαθιά, 
καταρρακώνοµαι: είµαστε βαθύτατα συντετριµµένοι από τον θάνατο 
τού αγαπηµένου σας παιδιού. [ΕΤΥΜ#αρχ. < συν- + τρίβω (βλ.λ.)]. 

συντρίµµι (το) {συντριµµ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) 1. κάθε µι-
κρό κοµµάτι, στο οποίο διαλύεται υλικό που έχει κατακοµµατια-
στεί: κοίταζε τα - τού πολύτιµου βάζου ΣΥΝ. θραύσµα 2. καθετί που 
έχει διαλυθεί (συνήθ. βίαια): από τα ~ τής πολυκατοικίας ανασύρθη-
καν τρεις επιζώντες ΣΥΝ. ερείπιο 3. (µτφ.) αυτός που έχει υποστεί 
σκληρή ψυχική δοκιµασία, που τον έχει καταβάλει σκληρή δοκιµα-
σία: έφυγες και µ ' έκανες συντρίµµια || µετά την πτώχευση είναι ένα 
~· δεν θα τον αναγνωρίσεις αν τον δεις || τα όνειρα µου έγιναν συ-
ντρίµµια ΣΥΝ. ερείπιο, (µτφ.) ράκος. Επίσης σύντριµµα [αρχ.] {συ-
ντρίµµ-ατος | -ατα, -άτων}. [ΕΤΥΜ. < *συντρίµµ-ιον, υποκ. τού αρχ. 
σύντριµµα < συντρίβω]. 

συντριπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί συντριβή, σπάσιµο σε 
µικρά κοµµάτια ή σε πολλά σηµεία: µεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ. µε ~ κά-
ταγµα τού δεξιού ποδιού 2. αυτός που είναι ικανός να προκαλέσει 
απόλυτη καταστροφή: ο στρατός προκάλεσε ~ απώλειες στους αντι-
πάλους ΣΥΝ. καταστροφικός, ολέθριος 3. αυτός που είναι ανώτερος 
από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο που συγκρίνεται µαζί του: ~ νίκη 
στις εκλογές | υπεροχή | υπεροπλία | πλειοψηφία | επιχειρήµατα || η 
σύγκριση είναι ~ υπέρ τού αντιπάλου του 4. (µτφ.) αυτός που προ-
καλεί ψυχική οδύνη: δέχθηκε - πλήγµα από την απώλεια των γονέων 
του ΣΥΝ. επώδυνος. — συντριπτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. συντρίβω]. 

συντροφεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {συντρόφευ-σα, -θηκα, -µέ\Ός) κρατώ 
παρέα σε (κάποιον), συνήθ. κάνοντας ό,τι κάνει και αυτός: θα µε συ-
ντροφεύσεις στον περίπατο µου; || (µτφ.) σε λίγο κι άλλες φωνές συ-
ντρόφευσαν το τραγούδι µας ΣΥΝ. συνοδεύω, ακολουθώ. — συντρό-
φευα (το). 

συντρόφι (το) {χωρ. γεν.} (ειρων.) για µέλος τού κοµουνιστικού κόµ-
µατος (επειδή ο ένας αποκαλεί τον άλλον «σύντροφο»): καλώς τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. σύντροφος µέσω αµάρτυρου *συντρόφιον, πβ. 
κ. ζύγι, αγώγι]. 

συντροφιά (η) [µεσν.] 1. (περιληπτ.) κύκλος ανθρώπων που συγκε-
ντρώνονται φιλικά: µια µεγάλη ~ κατέβαινε τον δρόµο µε κιθάρες και 
τραγούδια || ~ νέων και κεφάτων ανθρώπων || γνωρίστηκαν σε φιλική 
~ ΣΥΝ. παρέα, οµήγυρη 2. το να βρίσκεται κανείς µε άλλον ή άλλους 
και να δηµιουργείται φιλική, ανθρώπινη σχέση, κυρ. ως αντίδοτο 
προς το συναίσθηµα τής µοναξιάς: µου λείπει η ~ σου τώρα που έφυ-
γες στο εξωτερικό || µου κρατούν ~ τα γράµµατα σου | τα τραγούδια 
ΣΥΝ. παρέα, σχέση, συναναστροφή, επαφή ΣΥΝ. συνεταιρισµός. 

συντροφιά (η) [µτγν.] (παλαιότ.) οικονοµική συνεργασία: «Ανδρέας 
Αθανασόπουλος και Συντροφιά» (συντοµ. Σία). 

συντροφίαστος, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται συντροφιά µε 
κάποιον. — συντροφιαστά επίρρ. 

συντροφικός, -ή -ό [µεσν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από συ-
ντροφικότητα: ~ αισθήµατα | ατµόσφαιρα 2. αυτός που σχετίζεται µε 
τους συντρόφους, µε αυτούς που αγωνίζονται από κοινού για κάτι, 
που συµµετέχουν σε κοινή προσπάθεια: - πνεύµα | υποστήριξη | κά-
λυψη 3. (µεταξύ µελών κοµουνιστικών ή σοσιαλιστικών κοµµάτων): 
απηύθυνε ~ χαιρετισµούς || (ειρων.) - µαχαιρώµατα (αλληλοϋπονό-
µευση µεταξύ µελών τού ίδιου κόµµατος). — συντροφικά επίρρ. 

συντροφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση αισθηµάτων αλλη- 

λεγγύης, αλληλοκατανόησης, το να µοιράζεται κανείς µε άλλον τις 
ίδιες καταστάσεις (χαράς, λύπης κ.λπ.). 

σύντροφος (ο/η) {συντρόφ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που συνδέεται πο-
λύ στενά µε κάποιον: είναι σύντροφοι από τα παιδικά τους χρόνια || 
~ στα όπλα ΣΥΝ. φίλος, συµπαραστάτης 2. αυτός µε τον οποίο έχει 
επιλέξει κανείς να είναι µαζί για όλη τους τη ζωή µε ή χωρίς δεσµά 
γάµου: έχασε τον ~ της- 30 χρόνια έζησαν µαζί || ήταν η ~ του, αλλά 
δεν την παντρεύτηκε ποτέ ΣΥΝ. σύζυγος, ταίρι· ΦΡ. Ο | η σύντροφος 
τής ζωής (κάποιου) (συνήθ. για διάσηµα πρόσωπα, καλλιτέχνες, πο-
λιτικούς κ.λπ.) ο/η σύζυγος (κάποιου) ή το πρόσωπο µε το οποίο συ-
ζεί (κάποιος): «στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν η σύ-
ντροφος τής ζωής του και λιγοστοί φίλοι» (εφηµ.) 3. αυτός µε τον 
οποίο συνάπτει κανείς σεξουαλικές σχέσεις: η συχνή εναλλαγή ερω-
τικών ~ αυξάνει την πιθανότητα µόλυνσης από αφροδίσια νοσήµατα || 
άπιστος - ΣΥΝ. εραστής, ταίρι 4. (µτφ.) οτιδήποτε δεν αφήνει κά-
ποιον, δεν τον αποχωρίζεται: η θλίψη έγινε µόνιµος ~ του 5. (α) αυτός 
µε τον οποίο έχει αγωνιστεί κανείς για την επίτευξη ενός στόχου (β) 
(συνεκδ.) ως προσφώνηση ή χαρακτηρισµός µεταξύ µελών κοµουνι-
στικών και σοσιαλιστικών κοµµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακόλουθος. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει ανατραφεί µαζί µε κάποι-
ον άλλον», < συντρέφω < συν- + τρέφω. Παρόµοιου σχηµατισµού εί-
ναι η αντίστοιχη γαλλ. λ. compagnon < δηµώδ. λατ. companio, -onis, 
«αυτός που τρώει ψωµί µαζί (µε κάποιον)» < λατ. cum + -panio < 
panis «ψωµί»]. 

συντρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {συνέφαγα} παρακάθοµαι σε γεύµα µαζί 
µε άλλον ή άλλους: συνέφαγε τις προάλλες µε τον υπουργό και τον 
ενηµέρωσε. 

συντυχαίνω ρ. µετβ. {συν-έτυχα, -τυχήθηκα} συναντώ τυχαία: συ-
ντυχηθήκαµε και θυµηθήκαµε τα παλιά ΣΥΝ. (µτφ.) πετυχαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. συντυχάνω < αρχ. συντυγχάνω < συν- + τυγχάνω 
(βλΧ)1, 

συντυχία (η) {συντυχιών} η τυχαία συνάντηση: η ~ µαζί του µε γύρισε 
χρόνια πίσω ΣΥΝ. συναπάντηµα. Επίσης (λαϊκ.) συντυχιά. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. συντυχ- τού αορ. β' συν-έ-τυχ-ον, ρ. συντυγχάνω, µέσω 
αµάρτυρου επιθ. *συν-τυχής]. 

συνυπαίτιος, -α, -ο [1891] ΝΟΜ. αυτός που δεν είναι αυτουργός, αλ-
λά συνετέλεσε στην επέλευση τής άδικης πράξης. — συνυπαιτιότη-
τα (η) [1834]. 

συνύπαρξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άρξεως | χωρ. πληθ.} 1. το να υπάρχουν 
διαφορετικά πρόσωπα ή πράγµατα ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή χρό-
νο: η ~ λαϊκών και αστικών µοτίβων κάνει το έργο ενδιαφέρον || αρ-
µονική ~ 2. (κατ' επέκτ.) το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο δύο ή πε-
ρισσότερα πρόσωπα και να συµβιώνουν αρµονικά µεταξύ τους: είναι 
δύσκολη η ~ νύφης και πεθεράς στο ίδιο σπίτι ΣΥΝ. συµβίωση 3. 
ΠΟΛΙΤ. ειρηνική συνύπαρξη αρχή που πρυτάνευσε στις σχέσεις µετα-
ξύ κρατών που ανήκαν σε αντίπαλα πολιτικοοικονοµικά συστήµατα 
µέχρι τη διάλυση τού ανατολικού συνασπισµού (µπλοκ), σύµφωνα µε 
την οποία τα κράτη όφειλαν να αποφεύγουν την ένταση και να επι-
διώκουν την άµβλυνση των διαφορών µέσω τού πολιτικού διαλόγου 
και τής διαδικασίας ανταλλαγής υλικών και πνευµατικών αγαθών. 

συνυπάρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνυπήρξα} υπάρχω, ζω ή βρίσκοµαι 
από κοινού µε κάποιον/κάτι άλλο: στο κόµµα συνυπάρχουν πολλές 
διαφορετικές τάσεις || ήταν αδύνατο να συνυπάρξουν στην ίδια υπη-
ρεσία. 

συνυπεύθυνος, -η, -ο [1816] αυτός που µοιράζεται µε άλλον την ευ-
θύνη για (κάτι): είναι ~ για το ατύχηµα, αφού επέδειξε αµέλεια ΣΥΝ. 
συνυπόλογος. — συνυπευθυνότητα (η). 

συνυπηρετώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνυπηρετείς... | συνυπηρέτησα) 1. ερ-
γάζοµαι στην ίδια υπηρεσία ή στον ίδιο δήµο ή κοινότητα µαζί µε 
άλλον: οι γονείς µου γνωρίστηκαν, όταν συνυπηρετούσαν στη ∆ράµα || 
οι σύζυγοι που επιθυµούν να συνυπηρετήσουν παίρνουν µόρια 2. 
ΣΤΡΑΤ. υπηρετώ τη θητεία µου την ίδια εποχή και στην ίδια περιοχή 
µε κάποιον: µαζευτήκαµε για ένα γλεντάκι όσοι συνυπηρετούσαµε στη 
Λαµία το '89. — συνυπηρέτηση (η). 

συνυποβάλλω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνυπέβαλα, συνυπο-βλήθηκα, -βε-
βληµένος} υποβάλλω (έγγραφο) µαζί µε άλλα: µαζί µε την αίτηση συ-
νυποβάλλονται µία υπεύθυνη δήλωση και ένα βιογραφικό σηµείωµα. 
— συνυποβολή (η) [1888]. 

συνυπογράφω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνυπέγραψα, συνυπο-γράφηκα, -γε-
γραµµένος} 1. υπογράφω µαζί µε άλλους: τριάντα πνευµατικοί άν-
θρωποι συνυπογράφουν την επιστολή διαµαρτυρίας 2. (µτφ.) αποδέ-
χοµαι, εγκρίνω (κάτι που υποστηρίζει κάποιος): είµαι µαζί σου και ~ 
τη θέση σου ΣΥΝ. συµφωνώ, συναινώ, συγκατατίθεµαι ANT. διαφωνώ. 

συνυποδήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. η συν-
δήλωση (βλ.λ.). — συνυποδηλωτικός, -ή, -ό, συνυποδηλωτικά επίρρ., 
συνυποδηλώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. connotation]. 

συνυπολογίζω ρ. µετβ. [1833] {συνυπολόγισ-α, -τηκα, -µένος} υπο-
λογίζω δύο ή περισσότερα πράγµατα µαζί: στα έξοδα συνυπολογίζο-
νται τα επαγγελµατικά ταξίδια ΣΥΝ. συναριθµώ. — συνυπολογισµός 
(ο) [1884]. 

συνυποσχετικό (το) [1816] 1. συµφωνητικό µε το οποίο οι συµβαλ-
λόµενοι αναλαµβάνουν αµοιβαίες υποχρεώσεις 2. ΝΟΜ. συµφωνητικό 
µε το οποίο οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι κάποια διαφορά τους 
θα λυθεί από διαιτητή, τον οποίο διορίζουν, αντί να καταφύγουν στα 
αρµόδια δικαστήρια. 

συνυπόσχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συνυποσχέθηκα} υπόσχοµαι µαζί µε 
άλλον ή άλλους: συνυποσχεθήκαµε να συναντηθούµε στο ίδιο ακρι-
βώς µέρος τρία χρόνια αργότερα. 

συνυποψήφιος, -α, -ο [1811] αυτός που είναι υποψήφιος (για κάτι) 
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µαζί µε άλλον ή άλλους: οι - για τη θέση τού προέδρου έδωσαν κοινή 
συνέντευξη Τύπου || οι ~ χώρες για ένταξη στην Ε.Ε. 

συνυφάδα (η) → συννυφάδα 
συνυφαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνύφα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. προσθέτω 

ξένο υλικό στην κανονική ύφανση: ~ χρυσή κλωστή στο µεταξωτό 
ΣΥΝ. ενυφαίνω 2. (κακόσ. κ. µτφ.) προετοιµάζω κάτι εις βάρος άλλου: 
~ συνωµοσία | σκευωρία ΣΥΝ. εξυφαίνω 3. (η µτχ. συνυφασµένος, -η, -
ο) αυτός που εξαρτάται από κάτι άλλο, ο πολύ στενά συνδεδεµένος: η 
τύχη του ως πολιτικού είναι ~ µε αυτή τού αρχηγού του. — συνύ-
φανση {η) [αρχ.]. 

συνωδά επίρρ. (αρχαιοπρ.) συνήθ. στη ΦΡ. συνωδά τω νόµω (συνωδά 
τφ νόµω) σύµφωνα µε τον νόµο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. συνωδός < συν- + -ωδός < ωδή. Ήδη αρχ. είναι η σύ-
νταξη τού ουδ. πληθ. (ως επιρρ.) µε δοτική στη σηµ. «σε αρµονία µε, 
σύµφωνα µε (κάτι)» (λ.χ. λόγοι συνωδά τοις έργοις, Αριστοτ. Ήθ. Νι-
κοµάχεια 1172b, 5)}. 

συνωθούµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (συνωθείσαι... | συνωθή-θηκα, -µένος) 
σπρώχνω και σπρώχνοµαι ταυτόχρονα από τους άλλους: οι δηµοσιο-
γράφοι συνωθούνταν γύρω του για µια δήλωση ΣΥΝ. συνωστίζοµαι, 
στρυµώχνοµαι. — συνώθηση (η) [αρχ.]. 

συνωµοσία (η) {συνωµοσιών} 1. συνεννοήσεις και ενέργειες που χα-
ρακτηρίζονται από µυστικότητα και στοχεύουν στην τέλεση παρά-
νοµων πράξεων, κυρ. σχετικών µε την ανατροπή καθεστώτος: ~ ενα-
ντίον τού κράτους | βασιλιά || ανατρεπτική | εγκληµατική | ιστορική | 
πολιτική | αντεθνική | σκοτεινή | στρατιωτική | διεθνής ~ || εξυφαίνω | 
αποκαλύπτω | συµµετέχω σε ~ ΣΥΝ. πλεκτάνη, µηχανορραφία 2. κάθε 
είδους ενέργεια που στρέφεται εναντίον ενός, λίγων ή πολλών 
ατόµων και συντελείται σε συνθήκες µυστικότητας: Είµαι αθώος! 
Έπεσα θύµα συνωµοσίας! ΣΥΝ. πλεκτάνη, µηχανορραφία· ΦΡ. (α) συ-
νωµοσία σιωπής βλ. λ. σιωπή (β) θεωρία τής συνωµοσίας η αντίληψη 
σύµφωνα µε την οποία οτιδήποτε άσχηµο -ιδ. όταν πρόκειται για την 
πολιτική κατάσταση µιας χώρας ή τη σχέση της µε άλλα κράτη-
οφείλεται σε µυστικές εχθρικές ενέργειες, που κατευθύνονται από 
«διεθνή κέντρα ανωµαλίας». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
συνωµότης (βλ.λ.)]. 

συνωµοσιολογία (η) {συνωµοσιολογιών} λόγος περί συνωµοσίας: 
όλη αυτή η ~ έχει µετατοπίσει το κέντρο βάρους τής συζήτησης από 
τις ευθύνες τής κυβέρνησης στον ρόλο άγνωστων και αόρατων ξένων 
κέντρων συνωµοσίας. 

συνωµότης (ο) {συνωµοτών}, συνωµότρια (η) {συνωµοτριών} πρό-
σωπο που οργανώνει ή συµµετέχει σε συνωµοσία: οι ~ συνελήφθησαν 
και εκτελέστηκαν µε συνοπτικές διαδικασίες. Επίσης (λαϊκ.) συνωµό-
τισσα (η) [1897] {δύσχρ. συνωµοτισσών}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω, 
σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -ωµότης (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < οµνυµι «ορκίζοµαι» (βλ. λ. οµνύω). Η λ. 
δήλωνε αρχικώς τους συνδεδεµένους µε όρκο και, κατ' επέκτ., 
εκείνους που κατέ-στρωναν από κοινού µυστικά σχέδια]. 

συνωµοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συνωµοσία ή συνωµότη, 
αυτός που προσιδιάζει σε συνωµότη: ~ ενέργεια || ~ βλέµµα | χα-
µόγελο. — συνωµοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συνωµοτικότητα (η) {χωρ. πληθ.}1. το να έχει (κάποιος/κάτι) συνω-
µοτικό χαρακτήρα: ~ κινήσεων | ενεργειών | χειρονοµιών | νευµάτων 
| σχεδίου | πρακτικής 2. η ενέργεια και γενικότ. η συµπεριφορά που 
αποβλέπει στη διασφάλιση τής µυστικότητας µιας δραστηριότητας, 
ενός σκοπού ή ενός χώρου: η ~ των µελών µιας κλειστής οργάνωσης 
| µιας αίρεσης | µιας παράνοµης πολιτικοστρατιωτικής οργάνωσης. 

συνωµοτώ ρ. µετβ. [1880] {συνωµοτείς... | συνωµότησα} συµφωνώ µυ-
στικά (µε άλλους), για να βλάψω (κάποιον/κάτι): συνωµοτούν ενα-
ντίον τού κράτους | τού καθεστώτος | τού αρχηγού τους || έχει την έµ-
µονη ιδέα ότι όλος ο κόσµος συνωµοτεί εναντίον του. — συνωµοτι-
σµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

συνωνυµία (η) [αρχ.] {συνωνυµιών} 1. το να έχει κανείς το ίδιο όνοµα 
ή επώνυµο µε άλλον: Έχουµε το ίδιο επώνυµο, αλλά δεν είµαστε 
συγγενείς. Πρόκειται για απλή - 2. PHTOP. το σχήµα κατά το οποίο 
χρησιµοποιούνται στη σειρά λέξεις που µπορεί να διαφέρουν µορφο-
λογικά, αλλά είναι περίπου ταυτόσηµες 3. ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα δύο ή 
περισσοτέρων λέξεων που διαφέρουν ως προς τη µορφή τους, αλλά 
ταυτίζονται ή βρίσκονται πολύ κοντά ως προς τη σηµασία τους, π.χ. 
γέρος και ηλικιωµένος, µητέρα και µάννα ANT. αντωνυµία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

συνώνυµος, -η, -ο 1. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) συνώνυµα (τα) πράγµατα ή 
όντα που ανήκουν στο ίδιο γένος 2. ΓΛΩΣΣ. λέξη που η σηµασία της 
είναι παραπλήσια µε τη σηµασία µιας ή περισσότερων άλλων λέξε-
ων (επιµελής - εργατικός, παρόµοιος - παραπλήσιος - παρεµφερής) ή 
συγγενεύει σηµασιολογικά µε άλλες λέξεις (κάθισµα - καρέκλα -
πολυθρόνα - σκαµνί κ.ά.) ή σπανιότ. συµπίπτει σηµασιολογικά (κό-
κορας - πετεινός) ANT. αντώνυµος 3. συνώνυµο (το) {συνωνύµ-ου | -
ων} (α) ΓΛΩΣΣ. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από δύο ή περισσότερες 
συνώνυµες λέξεις: τα «τριαντάφυλλο» και «ρόδο» είναι ~ ANT. αντώ-
νυµα, αντίθετα (β) (κατ' επέκτ.) η έννοια που ταυτίζεται µε άλλη: για 
πολλούς το όνοµα τού Ροβεσπιέρου είναι ~ τής τροµοκρατίας. — συ-
νωνυµικός, -ή, -ό [1874], συνωνυµικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα, πα-
ρώνυµο, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. 

συνωρίδα κ. ξυνωρίδα (η) (αρχαιοπρ.) 1. ζεύγος αλόγων (είτε σύ-
ρουν είτε όχι άρµα) 2. ΕΚΚΛΗΣ. ζεύγος αγίων οι οποίοι εορτάζονται 
µαζί, π.χ. Κωνσταντίνος και Ελένη, Κοσµάς και ∆αµιανός, Ακύλας 
και Πρίσκιλλα κ.ά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξυνωρίς | συνωρίς, -ίδος, < συνήορος 
| συνάορος (µε συ- 

ναίρεση) < συν- + -άορος, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. άερ- (ρ. άείρω «συν-
δέω», βλ. κ. αορτή)]. 

συνωστίζοµαι ρ. αµετβ. [1887] {συνωστίσ-θηκα, -µένος} συνωθούµαι 
(βλ.λ.): δεκάδες ασφαλισµένοι συνωστίζονταν σε µια πολύ µικρή αί-
θουσα αναµονής. 
[ΕΙΧΜ < συν- + αρχ. ώστίζοµαι «σπρώχνοµαι, στρυµώχνοµαι» (< 
ώθώ). Βλ. κ. ωστικός). 

συνωστισµός (ο) [1880] 1. το να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλον, χωρίς να µπορεί να κινηθεί κανείς ελεύθε-
ρα και πιέζοντας ο ένας τον άλλον: λιποθύµησε µέσα στον - ΣΥΝ. 
στρύµωγµα, συνώθηση ANT. άπλα, άνεση 2. (συνεκδ.) µεγάλη συγκέ-
ντρωση προσώπων που πιέζουν ή σπρώχνουν το ένα το άλλο: είχε τέ-
τοιο ~ στα ταµεία, που αποφάσισα να µην ψωνίσω τίποτα ΣΥΝ. κο-
σµοσυρροή, κοσµοπληµύρα. 

σϋξυλος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που δεν µπορεί ούτε να κινηθεί ούτε 
να µιλήσει, συνήθ. µετά από έντονη έκπληξη: τέτοια ήταν η έκπληξη 
του από τα νέα, ώστε καθόταν ~ και τους κοιτούσε || τον παράτησε ~ 
απ'αυτά που του είπε κι έφυγε ΣΥΝ. άναυδος, κατάπληκτος· ΦΡ. 
αφήνω (κάτι | κάποιον) συξυλο εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι): µε 
άφησε σύξυλη και έτρεξε να ψάξει για τον φίλο του || τ' άφησε όλα 
σύξυλα και βγήκε βόλτα ΣΥΝ. παρατώ στη µέση. [ΕΤΥΜ. < συ(ν)- + -
ξυλος < ξύλο]. 

Σ.Υ.Π. (το) Σώµα Υλικού Πολέµου. 
Συρακούσες (οι) (Συρακουσών) πόλη τής ΝΑ. Σικελίας που ιδρύθη-

κε από Κορίνθιους αποίκους τον 8ο αι. π.Χ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Συράκουσαι < *Συρακόντ-jαι (µε αντέκταση), πιθ. από 
το τοπωνύµιο Συρακώ (ονοµασία έλους κοντά στην πόλη) και επίθη-
µα -ντ- (πβ. κ. Τάρας, -αντος). Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για ιλλυρ. 
λ., η οποία, ωστόσο, συνδ. µε τη λεξιλογική οικογένεια τού I.E. *su-ro-
«ξινός, αλµυρός», λ.χ. αρχ. σλαβ. syri, ρωσ. syrój «υγρός, ωµός», αρχ. 
σκανδ. surr «πικρός» κ.ά.]. 

σύρθηκα ρ. → σέρνω | σύρω 
Συρία (η) (αραβ. Al-Jumhüriyah al-Arabiyah as-Sûriyah = Αραβική ∆η-

µοκρατία τής Συρίας) κράτος τής ∆. Ασίας στη Μέση Ανατολή µε 
πρωτεύουσα τη ∆αµασκό, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα 
τη συριακή λίρα. — Σύρος κ. Σύριος (ο), Σύρια (η), συριακός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Σύρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στον Ηρόδοτο) < Σύρος, αγν. ετύµου. ∆εν φαίνεται 
πλέον πιθ. η σύνδεση µε το τοπωνύµιο Άσσυρία (βλ.λ.), µε το οποίο η 
ηχητική σύµπτωση είναι εντελώς τυχαία. Η λ. απαντά στην ακκαδ. 
γλώσσα ως Suri (άγν. σηµ.)]. 

συριανός, -ή, -ό → Σύρος 
σύριγγα (η) {συριγγών} 1. ΜΟΥΣ. πνευστό όργανο από καλαµένιους 

σωλήνες διαφορετικού µεγέθους, που τοποθετούνται σταθερά ο ένας 
δίπλα στον άλλον ΣΥΝ. αυλός τού Πανός, σουραύλι · 2. ΙΑΤΡ. όργανο 
το οποίο χρησιµεύει στη λήψη υγρών από το σώµα ή στην έγχυση 
στο σώµα φαρµάκων ή άλλων ουσιών σε υγρή µορφή και το οποίο 
έχει τη µορφή κυλινδρικού σωλήνα µε βελόνα στη µια πλευρά και 
έµβολο από την άλλη που κινείται µέσα σε αυτόν και µε το οποίο 
πιέζεται το υγρό, ώστε να διοχετευθεί στη βελόνα και µέσω αυτής 
στο σώµα ΣΥΝ. ένεση 3. εργαλείο µε το οποίο αντλείται νερό ΣΥΝ. 
υδραντλία, τρόµπα · 4. σφυρίχτρα που χρησιµοποιούν οι κυνηγοί, 
για να προσελκύσουν τα θηράµατα τους µιµούµενοι τη φωνή τους • 
5. ΒΙΟΛ. όργανο των πτηνών που βρίσκεται στην τραχεία και µε το 
οποίο παράγεται η φωνή τους · 6. ΝΑΥΤ. τα ισχυρά ξύλα που βρί-
σκονται κατά µήκος τής ναυπηγικής σχάρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, ένε-
ση, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σϋριγξ, -ιγγος, αρχική σηµ. «ποιµενικός αυλός τού θε-
ού Πανός», µε επίθηµα -ιγξ και άλλων µουσικών οργάνων, λ.χ. σάλπ-
ιγξ, φόρµ-ιγξ. Αβεβ. ετύµου. Ίσως πρόκειται για µεσογειακό ή ανατολ. 
δάνειο, παράλληλο προς το αντίστοιχο αρµ. sring. ∆εν µπορεί να απο-
κλειστεί η αναγωγή σε αµάρτυρο ριζικό ουσ. *σϋ-ρος και, ως εκ τού-
του, στο I.E. θ. *tuö(u)- | tu- «σωλήνας», πβ. σανσκρ. tuna-, tonava- «αυ-
λός» κ.ά.]. 

συρίγγιο (το) {συριγγί-ου | -ων) 1. (λόγ.) η µικρή σύριγγα (βλ.λ.) · 2. 
ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση κατά την οποία µεταφέρεται πύον ή άλ-
λο υγρό από ένα όργανο σε άλλο ή προς τα έξω µέσα από σωληνοει-
δή πόρο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συρίγγιον, υποκ. τού αρχ. σϋριγξ, -ιγγος (βλ. κ. σύριγ-
γα)]. 

συριγγοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η δηµιουρ-
γία συριγγίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fistulation]. 

συριγγώδης, -ης, -ες [αρχ.] {συριγγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός 
που έχει τη µορφή σύριγγας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

συριγµός (ο) (λόγ.) το σφύριγµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συρίζω (βλ.λ.)]. 

συρίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 1. σφυρίζω 2. (γενι-
κότ.) παράγω οξύ συνεχή ήχο, ανάλογο προς το σφύριγµα. — σύριγ-
µα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σϋριγξ, -ιγγος (βλ.λ.)]. 

Σύριος (ο) [µτγν.] (Συρί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που κατάγεται 
από τη Σύρο ΣΥΝ. Συριανός. 

συριστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. φωνο-
λογική µεταβολή που συνίσταται στη µετατροπή ενός φθόγγου σε 
συριστικό, π.χ. η µετατροπή τού -τ- σε -σ- στις λέξεις *φύτις > φύσις, 
*πλουτ-ιος > πλούσιος || η διαφοροποίηση σε -ti | -si µετά από ουρά-
νωση και - τού αρχικού t πριν από το i ανήκει στην πρώιµη διαλεκτική 
διάσπαση τής Ελληνικής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sibilation]. 



συριστικός 1716 συρφετός 
 

ουρητικός, -ή, -ό 1. αυτός που ακούγεται σαν σφύριγµα: το φίδι βγάζει 
έναν - ήχο ΣΥΝ. σφυριχτός 2. ΓΛΩΣΣ. συριστικό σύµφωνο καθένα από 
τα σύµφωνα σ και ζ. — συριστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού γαλλ. 
sibilant]. σύρµα (το) (σύρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. επίµηκες µεταλλικό 
σώµα µε πολύ µικρή διάµετρο και µεγάλη ελαστικότητα: µια 
κουλλούρα ~ || χάλκινο | χαλύβδινο | αγκαθωτό | ψιλό - || δένω µε - 2. 
(ειδικότ.) αγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος µε την παραπάνω µορφή (σηµ. 
1): ~ υψηλής τάσεως || ηλεκτρικό | τηλεγραφικό - ΣΥΝ. καλώδιο 3. 
πλέγµα από σύρµα (σηµ. 1) που χρησιµοποιείται στις περιφράξεις: ο 
σκύλος πήδηξε το - και µπήκε στο διπλανό περιβόλι || αγκαθωτό - ΣΥΝ. 
συρµατόπλεγµα · 4. οικιακό σκεύος το οποίο αποτελείται από λεπτές 
και σκληρές µεταλλικές ίνες, που διαπλέκονται µεταξύ τους και το 
οποίο χρησιµοποιείται στον καθαρισµό σκευών: τρίβω την κατσαρόλα 
µε το ~ · 5. (οικ.) σύρµα! συνθηµατικά, για να ειδοποιηθεί κάποιος ότι 
πλησιάζει κίνδυνος· ΦΡ. πέφτει σύρµα ακούγεται συνθηµατική ειδο-
ποίηση ότι πλησιάζει κίνδυνος: έπεσε σύρµα ότι φτάνει η αστυνοµία 
και οι µικροπωλητές εξαφανίστηκαν στη στιγµή. — (υποκ.) συρµα-τάκι 
(το), συρµατένιος, -ια, -ιο κ. συρµάτινος, -η, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «οτιδήποτε σύρεται ή τραβιέται (ιµάτιο, µακριά µαλλιά 
κλπ.)», < σύρω}. συρµατερός, -ή, -ό (για κοσµήµατα) αυτός που έχει 
κατασκευαστεί 

µε την τεχνική τής φιλιγκράνας (βλ. λ. φιλικγκράν). συρµατόβεργα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} βέργα κατασκευασµένη από 
σύρµα. συρµατοειδής, -ής, -ές {συρµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε σύρµα. — συρµατοειδώς επίρρ. [ΕΤΎΜ. < σύρµα, -
ατός + παραγ. επίθηµα -ειδής). συρµατόπλεγµα (το) [1833]  
{συρµατοπλέγµ-ατος | -ατα, -άτων) πλέγµα κατασκευασµένο από 
σύρµα, µε τρόπο ώστε να υπάρχουν κενά στην πλέξη· χρησιµοποιείται 
για την περίφραξη χώρων: τα δύο σπίτια χωρίζονταν µε ~ || αγκαθωτό | 
ηλεκτροφόρο ~ ΣΥΝ. σύρµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Drahtnetz]. συρµατόπλεκτος, -η, -ο [1887] αυτός που έχει 
κατασκευαστεί από 
πλεκτό σύρµα: ~ φράχτης. συρµατοποιείο (το) [1897] ο χώρος όπου 
κατασκευάζονται σύρµατα. συρµατοποιία (η) [1897] [χωρ. πληθ.} η 
κατασκευή συρµάτων. Επίσης συρµατοποίηση. συρµατοποιός (ο) 
[1894] ο κατασκευαστής συρµάτων. συρµατοπρίονο (το) πριόνι που 
αποτελείται από χαλύβδινο σύρµα 
για την κοπή µαρµάρου ή βράχων. συρµατόσχοινο (το) σχοινί που έχει 
κατασκευαστεί από σύρµατα, τα οποία συστρέφονται µεταξύ τους: 
άπλωσε τη µπουγάδα στο ~ || έκανε µια θηλιά από -. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Drahtseil]. συρµάτωση (η) [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. το πέρασµα των ηλεκτρικών αγωγών µέσα από τους 
σωλήνες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. wiring]. συρµή (η) 1. 
επίµηκες βαθούλωµα στο έδαφος, που προκαλείται από συρόµενο 
βάρος ΣΥΝ. αυλακιά, αυλάκι, νεροσυρµή 2. τοποθεσία από την οποία 
συνηθίζουν να περνούν πουλιά: στην κάτω - βγάλαµε δέκα µπεκάτσες 
3. η οικοσκευή ΣΥΝ. επίπλωση, εξοπλισµός 4. ασθένεια ελαφράς 
µορφής, που διαδίδεται µε ταχύτητα σε µεγάλο µέρος τού πληθυσµού 
ορισµένης περιοχής ΣΥΝ. επιδηµία, συρµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
σύρω]. συρµός (ο) 1. η σιδηροδροµική αµαξοστοιχία ΣΥΝ. τρένο 2. 
ελαφράς µορφής ασθένεια που διαδίδεται ταχύτατα µεταξύ µεγάλου 
µέρους τού πληθυσµού ορισµένης περιοχής ΣΥΝ. συρµή, επιδηµία · 3. 
η µόδα- στη ΦΡ. τού συρµού: αυτή η λέξη είναι ~ τελευταία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σύρσιµο - ασθένεια ή κάτι άλλο (κακό) που 
εξαπλώνεται γρήγορα», < σύρω. Στη σηµ. «µόδα» η λ. αποδίδει το αγγλ. 
train (κυριολ. «τρένο»)]. συρόµενος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που σύρεται, 
που κινείται µε ώθηση, συνήθ. πάνω σε σταθερή βάση: ~ πόρτα | 
παράθυρο. [ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. σύρω]. Σύρος (η) νησί 
των Κυκλάδων µεταξύ τής Μυκόνου και τής Κύθνου. Επίσης (λαϊκ.) 
Σάρα. — Συριανός κ. (λόγ.) Σύριος (ο) [µτγν.], Συριανή κ. (λόγ.) 
Σύρια (η), συριανός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΎΜ. < µτγν. 
Σύρος (ο) (στην Οδύσσεια, Συρίη) < φοιν. Sur, που αποτελεί επίσης το 
φοιν. όν. τής πόλης Τύρου]. 

Σύρος - Συρία, Σύριος - Σύρος, Συριανός - συριακός. Από το ελ- 
λην. τοπωνύµιο Σύρος, το επίθετο (και η ονοµασία των κατοίκων) 
ήταν αρχικά Σύρ-ιος (οι Σύριοι = οι κάτοικοι τής Σύρου). Αντιθέ-
τως, από το τοπωνύµιο Συρία, η ονοµασία τού κατοίκου ήταν Σύρος 
(οι Σύροι = οι κάτοικοι τής Συρίας). Ωστόσο, επειδή το Σύριος 
έδινε την εντύπωση ότι συνδέεται κυρίως µε τη Συρία, ότι είναι το 
όνοµα των κατοίκων τής Συρίας και όχι τής Σύρου, για λόγους 
«γλωσσικής προφύλαξης», αντί τού Σύριος χρησιµοποιήθηκε το 
Συριανός κατά τα πολλά αντίστοιχα ονόµατα (Σφακιανός, Ψαρια-
νός, Καλαµατιανός κλπ.). Έτσι, ελέχθη Συριανός αντί Σύριος 
(όπως και Παριανός αντί Πάριος), ενώ το Σύριος χρησιµοποιείται 
περισσότερο για να δηλώσει (στη θέση τού Σύρος) τον κάτοικο τής 
Συρίας. Το επίθ. που σχηµατίστηκε από το Συρία είναι το συρια-
κός (συριακή γλώσσα), ενώ από το Σύρος το επίθ. είναι το ουρα-
νός (συριανό λουκούµι), απ' όπου και το όνοµα των κατοίκων (Συ-
ριανοί). 

σύρραξη (η) (-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η βίαιη σύγκρουση, κυρ. 
µεταξύ κρατών: κίνδυνος επεκτάσεως τής σύρραξης σε όλη τη Βαλ- 

κανική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύρραξις < συρράσσω < συ(ν)- + ράσσω | -ττω «χτυπώ, 
ρίχνω στο έδαφος» (< *Εράχ-7'ω). Βλ. λ. καταρράκτης]. 

συρραπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στο να συρραφεί κάτι 
ΣΥΝ. συνδετικός 2. συρραπτικό (το) ειδικό µηχάνηµα µε το οποίο περ-
νιούνται µικρά συρµάτινα ελάσµατα, που κρατούν σταθερά συνδε-
δεµένα µεταξύ τους χαρτιά | έγγραφα. 

συρράπτω ρ. µετβ. [αρχ.] (συνέρραψα, συρράφθηκα, συρραµµένος κ. 
(λόγ.) συνερραµµένος} 1. (λόγ.-σπάν.) συνδέω (πράγµατα) ράβοντας 
τα µεταξύ τους: ~ δέρµατα | υφάσµατα ΣΥΝ. συνενώνω 2. (συχνότ.) 
συνδέω (χαρτιά) µε συρραπτικό (βλ. λ. συρραπτικός) 3. (µτφ.) συγκε-
ντρώνω (αποσπάσµατα κειµένων) από διάφορες πηγές δηµιουργώ-
ντας ένα νέο: συνέρραψε εργασίες άλλων και τις παρουσίασε σαν 
πρωτότυπο έργο δικό του. — συρραφή (η) [αρχ.]. 

συρρέω ρ. αµετβ. [αρχ.] [συνέρρευσα} 1. κυλώ προς την ίδια κατεύ-
θυνση: τα ρυάκια τής βροχής συρρέουν προς την κοίτη τού ποταµού 2. 
(µτφ.) συγκεντρώνοµαι (µαζί µε µεγάλο αριθµό άλλων): πλήθη συ-
νέρρευσαν στην προεκλογική του οµιλία ΣΥΝ. συναθροίζοµαι, προ-
στρέχω ANT. σκορπάω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

σύρριζα επίρρ. 1. από τη ρίζα, µαζί µε τη ρίζα: έκοψαν τα δέντρα ~ 2. 
µέχρι τη ρίζα: έκοψε τα µαλλιά του ~ 3. (µτφ.) από πολύ κοντά: το 
αυτοκίνητο πέρασε ~ από την κολόνα ΣΥΝ. τσίµα-τσίµα, ξυστά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σύρριζος < συ(ν)- + -ρριζος (µε διπλασιασµό τού αρ-
χικού ρ εν συνθέσει) < ρίζα]. 

συρρικνώνω ρ. µετβ. [1839] {συρρίκνω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) κά-
νω (κάτι) µικρότερο, πιο περιορισµένο: ~ τις αρµοδιότητες | την εξου-
σία κάποιου || τον 15ο αι. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε συρρικνω-
θεί στα εδάφη γύρω από την πρωτεύουσα της || (η λόγ. µτχ. µεσοπαθ. 
ενεστ. συρρικνούµενος, -η, -ο) «η ελληνική περιφέρεια [...] ανησυχη-
τικά συρρικνούµενη...» (εφηµ.) ΣΥΝ. περιορίζω ANT. επεκτείνω. 
[ΕΤΥΜ < συ(ν)- + -ρρικνώνω < αρχ. ρικνοϋµαι (-όο-) «ζαρώνω, ρυτι-
δώνω» (< ρικνός, βλ.λ.)]. 

συρρίκνωση (η) [1866] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο περιορι-
σµός σε µέγεθος, το να γίνεται κάτι µικρότερο ή λιγότερο: η ~ τού ει-
σοδήµατος των µισθωτών || η ~ τής βάσης ενός κόµµατος || η ~ των 
πωλήσεων | τής αξίας των ακινήτων || η εδαφική ~ ενός κράτους. 

συρροή (η) η συγκέντρωση (µεγάλου πλήθους)· ΦΡ. κατά συρροήν (ί) 
επανειληµµένα, µε τρόπο που µαρτυρεί προµελετηµένο σχέδιο: κλο-
πές ~ (ii) (καταχρ.-καθηµ.) κατά σύστηµα: ψεύδη ~. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συρρέω < συ(ν)- + ρέω]. 

σύρσιµο κ. (λαϊκ.) σουρσιµο (το) {συρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να 
σέρνεται (κάτι): τα ~ των επίπλων γέµισαν το πάτωµα χαρακιές. 
[ΕΤΥΜ. < σύρω + επίθηµα -σιµό, πβ. κ. πάρ-σιµο, φέρ-σιµο]. 

συρτά επίρρ. → συρτός 
συρτά κι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} χορός βασισµένος σε ελληνικά λαϊ-

κά πρότυπα, ο οποίος προέρχεται από χορογραφία τής ταινίας «Ζορ-
µπάς» σε µουσική Μ. Θεοδωράκη. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τής λ. συρτός]. 

συρτάρι (το) (συρταρ-ιού | -ιών} 1. θήκη γραφείου, ντουλάπας ή άλ-
λου επίπλου σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα κατασκευασµένη 
έτσι, ώστε να σύρεται έξω 2. (µτφ.) σε φράσεις που δηλώνουν παρα-
µέληση, σκόπιµη αγνόηση ή εγκατάλειψη ενός θέµατος ή τη διατή-
ρηση του στα υπ' όψιν για µελλοντική αξιοποίηση: «απόρρητη έρευ-
να κλειδωµένη εδώ και έξι χρόνια στα ~ τής κυβέρνησης» (εφηµ.) || 
«οι αρχές έβαλαν το θέµα στο ~ αφήνοντας την παρανοµία να εξε-
λίσσεται» (εφηµ.) || κρατούν τα σχέδια στο ~ για έκτακτες ανάγκες || 
έχει ένα µεγάλο ατού στο ~ του. — (υποκ.) συρταράκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. συρτ-άριον, υποκ. τού αρχ. επιθ. συρτός]. 

συρταριερα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} έπιπλο που αποτελείται αποκλει-
στικά από θήκες τοποθετηµένες η µία πάνω στην άλλη, που µπορούν 
εύκολα η καθεµία χωριστά να σύρεται έξω και µετά να επανέρχεται 
στη θέση της: ψηλή | ξύλινη | γεµάτη ~. 
[ΕΤΥΜ < συρτάρι + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. πουδρ-ιέρα, µπιζουτ-
ιέρα κ.ά.]. 

συρταρωτός, -ή, -ό αυτός που µπαίνει και βγαίνει από το αντικείµενο 
στο οποίο είναι ένθετος, συρόµενος (σαν συρτάρι): το κάλυµµα τής 
θήκης είναι ~ || ~ θήκ-η. — συρταρωτά επίρρ. 

συρτή κ. (λαϊκότ.) σουρτή (η) 1. εργαλείο αλιείας που αποτελείται 
από ψάρι ή οµοίωµα ψαριού µε αγκίστρια πάνω του και το οποίο σύ-
ρεται µε ένα µακρύ διαφανές νήµα στην επιφάνεια τής θάλασσας 
από βάρκα που κινείται 2. συρτές (οι) δίχτυ µε το οποίο πιάνονται 
πουλιά. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. τού ρηµατικού επιθ. συρτός 
(βλ.λ.)]. 

σύρτης (ο) [σπάν. συρτών} µεταλλικό ή ξύλινο έµβολο, µε το οποίο 
στερεώνεται στη θέση του ή ασφαλίζεται παράθυρο ή πόρτα ΣΥΝ. µά-
νταλο. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σύρω]. 

σύρτις (η) (σύρτ-εως | -εις, -εων} (λόγ.) ύψωµα στις αµµώδεις περιο-
χές τού βυθού, το οποίο αλλάζει θέση και όγκο ανάλογα µε τα υπό-
γεια ρεύµατα: επικίνδυνη | κινούµενη ~. Επίσης σύρτη. [ΕΤΥΜ αΡΧ· 
τοπωνύµιο τής Λιβυκής Θάλασσας, το οποίο έχει σχηµατιστεί από το ρ. 
σύρω, καθώς προσδιόριζε κόλπους τής περιοχής που ήταν αµµώδεις 
και διαµορφώνονταν από τα θαλάσσια ρεύµατα]. 

συρτός, -ή, -ό αυτός που σύρεται, που κινείται έχοντας επαφή µε µια 
επιφάνεια ή το έδαφος: τον έβγαλαν έξω συρτό || ~ σουτ- ΦΡ. συρτός 
(χορός) κυκλικός δηµοτικός χορός µε εννέα βήµατα εµπρός και τρία 
πίσω, ο οποίος µοιάζει µε τον καλαµατιανό. — συρτά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < σύρω]. συρφετός (ο) (κακόσ.) πλήθος ετερόκλιτων Kat 
αµφίβολης αξίας ή 
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ήθους ατόµων: γύρω από τον ηγεµόνα συγκεντρώθηκε ένας ~ κολά-
κων και τσαρλατάνων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε παρασύρει ο άνεµος, όπως σω-
ρός φύλλων, άχυρα κ.τ.ό.», < θ. συρ-φ- (< σύρω, µε δασεία παρέκτα-
ση -φ-) + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. κ. παγ-ετός, κοπ-ετός). Η λ. συνδ. 
επίσης µε γοτθ. bi-swairban «εξαλείφω», αρχ. γερµ. swerban «περι-
στρέφοµαι, εξαλείφω», αν θεωρηθεί ότι το αρχικό σ- παρουσιάζει τη 
φωνολογική εξέλιξη που παρατηρούµε στο ουσ. σέλας (βλ.λ.). Η ση-
µερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

σύρω ρ. µετβ. {έσυρα, σύρθηκα} (λόγ.) 1. τραβώ, σέρνω (βλ.λ.) 2. (α) 
µετακινώ κάτι αργά µε τη µία του επιφάνεια να είναι σε πλήρη επα-
φή µε αυτήν πάνω στην οποία µετακινείται: σύρτε το ποντίκι πατώ-
ντας παράλληλα το πλήκτρο... (µετακινήστε αργά το ποντίκι, ώστε να 
πάει ο κέρσορας στο επιθυµητό σηµείο) (β) η λόγ. προστ. σύρατε ως 
επιγραφή σε συρόµενες πόρτες, συνήθ. καταστηµάτων 3. (µτφ.) 
αναγκάζω (κάποιον) να ακολουθήσει τον δρόµο που εγώ του επιβάλ-
λω, να πράξει όπως εγώ επιθυµώ: η αντιπολίτευση σύρει την κυβέρ-
νηση σε εκλογές || τον έσυρε στο δικαστήριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *σύρ-jω < *twr-jö (µε συριστικοποίηση τού συµφωνικού 
συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-, πβ. κ. σείω, και αντιπροσώπευση τού 
φωνηεντικού υγρού -Γ- ως -υρ-, πβ. κ. άγύρ-της), συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *twer- «ωθώ, κινώ». Οµόρρ. αρχ. σαίρω (βλ. λ. σαρώνω). Παράγ. 
σύρ-µα, συρ-µή, συρ-µός, σύρ-της, συρ-τός, συρ-φ-ετός (βλ.λ.) κ.ά.]. 

συς (ο/η) {συ-ός, -ν | -ών} (αρχαιοπρ.) ο χοίρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συς, παράλλ. τ. τού υς (για το οποίο βλ. λ. ύαινα). Προβλήµατα εγείρει 
το αρχικό σ-, σχετικά µε το οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες 
ερµηνείες: (α) Η λ. δέχθηκε την επίδρ. γειτονικής I.E. γλώσσας, η 
οποία διατηρούσε το αρχικό σ- (λ.χ. λατ. süs, αρχ. γερµ. sü) (β) Η λ. 
προέρχεται από συµφυρµό τού συς µε τη λ. σίαλος «παχύς χοίρος» 
και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σίκα- υς Λάκωνες, που εµφανίζουν 
προελλην. θ. σι- (οπότε *σίς;) (γ) Η λ. συνδ. µε λιθ. iciaOlè «χοίρος» 
(άποψη χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, παρά την προσπάθεια συνδέσεως 
µε την αµφίβολη «γλώσσα» τού Ησυχίου σωλούς' υς). Η λ. απαντά 
και στο µυκ. su-qo-ta = συ-βώ-της «χοιροβοσκός»]. 

συσκέπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {συσκέφθηκα} µετέχω σε συµ-
βούλιο: οι µέτοχοι συσκέπτονται επί ώρες ΣΥΝ. συνεδριάζω, διασκέ-
πτοµαι. 

συσκευάζω ρ. µετβ. {συσκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. το-
ποθετώ (αντικείµενο) σε κουτί ή κιβώτιο, για να είναι ευκολότερη η 
µεταφορά του ΣΥΝ. αµπαλάρω, περιτυλίγω 2. τοποθετώ (εµπόρευµα) 
κατά ορισµένο τρόπο µέσα σε τυποποιηµένο περιτύλιγµα: σε αυτό το 
τµήµα συσκευάζονται τα προϊόντα που προορίζονται για το εξωτερικό 
|| να εµπιστεύεσαι µόνο τα συσκευασµένα προϊόντα ΣΥΝ. τυποποιώ, 
αµπαλάρω 3. δηµιουργώ (φαρµακευτικό παρασκεύασµα) ΣΥΝ. 
παρασκευάζω. — συσκευαστής (ο) [µτγν.], συσκευάστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ετοιµάζω τις αποσκευές», < συ(ν)- + σκευ-
άζω < σκεύος]. 

συσκευασία (η) [αρχ.] {συσκευασιών} 1. το να συσκευάζει κανείς 
(κάτι) ΣΥΝ. αµπαλάρισµα, αµπαλάζ, περιτύλιγµα 2. (συνεκδ.) το τυ-
ποποιηµένο περιτύλιγµα εµπορεύµατος (µε κουτί, χαρτί πολυτελείας, 
φιόγκους κ.ά.): αεροστεγής ~ || ~ δώρου. 

συσκευαστήριο (το) {συσκευαστήρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο 
γίνονται συσκευασίες. 

συσκευή (η) 1. ΤΕΧΝΟΛ. σύνολο επιµέρους οργάνων ή/και εξαρτηµά-
των, που συνδέονται και συνδυάζονται µεταξύ τους, ώστε να επιτε-
λούν συγκεκριµένη µηχανική λειτουργία: ηλεκτρική | ηλεκτρονική | 
αποστακτική | ιατρική | ραδιοφωνική | τηλεφωνική | τηλεοπτική ~ || ~ 
θέρµανσης || οικιακές ~ || µαύρες - (βίντεο, τηλεοράσεις, στερεο-
φωνικά κ.ά.) || λευκές ~ (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.ά.) ΣΥΝ. µη-
χάνηµα 2. σύνολο εξαρτηµάτων και οργάνων, που αποσκοπούν στη 
µέτρηση µεγεθών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + σκευή «εξοπλισµός» 
(βλ.λ.)]. 

σύσκεψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων) 1. η συζήτηση 
που διεξάγεται µεταξύ συγκεντρωµένων προσώπων και αποσκοπεί 
στην από κοινού λήψη αποφάσεων ΣΥΝ. συµβούλιο, συνεδρίαση 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων που συµµετέχουν στην παραπά-
νω συζήτηση: οι αποφάσεις τής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 

σύσκιος, -α, -ο 1. αυτός που τον περιβάλλει πλούσια σκιά ΣΥΝ. σκιε-
ρός ANT. ηλιόλουστος 2. σύσκιο (το) το µέρος που έχει πολλή σκιά 
ΣΥΝ. απόσκιο. [ETYM αρχ. < συ(ν)- + -σκιος < σκιά]. 

συσκοτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {συσκότισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
κάνω (χώρο, περιοχή) να βρεθεί στο σκοτάδι: η βλάβη στο κεντρικό 
δίκτυο τής ∆.Ε.Η. συσκότισε όλη την πόλη ΣΥΝ. σκοτεινιάζω ANT. φω-
τίζω 2. (µτφ.) προξενώ σύγχυση γύρω από (κάτι), το καθιστώ ασα-
φές: οι νέες εξελίξεις συσκότισαν επικίνδυνα την υπόθεση ΣΥΝ. µπερ-
δεύω ΑΝΥ. διαφωτίζω, διαλευκαίνω. — συσκοτισµός (ο). 

συσκότιση (η) [1896] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. το να συσκοτι-
στεί κάτι εντελώς, να βυθιστεί στο σκοτάδι ΣΥΝ. µπλακ-άουτ 2. (µτφ.) 
η δηµιουργία σύγχυσης γύρω από κάτι, ώστε να καταστεί ασαφές, 
απροσδιόριστο. 

σύσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η ακούσια συστο-
λή των µυών, που διαρκεί και συνοδεύεται από µερική δυσκαµψία 
ορισµένων µυών, χωρίς κανείς να έχει υποστεί βλάβη. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σύσπασις < συσπώ (βλ.λ.)]. 

σύσπαστός, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
συµπτύσσεται, να µαζεύεται: - έπιπλο ΣΥΝ. σπαστός, πτυσσόµενος 2. 
ΙΑΤΡ. αυτός που έχει υποστεί ακούσια παρατεταµένη συστολή συνο-
δευόµενη από δυσκαµψία: ~ µυς 3. ΤΕΧΝΟΛ. σύσπαστο (το) απλή µη-
χανή που αποτελείται από µία κινητή και µία ακίνητη τροχαλία και 

χρησιµοποιείται για την ανύψωση αντικειµένων ΣΥΝ. (λαϊκ.) παλά- 
γκο. 
[ΕΤΥΜ. αρ_χ < συσπώ (βλ.λ.)]. 

συσπειρώνω ρ. µετβ. {συσπείρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (πλήθος 
ανθρώπων) να ενωθεί γύρω από κόµµα, άνθρωπο κ.λπ., ώστε να απο-
τελέσουν ένα συµπαγές σύνολο: η άδικη επίθεση κατά τού αρχηγού 
συσπείρωσε τους οπαδούς τού κόµµατος γύρω από το πρόσωπο του 2. 
(λόγ.-κυριολ.) µαζεύω κάτι σπειροειδώς ή συµπιέζω κάτι σπειροειδές: 
~ το ελατήριο ANT. αποσυσπειρώνω 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. εκτελώ συσπείρωση 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συσπειροϋµαι (-όο-), παράλλ. τ. τού αρχ. συσπειρώµαι 
(-άο-) < συ(ν)- + σπειροϋµαι | σπειρώµαι < σπεϊρον | σπείρα (βλ.λ.)]. 

συσπείρωση (η) [1831] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να συ-
σπειρώνεται (κάποιος/κάτι): η ~ τού ελατηρίου ANT. αποσυσπείρωση 
2. η ένωση κάποιων γύρω από πρόσωπο, κόµµα κ.ά., σχηµατίζοντας 
συµπαγές σύνολο: η ~ των δυνάµεων | των οπαδών τού κόµµατος 3. 
ΓΥΜΝΑΣΤ. η στήριξη τού κορµού στο έδαφος µε τα χέρια, µε τα πόδια 
στηριγµένα στα δάχτυλα των ποδιών και µε τα γόνατα λυγισµένα 
προς το στήθος και ανάµεσα στα χέρια, προκειµένου να λάβει κανείς 
στη συνέχεια πρηνή θέση ή να εκτιναχθεί εµπρός. — συσπεψωτ.1-
κός, -ή, -ό, συσπειρωτικά επίρρ. 

σύσπορος, -η, -ο αυτός που δεν είναι εκκοκισµένος: ~ βαµβάκι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + σπόρος]. 

συσπουδάζω ρ. µετβ. {συσπούδασα} (λόγ.-σπάν.) ακολουθώ κύκλο 
σπουδών µαζί (µε κάποιον). — συσπουδαστής (ο) [1862], συσπουδά-
στρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπεύδω µαζί µε κάποιον - µετέχω σε αγώ-
νες µαζί µε άλλον αθλητή», < συ(ν)- + σπουδάζω (βλ.λ.)]. 

συσπώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συσπάσαι... | συσπάσ-τηκα, -µένος} υφί-
σταµαι σύσπαση: το πρόσωπο του συσπάστηκε από φόβο | οργή | πόνο 
|| συσπασµένα χείλη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. συσπώ (-άω) < συ(ν)- + σπώ (-άω). 
Βλ. κ. σπάζω]. 

συσσιτιάρχης (ο) [1891] {συσσιτιαρχών} ΣΤΡΑΤ. οπλίτης ή έφεδρος ή 
και µόνιµος υπαξιωµατικός υπεύθυνος για το συσσίτιο τής µονάδας 
του. [ΕΤΥΜ. < συσσίτιο + -άρχης < άρχω]. 

συσσίτιο (το) {συσσιτί-ου | -ων) 1. το γεύµα που µαγειρεύεται για 
µεγάλο αριθµό ατόµων και διανέµεται δωρεάν, συνήθ. σε καταστά-
σεις ανάγκης και όταν αυτοί για τους οποίους προορίζεται δεν είναι 
σε θέση να εξασφαλίσουν αλλιώς την τροφή τους: τα ~ έσωσαν πολύ 
κόσµο στην Κατοχή || ~ για τους αστέγους | τους σεισµοπαθείς | τους 
πρόσφυγες 2. (ειδικότ.) το φαγητό που προορίζεται για τους 
στρατιώτες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συσσίτιον, υποκ. τού σύσσιτος «οµοτράπεζος, συνδαι-
τυµόνας» < συ(ν)- + σίτος]. 

συσσωµάτωµα (το) [1890] {συσσωµατώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να 
συσσωµατώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. συσσωµάτωση 2. ΧΗΜ. σύνολο λί-
γων ατόµων, ιόντων, µορίων µε καθορισµένη θέση. 

συσσωµατώνω ρ. µετβ. [1822] {συσσωµάτω-σα, -θηκα, -µένος} ενώ-
νω (δύο ή περισσότερα σώµατα) σε ένα σύνολο ΣΥΝ. συνενώνω ΑΝΤ. 
διαχωρίζω. 

συσσωµάτωση (η) [1822] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να 
συσσωµατώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. συσσωµάτωµα 2. ΤΕΧΝΟΛ. (στην 
υφαντουργία) η παρασκευή λεπτού φύλλου από υλικά που κανονικά 
δεν προσφέρονται για ύφανση, αλλά στην περίπτωση αυτή έχουν 
αναµιχθεί µε συνδετικό υλικό και έχουν συµπιεστεί 3. ΚΟΓΝΩΝΙΟΛ. σύ-
νολο προσώπων µε κοινούς σκοπούς, συνείδηση τής κοινής τους υπό-
στασης και των σκοπών τους, και µε ιδιαίτερη, έστω και υποτυπώδη, 
οργάνωση, π.χ. τα σωµατεία, οι κοινότητες, οι ενώσεις, τα κόµµατα, 
οιιάδες συµφερόντων κ.ά. 

σύσσωµος, -η, -ο αυτός που εµφανίζεται µε όλα του τα µέλη, χωρίς 
να λείψει κανείς: ~ η Βουλή απέτισε φόρο τιµής στον εκλιπόντα || ~ ο 
ελληνικός λαός θα αντισταθεί στις ξένες προκλήσεις ΣΥΝ. όλος, ολό-
κληρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + -σωµός < σώµα]. 

συσσώρευση (η) [1871] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η συγκέ-
ντρωση σε µεγάλη ποσότητα: η ~ πλούτου στα χέρια ολίγων || ~ γνώ-
σεων | κεφαλαίων. 

συσσωρευτής (ο) [1888] ΗΛΕΚΤΡ. 1. σύνολο δύο ή περισσοτέρων ηλεκ-
τρικών στοιχείων, στα οποία είναι αποταµιευµένη χηµική ενέργεια, 
που µετατρέπεται σε ηλεκτρική κατά τη σύνδεση µε εξωτερική αντί-
σταση (εκφόρτιση) ΣΥΝ. µπαταρία, συστοιχία 2. (ειδικότ.) η µπαταρία 
αυτοκινήτου 3. αυτός που συσσωρεύει ορισµένης µορφής ενέργεια· 
ΦΡ. ηλιακός συσσωρευτής | συλλέκτης βλ. λ. συλλέκτης. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. accumulateur]. 

συσσωρεύω ρ. µετβ. {συσσώρευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
συγκεντρώνω σε µεγάλη ποσότητα: ~ χρέη | κεφάλαια || όσο περνά ο 
καιρός, τα προβλήµατα | οι εκκρεµότητες συσσωρεύονται || στη διάρ-
κεια τής απουσίας µου συσσωρεύθηκε πολλή δουλειά ΣΥΝ. µαζεύω 
(βλ. κ. λ. σωρεύω). — συσσωρευτικός, -ή, -ό, συσσωρευτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + σωρεύω < σωρός]. 

συστάδα (η) σύνολο (δένδρων, θάµνων ή νησιών) σε συγκεκριµένη 
περιοχή: πυκνή | αραιή ~ θάµνων || οι ∆. Σαµόα αποτελούν µια ~ νη-
σιών και νησίδων στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συστάς, -άδος < θ. συ-στα- (τού ρ. συν-ί-στα-µαι, πβ. 
παθ. αόρ. συν-ε-στά-θην) + κατάλ. -άς, -άδος]. 

συστάδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. εκ τού συστάδην από πολύ κο-
ντινή απόσταση: µάχη | αγώνας ~ || πολεµώ | µάχοµαι ~ ΑΝΤ. εξ απο-
στάσεως. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. συ-στα- (τού αρχ. συν-ί-στα-µαι, πβ. παθ. 
µέλλ. συ- 
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στα-θή-σοµαι) + επιρρ. επίθηµα -δην (πβ. κ. φύρ-δην)]. 
συστάθηκα ρ. → συνιστώ 
συσταίνω ρ. → συνιστώ 
συ στάλθηκα ρ. → συστέλλω 
συστήθηκα ρ. → συστήνω 
συσταλτικός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να προκαλέσει συστολή: ~ ερεθισµός. — 

συσταλτικά επίρρ., συσταλτικότητα (η) [1849]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. συ-σταλ- 
(τού αρχ. συστέλλω, πβ. παθ. αόρ. β' συν-ε-στάλ-ην) + παραγ. επίθηµα -τικός). 

συσταλτός, -ή, -ό [1881] αυτός που έχει τη δυνατότητα να συσταλεί: ~ ίνα | µυς. 
[ΕΤΥΜ < συστέλλω (βλ. λ. συσταλτικός), απόδ. τού γαλλ. con-tractile]. 

σύσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η ύλη ή η ουσία από την οποία 
αποτελείται (κάτι): η ~ τού εδάφους | τού φαρµάκου || χηµική | υδατώδης | 
φυσική - ΣΥΝ. σύνθεση 2. η συγκρότηση, η ίδρυση: ~ θεατρική οµάδας || ~ 
ανωνύµου εταιρείας | σωµατείου | διοικητικού οργάνου | οργανισµού | 
δικαστηρίου | επιτροπής || ~ συµµορίας || αυτό το πρόβληµα υπάρχει από 
συστάσεως τού ελληνικού κράτους ΣΥΝ. συγκρότηση ΑΝΤ. διάλυση 3. (συνεκδ.) 
τα µέλη ή τα όργανα από τα οποία αποτελείται µια οργάνωση: ακόµα δεν 
ανακοινώθηκε η ~ τού νέου υπουργικού συµβουλίου ΣΥΝ. σύνθεση 4. (συνήθ. 
στον πληθ.) το να συστήσει κανείς κάποιον µε τη γνωστοποίηση τού ονόµατος 
και ενδεχοµένως τής ιδιότητας του: αφού έγιναν οι απαραίτητες -, καθίσαµε στο 
τραπέζι ΣΥΝ. γνωριµία 5. πιστοποιητικό ή προφορική δήλωση για τις 
ικανότητες τρίτου ατόµου rat για την προηγούµενη επαγγελµατική ή άλλη 
πείρα του: χωρίς συστάσεις δεν µπορούσε να βρει δουλειά || για την υποτροφία 
χρειαζόταν τις ~ δύο τουλάχιστον καθηγητών του ΣΥΝ. συστατική επιστολή · 6. 
προτροπή για την υιοθέτηση συγκεκριµένης συµπεριφοράς ή στάσης: ύστερα 
από ~ τού γιατρού έκοψε το κάπνισµα ΣΥΝ. συµβουλή, υπόδειξη 7. η κριτική 
που συνοδεύεται από υπόδειξη συγκεκριµένης συµπεριφοράς: ούτε καν οι 
αυστηρές ~ τής αστυνοµίας δεν τους νουθέτησαν ΣΥΝ. παρατήρηση · 8. (σπάν.) 
η διεύθυνση τής κατοικίας ή τού τόπου εργασίας (κάποιου): ήθελα να σας 
στείλω γράµµα, αλλά δεν είχα τη ~ σας ΣΥΝ. διεύθυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύστασις, αρχική σηµ. «το να στέκεται κανείς δίπλα σε 
κάποιον», < συνίστηµι | -ίσταµαι (πβ. κ. στάσις). Ήδη αρχ. οι σηµ. «πολιτική 
ένωση - δοµή, σύνθεση (µερών ή ουσιών)», ενώ µτγν. είναι η σηµ. «υπόδειξη, 
προτροπή»]. 

συστασιώτης (ο) {συστασιωτών} (σπάν.) πρόσωπο που συµµετέχει σε 
εξέγερση, σε στάση. [ΕΤΥΜ; αρχ^. < συ(ν)- + στασιώτης «στασιαστής» < 
στάσις]. 

συστατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύσταση, µε τα στοιχεία από 
τα οποία αποτελείται (κάτι): ~ στοιχείο | ουσίες 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ίδρυση, τη συγκρότηση (θεσµού, οργανισµού κ.λπ.) 3. συστατικό (το) καθένα 
από τα στοιχεία που αποτελούν (κάτι): τα ~ τού παρασκευάσµατος | τού 
φαρµάκου || τα ~ τού µπετόν είναι άµµος, νερό, τσιµέντο και χαλίκια || θρεπτικά 
~ 4. αυτός που βεβαιώνει για τον χαρακτήρα ή την επίδοση (κάποιου)· ΦΡ. 
συστατική επιστολή το σηµείωµα όπου γράφει κανείς πληροφορίες για πρό-
σωπο που γνωρίζει και µε το οποίο συστήνει το πρόσωπο αυτό, προκειµένου 
να επιλεγεί για συγκεκριµένη θέση (π.χ. εργασία, υποτροφία κλπ.): ~ από τον 
πρώην εργοδότη µου | από καθηγητή µου. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. συ-στα- (τού ρ. 
συνίστηµι | -ίσταµαι), πβ. κ. στατικός, σύ-στασις]. 

συστεγάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συστεγάσ-θηκα (καθηµ. -τη-κα), -µένος} 
βρίσκοµαι στο ίδιο κτήριο (µε άλλον): οι δύο υπηρεσίες συστεγάζονται σε ένα 
ανακαινισµένο νεοκλασικό. — συστέγαση (η).   , 

συστέλλω ρ. µετβ. {συνέστειλα, συστάλθηκα (λόγ. συνεστάλην, -ης, -η...), 
συνεσταλµένος} 1. ενεργώ, ώστε (κάτι) να χάσει όγκο ή έκταση· (συνήθ. το 
µεσοπαθ. συστέλλοµαι): ορισµένα σώµατα συστέλλονται, όταν µειώνεται η 
θερµοκρασία τους ΣΥΝ. µικραίνω, σµικρύνω ΑΝΤ. διαστέλλω, µεγεθύνω, 
µεγαλώνω 2. (η µτχ. συνεσταλµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συ(ν)- + στέλλω (βλ. λ. στέλνω). Οι σύγχρονες σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

σύστηµα (το) {συστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύνολο στοιχείων που 
αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται µε βάση καθορισµένους κανόνες: η 
γλώσσα είναι ~ || το φωνητικό | µορφολογικό | κλιτικό ~ µιας γλώσσας- 
(ειδικότ.) 2. ΑΝΑΤ. σύνολο οργάνων, τα οποία επιτελούν από κοινού µία ή 
περισσότερες λειτουργίες: πεπτικό | νευρικό (βλ.λ.) | αναπνευστικό - (βλ.λ.)· 
ΦΡ. ανοσοποιητικό σύστηµα βλ. λ. ανοσοποιητικός 3. σύνολο σωµάτων που 
τείνουν προς ισορροπία ή βρίσκονται σε ισορροπία: θερµοδυναµικό ~ 4. 
ΑΣΤΡΟΝ. σύνολο δύο ή περισσοτέρων σωµάτων, τα οποία συνδέονται λόγω 
κοινής καταγωγής και εξαιτίας τής βαρυτικής έλξης που ασκεί το ένα στο 
άλλο και τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από ένα κέντρο βάρους: ηλιακό 
~ 5. σύνολο µηχανισµών για την εξυπηρέτηση σκοπού: Εθνικό - Υγείας || ~ 
δασοπυρόσβεσης || ~ προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων | πρόνοιας · 6. 
(α) τύπος οικονοµικής, κοινωνικής ή πολιτικής οργάνωσης: καπιταλιστικό | 
κοµουνιστικό | πολιτειακό | πολιτικό | κοινοβουλευτικό ~ || το ~ τής 
αντιπροσωπευτικής | άµεσης δηµοκρατίας || συγκεντρωτικό ~ (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µοντέλο (β) (κακόσ.) το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών δοµών που 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση τής φύσης τού καθεστώτος, κυρ. των αρνητικών 
του πλευρών (συνεκδ.) το κυρίαρχο καθεστώς και όσοι το υπηρετούν: το ~ 
φταίει για όλα || υπηρετεί το ~ || βασική µοµφή κατά των σοσιαλδηµοκρατικών 
κοµµάτων είναι ότι τελικά ενσωµατώνονται στο ~ ΣΥΝ. κατεστηµένο 7. το 
συγκροτηµένο σύνολο µεθόδων µε τις οποίες διεξάγεται (κάτι): νέο Ι 

επαναστατικό | παραδοσιακό ~ || ~ διδασκαλίας | εκµάθησης ξένων γλωσσών | 
καταµέτρησης των ψήφων || σωφρονιστικό - (βλ.λ.) || ~ διακυβέρνησης | 
εισαγωγής στα πανεπιστήµια || εκλογικό | εκπαιδευτικό ~· ΦΡ. (α) τυφλό 
σύστηµα τρόπος πληκτρολόγησης σε γραφοµηχανή ή ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, κατά τον οποίο δεν χρειάζεται να κοιτά κανείς τα πλήκτρα ενώ 
γράφει (β) σύστηµα Μπράιν τρόπος ανάγλυφης γραφής τής γλώσσας, για να 
µπορούν να διαβάζουν όσοι δεν έχουν όραση (γ) αναλογικό εκλογικό σύστηµα 
| αναλογική (η) βλ. λ. αναλογικός 8. (α) σύνολο από επιµέρους τµήµατα, 
εξαρτήµατα, στοιχεία που συνδέονται µεταξύ τους και αλληλεπιδρούν 
επιτελώντας συγκεκριµένο έργο: τεχνολογικά ~ || ~ τηλεπικοινωνίας | πληρο-
φορικής || δορυφορικό ~ τηλεόρασης || ~ παρακολούθησης | ελέγχου | 
συναγερµού | φωτισµού | θέρµανσης | πλοήγησης | έγκαιρης προειδοποίησης | 
πηδαλιουχήσεως πλοίου | προσγειώσεως αεροπλάνου (β) τρόπος κατασκευής ή 
λειτουργίας: είναι παλιός µάστορας, δεν ξέρει τα νέα ~ 9. η µεθοδικότητα, ο 
οργανωµένος τρόπος εργασίας ή/και διευθετήσεως ζητηµάτων: έχει ~ στη 
δουλειά της || δουλεύει µε ~ ΣΥΝ. οργάνωση · 10. η συνήθεια, ο συνήθης 
τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεται ή ενεργεί κανείς: εδώ και δύο µήνες έχει 
αλλάξει ~· κοιµάται νωρίς τα βράδια || το έχει - να αργεί στα ραντεβού του- ΦΡ. 
κατά σύστηµα | εκ συστήµατος µε τρόπο επαναλαµβανόµενο, συχνά, 
συστηµατικά: ~ αντιγράφει στα διαγωνίσµατα ΣΥΝ. συστηµατικά • 11. 
οργανωµένο σύνολο ιδεών, αρχών ή θεωριών για την περιγραφή ή την 
ερµηνεία φαινοµένων: εγελιανό | φιλοσοφικό ~|| ~ αξιών ΣΥΝ. µοντέλο 12. 
τρόπος κατηγοριοποίησης ή συµβολισµού µε βάση ένα ή περισσότερα κοινά 
χαρακτηριστικά: ταξινοµικό | δεκαδικό ~ || περιοδικό ~ των (χηµικών) 
στοιχείων (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) || ~ επιστηµών 13. ο τρόπος µε τον οποίο 
αγωνίζεται µια αθλητική οµάδα: ο προπονητής εφαρµόζει ένα µοντέρνο ~ || 
παίζει µε επιθετικό | αµυντικό - || αγωνίζεται µε ~ ζώνης 14. τυποποιηµένο 
σύνολο συνδυασµένων σηµείων σε τυχερό παιχνίδι: ~ ΠΡΟ-ΠΟ || ~ ΛΟΤΤΟ 
15. ΦΥΣ. σύστηµα αναφοράς βλ. λ. αναφορά 16. ο τρίτος βαθµός τής 
οργάνωσης στον προσκοπισµό 17. ΜΟΥΣ. το πρότυπο των µουσικών φθόγγων 
και των µεταξύ τους διαστηµάτων, µε το οποίο οργανώθηκε η αρχαία ελληνική 
µουσική. — (υποκ.) συστηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «οργανωµένη διάταξη µερών», < θ. συ-στη-(τού ρ. συνίσταµαι, 
πβ. κ. αόρ. β' συν-έ-στη-ν) + επίθηµα -µα. Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. 
γλώσσες, λ.χ. αγγλ. system, γαλλ. système, γερµ. System κ.ά.]. 

συστηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε σύστηµα, µε σύνολο 
δηλ. στοιχείων αλληλεξαρτώµενων βάσει καθορισµένων σχέσεων ή κανόνων: 
~ σχέσεις 2. αυτός τού οποίου οι ενέργειες γίνονται µε καθορισµένο και 
οργανωµένο τρόπο: είναι ~ στη δουλειά του || ~ µελετητής | φοιτητής ΣΥΝ. 
οργανωµένος, τακτικός, µεθοδικός ΑΝΤ. ακατάστατος 3. αυτός που γίνεται µε 
σύστηµα, σοβαρά και οργανωµένα: ~ έρευνα | ανάκριση 4. αυτός που γίνεται 
µε σταθερό και επαναλαµβανόµενο τρόπο: ~ παρουσία | παρενόχληση || η ~ 
αναφορά στο πρόσωπο µου καταντά ενοχλητική || κάνει ~ χρήση αποφθεγµάτων 
ΣΥΝ. τακτικός, µεθοδικός, σταθερός ΑΝΤ. ασταθής 5. ΒΙΟΛ. συστηµατική (η) 
κλάδος που έχει ως αντικείµενο την ταξινόµηση των οργανισµών σε ιεραρχία 
και τη διερεύνηση των µεταξύ τους σχέσεων συγγενείας · 6. (α) ΙΑΤΡ. 
συστηµατική νόσος ασθένεια που προσβάλλει µόνον τους ιστούς ενός 
ανατοµικού συστήµατος, ανεξάρτητα από τη θέση που αυτοί κατέχουν στον 
οργανισµό (β) ΨΥΧΟΛ. συστηµατικό παραλήρηµα παραλήρηµα κατά το οποίο 
οι παράλογες ιδέες συνδέονται µεταξύ τους σταδιακά, ώστε να δίνουν την 
εντύπωση λογικά οργανωµένου συστήµατος 7. ΘΕΟΛ. συστηµατική θεολογία 
κλάδος που περιλαµβάνει όσους επιµέρους τοµείς σχετίζονται µε τη συστη-
µατική ανάλυση τής χριστιανικής πίστης, δηλ. τη δογµατική, την ιστορία των 
δογµάτων, τη συµβολική και την απολογητική. — συ-στηµατικ-ά | πώς [1799] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 

συστηµατικότητα (η) [1801] {χωρ. πληθ.) το να είναι κανείς συστηµατικός, 
µεθοδικός. 

συστηµατοποιώ ρ. µετβ. [1857] {συστηµατοποιείς... | συστηµατοποίησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δίνω σε (κάτι) συστηµατικό, οργανωµένο 
χαρακτήρα: αν δεν συστηµατοποιήσεις τη δουλειά σου, µην περιµένεις 
αποτελέσµατα || συστηµατοποιηµένη παιδεία ΣΥΝ. οργανώνω ΑΝΤ. 
αποδιοργανώνω 2. κατατάσσω (κάτι) σε κατηγορίες: συστηµατοποιηµένο 
υλικό | αρχείο. — συστηµατοποίηση (η) [1848]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. systématiser]. 

συστηµένος, -η, -ο → συνιστώ | συστήνω 
συστηµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ή επηρεάζει στο σύνολο του ένα 

σύστηµα (συνήθ. πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό): ~ κρίση | αλλαγή. — 
συστηµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. systemic. Η λ. δεν έχει σχηµατιστεί 
κανονικά κατά την ελληνική µορφολογία (πβ. µτγν. συστη-µατ-ικός), αλλά 
από το θέµα τής ονοµαστικής πτώσης (σύστηµ-α + -ικός) κατά το πρότυπο τής 
αντίστοιχης αγγλικής. Εµφανίστηκε κατά το 1970]. 

συστήνω ρ. µετβ. {σύ-στησα, -στήθηκα, -στηµένος} 1. παρουσιάζω (κάποιον σε 
κάποιον άλλον), για να γνωριστούν: να σου συστήσω τον µέλλοντα σύζυγο µου 
|| συστηθήκαµε νωρίτερα µόνοι µας ΣΥΝ. γνωρίζω· (η µτχ. συστηµένος, -η, -ο) 
2. αυτός τον οποίο συνοδεύουν συστάσεις, που παρουσιάζεται σε κάποιον, 
χωρίς ο τελευταίος να τον γνωρίζει προσωπικά, αλλά έχοντας µάθει για αυτόν 
από άλλους: πήγε συστηµένος στον προσωπάρχη και εξυπηρετήθηκε αµέσως 
ΣΥΝ. (οικ.) µιληµένος 3. (γράµµα ή δέµα) που πρέπει να παραδοθεί από τον 
ταχυδρόµο στα χέρια τού παραλήπτη: το έστειλα συστηµένο, για να είµαι 
σίγουρος ότι θα το λάβει (βλ. κ. λ. συνιστώ). [ΕΤΥΜ. Από το θ. τής υποτ. αορ. 
συστήσω τον αρχ. συνίστηµι, βλ. κ. 
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συνιστώ, στήνω]. 
σύστησα ρ. → συνιστώ | συστήνω 
συστοιχία (η) [αρχ.] {συστοιχιών} 1. το να βρίσκονται δύο ή περισ-

σότερα πράγµατα από την ίδια µεριά, τοποθετηµένα παράλληλα ή 
σε ζεύγη: ~ πυροβόλων/ πυραύλων/ βληµάτων · 2. ΗΛΕΚΤΡ. ηλεκτρι-
κή συστοιχία η σύνδεση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρικών γεν-
νητριών ΣΥΝ. µπαταρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

σύστοιχος, -η, -ο 1. αυτός που είναι τοποθετηµένος στην ίδια σειρά µε 
άλλον ή σε σχέση µε αυτόν 2. ΓΛΩΣΣ. (κυρ. στην αρχαία ελληνική 
σύνταξη) σύστοιχο (ή εσωτερικό) αντικείµενο βλ. λ. εσωτερικός. — 
σύστοιχα | συστοίχως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < συ(ν)- + στοίχος (βλ.λ.)]. 

συστολή (η) 1. το να χάνει ένα σώµα τον όγκο, την έκταση ή κάποια 
άλλη διάσταση του ANT. διαστολή 2. ΦΥΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο 
περιορίζονται ο όγκος, το µήκος, το πλάτος, το ύψος και η επιφάνεια 
ενός σώµατος ύστερα από µείωση τής θερµοκρασίας: ~ µετάλλων | 
ρευστών ANT. διαστολή 3. ΑΣΤΡΟΝ. το φαινόµενο κατά το οποίο οι δυ-
νάµεις βαρύτητας στο εσωτερικό τού ουράνιου σώµατος οδηγούν σε 
συµπύκνωση µεγάλων µαζών 4. ΙΑΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο ένα 
όργανο συσπάται και µικραίνουν οι κοιλότητες του: ~ καρδίας | µή-
τρας ANT. διαστολή 5. ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή µακρού φωνήεντος σε βρα-
χύ · 6. (µτφ.) το να µη διαθέτει κανείς θάρρος, το να συµπεριφέρεται 
ντροπαλά: η φυσική ~ του τον κάνει να περνά απαρατήρητος ΣΥΝ. 
ντροπαλότητα, ντροπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συστέλλω (πβ. κ. στέλλω - στολή). Ήδη µτγν. οι 
σηµ. «σύσπαση (κατά τον καρδιακό σφυγµό)», «βράχυνση µακρού 
φωνήεντος», καθώς και η γενική σηµ. «συρρίκνωση, περιορισµός (τού 
όγκου ενός σώµατος)»]. 

συστολικός, -ή, -ό [1879] ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συ-
στολή ANT. διαστολικός 2. (α) συστολική πίεση η µέγιστη αρτηριακή 
πίεση (β) συστολικό φύσηµα το φύσηµα που ακούγεται κατά τη συ-
στολή τής καρδίας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. systolique]. 

συστρατεύοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {συστρατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} 1. κατατάσσοµαι στον στρατό µαζί µε κάποιον άλλον 2. (κυρ. 
µτφ.) υπηρετώ µαζί µε κάποιον άλλον µια ιδέα ή ιδεολογία, έναν πο-
λιτικό, κοινωνικό κ.λπ. σκοπό: όλος ο πολιτικός κόσµος έχει συστρα-
τευθεί για την επιστροφή των «Μαρµάρων» τού Παρθενώνα. — συ-
στράτευση (η). 

συστρατιωτης (ο) [αρχ.] {συστρατιωτών} 1. πρόσωπο που έχει υπη-
ρετήσω τη θητεία του κατά την ίδια περίοδο ή στην ίδια µονάδα µε 
άλλον 2. πρόσωπο που έχει πολεµήσει µαζί µε άλλον ΣΥΝ. συµπολε-
µιστής 3. (µτφ.) πρόσωπο που αγωνίζεται µαζί µε άλλον ΣΥΝ. συνα-
γωνιστής. 

συστράφηκα ρ. → συστρεφω 
συστρεφω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέστρ-εψα, (λόγ.) -άφην, -ης, -η..., -αµ-
µένος} στρέφω (κάτι) γύρω από τον εαυτό του ΣΥΝ. κουλλουριάζω, 
στρίβω. — συστροφή (η) [αρχ.]. 

συσφαιρώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {συσφαιρώ-θηκα, -µένος} 
(κυρ. για ορισµένα είδη ζώων) δίνω στο σώµα µου σφαιρικό σχήµα, 
µαζεύοµαι για να προφυλαχθώ, γίνοµαι (σαν) µπάλα: ο σκαντζόχοι-
ρος συσφαιρώνεται, για να προστατευθεί από τους εχθρούς του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συσφίγγω ρ. µετβ. [1863] {συνέσφιξα, συσφίχθηκα, συνεσφιγµένος} 
1. σφίγγω από όλες τις πλευρές, πιέζω από παντού ΣΥΝ. περισφίγγω 2. 
(για σχέση, δεσµό) φέρνω εγγύτερα, ισχυροποιώ: οι δύο χώρες συνέ- 
σφιξαν τις σχέσεις τους µε εµπορικές και πολιτιστικές συµφωνίες. 
— συσφιγκτικός, -ή, -ό [1863]. 

συ σφιγκτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική διάταξη που χρησιµεύει για 
στερέωση, σύνδεση ή συγκράτηση αντικειµένων. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
συσφιγκτήρ, -ήρος, αρχική σηµ. «(ζώνη, χιτώνας κ.λπ.) που συσφίγγει», 
< συσφίγγω]. 

σύσφιγξη (η) {-ης κ. -ίγξεως | -ίγξεις, -ίγξεων} 1. το να σφίγγει κανείς 
κάτι µε δύναµη, να το κάνει πιο σφιχτό· ΦΡ. σύσφιγξη προσώπου | 
σώµατος αισθητική παρέµβαση που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση 
τής χαλάρωσης τού δέρµατος µε τη χρήση ειδικών καλλυντικών προϊ-
όντων και µηχανηµάτων αισθητικής: µε τέσσερεις συσφίγξεις προ-
σώπου υπάρχει µια ορατή µείωση των ρυτίδων 2. (για σχέση, δεσµό) 
η ισχυροποίηση: οι υπουργοί Εξωτερικών εργάζονται για τη ~ των 
σχέσεων των δύο χωρών || η ~ των δεσµών που ενώνουν δύο λαούς. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σύσφιγξις < συσφίγγω]. 

συσχετίζω ρ. µετβ. [1854] {συσχέτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
εξετάζω και προσδιορίζω τη σχέση µεταξύ (δύο ή περισσοτέρων 
πραγµάτων): συσχετίζοντας το χθεσινό έγκληµα µε ένα παλαιότερο, 
κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον δράστη ΣΥΝ. σχετίζω, συνδέω. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. corréler], 

συσχετικός, -ή, -ό [1834] ΓΛΩΣΣ. 1. συσχετικές αντωνυµίες οι ερω-
τηµατικές, δεικτικές, αναφορικές και αόριστες αντωνυµίες, που εκ-
φράζουν αντίστοιχες µεταξύ τους έννοιες, π.χ. πόσος - τόσος - όσος 
2. συσχετικά επιρρήµατα τα επιρρήµατα που εκφράζουν αντίστοιχες 
µεταξύ τους έννοιες, π.χ. πόσο - τόσο - όσο. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. corrélatif]. συσχετισµός (ο) 
[1861] 1. το να συσχετίζει κανείς (κάτι) µε (κάτι άλλο): ο ~ των δύο 
εγκληµάτων οδήγησε την αστυνοµία στα ίχνη τού δολοφόνου ΣΥΝ. 
συσχέτιση 2. η ποσοτική σχέση στην οποία βρίσκονται δυνάµεις που 
αντιπαρατίθενται ή συγκρίνονται: µε τη µείωση τού ποσοστού των 
αριστερών κοµµάτων άλλαξε ο ~ δυνάµεων στη Βουλή || ο — ισχύος 
των δύο χωρών || αλλαγή στους πολιτικούς - τής Ευρώπης. Επίσης 
συσχέτιση (η) [1888]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
corrélation]. 

σύφιλη (η) [1876] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ σοβαρό αφροδίσιο νόσηµα, που, 
αν µείνει χωρίς θεραπεία, επηρεάζει το νευρικό σύστηµα, τις αρτη-
ρίες και το δέρµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαλαφράντζα, γαλλική αρρώστια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΎΜ. < νεολατ. syphilis < Syphilus, ονοµασία τού κεντρικού ήρωα 
στο ποίηµα Syphilis sive morbus Gallicus «Σύφιλη ή η γαλλική αρρώ-
στια», που έγραψε ο Ιταλός φυσικός και ποιητής Girolamo Fracastoro 
(16ος αι.)]. , 

συφίλίδικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύφιλη 
2. συφιλιδικός (ο), συφιλιδική (η) πρόσωπο που πάσχει από σύφιλη. 

συφιλιδισµός (ο) [1876] ΙΑΤΡ. Ο εµβολιασµός πειραµατόζωων µε το 
µικρόβιο τής σύφιλης (ωχρά σπειροχαίτη) στο πλαίσιο πειραµάτων. 

συφορά (η) → συµφορά συφοριασµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τον 
έχουν βρει µεγάλες 

συµφορές ΣΥΝ. δυστυχισµένος, δύσµοιρος ANT. ευτυχισµένος. 
συχαρικια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. χρήµατα ή δώρο σε αυτόν που 

αναγγέλλει πρώτος ευχάριστη είδηση: ποιος θα πάρει τα ~; (ποιος θα 
ανακοινώσει την ευχάριστη είδηση;) 2. (συνεκδ.) η ευχάριστη είδηση 
3. τα συγχαρητήρια. 
[ΕΤΥΜ πληθ. τού µεσν. συ)γ)χαρίκιν < θ. συγχαρ- (τού αρχ. συγχαίρω, 
πβ. υποτ. αορ. συγχαρ-ώ) + υποκ. επίθηµα -ίκι)ο)ν]. 

συχνά επίρρ.· πολλές φορές: µου συµβαίνει ~ κάτι τέτοιο και ξέρω πώς 
να το αντιµετωπίσω || δεν τον βλέπω ~· έχει καιρό να περάσει από 'δώ 
|| δεν πηγαίνω ~ στο θέατρο· δυο-τρεις φορές τον χρόνο ANT. σπάνια, 
αραιά- ΦΡ. (α) πόσο συχνά πόσες φορές (µέσα σε ορισµένη χρονική 
περίοδο): — πηγαίνεις στον οδοντίατρο; -∆ύο φορές τον χρόνο (β) 
συχνά-πυκνά πολλές φορές, αρκετά συχνά. 

συχνάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {σύχνασα} συνηθίζω να πηγαίνω τακτικά: 
σ' αυτό το στέκι συχνάζουν φοιτητές. 

συχνάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) συχνά. [ΕΤΥΜ αρχ. < συχνός + επιρρ. 
επίθηµα -(ά)κις, πβ. κ. πολλ-άκις]. 

συχνό- κ. συχν- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι γίνεται 
συχνά ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα: συχνο-βλέπω, συχνο-διαβαί-
νω, συχνο-κοιτάζω, συχνο-περνώ, συχνο-ρωτώ, συχν-ουρία. [ΕΤΥΜ. 
Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. 
συχνός]. 

συχνός, -ή, -ό αυτός που συµβαίνω τακτικά, που επαναλαµβάνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα: οι γείτονες σχολιάζουν τις ~ επισκέψεις 
του στο σπίτι της || ~ δροµολόγια ΣΥΝ. τακτικός, αλλεπάλληλος ΑΝΤ. 
αραιός, σπάνιος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, λ. τής καθηµερινής γλώσσας. Έχει διατυ-
πωθεί η υποθ. ότι η λ. ανάγεται σε τ. *τυκ-σνός, που θα είχε αρχικώς 
τη σηµ. «πυκνός, πεπιεσµένος» (αλλά η τροπή τού αρχικού τ- σε σ-
δεν ερµηνεύεται εύκολα) και περαιτέρω σε p. *tuk-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *tuak- «συσφίγγω, συµπιέζω»]. 

συχνότητα (η) {συχνοτήτων} 1. το να συµβαίνει (κάτι) σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα: η ~ των εµφανίσεων του στην περιοχή κίνησε το 
ενδιαφέρον τής αστυνοµίας ΣΥΝ. πυκνότητα 2. το πόσο συχνά 
συµβαίνει ή εµφανίζεται (κάτι): σε ποια ~ παρατηρείται αυτό το φαι-
νόµενο; || σε µεγάλη | µικρή ~ 3. ΦΥΣ. (α) ο αριθµός των επαναλήψεων 
περιοδικού φαινοµένου στη µονάδα τού χρόνου (β) ο αριθµός των 
πλήρων παλµών εναλλασσόµενου ρεύµατος ανά δευτερόλεπτο (γ) ο 
αριθµός των ηχητικών κυµάτων ανά δευτερόλεπτο (δ) ο αριθµός των 
πλήρων περιοδικών παλµών ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος ανά 
δευτερόλεπτο· ΦΡ. ακουστική συχνότητα βλ. λ. ακουστικός 4. το µή-
κος κύµατος στο οποίο εκπέµπει ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός 
σταθµός: η ~ τού δηµοτικού σταθµού τής Αθήνας είναι 98,41| αλλάζω 
~ || βρίσκω τη ~ ενός τηλεοπτικού σταθµού και την αποθηκεύω σε 
κανάλι στο βίντεο 5. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος: εί-
µαστε σε διαφορετικές ~, άλλα πιστεύω εγώ, άλλα αυτός. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. συχνότης, -ητος < αρχ. συχνός, o φυσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. frequency]. 

συχνουρία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συχνή αποβολή ούρων, η οποία 
µπορεί να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. sychnurie]. 

συχωρεµένος, -η, -ο 1. (α) αυτός που έχει λάβει άφεση για τις 
αµαρτίες του, που του έχουν συγχωρηθεί τα λάθη (β) (σε ελλειπτικό 
λόγο), µε τη σηµασία «σε συγχωρώ», «δεν πειράζει»: ~, αλλά υπο-
σχέσου ότι δεν θα το ξανακάνεις! 2. (ευφηµ.) αυτός που έχει πεθάνει: 
άφησε χήρα και δύο ορφανά, ο ~ ΣΥΝ. µακαρίτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µα-
καρίτης, πεθαίνω. 

συχώρεση (η) → συγχώρηση 
συχωριανός, -ή, -ό → συγχωριανός 
συχώριο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να απαλλάσσεται κανείς από 
τον Θεό ή τους συνανθρώπους του από τις αµαρτίες του ΣΥΝ. συγ-
χώρηση, άφεση· ΦΡ. µπουκιά και συχώριο (i) (ως χαρακτηρισµός) για 
εξαιρετικά νόστιµο φαγητό: έφτειαξε ένα αρνάκι, ~! (ii) (οικ.) για πο-
λύ όµορφο, ελκυστικό άτοµο: Πέρασε µια µικρή, ~! Σκέτο κουκλί! 
ΣΥΝ. κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. συ)γ)χώριον < συ)γ)χωρώ (υποχωρητ.), κατά το σχήµα 
συµπάθιο - συµπαθώ]. 

συχωρ(ν)ώ ρ. → συγχωρώ 
συχωροχάρτι (το) → συγχωροχάρτι 
σύψυχος, -η, -ο κ. σύµψυχος [µτγν.] 1. αυτός που συµµετέχει σε κάτι 

µε όλη του την ψυχή 2. (στον τ. σύµψυχος) αυτός που περιέχει ή 
περιλαµβάνει κάθε έµψυχο ον που βρίσκεται πάνω του ή εξαρτάται 
από αυτόν ΣΥΝ. αύτανδρος. — σύψυχα επίρρ. 

σφαγάρι κ. σφαγάδι (το) {σφαγαρ-ιού | -ιών} 1. ζώο που προορίζεται 
για σφαγή: µαρκάρουν µε κόκκινο χρώµα τα -, για να τα ξεχωρίζουν 
από τα άλλα ΣΥΝ. σφάγιο 2. το κρέας που προέρχεται από 
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σφαγµένο ζώο ΣΥΝ. σφάγιο. 
[ΕΤΥΜ. < θ.σφαγ- (τού ρ. σφάζω, πβ. κ. σφαγ-ή) + παραγ. επίθηµα -άδι 
/ -άρι)π^. κ. µοιρ-άδι, κλων-άρί)]. 

σφαγέας (ο) {σφαγ-είς, -έων} 1. αυτός που έχει ως επάγγελµα το 
σφάξιµο ζώων, τα οποία προορίζονται για τροφή ΣΥΝ. (καθηµ.) χασά-
πης, (λαϊκ.) µακελλάρης 2. (µτφ.) αυτός που διαπράττει οµαδικούς 
φόνους (σε περίοδο πολέµου): ~ αµάχων | των λαών ΣΥΝ. χασάπης, 
µακελλάρης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφαγεύς < σφαγή (βλ.λ.)]. 

σφαγείο (το) [αρχ.] 1. η ειδικά διαµορφωµένη εγκατάσταση ή γενι-
κότ. ο χώρος στον οποίο σφάζονται ζώα που προωθούνται για κατα-
νάλωση: υγειονοµικό | βιοµηχανικό ~ 2. (συνεκδ.) η θανάτωση πολλών 
ανθρώπων ταυτόχρονα ΣΥΝ. µακελλειό, σφαγή 3. (µτφ.) το κατάστη-
µα µε πολύ υψηλές τιµές· (γενικότ.) σε φράσεις που δηλώνουν πολύ 
υψηλές τιµές: οι τιµές εκεί είναι ~ || λαχανικά αγοράζω ano τη λαϊκή- 
τα µανάβικα είναι - ΣΥΝ. φαρµακείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

σφαγή (η) 1. το να θανατώνεται (κάτι/κάποιος) µε αιχµηρό αντικεί-
µενο ΣΥΝ. σφάξιµο 2. η θανάτωση ζώου, το κρέας τού οποίου προορί-
ζεται για κατανάλωση: η ~ τού αµνού το Πάσχα ΣΥΝ. σφάξιµο· ΦΡ. 
ως πρόβατον επί σ<ραγήν | σαν πρόβατο στη σφαγή (ώς πρόβατον 
επί σφαγήν, Π.∆. Ησαΐας 53,7) (µτφ.) για κάποιον που οδηγείται (από 
άλλους) σε βέβαιη καταστροφή, χωρίς να το γνωρίζει ή να το κατα-
λαβαίνει ή χωρίς να διαµαρτύρεται 3. (εκφραστ.) η µαζική θανάτωση, 
συνήθ. άµαχου πληθυσµού: η ~ των Κούρδων | των Ποντίων | των 
Αρµενίων από τους Τούρκους || η ~ των νηπίων από τον Ηρώδη ΣΥΝ. 
µακελλειό 4. (µτφ.) (α) (στα οµαδικά αθλήµατα) η βαριά ήττα που 
προέρχεται από άδικες, µεροληπτικές αποφάσεις τού διαιτητή: ~ τού 
Άρη στον εκτός έδρας αγώνα του µε τη Ρεάλ ΣΥΝ. µακελλειό (β) (σε 
διαγωνισµό) η απόρριψη µεγάλου αριθµού διαγωνιζοµένων ή η πολύ 
χαµηλή βαθµολόγηση τους: ~ στα µαθηµατικά: το 60% των υποψη-
φίων έγραψαν κάτω από τη βάση! (γ) ο έντονος ανταγωνισµός για 
την επικράτηση: «~ γίνεται στην κορυφή τής βαθµολογίας τού πρω-
ταθλήµατος» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < σφάζω (< *σφάγ-_/ω), βλ.λ.]. 

σφαγιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {σφαγίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα, µτχ. σφα-
γιασθείς, -είσα, -έν), -µένος} 1. θανατώνω µε αιχµηρό αντικείµενο: 
(κυρ. µεσοπαθ.) τα άρρωστα ζώα σφαγιάστηκαν ΣΥΝ. σφάζω, σκοτώ-
νω 2. (ειδικότ.) σκοτώνω (ζώο ή άνθρωπο) σε θυσία για τους θεούς: 
βρέθηκαν πινακίδες όπου απαριθµούνται τα σφαγιασµένα ζώα στο 
ιερό τού θεού ΣΥΝ. θυσιάζω, σφάζω 3. (εκφραστ.-µτφ.) σκοτώνω, φο-
νεύω (πλήθος ανθρώπων) 4. καταπατώ βάναυσα: «το καθεστώς σφα-
γιάζει ανελέητα τα δικαιώµατα των πολιτών» (εφηµ.). — σφαγια-
σµός (ο) [αρχ.], σφαγιαστής (ο) [1897], σφαγιαστικός. -ή, -ό [1895]. 

σφαγιατικα (τα) (λαϊκ.) τα χρήµατα που παίρνει ο σφαγέας, για να 
σφάξει ζώο άλλου. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σφαγ- (βλ. λ. σφαγή) + παραγ. επίθηµα -ιάτικος (πβ. κ. 
µην-ιάτικος)]. 

σφάγιο (το) [σφαγί-ου | -ων} 1. ζώο που προσφέρεται ως θυσία στους 
θεούς: στη µέση τής ποµπής προχωρούσαν τα ~: πρόβατα και βόδια 
2. (στην τεχνολογία τροφίµων) (α) ζώο που προορίζεται να σφαχτεί: 
πάχυνση σφαγίων (β) ζώο που έχει σφαχτεί και ετοιµαστεί για κατα-
νάλωση: ποιοτική ταξινόµηση σφαγίων ΣΥΝ. σφαγάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφάγιον, υποκ. τού ουσ. σφαγή]. 

σφαδάζω ρ. αµετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} κάνω σπασµωδικές κι-
νήσεις, κυρ. λόγω ισχυρού πόνου ή τραύµατος: ~ από τον πόνο || - στο 
έδαφος αιµόφυρτος ΣΥΝ. σπαρταρώ. — σφαδασµός (ο) [αρχ.], σφα-
δαστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. όρ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < θ. σφαδ- (µε επίθηµα 
-άζω) < *sphnd-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sp(h)e(n)d- «σπαράζω, 
σπαρταρώ», πβ. σανσκρ. spandatë «σπαρταρά, εκσφενδονίζει», µέσ. 
άνω γερµ. spat «σπασµός», ολλ. spat κ.ά. Αν αυτή η εκδοχή θεωρηθεί 
σωστή, τότε το ρ. εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια των οµορρ. 
σφενδ-όνη, σφόνδ-υλος, σφοδ-ρός (βλ.λ.)]. 

σφάζω ρ. µετβ. (έσφαξα, σφά-χτηκα (λόγ. εσφάγην, -ης, -η...), -γµένος} 
1. σκοτώνω µε αιχµηρό αντικείµενο: ~ το αρνί για το Πάσχα || (συχνά 
εκφραστ.) έσφαξε τη γυναίκα του µε το χασαποµάχαιρο- ΦΡ. (µτφ.) 
(α) σφάζω µε το βαµβάκι | µπαµπάκι κρίνω αυστηρά, κατακρίνω κά 
ποιον ή καταφέρω πλήγµατα εναντίον του, χωρίς να δείχνω εχθρική 
διάθεση, µε κοµψό ή ήπιο τρόπο: στη βιβλιοκριτική του, τον σφάζει 
µε το βαµβάκι || ο διαιτητής µας έσφαξε µε το µπαµπάκι (β) σφάξε 
µε, αγά µου, ν' αγιάσω βλ. λ. αγιάζω 2. (εκφραστ.) φονεύω (πλήθος 
ανθρώπων): αφού κατέλαβαν την πόλη, έσφαξαν όλους τους άντρες 
και πούλησαν σκλάβους τα γυναικόπαιδα 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον) 
να υποφέρει, να πονά: τον έσφαξε µε τη µατιά της | µε τα λόγια της 
|| µε σφάζει ένας πόνος στο στέρνο ΣΥΝ. πληγώνω- ΦΡ. (α) πού σε πο- 
νεί και πού σε σφάζει βλ. λ. πονώ (β) (εµφατ.-ειρων.) δεν σφάξανε! 
αποκλείεται να γίνει (κάτι)· για εµφατική άρνηση, απόρριψη: Να κά 
νω εγώ τη δουλειά που έπρεπε να έχουν κάνει άλλοι; ~! Κορόιδο µε 
περάσανε; 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *σφάγ-}ω, µε πιθ. αρχική σηµ. «αποκεφαλίζω», αγν. ετύ-
µου, ίσως ανάγεται σε αµάρτυρο ριζικό ουσ. *σφάξ. ∆εν τεκµηριώνε-
ται επαρκώς καµία σύνδεση µε άλλες I.E. γλώσσες, όπως λ.χ. µε το 
αρµ. spananem «σκοτώνω», ενώ δεν θα µπορούσε να αποκλειστεί εν-
δεχόµενη συσχέτιση µε το αρχ. φάσγανον (αν < *σφάγ-ανον, βλ.λ.)]. 
σφαίρα (η) {σφαιρών} 1. ΓΕΩΜ. στερεό σχήµα, κάθε σηµείο τής επι-
φάνειας τού οποίου απέχει την ίδια σταθερή απόσταση (ακτίνα τής 
σφαίρας) από ένα σταθερό σηµείο στο εσωτερικό του, το κέντρο του 
2. (γενικότ.) οποιοδήποτε σώµα έχει στρογγυλό σχήµα, δηλ. µοιάζει 
µε το παραπάνω στερεό: στη θέση τού κεφαλιού το γλυπτό είχε µια 

τσιµεντένια - || η κρυστάλλινη ~ τής µάγισσας· ΦΡ. (α) υδρόγειος 
σφαίρα βλ. λ. υδρόγειος (β) ουράνια σφαίρα βλ. λ. ουράνιος 3. ΑΘΛ. (α) 
(λόγ.) η µπάλα (β) µεταλλικό όργανο σε στρογγυλό σχήµα, σε µέγεθος 
που να χωρά στο χέρι, η ρίψη τού οποίου αποτελεί ιδιαίτερο άθληµα 
(γ) (συνεκδ.) το άθληµα κατά το οποίο οι αθλητές συναγωνίζονται 
ποιος θα ρίξει µακρύτερα το παραπάνω όργανο: πρωταθλητής στη ~ 
ΣΥΝ. σφαιροβολία · 4. (α) το βλήµα φορητού πυροβόλου όπλου µε 
κάννη µικρού διαµετρήµατος, το οποίο συνήθ. έχει µήκος µεγαλύτερο 
από το πλάτος του και άκρη στρογγυλεµένη ή αιχµηρή: η ~ καρ-
φώθηκε στον αυχένα του | βρήκε | πέτυχε τον αυχένα του || αδέσποτη 
~· ΦΡ. (οικ.) ούτε µε σφαίρες µε κανέναν τρόπο: ~ δεν θα πήγαινα εκεί 
ΣΥΝ. µε τίποτα, (λόγ.) επ' ουδενί (β) (ως επίρρ.) πάρα πολύ γρήγορα: 
έφυγε ~, για να τους προλάβει 5. (µτφ.) ο χώρος στον οποίο δρα ή 
εκτείνεται (κάτι): αυτά που µου λες ανήκουν στη - τής φαντασίας || 
αυτά δεν ανήκουν στη ~ τού επιστητού || η ~ τής επιστήµης | τού ∆ι-
καίου- ΦΡ. (µτφ.) σφαίρα επιρροής ο γεωπολιτικός χώρος που βρί-
σκεται υπό την πολιτική, οικονοµική ή πολιτισµική επίδραση ισχυρής 
χώρας: οι Η.Π.Α. επεκτείνουν τη ~ τους στις πρώην κοµουνιστικές χώ-
ρες ΣΥΝ. ζώνη επιρροής. — (υποκ.) σφαιρούλα (η) κ. (λόγ.) σφαιρίδιο 
(το) [µεσν.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφαίρα, αρχική σηµ. «µπάλα, οτιδήποτε σφαιρικού 
σχήµατος (λ.χ. η Γη)», < *σφάρ-}α (µε επένθεση, πβ. κ. µοίρα) < 
*sphr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sp(h)er- «πηδώ, τινάζω, σπαρταρώ» 
(για το οποίο βλ. λ. σπαρταρώ). Η ετυµολογία αυτή οδηγεί σε σύνδε-
ση µε τις λ. σπαίρω, σφύρα, σφυρόν (βλ.λ.), η δε εναλλαγή των συ-
µπλεγµάτων σπ-1 σφ- πρέπει µάλλον να αποδοθεί σε εκφραστ. λό-
γους. Η σηµ. «βλήµα όπλου» είναι απόδ. τού γαλλ. balle, ενώ µετάφρ. 
δάνειο αποτελεί η φρ. σφαίρα επιρροής (< αγγλ. sphere of influence)]. 

σφαιράτος, -η, -ο (λαϊκ.) πολύ γρήγορος ΣΥΝ. βολίδα· µόνο στη ΦΡ. 
έφυγε σφαιράτος έφυγε ταχύτατα, σαν σφαίρα. [ΕΤΥΜ, < σφαίρα + 
παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος]. 

σφαιρίδιο (το) [µεσν.] {σφαιριδί-ου | -ων) (λογ.) 1. µικρή σφαίρα 2. 
καθένα από τα µικρά βλήµατα που χρησιµοποιούνται στα κυνηγετι-
κά όπλα και συνήθ. είναι κατασκευασµένα από µολύβι ΣΥΝ. σκάγι 3. 
η µολύβδινη ψήφος στρογγυλού σχήµατος και µικρού µεγέθους, που 
χρησιµοποιόταν πριν από την καθιέρωση τού ψηφοδελτίου 4. ΜΗΧΑΝ. 
µικρή χαλύβδινη σφαίρα που χρησιµοποιείται στο εσωτερικό των 
ρουλεµάν, για να ελαττώνει τις τριβές · 5. ΖΩΟΛ. σωµάτιο στο κέλυ-
φος των αχινών που λειτουργεί ως αισθητήριο και ισορροπιστικό όρ-
γανο. 

σφαιρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει το σχήµα τής σφαίρας, που 
κάθε σηµείο τής επιφάνειας του απέχει εξίσου από το κέντρο του: ~ 
σώµα | σχήµα ΣΥΝ. σφαιροειδής, στρογγυλός 2. ΜΑθ. αυτός που σχε-
τίζεται µε τη σφαίρα: ~ επιφάνεια | ακτίνα | τριγωνοµετρία | γεωµε-
τρία | τµήµα | δακτύλιος | διαβήτης | όνυχας 3. (µτφ.) αυτός που κα-
λύπτει ένα αντικείµενο ή θέµα από κάθε οπτική γωνία, που ασχολεί-
ται µε όλες του τις διαστάσεις: το ζήτηµα χρειάζεται ~ αντιµετώπιση 
|| έχει - αντίληψη | εικόνα τού προβλήµατος ΣΥΝ. ολόπλευρος. — 
σφαιρικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., σφαιρικότητα (η) [1825]. 

σφαιρίνη (η) {σφαιρινών} ΙΑΤΡ. σφαιρική πρωτεΐνη που αποτελεί συ-
στατικό τής µυοσφαιρίνης και τής αιµοσφαιρίνης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. globin]. 

σφαιριστήριο (το) [1853] {σφαιριστηρί-ου | -ων} (επίσ.) 1. το µπι-
λιάρδο (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) αίθουσα, λέσχη ή κατάστηµα στο οποίο 
υπάρχουν τραπέζια για µπιλιάρδο, ποδοσφαιράκια ή/και ηλεκ-
τρονικά παιχνίδια. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σφαιριστήριον «γήπεδο µπάλας» < αρχ. σφαιρίζω (< 
σφαίρα) + παραγ. επίθηµα -τήριον (πβ. κ. καθαρισ-τήριον). Με τη 
σηµερινή της σηµ. η λ. αποτελεί απόδ. τού ιταλ. biliardo (βλ. κ. µπι-
λιάρδο)]. 

σφαιριστής (ο), σφαιρίστρια (η) {σφαιριστριών} ο παίκτης | η παί-
κτρια τού µπιλιάρδου. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που παίζει µπάλα», < αρχ. σφαιρί-
ζω < σφαίρα]. 

σφαιροβολία (η) [1895] (χωρ. πληθ.) ΑΘΛ. άθληµα κατά το οποίο οι 
αθλητές συναγωνίζονται ποιος θα πετάξει πιο µακριά σιδερένια 
σφαίρα στο µέγεθος τής παλάµης. — σφαιροβόλος (ο/η) [1869]. 

σφαιροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σφαιροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα σφαίρας, που κάθε σηµείο τής επιφάνειας του 
απέχει εξίσου από το κέντρο του: ~ σώµα | σχήµα | απόληξη ΣΥΝ. 
σφαιρικός, στρογγυλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

-σφαιρος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν όπλο που παίρνει ορισµένο αριθµό σφαιρών: εξάσφαιρο περί-
στροφο. 

σφάκα (η) (σφακών} (λαϊκ.) η φασκοµηλιά. [ΕΤΥΜ < αρχ\ 
σφάκος, αγν. ετύµου. Βλ. κ. φασκοµηλιά]. 

σφακελισµος (ο) ΓΕΩΠ. νόσος των αµπελιών και ορισµένων άλλων 
φυτών, η οποία εκδηλώνεται µε τη σήψη τής ρίζας και το κιτρίνισµα 
των φύλλων και καταλήγει στον θάνατο τού φυτού. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
σφακελίζω < σφάκελος «γαγγραινώδης ιστός, σήψη», τεχν. όρ., µε 
επίθηµα -έλος (πβ. κ. πύ-ελος, σκόπ-ελος, φάκ-ελος), αγν. ετύµου]. 

Σφακιά (τα) (Σφακίων) περιοχή τής Ν∆. Κρήτης στον νοµό Χανίων 
στο Λιβυκό Πέλαγος- οι κάτοικοι της προσέφεραν σηµαντικές υπηρε-
σίες κατά τη διάρκεια τού Αγώνα τού 1821 και των κρητικών επανα-
στάσεων. — Σφακιανός (ο), Σφακιανή (η), σφακιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. σφάκος «φασκοµηλιά», ενώ δεν είναι 
πιθ. η σύνδεση µε την πόλη Σφαξ (< αραβ. Safäqs) τής Τυνησίας]. 

Σφακτηρία (η) νησί στις Ν∆. ακτές τής Πελοποννήσου απέναντι από 
την Πύλο, γνωστή από τη ναυµαχία µεταξύ των Τούρκων και των 



σφαλάγγι 1721 σφήκα 
 

Αγγλων, Γάλλων και Ρώσων (1827). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που προέρχεται από το ρ. σφάζω (πβ. σφάκ- 
της)]· 

σφαλάγγι (το) {σφαλαγγ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος δηλητηριώδους αράχνης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φαλάγγιον (βλ.λ.), µε ανάπτυξη σ-]. 

σφαλαγγουδια (η) (διαλεκτ.) 1. ο ιστός τής αράχνης 2. (συνεκδ.) η αράχνη. 
[ΕΤΥΜ. < σφαλαγγούδι < σφαλάγγι (< φαλάγγι, µε ανάπτυξη σ- προ-θεµ.) + 
υποκ. επίθηµα -ούδι (πβ. κ. σχολειαρ-ούδι)]. 

σφαλερός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι σωστός: έχει ~ αντίληψη για το όλο θέµα || ~ 
κρίση ΣΥΝ. εσφαλµένος, λανθασµένος ANT. σωστός, ορθός. — σφαλερ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., σφαλερότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < σφάλλω (αόρ. ε-σφαλ-α) + 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. καρπ-ερός, τροµ-ερός]. 

σφαλιάρα (η) (δυσχρ. σφαλιάρων} 1. χτύπηµα στο πρόσωπο ή στον σβέρκο µε 
την παλάµη τού χεριού: (οικ.) θα σε πλακώσω στις ~, αν µε ξανακοροϊδέψεις! 
|| αν ξαναπεί κουταµάρα, θα του ρίξω ~ || έφαγε µια ~ που τη θυµάται ακόµη! 2. 
(µτφ.) αποτυχία, δυσάρεστη έκβαση: έχει φάει πολλές ~ στη ζωή του. — 
(υποκ.) σφαλιαρίτσα (η). [ΕΤΥΜ, < ιταλ. sfaglio «ξαφνικό πήδηµα (ζώου) - 
σκάρτο χαρτί (όρ. χαρτοπαιγνίου)» + επίθηµα -άρα (πβ. κ. τροµ-άρά). Το ιταλ. 
sfaglio < ρ. (s)fagliare < faglia «σφάλµα, λάθος» < µτγν. λατ. fallia < fallire, 
µτγν. τ. τού λατ. fallere «σφάλλω, λαθεύω»]. 

αφάλιαρίζω ρ. µετβ. {σφαλιάρισα} δίνω (σε κάποιον) σφαλιάρα (βλ.λ.): 
σταµάτα να φωνάζεις, γιατί θα σε σφαλιαρίσω! 

σφαλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σφάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κλείνω µε τέτοιον τρόπο (κάτι), ώστε να µη µπορεί να ανοιχτεί ή να 
παραβιαστεί: να σφαλίσεις καλά το µαγαζί, µη µπουν τίποτα κλέφτες ΣΥΝ. 
κλειδώνω, αµπαρώνω ΑΝΤ. ανοίγω- ΦΡ. σφαλίζω τα µάτια µου πεθαίνω ♦ 2. 
(αµετβ.) κλείνω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορώ να ανοιχτώ ή να 
παραβιαστώ: σκεύρωσε η πόρτα και δεν σφαλίζει. Επίσης σφαλ(ν)ώ {-άς...}. — 
σφάλισµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ασφαλίζω < αρχ. ασφαλής. o τ. σφαλνώ προέρχεται από 
τον αόρ. τού ρ. σφαλώ | σφαλίζω µε την προσθήκη τού επιθήµατος -νώ, κατά 
το σχήµα θρήνησα - θρηνώ, κίνησα - κινώ κ.τ.ό. Το ρ. σφαλώ προέρχεται 
υποχωρητ. από το µεσν. σφαλίζω]. 

σφαλιστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που δεν είναι ανοιχτός, που δεν µπορεί κανείς 
να εισχωρήσει σε αυτόν ή να τον παραβιάσει: ~ πόρτα || (µτφ.) ~ βλέφαρα 
ΣΥΝ. κλειστός ΑΝΤ. ανοιχτός. — σφαλιστά επίρρ. 

σφάλλω ρ. αµετβ. {έσφαλ-α, -µένος} 1. κάνω λάθος: ~ στους υπολογισµούς µου | 
στις εκτιµήσεις µου || το να σφάλλει κανείς είναι ανθρώπινο ΣΥΝ. λαθεύω, 
αστοχώ, (οικ.) την πατάω 2. παραβιάζω ηθικό κανόνα, διαπράττω αδικία: 
Έσφαλα. Συγχώρησε µε! ΣΥΝ. αµαρτάνω 3. (η µτχ. εσφαλµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *σφάλ-_/ω, πιθ. < σφαλάς (που 
µαρτυρείται ως µτγν.), µε τη σηµ. «ποδοκάκκη, ξύλινος δίσκος µε δύο τρύπες, 
στις οποίες έκλειναν τα πόδια», οπότε το ρ. σφάλλω θα είχε αρχικώς την 
ενεργ. σηµ. «κάνω κάποιον να πέσει παγιδεύοντας τα πόδια του, πεδικλώνω». 
Το µτγν. σφαλός συνδ. πιθ. µε λετ. spals «λαβή, γροθιά», αρχ. γερµ. spuola (> 
γερµ. Spule «κουβαρίστρα, καρούλι») και ανάγεται ίσως στη συνε-σταλµ. 
βαθµ. *sphl- τού I.E. *(s)p(h)el- «σχίζω, διανοίγω». Το ρ. σφάλλω | -οµαι δεν 
συγχέεται ποτέ στην Αρχ. µε το συνώνυµο αµαρτάνω· ενώ το ρ. αµαρτάνω 
δηλώνει την (µέχρις ενός σηµείου) εκούσια διάπραξη λάθους, αστοχίας, το ρ. 
σφάλλω εµπεριέχει κυρ. την έννοια τής αιφνίδιας πτώσης λόγω απροσδόκητου 
εµποδίου]. 

σφάλλω ή σφάλλοµαι; Επειδή το αρχ. ρήµα σφάλλω σήµαινε «ρίχνω κάτω, 
κάνω κάποιον να πέσει», υποστηρίχθηκε νωρίς από γραµµατικούς 
φιλολόγους, όπως ο περίφηµος Κ. Κόντος, ότι είναι ορθότερο να 
χρησιµοποιούµε τον τ. σφάλλοµαι µε τη σηµ. τού «κάνω λάθος». Έτσι, 
ακούγεται συχνά από φιλολόγους και λογιότερους οµιλητές τής Ελληνικής 
να λέγεται «αν δεν σφάλλοµαι» ή «σφάλλεται όποιος νοµίζει ότι...». Και 
στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι, αφού η χρήση καθιέρωσε τελικά τον 
ενεργητικό τύπο αντί τού µέσου, µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί το σφάλλω 
«χωρίς ενοχές», φτάνει µόνο να γνωρίζει και να αναγνωρίζει ότι και η χρή-
ση τού σφάλλοµαι δεν είναι εσφαλµένη! Για τη χρήση τού σφάλλοµαι αντί 
τού σφάλλω συνηγορεί (µε τους γνωστούς του αφορισµούς) ο πολύς 
Κωνσταντίνος Κόντος (Γλωσσικαί Παρατηρήσεις, σ. 480): «'Αλλ' επειδή 
µυριόλεκτον µεν παρά τε τοις δοκίµοις και τοις άδοκίµοις εϊνε το παθητικον 
σφάλλοµαι και έσφάλην, παρά µόνοις δε τοις κακώς έλληνίζουσι τών 
µεταγενεστέρων παραλαµβάνεται ένίοτ' άντ' αύτου τό ενεργητικών, όπερ 
άείποτε µεν εν τη παλαιά γλώσση, συνήθως δ' εν τη παρηκµακυία εµφαίνει 
άνέργειον, πάς τις, νοµίζοµεν, πείθεται ότι τοΓς πεπαιδευµένοις αρµόζει νά 
λέγωσι σφάλλοµαι και έσφάλην εκκλίνοντες το σφάλλω και έσφαλα». 

σφάλµα (το) {σφάλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί εσφαλµένο, που δεν γίνεται 
σωστά: διαπράττω | πέφτω | υποπίπτω σε ~ || το ~ είναι δικό σου και όχι δικό 
µου! || σοβαρό | στρατηγικό | πολιτικό | θανάσιµο | γλωσσικό | γραµµατικό | 
συντακτικό | ορθογραφικό | µαθηµατικό ~ || αναγνωρίζω | διορθώνω το ~ µου 
|| παρουσιάστηκε ~ κατά τη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο ΣΥΝ. λάθος ΑΝΤ. σωστό 2. 
το να παραβιάζει κανείς ηθικό κανόνα: βαρύ | ηθικό | τροµερό ~ ΣΥΝ. 
αµαρτία, παράπτωµα 3. ΜΑΘ. η διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική τιµή και 
στην τιµή που προκύπτει ύστερα από εκτίµηση ή υπολογισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ασφαλής, λάθος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < σφάλλω (βλ.λ.)]. 
σφαλνώ ρ. → σφαλίζω 
σφάξιµο (το) {σφαξίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να σφάζει κανείς (κάτι/κάποιον): το 

~ τού αρνιού το Πάσχα ΣΥΝ. (λόγ.) σφαγή. [ΕΤΥΜ. < σφάζω, από το θ. τού 
αορ. έ-σφαξ-α, + παραγ. επίθηµα -ιµο (πβ. κ. τάξ-ιµο, κράξ-ιµο, παίξ-ιµο)]. 

σφαχταρι (το) {σφαχταρ-ιού | -ιών} ζώο που προορίζεται να σφαχτεί ή έχει ήδη 
σφαχτεί: κρέµασαν το ~ απ' το τσιγκέλι ΣΥΝ. σφάγιο, σφαχτό. [ΕΤΥΜ. < 
σφαχτός + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. θρεφτ-άρι]. 

σφάχτης (ο) 1. πρόσωπο που σφάζει ζώα σε σφαγείο ΣΥΝ. σφαγέας • 2. έντονος 
πόνος στα πλευρά, στη µέση ή την πλάτη: µ'έπιασε ένας ~ στην πλάτη και δεν 
µ'αφήνει. [ΙΤΥ_Μ < µτγν. σφάκτης < αρχ. σφάζω]. 

σφαχτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σφαχτεί ΣΥΝ. σφαγµένος 2. σφαχτό (το) (α) 
ζώο που έχει σφαχτεί και πρόκειται να καταναλωθεί το κρέας του: κρεµασµένο 
| ελεγµένο ~ ΣΥΝ. σφαχταρι, σφάγιο (β) ζώο που προορίζεται για σφαγή και 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφακτός < σφάζω]. 

σφένδαµνος (η) {σφενδάµν-ου | -ων, -ους} δέντρο ή θάµνος µε ανθεκτικό ξύλο 
που χρησιµοποιείται στην ξυλουργική και σε λεπτές κατασκευές· είδη του 
καλλιεργούνται και για τον χυµό τους, από τον οποίο εξάγεται ζάχαρη. Επίσης 
σφενδάµι κ. σφεντάµι (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., µε παραγ. επίθηµα -αµνός 
και άλλων φυτών (λ.χ. δίκτ-αµνον, όρόδ-αµνος, ράδ-αµνος), αβεβ. ετύµου, πιθ. 
προελλην. λ. αι-γαιακής αρχής. Από πολύ παλιά η λ. θεωρείται συνδεδεµένη 
σηµασιολογικά µε τη λ. σφενδόνη, µάλλον λόγω τού κυµατιστού φυλλώµατος 
τού φυτού. Κατ' άλλους όµως, ο µεσν. τ. άσφένδαµνος προέρχεται από το 
τοπωνύµιο "Ασπενδος (πβ. κ. δίκταµνον - τόπων. ∆ίκτη)]. 

σφενδόνη (η) {σπάν. σφενδονών} (λόγ.) 1. η σφεντόνα (βλ.λ.) 2. το κοίλωµα ή 
η υποδοχή στην οποία στερεώνεται η πέτρα τού δαχτυλιδιού 3. οι κερκίδες 
ενός σταδίου, που βρίσκονται στην κυρτή πλευρά του ΣΥΝ. πέταλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., µε επίθηµα -όνη (πβ. κ. άγχ-όνη, βελ-όνη, περ-όνή), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. δάνειο παραλλήλως προς το αντίστοιχο λατ. funda. Κατ' άλλη 
άποψη, η λ. ανάγεται στο I.E. *sp(h)e(n)d- «σπαράζω, σπαρταρώ» και, 
εποµένως, συνδ. µε τις λ. σφαδάζω, σφοδρός, σφόνδυλος (βλ.λ.). o τ. σφεντόνα 
διατηρεί την αρχ. προφορά τού συµπλέγµατος /nd/ (πβ. κ. ένδυω - ντύνω)]. 

σφενδονίζω [µτγν.] κ. (λαϊκ.) σφεντονίζω ρ. µετβ. {σφενδόνισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. ρίχνω (κάτι) µε σφεντόνα ΣΥΝ. εκσφενδονίζω 2. (συνεκδ.) ρίχνω 
(κάτι) µακριά µε δύναµη ΣΥΝ. εκσφενδονίζω. — σφεν-δόνισµα (το). 

σφεντάµι (το) →■ σφένδαµνος 
σφεντόνα (η) {σπάν. σφεντόνων} όργανο που λειτουργεί ως όπλο ή ως παιχνίδι 

και είναι κατασκευασµένο: (α) από διχαλωτό ξύλο, στο οποίο στερεώνεται 
ελαστικό υλικό, όπως λάστιχο, το οποίο, όταν το τεντώνει και το αφήνει 
απότοµα ο χρήστης, εκτοξεύει µακριά την πέτρα ή το βλήµα που έχει στο 
κύρτωµα του (β) από λουρί, σχοινί ή δέρµα, τού οποίου τα δύο άκρα 
ενώνονται και στη µέση του τοποθετείται η πέτρα ή άλλου είδους βλήµα και 
το οποίο ο χρήστης γυρνά περιστροφικά µε ταχύτητα έτσι, ώστε να 
κατευθύνει το βλήµα εκεί όπου θέλει µε τη φυγόκεντρο δύναµη ΣΥΝ. 
σφενδόνη· ΦΡ. φεύγω σφεντόνα φεύγω πολύ βιαστικά ή ορµητικά ΣΥΝ. φεύγω 
σφαίρα, φεύγω καρφί. — σφεντονιά (η). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. σφενδόνη]. 

σφερδούκλι (το) → σπερδούκλι 
σφετερίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σφετερίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} επιδιώκω να 
αποκτήσω ή κάνω (κάτι που δεν µου ανήκει) δικό µου µε αθέµιτο τρόπο: ~ τον 
θρόνο | τον τίτλο ΣΥΝ. αρπάζω, οικειοποιούµαι. — σφετερισµός (ο) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σφέτερος, κτητ. αντων. «δικός του)ς)» 
(σπανιότ. για το ά και β' πρόσ.). Το αρχ. σφέ-τερος (µε επίθηµα -τερος, πβ. κ. 
ήµέ-τε-ρος, ούδέ-τερος, ε-τερος) ανάγεται στο θ. σφε- τού πληθ. σφεϊς, σφών, 
σφϊσι(ν), σφάς «αυτοί, -ές», που αντιστοιχεί στον σπάνιο εν. ου (γεν.), οί(δοτ.(, ε 
(αιτ.). Ως αρχικό θα πρέπει να θεωρήσουµε το θ. σφι- (τής δοτ. πληθ.), που 
προέρχεται από I.E. *se- (παράλλ. τού θ. *sewe- | *swe-) και την κατάλ. τής 
οργανικής πτώσης -φι. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή, η αντων. σφεΐς συνδ. µε 
λατ. sibi, se, αρχ. γερµ. sih (> γερµ. sich), αλβ. ve-të «ο ίδιος» (< *swe-ti), αρχ. 
σλαβ. svojï κ.ά.]. σφετεριστής (ο) [αρχ.], σφετερίστρια (η) {σφετεριστριών} 
πρόσωπο που κάνει (κάτι) δικό του µε αθέµιτο τρόπο: ~ τού θρόνου. — 
σφετεριστικός, -ή, -ό [1894]. σφήκα (η) (σφηκών} έντοµο που µοιάζει πολύ µε 
τη µέλισσα, φέρει δηλητηριώδες κεντρί, τού οποίου το τσίµπηµα είναι πολύ 
οδυνηρό, ζει σε κοινωνίες ή µόνο του και έχει χαρακτηριστικές µαύρες και κί-
τρινες ραβδώσεις στην κοιλιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφήξ, 
σφηκός, µε επίθηµα -ηξ και άλλων λ. που δηλώνουν έντοµα (πβ. µύρµ-ηξ, σκώλ-
ηξ), αβεβ. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί οι εξής υποθέσεις: (α) Η λ. σφ^ξ συνδ. µε 
τη λ. σφήν (βλ. κ. σφήνα), άποψη ισχυρή σηµασιολογικώς, αλλά µε 
µορφολογικά κενά (β) Η λ. συνδ. µε το αρχ. σφάκελος (βλ. λ. σφακελισµός), 
εξαιτίας τού σχήµατος τού εντόµου, άποψη χωρίς ισχυρά επιχειρήµατα (γ) Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. συνδ. µε το ουσ. ψήν «είδος εντόµου», αλλά 
θεωρείται εξαιρετικά δυσχερής η µετάθεση συµφώνων που προϋποτίθεται (δ) Η 
παλαιά υποθ. περί συνδέσεως µε το αντίστοιχο λατ. vespa θα προϋπέθετε 
µεταβολή *Ροσφάξ > *όσφήξ > ό σφήξ (µε εσφαλµ. χωρισµό τού αρχικού ό-, 
που θεωρήθηκε άρθρο), πράγµα που δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς τα άρθρα δεν 
παίζουν ρόλο στις ετυµ. των αρχ. λ.]. 



σφηκοφωλιά 1722 σφοδρός 
 

σφηκοφωλιά (η) 1. η φωλιά που κατασκευάζουν οι σφήκες από λά-
σπη 2. (µτφ.) συγκέντρωση ή οµάδα επικίνδυνων ή/και πονηρών αν-
θρώπων. 

σφήνα (η) {σφηνών} 1. µεταλλικό ή ξύλινο εργαλείο σε σχήµα πρί-
σµατος, µε αιχµηρή και πλατιά τη µία πλευρά του, το οποίο τοποθε-
τείται µε την αιχµηρή πλευρά του µέσα ή ανάµεσα σε σώµατα που 
πρέπει να διαχωριστούν και ωθείται µέσα µε την πίεση άλλου εργα-
λείου, όπως η βαριά ή το τσεκούρι: ~ υλοτόµου | µαραγκού | σιδη-
ρουργού 2. κάθε σώµα µε το παραπάνω σχήµα, που µπορεί να επιτε-
λέσει παρόµοια λειτουργία ή συγκρατεί άλλα σώµατα στη θέση τους: 
~ για τη στερέωση τής πόρτας | ατράκτου και τροχαλίας- (µτφ.) 3. οτι-
δήποτε παρεµβάλλεται και διακόπτει τη συνοχή ή τη συνέχεια ενός 
πράγµατος: η εισήγηση του µπήκε - στο προκαθορισµένο πρόγραµµα 
τού συνεδρίου || οι τηλεθεατές διαµαρτύρονται για τις διαφηµιστικές ~ 
που διακόπτουν τα προγράµµατα σε κρίσιµα σηµεία 4. (στην οδή-
γηση) απότοµη και χωρίς προειδοποίηση αλλαγή λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, ιδ. όταν υπάρχει αυξηµένη κίνηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφήν, -ηνός (ό) < *σφάν (µε αρχικό κοινό -Ö-), αβεβ. 
ετύµου. Η σύνδεση µε το αρχ. σπάθη (βλ.λ.), όπως και µε γερµ. λ. µε 
τη σηµ. «σχίζα, πελεκούδι», λ.χ. αρχ. γερµ. span (> γερµ. Span), αρχ. 
αγγλ. spön, παραµένει αµφίβολη]. 

σφηνάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρών διαστάσεων ποτήρι από το 
οποίο πίνει κανείς αλκοολούχο ποτό, καταπίνοντας το µονοµιάς 2. 
(συνεκδ.) το περιεχόµενο τού παραπάνω ποτηριού: ήπιε δέκα-βότκα | 
τεκίλα || κατέβαζε τα ~ ασταµάτητα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. shot]. 

σφηνοειδής, -ής, -ές {σφηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
το σχήµα τής σφήνας: ~ χόνδρος | κόλπος | οστά 2. ΓΛΩΣΣ. σφηνοειδής 
γραφή σύστηµα γραφής που χρησιµοποιήθηκε στη Μέση Ανατολή 
από τα τέλη τής 4ης χιλιετίας π.Χ. ώς την εποχή τού Χριστού· απο-
τελείται από γράµµατα που σχηµατίζονται από συνδυασµούς γραµ-
µών σε σχήµα σφήνας 3. ΑΝΑΤ. σφηνοειδές (το) ένα από τα οστά τού 
προσώπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σφήν, -νός (βλ. λ. σφήνα). Η σφηνοειδής γραφή εί-
ναι απόδ. τού γαλλ. écriture cunéiforme]. 

σφηνόλιθος (ο) {σφηνολίθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΙΤ. πέτρα σε σχήµα 
σφήνας που χρησιµεύει στην κατασκευή θόλων ή τόξων σε κτήρια. 
[ΕΤΥΜ; < σφήνα + λίθος]. 

σφηνώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σφήνω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
δεν µπορώ να κινηθώ, επειδή παγιδεύοµαι, εγκλωβίζοµαι σε πολύ 
στενό χώρο: το έµβολο σφήνωσε και δεν ανεβοκατεβαίνει || σφήνωσε 
στον φράχτη και δεν µπορούσε να βγει 2. µαγγώνω: η πόρτα σφήνωσε 
και δεν ανοίγει ♦ (µετβ.) 3. στερεώνω µε σφήνα 4. τοποθετώ (κάτι) 
µέσα σε ένα σώµα ή ανάµεσα σε σώµατα- (µεσοπαθ. σφηνώνοµαι) 5. 
µαγγώνω, εγκλωβίζοµαι και δεν µπορώ να κινηθώ: πήγε να περάσει 
µέσα από ένα στενό άνοιγµα, αλλά επειδή ήταν χοντρός, σφηνώθηκε 
και δεν µπορούσε να βγει 6. (µτφ.) µπαίνω (κάπου) σαν σφήνα, υπάρ-
χω συνεχώς: του σφηνώθηκε η ιδέα να γίνει ηθοποιός || «είναι από 
κείνες τις πόλεις που σφηνώνονται στη µνήµη και δεν τις ξεχνάς ποτέ» 
(εφηµ.). — σφήνωση (η) [αρχ.] κ. σφήνωµα (το). [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
σφηνώ (-όω) < σφήν, -ηνός (βλ. λ. σφήνα)]. 

Σφίγγα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. τέρας, συνήθ. µε κεφάλι γυναίκας, σώµα λιο-
νταριού και φτερά: το αίνιγµα τής - λύθηκε από τον Οιδίποδα 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. κάθε αναπαράσταση τού παραπάνω τέρατος, συνήθ. µε σώ-
µα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου ή θεού: στην περίφηµη Σφίγγα 
τής Γκίζας απεικονίζεται το πρόσωπο τού Φαραώ 3. (µετωνυµ.) πρό-
σωπο που δεν αποκαλύπτει τις διαθέσεις ή τις προθέσεις του, που δη-
µιουργεί γύρω του µυστήριο: παρέµεινε ~ σε όλη τη διάρκεια τής συ-
ζήτησης- όσο κι αν τον βολιδοσκοπούσαµε, δεν καταφέραµε να µά-
θουµε τα σχέδια του ΣΥΝ. µυστηριώδης, κρυψίνους ΑΝΤ. ανοιχτό βι-
βλίο. Επίσης (αρχαιοπρ.) Σφιγξ (η) {Σφιγγ-ός, -α}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώ-
νυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Σφίγξ, -ιγγός (µε παράλλ. τ. Σφίξ και Φίξ, -ικός), που 
συνδέθηκε παρετυµολ. µε το ρ. σφίγγω και σε αυτό οφείλεται η πα-
ρουσία ερρίνου στον τ. Σφί-γ-ξ. Πρόκειται πιθ. για δάνειο αιγυπτ. 
προελ., µε αρχικούς τ. Σφίξ και Φίξ (πβ. κ. το αιγυπτ. τόπων. Φίκιον 
όρος)]. 

σφίγγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσφιξα, σφίχτηκα, σφιγµένος) ♦ (µετβ.) 1. 
περιβάλλω στενά (κάτι), ώστε να µη µπορεί να µετακινηθεί ή να 
απλωθεί, να πάψει να είναι χαλαρό: η ζώνη σφίγγει το παντελόνι στη 
µέση || οι πολιορκητές σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την πόλη ΣΥΝ. 
συσφίγγω· ΦΡ. (α) σφίγγω στην αγκαλιά µου αγκαλιάζω: έσφιξε στην 
αγκαλιά της τον γυιο της (β) σφίγγω το χέρι (i) χαιρετώ (κάποιον) διά 
χειραψίας: είπε «χαίρω πολύ» και µου έσφιξε το χέρι (ii) καταλήγω 
σε συµφωνία: έσφιξαν τα χέρια και η συµφωνία επισφραγίστηκε- 
(µτφ.) (γ) (καθηµ.) σφίγγω το ζωνάρι περιορίζω τα έξοδα µου, 
καταναλώνω λιγότερα (λόγω οικονοµικής στενότητας): «Θανάση, 
σφίξε κι άλλο το ζωνάρι» (τίτλος σατιρικής ταινίας) (δ) σφίγγω τα 
λουριά περιορίζω την ελευθερία, δεν αφήνω ελεύθερο: σφίξε λίγο τα 
λουριά τού γυιου σου, γιατί έχει αρχίσει να µη λογαριάζει κανέναν και 
τίποτα! ΣΥΝ. ελέγχω, περιορίζω ANT. αφήνω ελεύθερο (ε) σφίγγω την 
καρδιά µου περιορίζω τον συναισθηµατισµό µου, επιβάλλοµαι στα 
συναισθήµατα µου: σφίξε την καρδιά σου και κάνε αυτό που πρέπει! 
ΣΥΝ. κάνω την καρδιά µου πέτρα (στ) σφίγγεται η καρδιά µου 
αισθάνοµαι έντονα (δυσάρεστα) συναισθήµατα: σφίγγεται η καρδιά 
σου, όταν τον βλέπεις σ' αυτή την κατάσταση ΣΥΝ. πιάνεται η καρδιά | 
η ψυχή µου 2. δένω γερά και σταθερά: ~ τα κορδόνια των παπουτσιών 
| τον σπάγκο γύρω από το δέµα ΑΝΤ. χαλαρώνω 3. περιβάλλω 
(κάποιον) τόσο στενά, ώστε να τον πιέζω, να του προκαλώ 
ενόχληση: πάχυνα και µε σφίγγει το παντελόνι || µε σφίγγουν τα και- 

νούργια µου παπούτσια ΣΥΝ. στενεύω, κόβω 4. κάνω (κάτι) σφριγηλό: 
κρέµα που σφίγγει τους χαλαρωµένους µηρούς ΣΥΝ. δένω ΑΝΤ. χαλα-
ρώνω 5. εφαρµόζω πολύ στερεά: σφίξε τη βρύση, να µη στάζει ΣΥΝ. 
κλείνω ΑΝΤ. χαλαρώνω, ανοίγω- ΦΡ. (α) σφίγγω τα χείλη (i) (κυριολ.) 
κάνω τα χείλη µου να πιέζουν το ένα το άλλο (ii) (µτφ.) καταβάλλω 
προσπάθεια να µην εκδηλωθώ, να µη φανερώσω τη δυσαρέσκεια ή 
την ενόχληση µου: έσφιξε τα χείλη και προσποιήθηκε ότι όλα πήγαι-
ναν καλά (β) σφίγγω τα δόντια βλ. λ. δόντι (γ) σφίγγω τη γροθιά λυ-
γίζω και κλείνω σφιχτά τα δάχτυλα στην παλάµη: οι εργάτες χαιρέ-
τισαν µε σφιγµένη γροθιά τον λόγο τού συνδικαλιστή 6. φέρνω (κά-
ποιον) σε δυσχερή θέση: τον έσφιξε η ανάγκη και βγήκε να γυρέψει 
δανεικά ΣΥΝ. πιέζω, αναγκάζω ♦ (αµετβ.) 7. γίνοµαι πολύ πιεστικός: 
σφίγγουν τα µέτρα | οι έλεγχοι || σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους πο-
λιορκουµένους ΣΥΝ. αυξάνοµαι ΑΝΤ. µειώνοµαι, χαλαρώνω- ΦΡ. σφίγ-
γουν τα πράγµατα δυσκολεύει η κατάσταση 8. (γενικότ.) γίνοµαι πιο 
έντονος, πιο έντονα αισθητός ΦΡ. (α) σφίγγουν οι ζέστες ανεβαίνει η 
θερµοκρασία: όταν σφίξουν οι ζέστες, θα φύγουµε για διακοπές (β) 
(σκωπτ.) και πού να σφίξουν οι ζέστες! για περιπτώσεις στις οποίες 
λέγονται ή πράττονται πράγµατα αλλοπρόσαλλα ή τρελά 9. γίνοµαι 
πιο πυκνός, παύω να είµαι χαλαρός: σφίγγει το ζελέ | το τσιµέντο 
ΣΥΝ. δένω ΑΝΤ. νερουλιάζω- (µεσοπαθ. σφίγγοµαι) 10. (καθηµ.) βρί-
σκοµαι σε δυσχερή, συνήθ. ως προς τα οικονοµικά, θέση: έχω σφιχτεί 
τώρα τελευταία και δεν ξέρω πού θα βρω λεφτά ΣΥΝ. πιέζοµαι, έχω 
δυσκολίες 11. καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια: τώρα τελευταία έχει 
σφιχτεί και η απόδοση του έχει βελτιωθεί ΣΥΝ. βάζω τα δυνατά µου 
ΑΝΤ. καταθέτω τα όπλα, παραιτούµαι 12. (οικ.) προσπαθώ να αφο-
δεύσω 13. (η µτχ. σφιγµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-[ΕΤΥΜ 
αρχ., εκφραστ. λ. µε έρρινο σύµφωνο, αγν. ετύµου]. 

σφιγκτήρας (ο) 1. ΑΝΑΤ. το σύνολο των µυών που έχουν το σχήµα 
δακτυλίου και µε το κλείσιµο τους συστέλλουν ή κλείνουν άλλα όρ-
γανα: ~ τού πυλωρού | τού πρωκτού | τής ουρήθρας · 2. εργαλείο µε 
το οποίο οι τεχνίτες συγκρατούν αντικείµενα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σφιγκτήρ, -ήρος < αρχ. σφίγγω + παραγ. επίθηµα -τήρ 
(πβ. κ. κρα-τήρ)]. 

σφιγµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σφιχτεί, που είναι δεµένος σφιχτά: 
~ ζώνη 2. αυτός που έχει περιστραφεί τόσο, ώστε δεν µπορεί να 
χαλαρώσει εύκολα: ~ στρόφιγγα βρύσης- (µτφ.) 3. (α) (για πρόσ.) αυ-
τός που ζει µε οικονοµικούς περιορισµούς, που δεν τα βγάζει εύκολα 
πέρα: είναι πολύ ~ αυτή την περίοδο (β) (για καταστάσεις) αυτός που 
περιέχει δυσκολίες και έλλειψη άνεσης: τα πράγµατα είναι ~ αυτή 
την περίοδο 4. αυτός που δεν είναι χαλαρός, που δεν αισθάνεται άνε-
τα: ήταν πολύ - στη συνέντευξη. — σφιγµένα επίρρ. 

σφίξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} µεγάλη και επείγουσα πίεση και η 
στενοχώρια που προκύπτει από αυτήν: δεν πάνε καλά οι δουλειές του 
κι έχει ~ τελευταία ΣΥΝ. ανάγκη, σφίξιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφίγξις < 
σφίγγω]. 

σφίξιµο (το) {σφιξίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να σφίγγει κανείς κάτι 
2. µεγάλη και επείγουσα πίεση: πλησιάζει η εξεταστική και άρχισαν 
τα σφιξίµατα για τους φοιτητές ΣΥΝ. ανάγκη, σφίξη 3. νευρικός πόνος 
σε όργανο τού σώµατος, που οφείλεται συνήθ. σε ψυχολογικές αι 
τίες, σε στενοχώρια κ.λπ.: νιώθω ~ στο στοµάχι | στην καρδιά | στον 
λαιµό | στο στήθος. 
[ΕΤΥΜ; Από το θ. τού αορ. έ-σφιξ-α (ρ. σφίγγω) και το παραγ. επίθηµα -
ιµο, πβ. κ. τρέξ-ιµο, σπρώξ-ιµο]. 

σφιχταγκαλιάζω ρ. µετβ. {σφιχταγκάλιασ-α, -τηκα, -µένος} αγκα-
λιάζω (κάποιον/κάτι) πολύ σφιχτά, συνήθ. ως ένδειξη τρυφερότητας ή 
προστατευτικότητας: τον σφιχταγκάλιασε και τον φίλησε || (κ. µεσο-
παθ.) έµειναν σφιχταγκαλιασµένοι για πολύ ώρα || (µτφ.) «οι πυκνο-
φυτεµένες δράκαινες σφιχταγκαλιάζονται µπλέκοντας τα κλαδιά τους» 
(εφηµ.). — σφιχταγκάλιασµα (το). 

σφιχτοδένω ρ. µετβ. {σφιχτόδε-σα, -θηκα, -µένος} 1. δένω πολύ γερά 
έτσι, ώστε να µη µπορεί να χαλαρώσει ή να λυθεί (κάποιος/κάτι): ~ 
κόµπο | σκοινί- (η µτχ. σφιχτοδεµένος, -η, -ο) 2. αυτός που διαθέτει 
εξαιρετικά σφριγηλό ή/και καλογυµνασµένο σώµα: ~ αθλητής | κο-
λυµβήτρια | µοντέλο ΑΝΤ. χαλαρός, πλαδαρός 3. (µτφ.) αυτός που έχει 
µεγάλη συνοχή: - οικογένεια | παρέα | τάξη ΑΝΤ. χαλαρός. 

σφιχτός, -ή, -ό 1. αυτός που περιβάλλει (κάτι) τόσο στενά, ώστε δεν 
το αφήνει να κινηθεί ελεύθερα ή/και να απλωθεί, όσο µπορεί: - ζώνη 
| φούστα | παπούτσια | κόµπος ΑΝΤ. χαλαρός 2. αυτός που είναι πολύ 
στενά εφαρµοσµένος: ~ βίδα ΣΥΝ. σφιγµένος ΑΝΤ. χαλαρωµένος 
3. (α) αυτός που έχει µεγάλη πυκνότητα : ~ αβγό | σάλτσα | ζύµη ι 
µπεσαµέλ ΣΥΝ. πηχτός, κρουστός ΑΝΤ. αραιός (β) (µτφ.) αυτός που δεν 
είναι καθόλου χαλαρός: ~ κορµί | πόδια | µπράτσα ΣΥΝ. σφιχτοδεµέ 
νος ΑΝΤ. πλαδαρός 4. (µτφ.) αυτός που αποφεύγει τις δαπάνες: αυτό 
τον καιρό πρέπει να είµαστε λίγο ~, γιατί αλλιώς δεν θα τα βγάλου 
µε πέρα || ~ οικονοµική πολιτική ΣΥΝ. (λόγ.) φειδωλός ΑΝΤ. ανοιχτοχέ- 
ρης, σπάταλος. — (υποκ.) σφιχτούτσικος, -η, -ο, σφιχτά επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σφικτός < µτγν. σφιγκτός < αρχ. σφίγγω]. 

σφιχτοχέρης (ο) {σφιχτοχέρηδες}, σφιχτοχερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που δεν θέλει να ξοδεύει χρήµατα ΣΥΝ. σφιχτός, τσιγ-γούνης 
ΑΝΤ. ανοιχτοχέρης, σπάταλος. — σφιχτοχεριά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τσιγγούνης. 

σφόδρα επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό: ~ ερω-
τευµένος ΣΥΝ. υπερβολικά, σφοδρά ΑΝτ. ελάχιστα. 

σφοδρός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από πολύ µεγάλη ορµή και 
ένταση: ~ κακοκαιρία | άνεµος | θαλασσοταραχή | έρωτας | πάθος | 
µίσος | επιθυµία | επίθεση | ανταγωνισµός | κριτική || ~ σύγκρουση 
αυτοκινήτων || ~ συγκρούσεις µεταξύ ανταρτών και στρατού ΣΥΝ. 
ορµητικός ΑΝΤ. µαλακός, ήπιος.   — σφοδρ-ά | -ώς [αρχ.] 
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επίρρ., σφοδρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπαρταριστός - ορµητικός», < θ. σφοδ- (µε 
επίθηµα -ρός), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sp(h)e(n)d- «σπαράζω, σπαρ-
ταρώ», που συνδ. µε τα οµόρρ. σφαδ-άζω, σφενδ-όνη, σφόνδ-υλος 
(βλ.λ.)]. 

σφολιάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χοντρό φύλλο ζύµης που, όταν ψηθεί, 
χωρίζεται σε πολλά λεπτά φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sfogliata < ρ. sfogliare «ξεφυλλίζω» < µτγν. λατ. 
exfoliare < ex- «εκ- | εξ→ + -follare < λατ. folium «φύλλο»]. 

σφόνδυλος (ο) → σπόνδυλος 
σφοντύλι (το) {σφοντυλ-ιού | -ιών) µικρό στρογγυλό όργανο µε τρύπα 

στη µέση, όπου στερεώνεται και περιστρέφεται το αδράχτι για το 
ξάσιµο των µαλλιών ΦΡ. (µτφ.) µου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι (i) ζα-
λίζοµαι ύστερα από δυνατό χτύπηµα: η πέτρα τον βρήκε στο κεφάλι 
και του 'ρθε ο ουρανός σφοντύλι ΣΥΝ. µου ήρθε κεραµίδα | νταµπλάς 
(ii) ζαλίζοµαι ύστερα από αναπάντεχο, βαρύ πλήγµα: µόλις είδε τον 
λογαριασµό, του ήρθε ο ουρανός σφοντύλι ΣΥΝ. του ήρθε νταµπλάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφονδύλιον (µε διατήρηση τής αρχ. προφοράς τού συ-
µπλέγµατος /nd/, πβ. κ. σφενδόνη - σφεντόνα), υποκ. τού ουσ. σφόν-
δυλος (βλ. λ. σπόνδυλος)]. 

σφορτσάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. δυναµική ένδειξη, κατά την οποία µια µε-
µονωµένη νότα ή συγχορδία ενός µουσικού κοµµατιού πρέπει να 
παιχτεί τονισµένα, δυνατά, ξεχωρίζοντας από τη δυναµική των φθόγ-
γων που την περιβάλλουν. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sforzando < ρ. sforzare «δυναµώνω, φορτσάρω» < s-
(< λατ. ex-) + forzare, βλ. λ. φορτσάρω]. 

σφουγγαράδικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την αλιεία 
σφουγγαριών ΣΥΝ. σπογγαλιευτικός 2. σφουγγαράδικο (το) πλοιάριο 
που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την αλιεία σφουγγαριών 
ΣΥΝ. σπογγαλιευτικό (βλ. κ. σπογγαλιευτικός). [ΕΤΥΜ. Από τον 
πληθ. σφουγγαράδες (τής λ. σφουγγαράς) και το πα-ραγ. επίθηµα -
ικος]. 

σφουγγαράς (ο) {σφουγγαράδες} 1. ο δύτης που ειδικεύεται στη 
συλλογή σφουγγαριών ΣΥΝ. σπογγαλιεύς 2. ο έµπορος που πουλά 
σφουγγάρια. 

σφουγγάρι (το) {σφουγγαρ-ιού | -ιών} 1. µαλακή µάζα από ζωόφυτα 
τής θάλασσας, τα οποία ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είναι 
κατάλληλα για οικιακή χρήση: ~ για το µπάνιο | για τον πίνακα ΣΥΝ. 
σπόγγος 2. (συνεκδ.) πλαστικό σώµα που έχει πόρους και παρουσιά-
ζει παρόµοιες ιδιότητες µε αυτές τού φυσικού σφουγγαριού: ~ για τα 
πιάτα | για την καθαριότητα | για το µακιγιάζ- ΦΡ. (α) ρουφά σαν 
σφουγγάρι είναι πολύ απορροφητικός (β) πίνω σαν σφουγγάρι κα-
ταναλώνω πολύ µεγάλες ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών: έπινε 
σαν σφουγγάρι, αλλά το 'κόψε µαχαίρι. — (υποκ.) σφουγγαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σφογγάριον | σπογγάριον (µε τροπή τού /ο/ σε /u/(, 
υποκ. τού αρχ. σπόγγος (βλ.λ.)]. 

σφουγγαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σφουγγάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) καθαρίζω (επιφάνεια, κυρ. δάπεδο) περνώντας το µε πανί ή 
άλλο απορροφητικό υλικό βουτηγµένο σε νερό: ~ το πάτωµα | το κα-
τάστρωµα || (συνεκδ.) ~ το µπάνιο ♦ 2. (αµετβ.) ασχολούµαι µε το πλύ-
σιµο επιφάνειας µε τον παραπάνω τρόπο. — σφουγγάρισµα (το). 

σφουγγαρίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} εργαλείο καθηµερινού νοικο-
κυριού, που αποτελείται από µακρύ κοντάρι και κορδέλες απορρο-
φητικού υλικού στη µία του άκρη και χρησιµεύει για τον καθαρισµό 
των πατωµάτων, αφού πρώτα το βουτήξει κανείς σε νερό και το 
στραγγίξει: ξεπλένω τη ~. 
[ΕΤΥΜ. < σφουγγαρίζω (θ. σφουγγαρισ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -
τρα, πβ. κ. κουβαρίσ-τρα, πολεµίσ-τρα]. 

σφουγγαροπανο (το) πανί που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
των δαπέδων, αφού πρώτα το βουτήξει κανείς σε νερό και το στείψει: 
ξεπλένω το ~. 

σφουγγατο (το) φαγητό που έχει ως βάση αβγά χτυπηµένα, τα οποία 
τηγανίζονται στο λάδι και στα οποία µπορούν να προστεθούν και 
άλλα υλικά, όπως τυρί, λουκάνικα, πιπεριές κ.λπ. ΣΥΝ. οµελέτα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σφουγγατον (µε τροπή τού /ο/ σε /u/) < αρχ. σπόγγος | 
σφόγγος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άτον]. 

σφουγγίζω ρ. µετβ. {σφούγγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποµακρύνω τα 
νερά χρησιµοποιώντας σφουγγάρι: σφούγγισε καλά το πλάι τής κου-
ζίνας, γιατί έπεσαν νερά || ~ το τραπέζι µε χαρτί 2. (συνεκδ.) αποµα-
κρύνω υγρό από επιφάνεια: σφούγγισε το µέτωπο του από τον ιδρώτα 
µε την πετσέτα. — σφούγγισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφογγίζω | σπογγίζω (µε τροπή τού /ο/ σε /u/) < σπόγγος 
(βλ.λ.)]. 

σφουγγοκωλάριος (ο) (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) κόλακας, πρόσωπο 
που κάνει και τις πιο αναξιοπρεπείς πράξεις, για να κερδίσει την 
εύνοια κάποιου ΣΥΝ. κωλογλείφτης. 
[ΕΤΥΜ. < σφογγίζω (< σφόγγος | σπόγγος) + κώλος + παραγ. επίθηµα 
-άριος (µε σκωπτική αναφορά σε αξιωµατούχους τού Βυζαντίου, λ.χ. 
σιλεντι-άριος, σπαθ-άριος), < λατ. -arius]. 

σφραγίδα (η) 1. όργανο από ξύλο, πέτρα, µέταλλο ή πλαστικό µε εγ-
χάρακτα ή ανάγλυφα γράµµατα, σύµβολα ή λέξεις, τα οποία αποτυ-
πώνονται µε πίεση πάνω σε χαρτί, αφού πρώτα πιεστούν σε µελάνι, 
κυρ. για να δηλωθεί η ταυτότητα τού χρήστη, η κυριότητα του σε 
αντικείµενο, η γνησιότητα τής προέλευσης του ή η εγκυρότητα εγ-
γράφου: βασιλική | επίσηµη | προσωπική ~ || ~ ιδιοκτησίας | κυριότη-
τας | γνησιότητας || δαχτυλίδι µε ~ || η ~ τού τµήµατος | τής διεύθυν-
σης | τού σχολείου ΣΥΝ. στάµπα 2. το αποτύπωµα ή το σήµα που αφή-
νουν πάνω σε χαρτί, κερί ή άλλο υλικό τα έγγλυφα ή ανάγλυφα ση-
µεία τού παραπάνω οργάνου: βάζω ~ σε κάτι || έβαλε το χαρτί κόντρα 
στο φως, για να ελέγξει τη γνησιότητα τής σφραγίδας || ο φάκελος 

έχει τη ~ τού ταχυδροµείου || πολλοί συλλέκτες γραµµατοσήµων πε-
ριλαµβάνουν στη συλλογή τους και ταχυδροµικές ~ ΣΥΝ. στάµπα 3. η 
επικύρωση εγγράφου µε επίσηµη σφραγίδα: για µια - έτρεχα όλη µέ-
ρα από γραφείο σε γραφείο 4. ΕΚΚΛΗΣ. στρογγυλό ξύλινο όργανο, στη 
µία πλευρά τού οποίου υπάρχουν εγχάρακτα λειτουργικά σύµβολα 
και µε το οποίο πιέζουν την πάνω επιφάνεια τού άψητου άρτου, για 
να χρησιµοποιηθεί από τον λειτουργό στη θεία Ευχαριστία: ~ για τα 
πρόσφορα ΣΥΝ. σφραγιστήριο 5. (µτφ.) (α) λειτουργικό ή άλλο στοι-
χείο πνευµατικού ή καλλιτεχνικού δηµιουργήµατος, µε το οποίο ο δη-
µιουργός του δηλώνει την ταυτότητα του ή/και το προστατεύει από 
λογοκλοπή: ο λυρικός ποιητής Αρχίλοχος χρησιµοποιούσε το όνοµα 
«Περικλής» ως ~ των στίχων του (β) (γενικότ.) οτιδήποτε χαρακτηρι-
στικό τής προέλευσης ενός πράγµατος: το έργο του σηµαδεύεται από 
τη ~ τού γνήσιου καλλιτέχνη 6. (µτφ.) ανεξίτηλο σηµάδι, βαθιά και 
αναµφισβήτητη επίδραση: ο χρόνος άφησε τη ~ στο έργο του | πάνω 
του- ΦΡ. βάζω τη σφραγίδα µου βλ. λ. βάζω. — (υποκ.) σφραγιδάκι 
(το) κ. σφραγιδούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφραγίς, -ΐδος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Η σηµασιολ. 
εξειδίκευση τού όρου προξενεί ετυµολ. δυσχέρειες στην ισχυρή µορ-
φολογικώς σύνδεση µε το ρ. σφαραγέοµαι «τσυρίζω, τρίζω, βροντώ» 
(η εναλλαγή των θ. σφαρα-1 σφρα- θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως 
συγκοπή τού ενός εκ των δύο όµοιων φωνηέντων σε περιβάλλον 
υγρού συµφώνου). Η λ. φαίνεται να συνδέεται µε το τόπων. Σφραγί-
δων, που ήταν σπηλιά στον Κιθαιρώνα και κατοικία νυµφών, ενώ 
έχει διατυπωθεί και η άποψη πως η λ. σφραγίς αναφερόταν αρχικά 
στη ρευστότητα τού θερµού υλικού, το οποίο χρησιµοποιείται κατά 
τη σφράγιση, πβ. κ. ρωσ. peçatî «σφραγίδα» - pekii «ψήνω» (εξαιρε-
τικά αινιγµατικές ερµηνείες)]. 

σφραγιδογλυφΐα (η) [1865] {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής κατασκευής 
σφραγίδων, κυρ. κατά την αρχαιότητα (σφραγιδολίθων, δακτυλιολί-
θων κ.λπ.). 

σφραγιδογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των σφραγίδων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο (ως προς το α' συνθ.) τού γαλλ. νόθου συνθ. 
sigillographie]. 

σφραγιδόκηρος (ο) [1833] {σφραγιδοκήρ-ου | -ων, -ους} υλικό που 
χρησιµοποιείται για το σφράγισµα δεµάτων, επιστολών κ.λπ. ΣΥΝ. 
ισπανικός κηρός, βουλλοκέρι. 

σφραγιδοκύλινδρος (ο) {σφραγιδοκυλίνδρ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. 
η κυλινδρική σφραγίδα (σε διάφορους αρχαίους πολιτισµούς, π.χ. Βα-
βυλώνιους, Αιγυπτίους, Μινωίτες κ.ά.). 

σφραγιδολιθος (ο) [1897] {σφραγιδολίθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. δα-
χτυλίδι, η πέτρα τού οποίου λειτουργούσε ως σφραγίδα, καθώς έφερε 
εγχάρακτες ή ανάγλυφες παραστάσεις ή γράµµατα που µπορούσαν 
να αποτυπωθούν σε άλλο υλικό: µινωικός | αρχαϊκός | πολύτιµος | αι-
γυπτιακός | αριστουργηµατικός ~. 

σφραγιδοφύλακας (ο) [µτγν.] {σφραγιδοφυλάκων} αξίωµα που θε-
σµοποιήθηκε στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερµανία από τον 11ο 
αι. και µετά και σύµφωνα µε το οποίο, όσοι το κατείχαν, είχαν χρέος 
να φυλάσσουν τη µεγάλη σφραγίδα τού κράτους. 

σφραγίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σφράγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω σφραγί-
δα σε (κάτι): ~ επίσηµο έγγραφο | πιστοποιητικό | γράµµα | έντυπο 2. 
για επιταγή στην οποία η τράπεζα βάζει σφραγίδα που δηλώνει ότι 
δεν έχει αντίκρισµα 3. ΕΚΚΛΗΣ. χρησιµοποιώ ειδική σφραγίδα (βλ.λ., 
σηµ. 4), για να αφήσω αποτύπωµα (σε άψητο άρτο) έτσι, ώστε να χρη-
σιµοποιηθεί στη θεία Ευχαριστία: ~ το πρόσφορο 4. κλείνω (κάτι) ερ-
µητικά µε σφραγίδα έτσι, ώστε να µη µπορεί να παραβιαστεί από έξω 
ή από µέσα: ~ το δέµα µε βουλλοκέρι || ~ το κιβώτιο | το µπουκάλι | 
έναν φάκελο- ΦΡ. σφραγίζω το στόµα µου δεν λέω τίποτα, αρνούµαι 
να αποκαλύψω πράγµατα που γνωρίζω 5. (συνήθ. για καταστήµατα) 
κλείνω µε απόφαση τού κράτους: σφράγισαν το κατάστηµα των ηλε-
κτρονικών τής περιοχής µας για οφειλές προς το ∆ηµόσιο 6. (µτφ.) 
επηρεάζω καθοριστικά: το έργο του σφράγισε την εποχή του || η σχέ-
ση αυτή σφράγισε τη ζωή του 7. (µτφ.) έχω καθοριστική συµµετοχή 
(σε κάτι): «αυτός ο παίκτης σφράγισε την τρίτη συνεχόµενη νίκη τής 
οµάδας του» (εφηµ.) 8. εξασφαλίζω, σε φρ. όπως: στη σύνοδο η χώρα 
αυτή σφράγισε το εισιτήριο για την είσοδο της στην Ε.Ε. · 9. ΙΑΤΡ. 
(για δόντι) καθαρίζω από την τερηδόνα και γεµίζω µε τεχνητό υλικό, 
αποκαθιστώντας την αρχική µορφή και εµποδίζοντας την εξάπλωση 
τής φθοράς. — σφραγιστικός, -ή, -ό [1893]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κλείνω µε σφραγίδα - επιβεβαιώνω την 
αυθεντικότητα (ενός εγγράφου)», < σφραγίς, -ΐδος. Ήδη αρχ. οι µτφ. 
σηµ. «κλείνω ερµητικά» και «σηµαδεύω, αφήνοντας ίχνη τής παρου-
σίας ή τής επιρροής µου»]. 

σφράγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. το σφράγισµα (βλ.λ.) 2. 
ΝΟΜ. ασφαλιστικό µέτρο ή µέτρο εκούσιας δικαιοδοσίας το οποίο συ-
νίσταται στην επίθεση σφραγίδων και γενικά στο κλείδωµα και στον 
περιορισµό τής πρόσβασης τρίτων σε χώρους µέσα στους οποίους 
υπάρχουν κρίσιµα πράγµατα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλει-
ας, αφαίρεσης, φθοράς, κλοπής αντικατάστασης κ.λπ. αυτών. 

σφράγισµα (το) {σφραγίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σήµα που απο-
τυπώνεται µε την επίθεση σφραγίδας: το ~ τής απόδειξης | τού βι-
βλιαρίου τού 1.Κ.Α. | τού πρόσφορου 2. η επίθεση σφραγίδας από τρά-
πεζα σε επιταγή χωρίς αντίκρισµα 3. (κατ' επέκτ.) ασφαλές, ερµητικό 
κλείσιµο µε κατάλληλο υλικό: - µπουκαλιού | τού φακέλου µε βουλ-
λοκέρι 4. κλείσιµο καταστήµατος από το κράτος: η συσσώρευση χρε-
ών προς την εφορία οδήγησε τελικά στο ~ µεγάλης αλυσίδας πολυ-
καταστηµάτων · 5. ΙΑΤΡ. (α) η εισαγωγή σε κοιλότητα δοντιού παρα-
σκευασµένης ουσίας κατάλληλης για την αποκατάσταση τής φυσιο-
λογικής µορφής τού δοντιού: πρέπει να κάνω δύο ~ (β) (κατ' επέκτ.) 



σφραγιστηριο 1724 σφυροβολία 
 

το υλικό που χρησιµοποιείται στην παραπάνω επέµβαση: καθώς 
έτρωγα, µου έφυγε το - ΣΥΝ. έµφραξη. — (υποκ.) σφραγισµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ αρΧ·, «Ρχική σηµ. «ίχνος σφραγιδολίθου», < σφραγίζω (βλ.λ.). 
o ιατρ. όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. plombage]. 

σφραγιστηριο (το) [µτγν.] {σφραγιστηρί-ου | -ων} 1. υπηρεσία τού 
∆ηµοσίου, όπου σφραγίζονται έγγραφα ή αντικείµενα 2. ΕΚΚΛΗΣ. µι-
κρό όργανο µε εγχάρακτα ιερά σύµβολα, τα οποία αποτυπώνουν 
στην επιφάνεια άψητου άρτου, για να µπορεί η προσφορά να χρησι-
µοποιηθεί στη Θεία Ευχαριστία ΣΥΝ. σφραγίδα. 

σφραγιστικός, -ή, -ό ~» σφραγίζω 
σφραγιστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που πάνω του έχει αποτυπωθεί 

σφραγίδα ΣΥΝ. σφραγισµένος ΑΝΤ. ασφράγιστος 2. αυτός που είναι 
ερµητικά κλειστός: ~ µπουκάλι ΣΥΝ. κλεισµένος ΑΝΤ. ανοιχτός. 

σφριγηλός, -ή, -ό [1887] αυτός που βρίσκεται στην ακµή του και είναι 
γεµάτος πνευµατική και σωµατική ζωντάνια και δύναµη: σώµα -ΣΥΝ. 
ζωντανός, εύρωστος, ακµαίος ΑΝΤ. παρηκµασµένος, πεσµένος, άτονος. 
— σφριγηλότητα (η) [1894]. 
[ΕΤΥΜ < σφρίγος + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. απατ-ηλός, σιωπ-
ηλός}. 

σφρίγος (το) (σφρίγους | χωρ. πληθ.} η ύπαρξη ζωντάνιας και δύνα-
µης, που συνδέεται κυρ. µε το σώµα και την ακµή του: διατήρηση 
τού νεανικού ~ ΣΥΝ. ευρωστία. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < σφριγώ (-άω), 
υποχωρητ., βλ.λ.]. 

σφριγώ ρ. αµετβ. {σφριγάς...· µόνο σε ενεστ.} βρίσκοµαι σε ακµή, έχω 
δύναµη και υγεία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφριγώ (-άω), εκφραστ. όρ. τού καθηµερινού λεξιλογί-
ου, αγν. ετύµου]. 

σφυγµογράφος (ο) [1890] ΙΑΤΡ. ειδικό µηχάνηµα µε το οποίο µε-
τρούνται οι παλµοί τής καρδιάς και καταγράφονται σε χαρτί.  — 
σφυγµογραφία (η), σφυγµογράφηµα (το). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. sphygmographe]. 

σφυγµοµανόµετρο (το) {σφυγµοµανοµέτρ-ου | -ων} συσκευή εφο-
διασµένη µε µανόµετρο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τής αρ-
τηριακής πίεσης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sphygmomanomètre]. 

σφυγµοµέτρηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ. η 
µέτρηση των χτύπων τής καρδιάς µε ειδικό όργανο 2. (µτφ.) η έρευνα 
που έχει στόχο την καταγραφή των τάσεων και των απόψεων τής κοι-
νής γνώµης: ~ για τηλεοπτική εκποµπή | για τον ηµερήσιο Τύπο || τα 
αποτελέσµατα τής ~ || - των αντιδράσεων τού κοινού ΣΥΝ. δηµοσκό-
πηση, γκάλοπ. — σφυγµοµετρώ ρ. [1886] {-είς...}. 

σφυγµόµετρο (το) [1876] {σφυγµοµέτρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο 
µε το οποίο καταγράφεται η συχνότητα των χτύπων τής καρδιάς και 
ελέγχεται η κανονικότητα τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sphygmomètre]. 

σφυγµός (ο) 1. η συστολή και διαστολή τής καρδιάς και των αρτη-
ριών, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η κυκλοφορία τού αίµατος στο σώ-
µα και οι οποίες χαρακτηρίζονται κανονικά από συγκεκριµένο ρυθ-
µό: σταθερός | αδύναµος | άστατος | δυνατός | άρρυθµος | άτακτος | 
πυρετικός | φυσιολογικός ~ || πιάνω | βρίσκω | ψηλαφώ | καταγράφω 
| παίρνω | επαναφέρω στο κανονικό τον ~ κάποιου ΣΥΝ. παλµός 2. 
(µτφ.) η κυρίαρχη τάση που καθορίζει τις ενέργειες ή τη στάση ατό-
µων, οµάδων, εποχών: πρέπει να πιάσεις τον ~ τής εποχής σου! || ο ~ 
τής νεολαίας ΣΥΝ. παλµός, ρυθµός. Επίσης σφύξη (η) [αρχ.]. — 
σφυγµικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < σφύζω (βλ.λ.)]. 

σφύζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για το αίµα) χτυπώ µε 
ρυθµό, κανονικά: το αίµα σφύζει στο κορµί του 2. (µτφ.) είµαι γεµά-
τος (ζωή, ένταση κ.λπ.): τα νιάτα σφύζουν από ζωή || οι δρόµοι σφύ-
ζουν από κίνηση || η πόλη σφύζει από δραστηριότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *σφύγ-jω, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί οποιαδή-
ποτε συσχέτιση µε τα ρ. σφαδάζω και σπεύδω]. 

σφύξη (η) → σφυγµός 
σφύρα (η) {σφυρών} 1. µηχανικό εργαλείο, φορητό ή σταθερό, που 
χρησιµοποιείται στο σπάσιµο ή στη διάλυση πετρωµάτων ή άλλων 
σκληρών σωµάτων: µηχανική ~· ΦΡ. µεταξύ σφύρας και άκµονας 
(ανάµεσα στη σφύρα και στο αµόνι) για κάποιον που βρίσκεται µε-
ταξύ πολλών και δύσκολων καταστάσεων, από τις οποίες δεν µπορεί 
να απαλλαγεί, διότι ξεφεύγοντας από τη µία πέφτει στην άλλη: δεν 
ξέρει πώς να γλυτώσει από τις υποχρεώσεις του- βρίσκεται συνεχώς 
~! 2. µέρος των πυροβόλων, µε το οποίο αυξάνεται η ισχύς τού επι-
κρουστήρα 3. ΑΝΑΤ. ένα από τα τρία µικρά οστά τού µέσου ωτός των 
θηλαστικών, που µαζί µε τον αναβολέα και τον άκµονα µεταδίδουν 
τις ηχητικές δονήσεις στο έσω ους 4. ΑΘΛ. (α) µεταλλική σφαίρα µε 
αλυσίδα, από την οποία την κρατά και την περιστρέφει ο αθλητής, 
προκειµένου να την εκσφενδονίσει όσο πιο µακριά γίνεται (β) (συ-
νεκδ.) το αγώνισµα που διεξάγεται µε το παραπάνω όργανο: πρωτα-
θλητής | ολυµπιονίκης στη ~ ΣΥΝ. σφυροβολία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφϋρα < *σφ0ρ->α < θ. *sphr-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε 
αντιπροσώπευση τού φωνηεντικού -Γ- ως -ύρ-, πβ. κ. άγύρ-της) τού 
I.E. *sp(h)er- «πηδώ, τινάζω, σπαρταρ°ώ» (για το οποίο βλ. λ. σπαρτα-
ρώ). Η λ. εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια των οµορρ. σπαίρω, 
σφαίρα, σφυρόν (βλ.λ.). Η φρ. µεταξύ σφύρας και άκµονος είναι µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. entre l'enclume et le marteau]. 

σφυράκι (το) → σφυρί 
σφυρηλασία (η) [1870] {σφυρηλασιών} η κατεργασία µετάλλων µε 

σφυρί. 
σφυρήλατος, -η, -ο (µέταλλο) που έχει υποστεί επεξεργασία µε σφυρί: ~ 

φύλλα χρυσού. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < σφϋρα + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ελαύνω]. 

σφυρηλατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {σφυρηλατείς... | σφυρηλάτ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. κατεργάζοµαι (µέταλλο) µε σφυρί, για να του δώ-
σω σχήµα ή/και να το στολίσω µε σχέδια: ~ το ασήµι | τον χρυσό | 
πέταλα | καρφιά 2. (µτφ.) διαµορφώνω χαρακτηριστικά ασκώντας 
ισχυρή επίδραση: ο πόλεµος σφυρηλάτησε δυνατούς χαρακτήρες || η 
φιλία τους σφυρηλατήθηκε µέσα από τις δυσκολίες || η παιδεία | η 
µόρφωση σφυρηλατεί τους νέους. — σφυρηλάτηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 

σφυρί (το) {σφυρ-ιού | -ιών} εργαλείο µε ξύλινη ή µεταλλική λαβή και 
µεταλλική, πλαστική ή ξύλινη κεφαλή, που στενεύει στη µία της 
πλευρά ή σχηµατίζει διχάλα, το οποίο χρησιµεύει στο κάρφωµα, το 
σπάσιµο, στη στερέωση κ.λπ. άλλων υλικών: χτυπάω το καρφί µε το 
~ || καρφώνω | µπήγω τον πάσσαλο µε το ~· ΦΡ. βγάζω | βγαίνω στο 
σφυρί (i) πουλώ | πουλιέµαι σε πλειστηριασµό: έβγαλε τους πίνακες 
στο σφυρί, γιατί δεν µπορούσε να βρει αλλιώς αγοραστές (ii) πουλώ | 
πουλιέµαι σε πολύ χαµηλές τιµές: χρεωκόπησε και έβγαλε όλα τα 
υπάρχοντα του στο σφυρί ΣΥΝ. ξεπουλώ. — (υποκ.) σφυράκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σφυρίον, υποκ. τού αρχ. σφϋρα. Η φρ. βγάζω στο σφυ-
ρί οφείλεται στο σφυρί που χρησιµοποιείται στον πλειστηριασµό, για 
να κατοχυρώσει την πώληση ενός εκθέµατος]. 

σφυριά (η) 1. χτύπηµα µε σφυρί 2. ο ήχος που προκαλεί το χτύπηµα 
µε σφυρί. 

σφύριγµα (το) {σφυρίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να σφυρίζει κανείς: 
αρχίζω το - 2. (συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται, όταν σφυρίζει κανείς: 
εύθυµο | µελωδικό ~ || τα ~ τής εξέδρας (αποδοκιµασίες των φιλά-
θλων) || έφαγε µεγάλο ~ (αποδοκιµάστηκε έντονα) || το ~ τού τρένου 
3. (ειδικότ.) (α) ο ήχος τής σφυρίχτρας διαιτητή αθλητικού αγώνα που 
αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη υπόδειξη ή απόφαση: το ~ τής έναρξης 
| τής λήξης τού µατς (β) η απόφαση τού διαιτητή αθλητικού αγώνα: 
οι γηπεδούχοι εξέφρασαν παράπονα για τα ~ τού διαιτητή. 

σφυρίδα (η) εδώδιµο ψάρι που ζει στον τροπικό Ατλαντικό και στη 
Μεσόγειο, έχει µακρύ και ευκίνητο σώµα και στόµα µε µεγάλο 
άνοιγµα και χείλη, εκ των οποίων το κάτω προεξέχει έντονα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. σφυραινα (ίδια σηµ., < αρχ. σφϋρα) + παραγ. επίθηµα -ίδα]^ 

σφυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σφύρι-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµέ-
νος} ♦ (αµετβ.) 1. παράγω συριστικό παρατεταµένο ήχο σουφρώνο-
ντας τα χείλη µου και σχηµατίζοντας µικρή δίοδο, µερικές φορές µε 
τη βοήθεια των δακτύλων ή χρησιµοποιώντας ειδικό όργανο: ~ χα-
ρούµενα, καθώς δουλεύω | µε σφυρίχτρα' ΦΡ. σφυρίζω αδιάφορα κά-
νω πως δεν καταλαβαίνω, προσποιούµαι άγνοια ή αδιαφορία: όλοι 
γνώριζαν τι έπρεπε να έχουν κάνει· οι περισσότεροι όµως τώρα σφυ-
ρίζουν αδιάφορα 2. ειδοποιώ ή δίνω σήµα βγάζοντας συριστικό ήχο, 
σουφρώνοντας τα χείλη µου ή χρησιµοποιώντας ειδικό όργανο: όταν 
σου σφυρίξω, να βγεις στο παράθυρο σου || ο τροχονόµος τού σφύριξε 
να σταµατήσει || ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι || - στο κοπάδι | στον 
σκύλο | κλέφτικα (συνθηµατικά) 3. εκφράζω την επιδοκιµασία µου 
παράγοντας συριστικό ήχο, ιδ. οι άνδρες προς τις γυναίκες: όπου περ-
νούσε οι άντρες γύριζαν και σφύριζαν || «στο δρόµο µού σφυρίζανε 
και µε φώναζαν Γκόλφω» (Ν. Γκάτσος) 4. (µτφ.) παράγω συρριστικό 
ήχο σαν να σφυρίζω (σηµ. 1): ο αέρας | η σφαίρα | το πλοίο | το τρέ-
νο | ο βραστήρας | η χύτρα ταχύτητος | το φίδι σφυρίζει· ΦΡ. σφυρί-
ζουν τ' αφτιά µου έχω την αίσθηση ότι ακούω έναν διαρκή συριστικό 
ήχο είτε λόγω µόνιµης βλάβης, ασθένειας κ.λπ. είτε επειδή εκτέθηκα 
σε δυνατούς θορύβους: µόλις βγήκα από το κλαµπ, νόµιζα ότι είχα 
κουφαθεί: τ' αφτιά µου σφύριζαν συνέχεια! ♦ (µετβ.) 5. παράγω 
συριστικό ήχο, που ακολουθεί συγκεκριµένη µελωδία: ~ ένα τραγου-
δάκι | έναν εύθυµο σκοπό 6. δηλώνω (κάτι) µε σφύριγµα: είναι όµορ-
φη και οι άντρες τής σφυρίζουν στον δρόµο 7. λέω χαµηλόφωνα και 
µυστικά σε κάποιον (πληροφορία που του είναι άγνωστη και δεν την 
ακούνε άλλοι): του σφύριξαν την απάντηση από τα πίσω έδρανα || της 
σφύριξε τα καµώµατα του η γειτόνισσα και το βράδυ τού έκανε 
φασαρίες 8. εκφράζω έντονη αποδοκιµασία εις βάρος (κάποιου), ιδ. 
σε οµαδικά θεάµατα: ο εξώστης σφύριξε τον νικητή στην απονοµή 
των βραβείων τού φεστιβάλ ΣΥΝ. γιουχάίζω, αποδοκιµάζω ANT. επι-
δοκιµάζω, χειροκροτώ. Επίσης σφυράω {-άς...}. — σφυριχτός, -ή, -ό, 
σφυριχτά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. 
[ΕΤΥΜ µεσν. (µε την επίδρ. τού µτγν. σφυρίον ) < αρχ. συρίζω < 
σϋριγξ, -ιγγος (βλ.λ.)]. 

σφυριξιά (η) (λαϊκ.) σύντοµο σφύριγµα. 
σφυρίχτρα (η) {σφυρίχτρων} όργανο που παράγει συριστικό ήχο πα-

ρόµοιο µε σφύριγµα, όταν περάσει µε ορµή µέσα από αυτό αέρας, 
ατµός: η ~ τού διαιτητή | τής ατµοµηχανής. 
[ΕΤΥΜ. < σφυρίζω + παραγ. επίθηµα -τρα (πβ. κ. φταίχ-τρα, τσούχ-
τρα)]^ 

σφυρό (το) (συνήθ. στον πληθ.) ο αστράγαλος: έχει σηµάδια στα -. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφυρόν < θ. *sphy-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε αντιπροσώ-
πευση τού φωνηεντικού -τ- ως -υρ- αντί -αρ, πβ. κ. άγύρ-της) τού I.E. 
*sp(h)er- «πηδώ, τινάζω, σπαρταρώ», πβ. σανσκρ. sphurâti «πηδώ, τρέ-
µω», αρχ. γερµ. spuri-halz «χωλός, κουτσός» (δηλ. µε παραλυµένους 
αστραγάλους;), spor «ίχνος πέλµατος» (> γερµ. Spur), λιθ. spiriù «πο-
δοπατώ, σπρώχνω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. σπαίρ-ω (βλ. λ. σπαρταρώ), 
σφαϊρ-α, σφϋρ-α]. 

σφυροβολία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. άθληµα κατά το οποίο οι συναγω-
νιζόµενοι περιστρέφονται κρατώντας µε αλυσίδα µεταλλική σφύρα, 
την οποία προσπαθούν να εκσφενδονίσουν όσο πιο µακριά γίνεται: 
πρωταθλητής στη ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hammer throw]. 



σφυροβόλος 1725 σχέση 
 

σφυροβόλος (ο/η) αθλητής τής σφυροβολίας. [ΕΤΎΜ. < 
σφύρα + -βόλος (< βάλλω), βλ. κ. σφυροβολία]. 

σφυροδρεπανο (το) σύµπλεγµα που σχηµατίζεται από ένα σφυρί και 
ένα δρεπάνι χιαστί, τα σύµβολα δηλ. τής εργατικής και τής αγροτικής 
τάξης αντίστοιχα, και το οποίο αποτέλεσε το σύµβολο πολλών 
κοµουνιστικών κοµµάτων σε όλο τον κόσµο, καθώς και εθνικό σύµ-
βολο στη σηµαία τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

σφυροκατσάβιδο (το) εργαλείο που βιδώνει και ταυτόχρονα ασκεί 
πίεση µε κρούση. 

σφυροκοπώ ρ. µετβ. (σφυροκοπείς... | σφυροκόπ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος) 1. χτυπώ συνεχώς µε σφύρα ή σφυρί: - τα µέταλλα στο 
αµόνι ΣΥΝ. σφυρηλατώ 2. (µτφ.) διεξάγω συνεχείς επιθέσεις εναντίον 
αντιπάλου: η αεροπορία σφυροκοπούσε όλη µέρα τις θέσεις των 
εχθρών || οι αντιρρησίες σφυροκοπούσαν διαρκώς το προεδρείο µε 
επερωτήσεις ΣΥΝ. επιτίθεµαι, βάλλω. — σφυροκόπηµα (το) [1816]. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. σφυροκοπώ (-έω) < σφυροκόπος < σφύρα + -κόπος < 
κόπτω, πβ. κ. ξυλο-κόπος, γρονθο-κοπώ]. 

σχάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ♦ 1. (µετβ.) ανοίγω (κάτι) σε δύο κοµµάτια: 
µικρά σωµατίδια µεγάλης ταχύτητας σχάζουν τους πυρήνες των ατό-
µων ΣΥΝ. διασπώ, σχίζω ♦ (αµετβ.) 2. χωρίζοµαι στα δύο: σχάζουν τα 
φρούτα από την υπερβολική ζέστη ΣΥΝ. ανοίγω, σχίζοµαι 3. ΝΑΥΤ. 
ακολουθώ αντίθετη πορεία από αυτήν που είχα ώς τώρα: ο άνεµος | 
το πλοίο σχάζει. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σχάζω | σχάω (ο τ. σχάω είναι αρχαιότ.), που συνδ. µε 
σανσκρ. chyâti «κόβω, χτυπώ» (µτχ. chä-ta) και ανάγεται στην I.E. ρίζα 
*skei- «κόβω, διανοίγω», αν και ο φωνηεντισµός δεν ερµηνεύεται 
εύκολα. Από σηµασιολ. πλευράς, το ρ. αρχικά σήµαινε «κόβω, χωρί-
ζω» και διακρινόταν σαφώς από το ρ. σχίζω (βλ.λ.), το οποίο είχε την 
έννοια «κόβω στα δύο»]. 

σχάρα (η) κ. (λαϊκ.) σκάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µαγειρικό σκεύος 
που αποτελείται από παράλληλες µεταλλικές ράβδους, πάνω στις 
οποίες τοποθετείται αυτό που ψήνεται: µπριζόλες | µπιφτέκια | κοτό-
πουλο | ψάρια στη ~ 2. οποιαδήποτε κατασκευή έχει το παραπάνω 
σχήµα, αποτελείται δηλ. από παράλληλες µεταλλικές ράβδους: ~ αυ-
τοκινήτου (για µεταφορά) | µοτοσυκλέτας | ποδηλάτων || ~ αποχέτευ-
σης 3. (γενικότ.) οτιδήποτε έχει σχήµα που θυµίζει το παραπάνω, 
αποτελείται δηλαδή από παράλληλες (ενδεχοµένως και κάθετες) 
γραµµές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έσχάρα, τεχν. 
όρ., αγν. ετύµου]. 

σχάση (η) f-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΙΑΤΡ. η διεύρυνση πληγής µε χει-
ρουργική επέµβαση, για να εξαχθεί το πύον ή για άλλους θεραπευ-
τικούς λόγους 2. ΒΙΟΛ. η διαδικασία µε την οποία διασπώνται και 
πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα, τα χρωµοσώµατα: κυτταρική ~ ΣΥΝ. 
διαίρεση 3. ΦΥΣ. η διαδικασία που συντελείται µε την επενέργεια τού 
ανθρώπου, κατά την οποία βαρείς πυρήνες διασπώνται σε δύο µέρη 
περίπου ίσης µάζας, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες πυρη-
νικής ενέργειας: πυρηνική ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σχάσις < αρχ. σχάζω (βλ.λ.). o φυσ. όρ. αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. fission]. 

σχάσιµος, -η, -ο ΦΥΣ. αυτός που µπορεί να υποστεί σχάση: ~ υλικό 
(λ.χ. το πλουτώνιο-239 που χρησιµοποιείται σε πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες και πυρηνικά όπλα). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. fissile]. 

σχεδία (η) {σχεδίων} 1. πρόχειρα κατασκευασµένο πλωτό µέσο από 
κορµούς δέντρων παράλληλα τοποθετηµένων και δεµένων µεταξύ 
τους ή από άλλο υλικό: οι ναυαγοί έφτειαξαν ~, για να φύγουν από το 
ερηµονήσι 2. οποιοδήποτε σκάφος δεν διαθέτει καρίνα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. σχέδιος «προσωρινός, αυτοσχέδιος», 
που αποσπάστηκε από φρ. όπως σχεδία ναϋς | γέφυρα, οι οποίες 
δήλωναν προσωρινές, πρόχειρες κατασκευές. ∆εν αποκλείεται η λ. 
σχεδία να αποτελεί απευθείας παράγωγο τού επιθ. σχέδιος. Βλ. κ. 
σχέδιο]. 

σχεδιάγραµµα (το) [1888] {σχεδιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. γενι-
κή γραµµική απεικόνιση αντικειµένου ή χώρου υπό κλίµακα, συνήθ. 
πάνω σε χαρτί: µου έφτειαξε ένα ~, για να βρω εύκολα το σπίτι του 2. 
οι σηµειώσεις που καταγράφουν τα κύρια σηµεία γραπτού κειµένου 
ή προφορικής οµιλίας: το ~ τής έκθεσης | τής διάλεξης. 

σχεδιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σχεδίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποτυπώνω, 
συνήθ. µε µολύβι ή πένα, πάνω σε χαρτί ή ανάλογο υλικό, ένα σώµα 
στις γενικές του γραµµές: ο σκιτσογράφος σχεδίασε µε το πενάκι του 
µια γελοιογραφία || ο ζωγράφος σχεδίασε στον καµβά την πρώτη 
σπουδή για τον πίνακα ΣΥΝ. σκιτσάρω 2. ασχολούµαι µε καλλιτεχνι-
κό ή δηµιουργικό κλάδο, που απαιτεί λεπτοµερή και ακριβή αποτύ-
πωση των αντικειµένων, τα οποία συλλαµβάνω µε τη φαντασία µου: 
~ κτήρια | ρούχα | έπιπλα | υφάσµατα || ο αρχιτέκτονας | ο σχεδιαστής 
µόδας σχεδιάζει 3. προτίθεµαι να κάνω (και ενδεχοµένως προε-
τοιµάζω): η εταιρεία σχεδιάζει να προωθήσει νέο προϊόν στην αγορά 
|| σχεδιάζαµε να ταξιδέψουµε στην Ευρώπη, αλλά, τελικά, δεν τα κα-
ταφέραµε ΣΥΝ. έχω κατά νουν, σκοπεύω 4. προετοιµάζω στις λεπτο-
µέρειες του (κάτι που προτίθεµαι να κάνω): ~ διαφηµιστική εκστρα-
τεία | οικονοµική εξόρµηση | επιχείρηση | επίθεση. 

σχεδίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η δηµιουργία 
σχεδίου, σκίτσου 2. απεικόνιση ενός αντικειµένου σε γενικές γραµ-
µές, πώς θα φαίνεται στην τελική του µορφή, χωρίς να δίνεται έµφα-
ση στις λεπτοµέρειες: ηλεκτρονική ~ εντύπου (σε Η/Υ). 

σχεδίασµα (το) {σχεδιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σχεδιογράφηµα, σχέ-
διο 2. (α) ο καθορισµός σε αδρές γραµµές τής δοµής ενός έργου: το ~ 
ενός ποιητικού έργου (β) κείµενο που αποτελεί µια πρώτη δοκιµή 
ενός ευρύτερου έργου, η αδροµερής πρώτη παρουσίαση ενός θέµα-
τος: ΤΟ βιβλίο αυτό αποτελεί περισσότερο ένα ~ στη φιλοσοφία παρά 

µια εξαντλητική φιλοσοφική πραγµατεία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ιδιοτροπία, καπρίτσιο», < αρχ. σχεδιάζω 
(ακολουθώντας τη σηµασιολ. εξέλιξη των οµορρίζων). Η σηµ. 2 απο-
τελεί απόδ, τού γαλλ. esquisse]. 

σχεδιασµός (ο) 1. το προσχέδιο (βλ.λ.) · 2. η κατάρτιση προγραµ-
µάτων σε έναν τοµέα δραστηριότητας: επιχειρησιακός | βιοµηχανι-
κός ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οµιλία εκ τού προχείρου», < σχεδιάζω 
(ακολουθώντας τη σηµασιολ. εξέλιξη των οµορρίζων). Στη σηµ. «προ-
γραµµατισµός» η λ. αποδίδει το αγγλ. planning]. 

σχεδιαστήριο (το) [1892] {σχεδιαστηρί-ου | -ων} 1. η ειδικά διαµορ-
φωµένη αίθουσα που χρησιµοποιεί ο σχεδιαστής, για να δηµιουργή-
σει τα σχέδια του: εξοπλισµένο | ατακτοποίητο | ολόφωτο | µοντέρνο 
- 2. το ειδικά κατασκευασµένο γραφείο (τραπέζι), όπου µπορεί κανείς 
να σχεδιάσει: το ~ τού αρχιτέκτονα | τού σχεδιαστή µόδας. 

σχεδιαστής (ο), σχεδιάστρια (η) {σχεδιαστριών} πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε το να σχεδιάζει καλλιτεχνικά ή τεχνο-
λογικά δηµιουργήµατα: ο αρχιτέκτονας προσέλαβε τρεις νέους ~ || ~ 
ρούχων | µόδας | επίπλων ΣΥΝ. γραµµιστής. — σχεδιαστικός, -ή, -ό 
[1898], σχεδιαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «επινοητής», αρχ. σχεδιάζω (ακολουθώντας 
τη σηµασιολ. εξέλιξη των οµορρίζων). Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. 
τού γαλλ. dessinateur]. 

σχέδιο (το) {σχεδί-ου | -ων} 1. η αποτύπωση, αναπαράσταση συνήθως 
σε χαρτί σώµατος ή αντικειµένου µε γραµµές: ~ ζωγράφου | µαθη-
τευόµενου σκιτσογράφου || ελεύθερο | γραµµικό ~ ΣΥΝ. σκίτσο 2. έγ-
χρωµες ή µαυρόασπρες, γραµµικές ή ανάγλυφες διακοσµήσεις σε 
χαρτί, βιβλίο, ύφασµα κλπ.: κουρτίνες και υφάσµατα σε ποικιλία 
χρωµάτων και σχεδίων || βιβλίο διακοσµηµένο µε µαυρόασπρα ~ || 
διακοσµητικά | γεωµετρικά ~ 3. (α) γενικό και αφαιρετικό πλάνο: ~ βι-
βλίου | οµιλίας | αποφάσεως (β) γενική και αφαιρετική διατύπωση 
όσων θα περιληφθούν σε κείµενο: ψηφίστηκε κατ' αρχήν το ~ νόµου 
για τα ναρκωτικά (έγιναν αποδεκτές από τη Βουλή οι βασικές θέσεις 
για τη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, βλ. λ. νοµοσχέδιο) || ~ συµφωνίας 
µεταξύ δύο χωρών στους τοµείς τού τουρισµού και τής εκπαίδευσης 
ΣΥΝ. σχεδιάγραµµα, διάγραµµα · 4. λεπτοµερής αποτύπωση υπάρχο-
ντος αντικειµένου | χώρου ή νοερής σύλληψης: οικιστικό | αρχιτε-
κτονικό | τεχνικό | κατασκευαστικό | µηχανικό | βιοµηχανικό | τοπο-
γραφικό ~ || ΤΟ ~ τού κτηρίου | των εκθεσιακών χώρων ΣΥΝ. διάγραµ-
µα- ΦΡ. (α) σχέδιο (πόλεως) | (πολεοδοµικό) σχέδιο το σχεδιάγραµµα 
στο οποίο αποτυπώνεται η πόλη, όπως θα διαµορφωθεί ύστερα από 
µελλοντική επέκταση της: η περιοχή εντάχθηκε πρόσφατα στο ~ || 
περιοχή εντός | εκτός σχεδίου πόλεως (β) σχέδιο πτήσεως η ανα-
παράσταση µε γραµµές, που ενώνουν σηµεία πάνω σε χάρτη, τής πο-
ρείας ενός αεροσκάφους: το ~ έδειξε πού έγινε το µοιραίο λάθος · 5. 
προγραµµατισµένος τρόπος δράσης ή εργασίας: ~ για την αντιµετώ-
πιση καταστάσεων ανάγκης || επιτελικό | αναπτυξιακό ~ || περίπλοκο | 
εγκεφαλικό | ευφυές ~ || καταστρώνω ~ || αποτυγχάνω σε ένα ~ || ~ 
κατασκευής αγωγού | δράσης ΣΥΝ. πρόγραµµα 6. υπολογισµένη δράση 
που συνήθ. είναι κρυφή ή άγνωστη για τους τρίτους: έχε µου εµπι-
στοσύνη και µη ρωτάς· έχω το ~ µου || ενεργεί πάντα βάσει σχεδίου || 
στα µελλοντικά ~ τής ηθοποιού περιλαµβάνεται και το ανέβασµα 
οπερέτας || έχω σχέδια για µας | για το καλοκαίρι || ανατρέπω | χαλώ | 
παρεµβάλλω εµπόδια στα ~ κάποιου ΣΥΝ. σκοπός, στόχος. — 
(υποκ.) σχεδιάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σχέδιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. σχέδιος «πλησίον, 
κοντινός - προσωρινός, αυτοσχέδιος» < επίρρ. σχεδόν (βλ.λ.). Η λ. πέ-
ρασε και στο λατ. schedium «σχεδίασµα, γραµµικό σχέδιο», όπου 
οφείλεται και η σηµερινή σηµ. (βλ. κ. σκίτσο). Μετάφρ. δάνεια απο-
τελούν οι φρ. σχέδιο πόλεως (< αγγλ. city-planning), σχέδιο πτήσεως (< 
αγγλ. flight pattern | path), σχέδιο δράσεως (< αγγλ. plan of action)]. 

σχεδιογραφώ ρ. µετβ. [1858] {σχεδιογραφείς... | σχεδιογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} κάνω σχέδιο (σηµ. 1) ΣΥΝ. σχεδιάζω, σκι-
τσάρω. — σχεδιονράφηση (η) [1871], σχεδιογράφηµα (το) [1845]. 

σχεδόν επίρρ.· περίπου, κατά προσέγγιση, πάνω-κάτω: είναι -βέβαιο 
ότι δεν θα ξανασυµβεί, υπάρχει όµως και µια µικρή πιθανότητα για το 
αντίθετο || ~ όλοι όσοι ρωτήθηκαν απάντησαν θετικά, υπήρξαν όµως 
και µερικοί που είχαν αντιρρήσεις ANT. ακριβώς, τελείως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. έχω, περίπου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πολύ κοντά, εγγύς, πλησίον», < θ. σχε- (από 
τον αόρ. β' σχεΓν < *σχε-εν, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *segh-, βλ. κ. έχω) 
+ επιρρ. επίθηµα -δόν (πβ. κ. βαθµη-δόν, όκλα-δόν). Η σηµ. «περίπου» 
είναι ήδη αρχ.]. 

Σ.Χ.Ε.Μ. (το) Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών. 
σχέση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (α) οι δεσµοί συνάφειας, οµοιό-

τητας ή/και αναλογίας, η ύπαρξη κοινών σηµείων: ό,τι είπε δεν είχε 
καµία ~ µε το θέµα || η ~ κινηµατογράφου και λογοτεχνίας· ΦΡ. (οικ.) 
καµία σχέση (ι) δεν υπάρχουν κοινά σηµεία (ii) δεν µπορεί να γίνει 
σύγκριση: Εξαιρετική µπίρα! ~ µε τις άλλες (είναι σαφώς καλύτερη 
από τις άλλες) (iii) (γενικότ. ως έντονη άρνηση): -Ήσουν κι εσύ εκεί; -
Εγώ; ~! (β) η θεώρηση δύο ή περισσότερων προσώπων ή πραγµάτων 
ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους ή κάποιο κριτήριο: στο λεξιλό-
γιο κάθε γλώσσας υπάρχουν σχέσεις αντίθεσης/ συνωνυµίας/ αντω-
νυµίας | υπωνυµίας || δεν επιδιώκεται µια ~ υπεροχής ή εξουσίας αλ-
λά µια ισότιµη ~ || οι παραδειγµατικές και οι συνταγµατικές λεξιλο-
γικές ~ || αυτά τα δύο στοιχεία έχουν µεταξύ τους λογική ~ || ~ αιτίας 
και αποτελέσµατος· ΦΡ. (α) σε σχέση µε | (λόγ.) εν σχέσει µε σε σύ-
γκριση µε, αναλογικά προς: ~ την τιµή, η ποιότητα του είναι χαµηλή 
(β) τι σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο; βλ. λ. ρετσινόλαδο 2. 
(συνεκδ.) ο βαθµός στον οποίο έχουν πράγµατα, καταστάσεις ή πρό- 
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σωπα κοινά σηµεία: πόση ~ έχει αυτό που λες µε αυτό που εξετά-
ζουµε; 3. (συνεκδ.) ανάµειξη, µερίδιο ευθύνης: πιστέψτε µε- δεν έχω ~ 
µε την υπόθεση! || δεν έχει ~ µε το ατύχηµα · 4. (α) ο συναισθηµατι-
κός, πνευµατικός ή και υλικός δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ 
προσώπων ή µεταξύ προσώπων και πραγµάτων: η ~ τους έχει οικοδο-
µηθεί πάνω σε στέρεες βάσεις || δηµιούργησαν µια ~ η οποία πέρασε 
από διάφορες φάσεις || διάφορες ατυχίες έβαλαν τη ~ σε δοκιµασίες || 
έχουµε µια περίεργη ~ αγάπης και µίσους || ~ στοργής· ΦΡ. σχέση ζωής 
σχέση πολύ σηµαντική, που σηµαδεύει τη ζωή κάποιου: η σχέση της 
µε τον Αντρέα υπήρξε ~ || η σχέση του µε την αρχαιολογία ήταν γι ' 
αυτόν ~ (β) (συνήθ. στον πληθ.) το σύνολο των στοιχείων που 
συνδέουν άτοµα, οµάδες ή οργανωµένα σύνολα: διακρατικές | δια-
προσωπικές | διεθνείς | διπλωµατικές | εξωτερικές | νοµικές | εργα-
σιακές | κοινωνικές | πολιτικές | φιλικές ~ || σχέσεις ανταγωνισµού | 
συνεργασίας || θεωρείται ότι είχε στενές ~ µε παράνοµα κυκλώµατα 
ΣΥΝ. επαφές· ΦΡ. δηµόσιες σχέσεις βλ. λ. δηµόσιος 5. (ειδικότ.-συνήθ. 
στον πληθ.) ο ερωτικός δεσµός, η ερωτική επαφή: έχει - από µικρή || 
είχαν ~ εδώ και τρία χρόνια, αλλά όλοι νόµιζαν ότι ήταν απλώς φίλοι. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σχέσις < θ. σχε- (από τον αόρ. β' σχείν < *σχε-εν, µηδε-
νισµ. βαθµ. τού I.E. *segh-, βλ. λ. έχω). Ενώ το ουσ. έξις (επίσης πα-
ράγωγο τού έχω) δήλωνε τη συνήθη, διαρκή και παγιωµένη κατά-
σταση, η λ. σχέσις αναφερόταν αρχικώς σε τρόπο συµπεριφοράς και 
σε κατάσταση αµοιβαίας συνάφειας, που χαρακτηριζόταν από προ-
σωρινότητα. Η φρ. εν σχέσει µε είναι απόδ. τού γαλλ. en relation 
avec...]. σχετίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1824] {σχετίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 

1. έχω κάποια σύνδεση, συνάφεια µε κάτι: αυτά τα δύο φαινόµενα 
δεν σχετίζονται µεταξύ τους || οι απεργίες σχετίζονται µε την οικο 
νοµική κρίση 2. (για πρόσ.) έχω προσωπικές επαφές, επικοινωνία ή 
δοσοληψίες: δεν σχετίζοµαι µε τέτοια άτοµα. 
[ΕΤΥΜ < σχετικός (βλ.λ.)]. 

σχετικισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, η θεώρηση σύµφωνα µε την οποία η γνώση 
είναι σχετική, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουµε αντικειµενική γνώση 
τής πραγµατικότητας ΣΥΝ. σχετικοκρατία. — σχετικιστής (ο), σχετι-
κίστρια (η), σχετικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. relativism]. 

σχετικοκρατία (η) {σχετικοκρατιών} ΦΙΛΟΣ, Ο σχετικισµός (βλ.λ.). — 
σχετικοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. relativism]. 

σχετικοποιώ ρ. µετβ. {σχετικοποιείς... | σχετικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} θεωρώ κάτι ως σχετικό, αβέβαιο: µερικοί διανοούµενοι 
σχετικοποιούν τα πάντα και προκαλούν ιδεολογική σύγχυση.   — 
σχετικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. relativiser], 

σχετικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κάποιου είδους σχέση µε κάτι άλλο: 
αυτό που µου λες είναι ~ µε αυτά που άκουσα πρόσφατα || συζη-
τήθηκαν θέµατα ~ µε την οικολογική κρίση ΣΥΝ. συναφής 2. (ειδικότ.) 
αυτός που σχετίζεται µε κάτι που έχει ήδη αναφερθεί: η ~ έρευνα 
βρίσκεται σε εξέλιξη || η ~ συµφωνία υπεγράφη πρόσφατα || το ποσο-
στό τους είναι δέκα φορές µεγαλύτερο (βλέπε τον ~ πίνακα) 3. (α) αυ-
τός που µεταβάλλεται ανάλογα µε κάτι άλλο: η πληρωµή είναι ~ µε 
την απόδοση || το ιδανικό βάρος είναι - µε το ύψος ΣΥΝ. συναρτώµε-
νος ΑΝΤ. απόλυτος (β) ΦΙΛΟΣ, σχετικό (το) η έννοια σύµφωνα µε την 
οποία τα αντικείµενα, τα γεγονότα και οι καταστάσεις συναρτώνται 
από άλλες συνθήκες και δεν υφίστανται αυτόνοµα ΑΝΤ. απόλυτο 4. 
αυτός που δεν υφίσταται σε απόλυτο βαθµό ή δεν έχει απόλυτο χα-
ρακτήρα, που εξαρτάται και από άλλους παράγοντες: η επιτυχία εί-
ναι κάτι ~· για άλλον µπορεί να κρίνεται στην εργασία του, για άλλον 
στην προσωπική του ζωή ΑΝΤ. απόλυτος· ΦΡ. σχετική πλειοψηφία βλ. 
λ. πλειοψηφία 5. αυτός που γνωρίζει καλά (κάτι/κάποιον): ρώτησα 
έναν ~ µε το θέµα και µου τα εξήγησε όλα || είναι ~ µε τα ηλε-
κτρολογικά ΣΥΝ. γνώστης ΑΝΤ. άσχετος, ανίδεος. — σχετικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
ΪΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µόνιµος, σταθερός», < θ. σχε- (από τον 
αόρ. β' σχείν < *σχε-εν, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *segh-, βλ. λ. έχω) + 
παραγ. επίθηµα -τικός (πβ. κ. ύπνω-τικός). Η σηµερινή βασική σηµ. 
ήδη µτγν.]. 

σχετικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απουσία απόλυτης βεβαιότητας για 
(κάτι): η ~ τής αλήθειας || η επικράτηση ενός πνεύµατος σχετικότητας 
στην εκτίµηση των ηθικών αξιών, έχει επιφέρει ηθική σύγχυση 
2. ΦΥΣ. θεωρία τής σχετικότητας θεωρία που διατυπώθηκε από τον 
Αϊνστάιν και σύµφωνα µε την οποία ακόµα και οι έννοιες τού χώρου 
και τού χρόνου, που µέχρι τότε θεωρούνταν σταθερές, είναι µετα 
βλητές και εξαρτώνται από τη θέση τού παρατηρητή. 
[EJYM Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. relativity]. 

σχετλιάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. παραπονού-
µαι 2. αγανακτώ. — σχετλιασµός (ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σχέτλιος «επίµονος - βάναυσος, µοχθηρός, ολέθριος» < 
*σχέ-θλιος (µε ανοµοίωση τού δεύτερου δασέος συµφώνου χ-o > χ-τ) 
< *σχε-θλός (µε επίθηµα -θλός, πβ. κ. έσ-θλός) < θ. σχε-, από τον αόρ. 
β' σχείν < *σχέ-εν, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *segh- (βλ. λ. έχω). Το επίθ. 
σχέτλιος είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που κρατάει γερά, που φθάνει 
ώς το τέρµα» (από τη σηµ. «συγκρατώ, κρατώ γερά» τού ρ. έχω), γρή-
γορα όµως χρησιµοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά ως κακόσηµο, για 
να δηλώσει τον βάναυσο, τον ολέθριο (άνθρωπο ή και θηρίο), αργό-
τερα δε και τον ταλαίπωρο, τον δυστυχή]. 

σχετλιαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εκφράζει δυσαρέσκεια, αγα-
νάκτηση ή παράπονο: το «αλίµονο» είναι ~ επιφώνηµα. — σχετλια-
σπκά επίρρ. 

σχήµα (το) {σχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η γραµµή που καθορίζεται 
από την εξωτερική επιφάνεια πράγµατος, το περίγραµµα: από το ~ 
µόνο, δεν µπορώ να καταλάβω τι είναι || παράξενο | ακαθόριστο | τρι-
γωνικό | σφαιρικό | κανονικό ~ || δίνω | παίρνω ~ ΣΥΝ. µορφή, φιγούρα, 
φόρµα, σιλουέτα 2. η απεικόνιση αντικειµένου µε γραµµές πάνω σε 
χαρτί ή άλλο υλικό µε έµφαση στην αποτύπωση τής γενικής εξω-
τερικής επιφάνειας και όχι των χρωµάτων ή των λεπτοµερειών: χά-
ραξε ένα ~ στην άµµο || να αντιγράψετε τα ~ στο µπλοκ ζωγραφικής 
σας ΣΥΝ. σκίτσο, σχέδιο 3. παγιωµένη χαρακτηριστική παράσταση: 
µια τούρτα σε ~ καρδιάς 4. (µτφ.) η σύνθεση οµάδας, τής οποίας κάθε 
µέλος επιτελεί συγκεκριµένο σκοπό: παίζει τζαζ µε ένα µικρό ερα-
σιτεχνικό ~ || ανακοινώθηκε το νέο - τής κυβέρνησης || ένα ευέλικτο ~ 
θα είναι πιο αποτελεσµατικό 5. νοητή σύλληψη, σύνθεση ιδεών: 
ιδεολογικό | θεωρητικό ~ ΣΥΝ. πλαίσιο 6. (α) ΓΕΩΜ. (γεωµετρικό) σχή-
µα σύνολο σηµείων, γραµµών ή επιφανειών στο επίπεδο ή στον χώρο: 
γραµµικό ! επίπεδο | τετράγωνο | ορθογώνιο | κυκλικό ~ || σχεδιάζω | 
ζωγραφίζω | απεικονίζω | µελετώ ένα ~ (β) ΜΑΘ. η γραφική απεικόνιση 
φαινοµένου: από το ~ φαίνονται καθαρά οι αυξοµειώσεις των τιµών 
ΣΥΝ. διάγραµµα 7. ΤΥΠΟΓΡ. οι διαστάσεις εντύπου: βιβλίο µικρού ~ || 
φωτοτυπίες σχήµατος A4 || βιβλίο σχήµατος τσέπης 8. (α) ΓΛΩΣΣ. 
σχήµα (λόγου) (i) παγιωµένη τεχνική στη χρήση τού λόγου, ιδ. σε 
κείµενα λογοτεχνικά, ρητορικά κλπ., που αποσκοπεί στο ξάφνιασµα 
και στον εντυπωσιασµό τού δέκτη: σχήµα λιτότητας | κατά το πρω-
θύστερον || τα σχήµατα λόγου τού κειµένου (ii) παγιωµένη φράση που 
δεν χρησιµοποιείται µε την κυριολεκτική σηµασία της, αλλά για τις 
συνδηλώσεις που έχει αποκτήσει: δεν πρόκειται για ~ κυριολεκτώ! 
(β) ΡΗΤΟΡ. ρητορικό σχήµα η παρουσίαση µιας ιδέας µέσα σε λόγο 
µε συγκεκαλυµµένο και παγιωµένο τεχνικά τρόπο, ώστε να 
εντυπωσιάσει λεκτικά, να µην ακουστεί άσχηµα το περιεχόµενο της 
ή και για άλλους λόγους: τα ~ στους λόγους τού ∆ηµοσθένη (γ) σνσ-
νταπόδοτο σχήµα βλ. λ. ανανταπόδοτος 9. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η αµφίεση ή η 
τάξη των κληρικών και των µοναχών: περιβάλλοµαι το ~ || µεγάλο | 
µικρό - (βλ. λ. µεγαλόσχηµος κ. µικρόσχηµος) ΣΥΝ. άµφια (β) (συ-
νεκδ.) το να είναι κανείς κληρικός ή µοναχός: σεβασµός στο ~. — 
(υποκ.) σχηµατάκι (το) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ, έχω, όµορ-
φος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σχήµα < θ. σχη-, από τον µέλλ. σχή-σω τού ρ. έχω 
(βλ.λ.), + -µα (πβ. κ. πράγ-µα, κϋ·µα)]. σχηµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{σχηµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω σχήµα σε (κάτι), κάνω να 
σχηµατιστεί (κάτι): η βροχή σχηµάτισε ρυάκια στον δρόµο || µε 
επιδέξιες κινήσεις σχηµάτισε ένα καραβάκι από χαρτί || σχηµάτισε τα 
αρχικά του πάνω στην πέτρα || ~ µε τα δάχτυλα µου το σήµα τής νίκης· 
ΦΡ. (α) σχηµατίζω τον αριθµό | το νούµερο τηλεφώνου καλώ έναν 
αριθµό τηλεφώνου, παίρνω ένα-ένα τα ψηφία ΣΥΝ. τηλεφωνώ, καλώ 
(β) σχηµατίζω δικογραφία (εις βάρος κάποιου) συγκεντρώνω όλα τα 
απαραίτητα από νοµικής πλευράς στοιχεία, ώστε να στηρίξω 
κατηγορία (εις βάρος κάποιου): σχηµατίστηκε δικογραφία εις βάρος 
του και κρίθηκε προφυλακιστέος 2. συντελώ µαζί µε άλλους στη 
δηµιουργία ενός σχήµατος, αποτελώ µέρος του: οι χορευτές ένωσαν τα 
χέρια και σχηµάτισαν κύκλο ΣΥΝ. δηµιουργώ 3. ΓΛΩΣΣ. δηµιουργώ 
(νέους τύπους λέξεων) µε την προσθήκη γραµµατικών µορφηµάτων ή 
προσφυµάτων: να σχηµατιστούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών || 
ο παθητικός µέλλοντας και αόριστος τού ρήµατος σχηµατίζονται µε την 
προσθήκη τού -θη- 4. (µτφ.) οργανώνω (σύνολο), δηµιουργώ (οµάδα, 
τής οποίας τα µέλη έχουν συγκεκριµένο στόχο): σχηµατίστηκαν 
παράνοµοι πυρήνες αντίστασης || ~ κυβέρνηση | συµβούλιο || ~ θίασο | 
συµµαχία | συνασπισµό 5. καταλήγω σε (γνώµη, συµπέρασµα): αν και 
δεν τον ξέρω, έχω σχηµατίσει ιδέα για το ποιόν του || τι ιδέα 
σχηµατίσατε από αυτά που ακούσατε; || ~ γνώµη | άποψη | εντύπωση 
ΣΥΝ. διαµορφώνω 6. (µεσοπαθ. σχηµατίζοµαι) (ειδικότ. για το 
ανθρώπινο σώµα) παίρνω ώριµη µορφή: είναι µικρός και το σώµα του 
δεν έχει σχηµατιστεί ακόµη ΣΥΝ. ωριµάζω, ολοκληρώνοµαι. — 
σχηµάτισµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. σχηµατικός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. ΜΑΘ. αυτός που αποδίδεται µε γραφική παράσταση: ~ 
παράσταση | απεικόνιση | διάγραµµα 2. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται 
µόνο σε εξωτερικά, τυπικά χαρακτηριστικά, που δεν αποδίδει την 
ουσία: το έργο περιορίζεται σε ~ απόδοση των χαρακτήρων || πρόκειται 
για µια ~ σύνοψη των αντιλήψεων αυτών των ανθρώπων. — σχηµατικά 
επίρρ., σχηµατικότητα (η) [1858]. σχηµατισµός (ο) [αρχ.] 1. το να 
αποκτά κάτι σχήµα 2. ΣΤΡΑΤ. (α) η διάταξη µε καθορισµένο τρόπο 
ανδρών, οχηµάτων, σκαφών, πλοίων: ~ µάχης | παρελάσεως | εφόδου | 
πορείας || κλειστός | ευέλικτος | ανοιχτός | άψογος ~ (β) ονοµασία των 
Σωµάτων Στρατού ή τής Στρατιάς 3. η δηµιουργία: ο ~ κυβέρνησης | 
οργάνωσης | συνασπισµού 4. ΓΕΩΛ. ενότητα που αποτελείται από ένα 
σύνολο στρωµάτων. Επίσης σχηµάτισµα (το) [µεσν.]. σχηµατογραφία 
(η) [µτγν.] {σχηµατογραφιών} 1. ΓΕΩΜ. η απεικόνιση αντικειµένων µε 
σχήµατα 2. ΜΑθ. η λύση εξισώσεων µε τη βοήθεια γραφικών 
παραστάσεων. — σχηµατογραφικός, -ή, -ό. σχηµατοποιώ ρ. µετβ. 
[αρχ.] {σχηµατοποιείς... | σχηµατοποίησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αναπαριστώ (κάτι) µε γραµµές πάνω σε χαρτί ή ανάλογο υλικό, 
αποδίδοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τής µορφής του: 
σχηµατοποιηµένα ζώα και πουλιά κοσµούν το ύφασµα ΣΥΝ. σχεδιάζω, 
σκιτσάρω, σκιαγραφώ 2. (µτφ.) περιγράφω σε γενικές γραµµές µε βάση 
µόνον τυπικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά, συχνά 
υπεραπλουστεύοντας: σχηµατοποιηµένη εκδοχή τής ιστορίας ΣΥΝ. 
απλουστεύω. — σχηµατοποίηση (η) [1884]. σχίζα κ. σκίζα (η) 
{σχιζών} ξύλο ακανόνιστα κοµµένο µε τσεκούρι, συνήθ. για 
ξυλόσοµπα ή τζάκι: ~ για τη φωτιά | για το τζάκι ΣΥΝ. πε- 
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λεκούδι. 
[ΕΤΥΜ. αρρ < *σχίδ-jα, από το θ. τού ρ. σχίζω < *σχίδ-}ω, βλ.λ.]. 

σχιζοειδης, -ής, -ές {σχιζοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} στη ΦΡ. σχιζοειδης 
προσωπικότητα | ιδιοσυγκρασία άτοµο τού οποίου η ψυχική κατάσταση 
απόκλινα από το φυσιολογικό και χαρακτηρίζεται από ακοι-νωνησία, 
αυτισµό, απόκρυψη και αµφιθυµία συναισθηµάτων, ενδο-στρέφεια κ.λπ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. schizoid]. 

σχιζοφασία (η) {χωρ. πληθ.} διαταραχή τού προφορικού λόγου, κατά την οποία 
ο ασθενής χρησιµοποιεί τις λέξεις µε άλλη από την κοινώς αποδεκτή σηµασία 
τους και η οποία θεωρείται ως εκδήλωση µη συστηµατικής σχιζοφρένειας. 
[ΕΤΥΜ. < σχίζω + -φασία < φάσκω (πβ. κ. φάση), ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. schizophasia]. 

σχιζοφρένεια (η) {χωρ. πληθ.) "Ι.ΨΥΧΟΛ. ψυχική διαταραχή που ανήκα στις 
ψυχώσεις και η οποία εµφανίζεται κυρ. σε εφήβους και νεαρούς ενηλίκους, 
αποδιοργανώνοντας ριζικά την προσωπικότητα τους 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
ξεφεύγει από το φυσιολογικό, είναι γεµάτο λογικές αντιφάσεις: η ζωή στις 
σύγχρονες πόλεις είναι ~ || η ~ τής σύγχρονης ζωής | των ρυθµών παραγωγής 
ΣΥΝ. παράνοια, τρέλα. Επίσης σχιζοφρενία. — σχιζοφρενικός, -ή, -ό, 
σχιζοφρενικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Schizophrenie]. 

σχιζοφρενής, -ής, -ές {σχιζοφρεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τη σχιζοφρένεια 2. σχιζοφρενής (ο/η) πρόσωπο που πάσχει από σχιζοφρένεια. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τρελός. [ΕΤΥΜ. < σχίζω + -φρενής < αρχ. φρήν, 
φρενός (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Schizophren]. 

σχίζω κ. σκίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσχισ-α, σχίσ-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κόβω (κάτι) σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια: ~ και πετώ τ' άχρηστα χαρτιά || 
έσκισα ένα παλιό ρούχο κι έφτειαξα ξεσκονό-πανα || ~ ένα ξύλο µε τσεκούρι- 
ΦΡ. (α) σκίζω τα ρούχα µου διαµαρτύροµαι έντονα, αρνούµενος κατηγορία 
που αδίκως µου αποδίδεται (βλ. κ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου, λ. διαρρηγνύω) 
(β) σκίζω την καρδιά (κάποιου) προκαλώ µεγάλο ψυχικό πόνο: τα βάσανα του 
σου σκίζουν την καρδιά (γ) σκίζω | έσκισα τη γάτα βλ. λ. γάτα (δ) θα σε σκίσω 
σαν σαρδέλα! | Θα σε σκίσω στα δύο (ως απειλή) για περιπτώσεις στις οποίες 
απειλούµε κάποιον ότι θα ασκήσουµε βία πάνω του ή ότι θα τον νικήσουµε 
ταπεινώνοντας τον σε αναµέτρηση µας 2. (για σελίδες, κόλλες χαρτιού κ.τ.ό.) 
αποσπώ κάτι µε τρόπο απότοµο ή βίαιο από το σηµείο στο οποίο βρίσκεται: ~ 
µια σελίδα από το βιβλίο µου || ~ τη σελίδα µιας εφηµερίδας, για να κρατήσω 
ένα άρθρο ΣΥΝ. κόβω, βγάζω 3. φθείρω (συνήθ. ρούχο, ύφασµα, χαρτί) 
προκαλώντας του άνοιγµα, τρύπα ή αποκοπή τµήµατος του (κυρ. κατά την 
επαφή µε αιχµηρή ή σκληρή επιφάνεια ή αντικείµενο): προεξείχε µια πρόκα 
και µου έσχισε το µανίκι || πιάστηκε το µπουφάν στο χερούλι και σκίστηκε στην 
άκρη || ~ τον φάκελο, για να βγάλω το γράµµα || η εφηµερίδα ήταν σκισµένη 
στην άκρη || πιάστηκε η φούστα µου σ' ένα χαµηλό κλαδί και σχίστηκε 4. ανοίγω 
(επιφάνεια) στη µέση, προκαλώ ρωγµή, σχισµή σε (επιφάνεια): ο σεισµός 
έσχισε τον τοίχο στα δύο 5. γδέρνω βαθιά: έπεσε και έσκισε το κεφάλι του και 
χρειάζεται ράµµατα || έσκισα το χέρι µου σ' ένα καρφί 6. (µτφ.) διαπερνώ, 
διασχίζω: δυνατές κραυγές έσκισαν τον αέρα || µια αχτίδα φωτός έσκισε το 
σκοτάδι || το πλοίο σχίζει τα κύµατα || το αεροπλάνο σχίζει τους αιθέρες 7. 
(µτφ.) επιτυγχάνω ολοκληρωτική και ταπεινωτική νίκη κατά (αντιπάλου): τους 
σκίσαµε χτες στον τελικό τού κυπέλλου || θα σε σκίσω στο τένις || θα τους 
σκίσουµε στις εκλογές ΣΥΝ. νικώ, κατανικώ ♦ 8. (αµετβ.) έχω πολύ µεγάλη 
επιτυχία: η παράσταση τους στο θέατρο σκίζει! || τα πήγα πολύ καλά στις 
εξετάσεις, έσκισα!- (ειδικότ. µεσοπαθ. σχίζοµαι) 9. (για ρούχα, υφάσµατα, 
χαρτιά κ.ά.) είµαι εύθραυστος, πολύ λεπτός ή ευαίσθητος και µπορεί εύκολα 
να φθαρώ, να χαραχτώ ή να γίνω κοµµάτια: το χαρτί έχει φθαρεί µε τα χρόνια 
και σκίζεται εύκολα || προσέξτε το πουκάµισο, γιατί το ύφασµα του είναι πολύ 
λεπτό και σχίζεται εύκολα 10. (µτφ.) καταβάλλω πολύ µεγάλες προσπάθειες, 
δείχνω µεγάλη προθυµία: σκίστηκε να µας εξυπηρετήσει || σκίστηκα στις 
δουλειές | στο διάβασµα || ~ για τα παιδιά µου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *σχίδ-)ω < *skid- (µε δασύ εκφραστ. -χ- αντί τού ανα-
µενόµενου -κ-), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *skei-d- «σχίζω, κόβω στα δύο, 
τέµνω» (µε παρέκταση -d-), πβ. λατ. sci-n-dere (αόρ. scid-i), σαν-σκρ. chid-
yâ-te (παθ.), apa-chid- «κοµµάτι, σχίζα» κ.ά.]. 

σχίνος κ. σκίνος (ο) το µαστιχόδεντρο. Επίσης σκίνο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σχίνος (ή), αγν. ετύµου]. σχίσιµο κ. σκίσιµο (το) {σχισίµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. το να σχίσει κανείς (κάτι) 2. το σηµείο στο οποίο είναι σχισµένο 
(κάτι) 3. (ειδικότ. για ενδύµατα) άνοιγµα σε ένδυµα σύµφωνα µε το σχέδιο τού 
πατρόν: φούστα µε ~ στο πλάι || το φόρεµα της έχει - µπροστά. [ΕΤΥΜ. < θ. 
σχισ- (από τον αόρ. έ-σχισ-α τού ρ. σχίζω) + παραγ. επίθηµα -ιµο (πβ. κ. σπάσ-
ιµο, στρώσ-ιµο)]. σχίσµα (το) {σχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (µτφ.) η διαφορά 
απόψεων, που επιφέρει διάσπαση σε ένα σύνολο 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η 
αποµάκρυνση µέρους των πιστών, ο χωρισµός τους σε δύο ή και περισσότερες 
οµάδες εξαιτίας λόγων εκκλησιαστικής τάξεως, ιεραρχίας, διοικητικών και 
λιγότερο εξαιτίας δογµατικών διαφορών ΑΝΤ. αίρεση (β) Σχίσµα (το) η 
διάσταση στο εσωτερικό τής χριστιανικής Εκκλησίας, που εκδηλώθηκε τον 9ο 
αι. και οριστικά το 1054 και οδήγησε στη διαίρεση τής Ανατολικής και τής 
∆υτικής Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρεση. [ΕΤΥΜ αρχ. < σχίζω]. σχισµάδα κ. 
σκισµάδα (η) η σχισµή (βλ.λ.). σχισµατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός 
που σχετίζεται µε σχί- 

σµα: ~ έριδα 2. σχισµατικός (ο) (α) πρόσωπο που έχει αποσχιστεί από το 
σώµα τής Εκκλησίας για τη δηµιουργία ιδιαίτερης θρησκευτικής κοινότητας, 
η οποία συνεπάγεται την επίσηµη εκκλησιαστική καταδίκη µε συνοδική 
απόφαση (β) πρόσωπο που υποστηρίζει το Σχίσµα των Εκκλησιών. 

σχισµή κ. σκίσµή (η) 1.το ακανόνιστου σχήµατος φυσικό, στενό και µακρύ 
άνοιγµα σε επιφάνεια: η ~ τού βράχου | τού δέντρου || από µία ~ στην πόρτα 
είδε όλη τη σκηνή ΣΥΝ. ρωγµή 2. τεχνητό άνοιγµα που προορίζεται για την 
τοποθέτηση ή τη ρίψη µέσα από αυτό συγκεκριµένων αντικειµένων: αφού 
σηκώσεις το ακουστικό, ρίχνεις ένα κέρµα στη ~ τής τηλεφωνικής συσκευής || ~ 
µηχανήµατος | ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Επίσης σχισµάδα [µεσν.] κ. 
σχις)ι)µατιά [ΕΤΥΜ. αρχ. < σχίζω + παραγ. επίθηµα -µη, πβ. κ. ρωγ-µή]. 

σχιστήριο (το) {σχιστηρί-ου | -ων} εργοστάσιο όπου γίνεται η πρωτογενής κοπή 
όγκων µαρµάρου ή κορµών δέντρων. [ΕΤΥΜ. < θ. σχισ- (από τον αόρ. τού ρ. 
σχίζω) + παραγ. επίθηµα -τή-ριο, πβ. κ. εργασ-τήριο]. 

σχιστόλιθος (ο) [1856] {σχιστολίθ-ου | -ων, -ους} ΟΡΥΚΤ. πέτρωµα που µπορεί 
εύκολα να χωριστεί σε φύλλα ή πλάκες.  — σχιστολιθικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τον µτγν. όρο σχιστός λίθος]. 

σχιστός, -ή,-ό κ. σκιστός 1.αυτός που έχει σχίσιµο: ~ φόρεµα/ σακάκι 2. αυτός 
που έχει το σχήµα µικρού στενόµακρου ανοίγµατος: οι Κινέζοι έχουν ~ µάτια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σχίζω]. 

σχοινάκι κ. σκοινάκι (το) [χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το σχοινί 2. (α) όργανο 
γυµναστικής που αποτελείται από ένα σχοινί µε λαβές στις δύο άκρες του, 
ώστε να το κρατά ο γυµναζόµενος µε τα δυο του χέρια και να πηδά περνώντας 
το διαρκώς πάνω και κάτω από το σώµα του: κάνω ~ (β) λάστιχο µε ενωµένες 
τις άκρες του, που χρησιµοποιείται ως παιδικό παιχνίδι, κατά το οποίο ο 
παίκτης πηδά µέσα και έξω από τον χώρο που σχηµατίζουν οι τεντωµένες 
πλευρές του, προσπαθώντας άλλοτε να µην το ακουµπήσει καθόλου και 
άλλοτε να επιτύχει περίτεχνους συνδυασµούς ασκήσεων. 

σχοινενιος, -α, -ο κ. σκοινένιος αυτός που είναι κατασκευασµένος από σχοινί: ~ 
λουρί | σκάλα. Επίσης σχοίνινος, -η, -ο [αρχ.]. 

σχοινί κ. σκοινί (το) {σχοιν-ιού | -ιών} µακρύ κορδόνι ή σύρµα που φτειάχνεται 
µε το στρίψιµο ινών από το φυτό σχοίνος, από κάνναβη ή λινάρι ή συρµάτινες 
ίνες και χρησιµοποιείται για να δένονται και να κρεµιούνται διάφορα 
αντικείµενα ή για να λειτουργούν διάφορες µηχανές και εργαλεία: ~ για τα 
ρούχα || δένω τα χέρια κάποιου µε ~ || το ~ τής κρεµάλας ΣΥΝ. κορδόνι- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) του σκοινιού και τού παλουκιού βλ. λ. παλούκι (β) τραβάω | 
τεντώνω το σκοινί κρατώ αδιάλλακτη και ανυποχώρητη στάση, εξωθώ τα 
πράγµατα στα άκρα: µην τραβάς το σκοινί, γιατί θα γίνει µεγάλη φασαρία! (γ) 
µαζεύω τα σκοινιά (σε κάποιον) θέτω περιορισµούς στον ανεξέλεγκτο τρόπο 
ζωής (κάποιου) ΣΥΝ. µαζεύω τα λουριά (δ) παίρνω | δένω (κάτι) σκοινί 
κορδόνι | σκοινί ναϊτάνι εµµένω µε ενοχλητικό τρόπο σε κάτι ή επα-
ναλαµβάνω µια ενοχλητική (σε άλλους) συνήθεια: της είπε ότι θα της δώσει 
αύξηση κι αυτή το 'δέσε σκοινί κορδόνι και τον πιέζει (ε) (παροιµ.) στο σπίτι 
τοιί κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί βλ. λ. κρεµασµένος. — (υποκ.) 
σχοινάκι κ. σκοινάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. σχοινίον, υποκ. τού αρχ. 
σχοίνος (βλ.λ.). Το νεοελλ. σκοινί οφείλεται σε τροπή τού τριβοµένου -χ- στο 
αντίστοιχο κλειστό -κ- (πβ. κ. σχίζω - σκίζω)]. 

σχοινοβασία (η) [1871] {σχοινοβασιών} το περπάτηµα πάνω σε τεντωµένο 
σχοινί, ως ακροβατικό νούµερο. 

σχοινοβάτης (ο) {σχοινοβατών}, σχοινοβάτισσα (η) {δύσχρ. σχοι-νοβατισσών} 
ακροβάτης που περπατά πάνω σε τεντωµένο σχοινί. — σχοινοβατικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < σχοίνος + -βάτης < βαίνω (πβ. κ. έπι-βάτης)]. 

σχοινοβατώ ρ. αµετβ. {σχοινοβατείς... | σχοινοβάτησα} 1. εκτελώ ακροβατικά 
νούµερα πάνω σε τεντωµένο σκοινί που βρίσκεται τοποθετηµένο οριζόντια σε 
µεγάλο ύψος από το έδαφος ΣΥΝ. ακροβατώ 2. (µτφ.) προβαίνω σε 
ριψοκίνδυνες ενέργειες: σχοινοβατείς επικίνδυνα µε τα οικονοµικά σου ΣΥΝ. 
ακροβατώ, παίζω µε τη φωτιά, ρισκάρω. [ΕΤΥΜ. < σχοινο- (< σχοινί) + -
βατώ < -βάτης (< βαίνω)· πβ. φρ. επί σχοινιού περιπατεΐν (Αρριανός Επικτήτου 
∆ιατριβαί 3. 12. 2)]. 

σχοίνος κ. σκοίνος (ο) 1. φυτό (βούρλο) από το οποίο φτειάχνεται το σχοινί 2. 
µικρό δέντρο ή θάµνος µε προέλευση από τη Ν. Αµερική, που φέρει λευκά 
άνθη σε ταξιανθίες και κόκκινους καρπούς και καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό φυτό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ < αρχ. σχοΐνος (ήδη µυκ. 
ko-i-no), αγν. ετύµου, όπως συµβαίνει συχνά µε ον. φυτών (πβ. κ. σχίνος). ∆εν 
ικανοποιούν µορφολογικώς οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε λιθ. szenas, αρχ. 
σλαβ. seno «άχυρο, ξε-ρόχορτο», καθώς και µε λατ. funis, λιθ. ginis «σχοινί, 
παλαµάρι». Από τη λ. σχοϊνος και από το ίδιο το φυτό προήλθε το σχοινίον, 
αφού χρησιµοποιούνταν τα κλαδιά και οι βλαστοί τού σχοίνου, για να πλέκο-
νται καλάθια και άλλα αντικείµενα]. 

σχοινοτενής, -ής, -ές {σχοινοτενούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που διαρκεί 
παραπάνω ώρα από όσο πρέπει, συνήθ. για προφορικό λόγο: ~ οµιλία | λόγος | 
αφήγηση | εξηγήσεις ΣΥΝ. µακροσκελής ANT. σύντοµος. — σχοινοτενώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σχοϊνος + -τενής < 
τείνω (πβ. κ. εύθυ-τενής, α-τενής)]. 

Σχοΐνούσα (η) νησί των Κυκλάδων Ν. τής Νάξου. [ΕΤΥΜ. < σχοίνος (βλ.λ.), 
δενδρωνύµιο που συνδέεται και µε τα τοπωνύµια Σχοίνος (Βοιωτία) και 
Σχοινούς (Αρκαδία)]. 

σχολάζω ρ. µετβ. {µόνο στη µτχ. ενεστ. σχολάζων, -ούσα, -ον} 1. ΝΟΜ. 
σχολάζουσα κληρονοµιά κληρονοµιά τής οποίας ο κληρονόµος είναι 
άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί και για τη δια- 
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χείριση τής οποίας µπορεί να οριστεί κηδεµόνας 2. ΕΚΚΛΗΣ. σχολά-
ζων επίσκοπος ο αρχιερέας που δεν έχει ποίµνιο, επειδή ο ίδιος δεν 
αποδέχθηκε την επισκοπή, αποµακρύνθηκε ή παραιτήθηκε από αυ-
τήν κ.λπ. και όχι γιατί υπέπεσε σε παράπτωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «αναπαύοµαι, έχω ελεύθερο χρόνο», < σχολή (βλ.λ.)]. 

σχολαρχείο (το) [1871] παλαιότερη βαθµίδα τής ελληνικής εκπαί-
δευσης, που διαρκούσε τρία χρόνια και µεσολαβούσε ανάµεσα στο 
δηµοτικό -που ολοκληρωνόταν στην τετάρτη τάξη του- και το γυ-
µνάσιο ΣΥΝ. ελληνικό σχολείο. — σχολάρχης (ο) [µτγν.]. 

σχολαρχία (η) {χωρ. πληθ.} η αρχηγία µιας σχολής, το να είναι κα-
νείς αρχηγός µιας σχολής: ο Κλεάνθης διαδέχθηκε τον Ζήνωνα στη -
των στωικών. 

σχόλασµα (το) {σχολάσµατος | χωρ. πληθ.} 1. η ώρα τής αποχώρησης 
µαθητή ή εργαζοµένου από το σχολείο ή τον τόπο εργασίας αντί-
στοιχα · 2. η απόλυση εργαζοµένου. 

σχολαστικίζω ρ. αµετβ. [1814] {σχολαστίκισα} 1. ασχολούµαι µε λε-
πτοµέρειες και τύπους, αγνοώντας την ουσία τού πράγµατος: σχολα-
στικίζει, ενώ έχει θέµατα ζωτικά να αντιµετωπίσει ΣΥΝ. λεπτολογώ 
2. υιοθετώ χαρακτηριστικά τού σχολαστικισµού (βλ.λ., σηµ. 1). 

σχολαστικισµός (ο) [1859] 1. ΦΙΛΟΣ, Ο θεολογικός φιλοσοφικός τρό-
πος σκέψης που αναπτύχθηκε στα εκκλησιαστικά και µοναστηριακά 
κέντρα τής ∆. Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα και σύµφωνα µε τον 
οποίο τα δόγµατα τής πίστης έπρεπε -και µπορούσαν- να θεµελιω-
θούν λογικά και φιλοσοφικά ιδ. µε τη βοήθεια τής αρχαίας ελληνι-
κής φιλοσοφίας, πρωτίστως τού Αριστοτέλη και δευτερευόντως των 
νεοπλατωνικών (σε µια πρώιµη φάση): µελέτη τού ~ 2. (κατ' επέκτ.) ο 
τρόπος σκέψης και αντιµετώπισης των πραγµάτων, που δίνει υπερ-
βολική έµφαση στους τύπους και αγνοεί την ουσία: τα κείµενα του 
πάσχουν από αφόρητο ~ ΣΥΝ. τυπολατρία, λεπτολογία, δογµατισµός. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scholasticism]. 

σχολαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θεολογικό-φιλο-
σοφικό τρόπο σκέψης, ο οποίος αναπτύχθηκε στη ∆ύση τον Μεσαίω-
να και επιζητούσε να θεµελιώσει τα χριστιανικά δόγµατα στη φιλο-
σοφία και τη Λογική, κυρ. δε στον πλατωνισµό, τον νεοπλατωνισµό 
και τον αριστοτελισµό: ~ φιλοσοφία | παιδεία | δάσκαλος | κείµενο | 
µελέτη | διατύπωση | ερµηνεία | σύγγραµµα | θεολογία 2. σχολαστικός 
(ο) ο µελετητής, ο θεολόγος ή ο φιλόσοφος που ακολουθεί τον 
σχολαστικισµό, τον παραπάνω τρόπο σκέψης: οι ~ τού Μεσαίωνα 3. 
(α) (µειωτ.) αυτός που γίνεται µε υπερβολική προσήλωση στον τύπο 
και στις λεπτοµέρειες, συνήθ. εις βάρος τής ουσίας: ~ διδασκαλία 
ΣΥΝ. τυπολατρικός, στείρος (β) αυτός που δείχνει ιδιαίτερη έµφαση 
και στις πιο µικρές λεπτοµέρειες (σε κάτι): είναι ~ µε την καθαριό-
τητα | το φαΐ | τα ρούχα του 4. (εύσηµο) αυτός που ενεργεί ή διεξά-
γεται µε ιδιαίτερη, επιµελή προσοχή: η ~ καθαριότητα είναι απαραί-
τητος όρος για τα νοσοκοµεία || το ~ διάβασµα εγγυάται επιτυχία στις 
εξετάσεις || ~ έλεγχος | µελέτη ΣΥΝ. λεπτοµερής, εξονυχιστικός, 
βαθύς ANT. επιφανειακός, επιπόλαιος. — σχολαστικ-ά | -ώς επίρρ., 
σχολαστικότητα (η) [1856]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σχολάζω (βλ.λ.). Η λ. προσδιόριζε αρχικώς εκείνον που αναπαύεται, που 
απολαµβάνει την ησυχία του, αλλά στη Μτγν. Ελληνική 
αναφέρθηκε κυρ. στον άνθρωπο που αξιοποιεί την ανάπαυση του, 
προκειµένου να αποκτήσει περισσότερη παιδεία και να 
καλλιεργήσει το πνεύµα του. Την ίδια εποχή εµφανίζεται και η αρ-
νητική χρήση τής λ. σε σχέση µε εκείνους που ασχολούνται µε µι-
κρολεπτοµέρειες και δίνουν υπερβολική σηµασία στους τύπους και 
όχι στο περιεχόµενο]. 

σχολειαρούδι κ. σκολειαρούδι (το) ο µικρός και άπειρος µαθητής 
ΣΥΝ. µαθητούδι, µαθητάκος. Επίσης σχολειαρόπαιδο. [ΕΤΥΜ. < 
σχολείο + υποκ. επίθηµα -αρούδι (πβ. κ. ^επετ-αρούδι)]. 

σχολείο κ. (λαϊκ.) σχολειό κ. (λαϊκότ.) σκολειο (το) 1. το ίδρυµα όπου 
παρέχεται παιδεία, κυρ. για ανηλίκους (σε επίπεδο στοιχειώδους και 
µέσης εκπαίδευσης): γράφοµαι | πάω στο ~ || βγάζω | τελειώνω το ~ || 
τα ~ ανοίγουν τον Σεπτέµβριο || τι τάξη πηγαίνει στο ~; || πας ~; (είσαι 
µαθητής σχολείου;) || δηµοτικό | µονοτάξιο | κλασικό | πειραµατικό | 
ειδικό | κατηχητικό | αλληλοδιδακτικό | ιδιωτικό | δηµόσιο | µικτό | 
νυχτερινό | κρατικό | πρότυπο ~||~ αρρένων | θηλέων || ~ στοιχειώδους 
(πρωτοβάθµιας) | µέσης (δευτεροβάθµιας) εκπαίδευσης || «όπου 
ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει µια φυλακή» (Βίκτωρ Ουγκώ)· ΦΡ. ΙΣΤ. 
κρυφό σχολειό ο χώρος στον οποίο, κατά την παράδοση, παρεχόταν 
παιδεία στα ελληνόπουλα κυρ. από ιερείς και µοναχούς στα χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας κρυφά από τις οθωµανικές αρχές- (συνεκδ.) 2. το 
κτήριο όπου στεγάζεται το παραπάνω ίδρυµα: οι µαθητές δεν 
προσέχουν αρκετά την καθαριότητα τού σχολείου τους ΣΥΝ. 
εκπαιδευτήριο, διδασκαλείο 3. το σύνολο των µαθητών και των 
διδασκόντων στο παραπάνω ίδρυµα: το ~ πάει εκδροµή | επισκέπτεται 
το µουσείο 4. η περίοδος τού χρόνου ή τής ηµέρας, στη διάρκεια τής 
οποίας οι µαθητές διδάσκονται µαθήµατα: µετά το - γυρνώ 
κατευθείαν στο σπίτι || το σχολείο θα τελειώσει στα µέσα Ιουνίου 5. τα 
µαθήµατα, η διδασκαλία που διεξάγεται στο σχολείο: στις γιορτές δεν 
έχουµε ~ 6. (µτφ.) κάθε ενασχόληση από την οποία κερδίζει κανείς σε 
γνώσεις και εµπειρίες: η θητεία µου στον χώρο αυτόν στάθηκε για 
µένα µεγάλο ~ || το ~ τής ζωής || αυτή η δουλειά είναι ~· έµαθα πολλά 
χρήσιµα πράγµατα || «το µεγαλύτερο ~ τής ζωής είναι το πεζοδρόµιο» 
(λαϊκ. τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σχολεΐον < 
αρχ. σχολή (βλ.λ.)]. 

σχολείο: βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης. Οι βαθµίδες τής σχολι-
κής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι: νηπιαγωγείο - δηµοτικό -
γυµνάσιο - λύκειο. Το νηπιαγωγείο αποτελεί την ά βαθµίδα τής 

«προσχολικής» λεγόµενης αγωγής, και σε αυτό πηγαίνουν για 
έναν χρόνο τα παιδιά ηλικίας περίπου 5 ετών. Σε προσχολική αγω-
γή µε δύο τάξεις | έτη, η α' τάξη τού νηπιαγωγείου δέχεται τα προ-
νήπια (ηλικίας 4 ετών) και η β' τα νήπια (ηλικίας 5 ετών). Το δη-
µοτικό σχολείο (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) παρέχει όχρονη εκπαί-
δευση («στοιχειώδης εκπαίδευση») σε παιδιά από 6-12 ετών. Με 
το γυµνάσιο οι µαθητές εισέρχονται στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση (ά κύκλος). Το γυµνάσιο εκπαιδεύει µαθητές από 12-15 ετών 
και µε τη φοίτηση σε αυτό ολοκληρώνεται η ισχύουσα στην Ελ-
λάδα (και σε άλλες χώρες) 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δη-
µοτικό και γυµνάσιο). Το λύκειο αποτελεί τον β' κύκλο τής δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και απο-
τελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση τής φοίτησης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα | Α.Ε.Ι. και Τε-
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα | Τ.Ε.Ι.). Η φοίτηση στο λύκειο 
είναι 3ετής, δίνει δε τις δυνατότητες στους µαθητές να διαλέξουν 
ανάµεσα στα Γενικά Λύκεια (γενικής µορφώσεως εκπαίδευση) και 
στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια | Τ.Ε.Λ. (ειδικής µορφώσεως 
εκπαίδευση). Άρα, η σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα διαρκεί 13 
έτη: 1 έτος προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγείο), 9 έτη υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (δηµοτικό - γυµνάσιο) και 3 έτη µεθυποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (λύκειο). 

σχολή (η) 1. ίδρυµα που παρέχει ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση 
µετά τη στοιχειώδη - ή και παράλληλα προς αυτήν: στρατιωτική | 
τεχνική | ιερατική | γεωργική | επαγγελµατική | εµπορική | νοσοκο-
µειακή | πειραµατική | προπαρασκευαστική ~||~ χορού | µουσικής | 
ξένων γλωσσών 2. (ειδικότ.) (α) το ανώτατο ή ανώτερο ίδρυµα που 
παρέχει τριτοβάθµια εκπαίδευση: πανεπιστηµιακή | πολυτεχνική | 
φιλοσοφική | νοµική | θεολογική | φυσικοµαθηµατική ~||~ καλών τε-
χνών | φυσικής αγωγής || εξετάσεις για την εισαγωγή στις ανώτατες 
και ανώτερες ~ (β) Μεγάλη τού Γένους Σχολή η ανώτατη σχολή που 
ιδρύθηκε στο Φανάρι από τον Πατριάρχη Γεννάδιο µετά την Άλωση 
τής Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε το πνευµατικό κέντρο τού 
Ελληνισµού στη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας 3. η µόνιµη επιστηµο-
νική αποστολή µιας χώρας σε άλλη µε στόχο την επιτέλεση αρχαιο-
λογικού ή άλλου συναφούς έργου: η Γαλλική | Αµερικανική Αρχαιο-
λογική Σχολή στην Αθήνα 4. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζε-
ται το παραπάνω ίδρυµα ή η παραπάνω αποστολή: η γραµµατεία βρί-
σκεται στον τρίτο όροφο τής ~ || η βιβλιοθήκη | το εντευκτήριο τής ~ 5. 
(συνεκδ.-περιληπτ.) (α) το σύνολο των διδασκόντων ή/και των φοι-
τητών | σπουδαστών που διδάσκουν ή διδάσκονται στο παραπάνω 
ίδρυµα: σύσσωµη η ~ αποδοκίµασε τις ενέργειες τού πρύτανη (β) το 
σύνολο των επιστηµόνων που εργάζονται στην παραπάνω αποστολή: 
η ~ τίµησε τον απερχόµενο διευθυντή της 6. σύνολο επιστηµόνων, φι-
λοσόφων ή καλλιτεχνών, που ασπάζονται τις ίδιες αρχές και αντιµε-
τωπίζουν το αντικείµενο τους από την ίδια οπτική γωνία, αναγνωρί-
ζοντας συνήθ. κάποιον ως αρχηγό τους: καντιανή | µαρξιστική | πλα-
τωνική | γαλλική | φροϋδική ~ || ζωγράφος | εικόνες τής Κρητικής Σχο-
λής || νεοκλασική ~ || δηµιούργησε ~ στον τοµέα αυτόν ΣΥΝ. κίνηση, 
ρεύµα- ΦΡ. είµαι τής παλιάς σχολής ακολουθώ παλαιές αντιλήψεις, 
δεν έχω προσαρµοστεί στα καινούργια δεδοµένα: δεν καταλαβαίνω 
αυτές τις µόδες- ~! 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «ανάπαυση, ησυχία, ελεύθερος χρόνος», 
αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο θ. τού αορ. β' σχείν (µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *segh-, βλ. λ. έχω), όπου το έχω θα σήµαινε «κρατώ γερά, συ-
γκρατώ», ενώ ως προς το επίθηµα -ολή (δυσερµήνευτο) έχει προταθεί 
η υπόθεση περί αναλογίας προς τα βολή, στολή, χολή κ.λπ. ∆εν φαί-
νεται πειστική η υπόθεση συσχετισµού µε το ρ. άσχάλλω «διστάζω, 
δυσανασχετώ», το οποίο απέχει πολύ σηµασιολογικά. Από την έννοια 
τής ανάπαυσης και τής απραξίας, η λ. σχολή δήλωσε στη συνέχεια 
και την αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου, προκειµένου να καλλιερ-
γήσει κανείς το πνεύµα του, µε αποτέλεσµα ήδη στον Πλάτωνα και 
τον Αριστοτέλη να συναντούµε τη σηµ. «σπουδή, φιλοσοφική συζή-
τηση». Στην ελληνιστική Κοινή η λ. προσέλαβε επίσης τη σηµ. τού 
ιδρύµατος, στο οποίο συστηµατικά προσφέρονται τέτοιες γνώσεις 
και σπουδές. Μέσω τού λατ. schola «σχολείο» η λ. πέρασε σε πολλές 
ξέν. γλώσσες, λ.χ. γαλλ. école, αγγλ. school, γερµ. Schule, ιταλ. scuola, 
ισπ. escuela κ.ά.]. 

σχόλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ηµέρα αργίας ή γιορτής, µέρα που επίση-
µα δεν δουλεύουν οι εργαζόµενοι: οι µαθητές περιµένουν πώς και 
πώς Κυριακές και σχόλες || «Κυριακή, γιορτή και ~ να 'ταν η βδοµά-
δα όλη» (τραγ.) ANT. καθηµερινή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σχολή (βλ.λ.), µε διατήρηση τής αρχικής σηµ. 
«ανάπαυση, απραξία» και αναβιβασµό τού τόνου, ώστε να αποφεύ-
γεται η σύγχυση µε τη νεότ. σηµ. (προφύλαξη)]. 

σχολιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {σχολίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εκφέρω την 
άποψη µου (σχετικά µε γεγονός, κατάσταση, ιδέα ή πρόσωπο), κυρ. 
προβαίνοντας σε θετικούς ή αρνητικούς χαρακτηρισµούς: κύριε 
υπουργέ, σχολιάστε µας τη δήλωση τού συναδέλφου σας || η τελευταία 
του ταινία σχολιάστηκε θετικά ΣΥΝ. κρίνω 2. (ειδικότ.) ασκώ αρνητική 
κριτική σε πρόσωπα και στις πράξεις τους: δεν µου αρέσει να ~, αλλά 
τέτοια στάση δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη ΣΥΝ. κριτικάρω 3. 
ΦΙΛΟΛ. κάνω ερµηνευτικά σχόλια στο έργο συγγραφέα: σχολιασµένη 
έκδοση τού Πλάτωνα ΣΥΝ. υποµνηµατίζω, ερµηνεύω. — σχολιασµός 
(ο). 

σχολιανός, -ή, -ό κ. σκολίΌνός αυτός που ταιριάζει στις σχόλες, ο 
γιορτινός, ο εορταστικός· ΦΡ. ακούω τα σχόλια νά µου βλ. λ. ακούω. 
Επίσης σχολιάτικος, -η, -ο κ. σκολιάτικος. [ΕΤΥΜ, < σχόλη + 
παραγ. επίθηµα -ιανός, πβ. κ. χωρ-ιανός]. 



σχολιαστής 1729 σωλήνας 
 

σχολιαστής (ο) [µεσν.], σχολιάστρια (η) {σχολιαστριών} 1. ο δηµοσιογράφος 
που ειδικεύεται στην ερµηνεία γεγονότων ή δηλώσεων: έµπειρος | πολιτικός | 
οικονοµικός ~ || ~ πολιτικών | αθλητικών ειδήσεων 2. ο φιλόλογος, ιδ. τής 
ελληνιστικής ή τής µεσαιωνικής εποχής, που ερµηνεύει τα κείµενα 
παλαιότερων, κυρ. αρχαίων, συγγραφέων: Αλεξανδρινός ~ τού Οµήρου ΣΥΝ. 
υποµνηµατιστής. 

σχολιαστικός, -ή, -ό [1898] ΓΛΩΣΣ. αυτός που χρησιµοποιείται για να 
σχολιασθούν ποικιλοτρόπως τα λεγόµενα | γραφόµενα: - σηµεία στίξης (βλ. λ. 
στίξη) || ~ σηµασία (η βιωµατική). 
αυτός που εµπεριέχει σχόλιο ή λειτουργεί ως σχόλιο: ~ άρθρο | εκποµπή | 
λόγος | κείµενο. — σχολκισπκ-ά | -ώς επίρρ. 

σχολίατρος (ο/η) {σχολιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός ειδικευµένος για τον έλεγχο 
των συνθηκών υγιεινής, τον οποίο στέλνει το Υπουργείο Παιδείας στα 
σχολεία. [ΕΤΥΜ. < σχολ(είο) + ιατρός, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Schularzt]. 

σχολικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε το σχολείο ή και τους µαθητές 
σχολείου: ~ γιορτή | βιβλίο | ζωή | τσάντα | ποδιά | εκδροµή | χορωδία | κτήριο 
| µελέτη | αποτυχία | εγχειρίδιο | συγκρότηµα- ΦΡ. (α) σχολικό | διδακτικό έτος 
βλ. λ. έτος (β) σχολικό (λεωφορείο) λεωφορείο για τη µεταφορά µαθητών 
προς και από το σχολείο τους (γ) σχολικό ανάγνωσµα βλ. λ. ανάγνωσµα (δ) 
σχολικός σύµβουλος βλ. λ. σύµβουλος (ε) σχολικός επόπτης (παλαιότ.) 
ανώτερος εκπαιδευτικός, που είχε εποπτικό, οργανωτικό και συντονιστικό 
έργο (µέσω των επιθεωρητών) στα σχολεία (στ) ΓΛΩΣΣ. σχολική | 
παραδοσιακή γραµµατική βλ. λ. παραδοσιακός. 

σχόλιο (το) (σχολί-ου | -ων} 1. η έκφραση τής άποψης κάποιου και η 
διατύπωση θετικών ή αρνητικών χαρακτηρισµών σχετικά µε κάποιον/κάτι: 
δηµοσιογραφικό | πολιτικό | καυστικό | δηκτικό | προσβλητικό | δυσµενές | 
ειρωνικό | αυστηρό ~- ΦΡ. ουδέν σχόλιο ν βλ. λ. ουδείς 2. είδος κειµένου που 
περιέχει τη γνώµη κάποιου για κάτι: τα άρθρα και τα ~ τής εφηµερίδας 3. 
(ειδικότ.) κακοπροαίρετη συνήθ. κριτική για γεγονός ή πρόσωπο: σχόλια 
αυτού τού τύπου µε αφήνουν αδιάφορο ΣΥΝ. επίκριση, κουτσοµπολιό 4. 
ΦΙΛΟΛ. σύντοµη φράση που ερµηνεύει λέξη ή απόσπασµα έργου συνήθ. 
αρχαίου συγγραφέα: φιλολογικά | οµηρικά ~ ΣΥΝ. υποµνηµατισµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < µτγν. σχόλιον, αρχική σηµ. «ερµηνευτική 
παρατήρηση διδασκοµένου κειµένου», < αρχ. σχολή (βλ.λ.) 4- επίθηµα -ιον\. 

σχολιογράφος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που γράφει σχόλια (για κάποιον/κάτι): 
γνωστός ~ εφηµερίδας || κακεντρεχής ~. — σχολιονρα-φία (η) [1865]. 

σχολώ κ. (λαϊκ.) σκολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σχολάς... | σχό-λασ-α, -
τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) ολοκληρώνω την ηµερήσια εργασία µου ή φθάνει 
το τέλος τού ωραρίου µου: ~ στις δύο || τι ώρα σχο-λάει το φροντιστήριο; 
ΣΥΝ. τελειώνω ♦ (µετβ.) 2. (αργκό) παύω (κάποιον) από την εργασία του: το 
αφεντικό σχόλασε δέκα εργάτες ΣΥΝ. απολύω, διώχνω ΑΝΤ. προσλαµβάνω, 
παίρνω 3. σταµατώ το µάθηµα, αφήνω την τάξη να φύγει: µας σχόλασε ο 
δάσκαλος νωρίτερα 4. (σκωπτ.) διακόπτω ερωτική σχέση µε (κάποιον/κάποια): 
τον σχόλασε έπειτα από γερό καβγά! ΣΥΝ. αφήνω, παρατάω. Επίσης (λαϊκ.) 
σχολνώ κ. σκολνώ. — σχόλασµα κ. (λαϊκ.) σκόλασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σπάζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. σχολάζω (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ώ), βλ.λ.] 

σχωρνάω ρ. µετβ. {σχωρνάς... | σχώρε-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) συγχωρώ 
(βλ.λ.). — σχώρεση (η). 

ΣΩ.ΒΕ. (το) (προφέρεται σωβέ) Σωµατική Βελτίωση· (ευφηµ. στην αργκό των 
στρατιωτών) το καψώνι. 

σωβινισµός (ο) → σοβινισµός 
σωβινιστής (ο) → σοβινιστής 
σώβρακο (το) 1. ανδρικό εσώρουχο που καλύπτει το υπογάστριο και το πάνω 

µέρος των µηρών, σαν κοντό παντελόνι: βαµβακερό | πολύχρωµο ~· ΦΡ. µας 
πήραν τα σώβρακα (οικ.) µας εξευτέλισαν, µας ταπείνωσαν 2. (καθηµ.-
καταχρ.) το σλιπ (βλ.λ.). — (υποκ.) σωβρακάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, 
εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ. < *εσώβρακο (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-) < έσω + βρακί]. 

σω γα µπρος (ο) 1. ο άνδρας που µετά τον γάµο του πηγαίνει να ζήσει µε την 
οικογένεια τής γυναίκας του, αντί να ανοίξει δικό του σπίτι ή να ζήσει µε τη 
δική του οικογένεια: µπαίνω | πάω ~ 2. (συνεκδ.) έγγαµος άνδρας που δεν 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, που φαίνεται να µην είναι ο αφέντης τού σπιτιού 
του: (παροιµ.) «-Γιατί 'σαι µαύρος κόρακα; -Γιατί 'µαι -!». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ETYM. < *εσώγαµπρος (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-) < 
έσω + γαµπρός]. 

σώζω κ. (λαϊκ.) σώνω ρ. µετβ. {έσωσα, σώ-θηκα, -σµένος} 1. βγάζω 
(κάποιον/κάτι) από κίνδυνο, αποτρέπω φθορά ή καταστροφή κ.λπ., 
διαφυλάσσω την ακεραιότητα του, εξασφαλίζω τη σωτηρία του: οι 
πυροσβέστες µε αυτοθυσία έσωσαν τη ζωή των ενοίκων || ο γιατρός τού έσωσε 
το πόδι || ~ το κεφάλι | το τοµάρι | τη ζωή µου || ~ κάποιον από πνιγµό | από 
πυρκαγιά | από βέβαιο θάνατο || ~ την επιχείρηση από πτώχευση | την πόλη από 
εχθρική επιδροµή || τώρα πια δεν σε σώζει τίποτα (δεν γλυτώνεις) ΣΥΝ. 
γλυτώνω- ΦΡ. (α) σώζω την κατάσταση αποσοβώ αρνητική εξέλιξη, κίνδυνο· 
βγάζω από αδιέξοδο, δίνω τη λύση: η παρέµβαση του την τελευταία στιγµή 
έσωσε την κατάσταση (β) (λόγ.) ο σώζων εαυτόν σωθήτω (ό σώζων εαυτόν 
σωθή-τω) σε περιπτώσεις µεγάλου κινδύνου και γενικευµένης αναστάτωσης, 
όταν ο καθένας κοιτάζει πρώτα να περιφρουρήσει τις δικές του υποθέσεις 
ξεχωριστά, να γλυτώσει ο ίδιος πρώτα, αδιαφορώντας ή αδυνατώντας να 
φροντίσει για το συνολικό καλό (γ) (λόγ.) σώσον Κύριε (τον λαόν Σου) 
(σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, από το Απολυτίκιο τής Υψώσεως τού Τιµίου 
Σταυρού) σε περιπτώσεις µεγάλης έκπλη- 

ξης, αγανάκτησης, απορίας: ~! Τι είναι αυτά που ακούω! (δ) γίνεται το σώσε 
(i) επικρατεί αναστάτωση ή γίνεται καβγάς ή µεγάλη φασαρία: παρεξηγήθηκαν 
και ήρθαν στα χέρια- πήγαν κάποιοι να τους χωρίσουν κι έγινε το σώσε! (ii) έχει 
πολύ µεγάλη κίνηση: στους δρόµους ~ από τα πολλά αυτοκίνητα || στα 
σουπερµάρκετ την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς ~ ΣΥΝ. γίνεται πανικός | 
χαµός | το έλα να δεις 2. (µτφ.) διαφυλάσσω (κάτι) ακέραιο και αναλλοίωτο, 
φροντίζω να διατηρήσει την ουσία, την ποιότητα του: µόνο µε παραίτηση θα 
σώσει την αξιοπρέπεια του || ~ την τιµή | την υπόληψη µου ΣΥΝ. διασώζω- ΦΡ. 
σώζω τα προσχήµατα βλ. λ. πρόσχηµα 3. (ειδικότ.) (α) προφυλάσσω 
(κάποιον/κάτι) από την αποτυχία: η εξαιρετική ερµηνεία τού πρωταγωνιστή δεν 
έσωσε την παράσταση (β) προφυλάσσω (κάποιον/κάτι) από τη δυσαρέσκεια ή 
την αγανάκτηση των άλλων: αυτό που σε σώζει είναι ότι είσαι πολύ χαριτωµένη 
(αλλιώς θα είχα θυµώσει πολύ µαζί σου) 4. ΕΚΚΛΗΣ. λυτρώνω από τα δεσµά 
τής αµαρτίας: ο Ιησούς µε τη σταυρική του θυσία έσωσε τον κόσµο || η πίστη 
σου σε έσωσε 5. (στους υπολογιστές) διασώζω, αποθηκεύω, εντάσσω σε 
αρχείο- (µε-σοπαθ. σώζοµαι) 6. εξακολουθώ να υπάρχω, έχω αποµείνει: 
ελάχιστα αποσπάσµατα έχουν σωθεί από τα έργα του || στην κορυφή τού λόφου 
σώζονται ακόµη υπολείµµατα τού κάστρου ΣΥΝ. διασώζοµαι, διατηρούµαι 7. 
(µτφ.) πετυχαίνω τις επιδιώξεις µου, εξασφαλίζοµαι πλήρως: αγόρασαν τότε τα 
οικόπεδα µισοτιµής και σώθηκαν! || αν πιάσει αυτή η δουλειά, σωθήκαµε! ΦΡ. 
(ειρων.) (τώρα) σώθηκα | σωθήκαµε1, για περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει 
να περιµένει κανείς θετικό αποτέλεσµα ή ευνοϊκή εξέλιξη: Την άφησες να 
κάνει τη δουλειά µόνη της; Σώθηκες! || άσε, γιατί, αν περιµένουµε από σένα, 
σωθήκαµε! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σώζω < σω-ίζω, από τον αόρ. σώ-σαι κατά τα ρ. σε -ίζω (πβ. 
κ. θερίσαι - θερίζω, βαδίσαι - βαδίζω). Οι ιων.-αττ. τ. σώ-σω (µέλλ.), σώ-σαι 
(αόρ.), σω-θήναι (παθ. αόρ.) έχουν προέλθει µέσω συ-ναιρέσεως από τους 
αντίστοιχους επικούς τ. σαώ-σω, σαώ-σαι, σαω-θήναι, οι οποίοι µας οδηγούν 
σε οµηρικό ενεστ. σαώ (-όω) < επίθ. σώς | σώος (βλ.λ.). o νεοελλ. τ. σώνω 
οφείλεται στην επίδρ. των ρ. σε -ώνω (µέσω τού αορ. έ-σωσ-α) κατά το σχήµα 
σήκωσα - σηκώνω, πάγωσα - παγώνω]. 

σώζω - σώνω - διασώζω. Τα ρήµατα σώζω και σώνω έχουν διαφορετική 
ετυµολογική προέλευση: το σώζω είναι το αρχ. σώζω (< σω-ίζω < σώος), 
ενώ το σώνω «αρκώ, φτάνω» προέρχεται από το ισώ-νω (< ίσος). 
Εντούτοις στη χρήση, από τον (κοινό) αόριστο έσωσα σχηµατίστηκε και 
τύπος ενεστώτα σώνω (∆εν σε σώνει τίποτε) αντί τού σώζω, κατά τα πολλά 
ρήµατα σε -ωσα - -ώνω (σκότωσα - σκοτώνω, πλήρωσα - πληρώνω, 
φόρτωσα - φορτώνω κ.τ.ό.), ο οποίος συνέπεσε µε το σώνω (< ισώνω). 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην καθηµερινή πια ορολογία τής πληροφορικής, 
όπου ακούγεται συχνότατα το σώζω, για να αποδώσει το αγγλ. save µε τη 
σηµ. «διαφυλάσσω, διατηρώ για να µη χαθεί», είναι προτιµότερο αντί για 
το σώζω (και σώσιµο;) να χρησιµοποιείται το ακριβέστερο διασώζω (και 
ουσ. διάσωση). Το διασώζω σηµαίνει ακριβώς «διαφυλάσσω κάτι για να 
διατηρηθεί, να µη χαθεί»: διασώζω ένα κείµενο | µια φράση | µια 
πληροφορία | το γραπτό µου | το µήνυµα κ.ο.κ. 

σωθικά (τα) (λαϊκ.) 1. (εκφραστ.) τα εσωτερικά όργανα τού ανθρώπου: πιες ένα 
ποτήρι κρασί, να ζεσταθούν τα ~ σου! ΣΥΝ. σπλάχνα, εντόσθια, το µέσα (µου, 
σου...)- ΦΡ. (µτφ.) µου τρώει | καίει τα σωθικά µε βασανίζει πάρα πολύ 2. 
(µτφ.) τα βάθη τής ψυχής (κάποιου): µια κραυγή πόνου έµοιαζε να βγαίνει µέσ' 
από τα ~ του. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *έσωθικά (µε σίγηση τού αρχικού άτονου έ-), 
ουδ. πληθ. τού επιθ. *εσω0ικός < αρχ. εσωθεν (βλ.λ.)]. 

Σωκράτης (ο) {-η κ. -άτους} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (470/469-399 
π.Χ.), ο οποίος θεµελίωσε την επαγωγική και τη µαιευτική µέθοδο, δίδαξε 
µόνο προφορικά, εµπλουτίζοντας και εµβαθύνοντας τη διαλεκτική και 
οριστικοποίησε τη στροφή τής φιλοσοφίας από τη φύση προς τον άνθρωπο 
και την ανθρωποκεντρική θεώρηση τού κόσµου 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < σώς (βλ. λ. 
σώος) + -κράτης < κράτος]. 

σωκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον αρχαίο Έλληνα 
φιλόσοφο Σωκράτη: ~ φιλοσοφία | διάλογος | µέθοδος | διδασκαλία | ειρωνεία. 

σωληνάκι (το) → σωλήνας 
σωληνάριο (το) {σωληναρί-ου | -ων} 1. το µικρό σωληνοειδές δοχείο από 

εύκαµπτο υλικό, µέσα στο οποίο συσκευάζονται προκειµένου να διατεθούν 
στο εµπόριο, διάφορες ηµίρρευστες ουσίες (κόλλες, αλοιφές, κρέµες, 
ζαχαροπλαστικά υλικά κ.λπ.), ώστε, πιέζοντας το, το περιεχόµενο του να 
σπρώχνεται έξω: ζουλάω το - τής οδοντόκρεµας 2. (λόγ.-σπανιότ.) ο µικρός 
και λεπτός σωλήνας (βλ.λ.) ΣΥΝ. σωληνάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σωληνάριον < 
αρχ. σωλήν, -ήνος + υποκ. επίθηµα -άριον (πβ. κ. θηκ-άριον)]. 

σωλήνας (ο) 1. κοίλος, κυλινδρικός και επιµήκης αγωγός που κατασκευάζεται 
από µέταλλο, γυαλί, πλαστικό ή άλλο υλικό και χρησιµοποιείται για τη 
διοχέτευση και µεταφορά υγρών ή αερίων, καθώς επίσης και για την 
τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: ~ φωταερίου | γκαζιού | 
ύδρευσης- ΦΡ. παιδί τού σωλήνα παιδί από ωάριο, το οποίο γονιµοποιήθηκε 
µέσα σε ειδικό σωλήνα τεχνητά από σπέρµα το οποίο συνήθ. έχει συντηρηθεί 
µε κατάψυξη 2. ΑΝΑΤ. κοιλότητα ή αγωγός τού σώµατος µε κυλινδρικό 
σχήµα: αναπνευστικός | πεπτικός ~ · 3. θαλάσσιο, εδώδιµο µαλάκιο µε 
χαρακτηριστικό σωληνοειδές όστρακο, που αλιεύεται για την εύγευστη σάρκα 
του ή για να χρησιµοποιηθεί ως δόλωµα. Επίσης (λαϊκ.) σωλήνα (η) (σηµ. 



σωληνίσκος 1730 σωµάτιο 
 

1). — (υποκ.) σωληνάκι (το) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σωλήν, -ήνος, τεχν. όρ., µε επίθηµα -ήν, -ήνος (πβ. κ. πυρ-ήν), 
αγν. ετύµου. Πιθανόν η λ. να ανάγεται σε ριζικό ουσ. *σώλος, αλλά καµία 
περαιτέρω σύνδεση δεν έχει εξακριβωθεί (λ.χ. µε τη λ. σϋριγξ)]. 

σωληνίσκος (ο) ΙΑΤΡ. ο λεπτός και εύκαµπτος σωλήνας, που τοποθετείται στο 
στόµα για την εισαγωγή και εξαγωγή υγρών, λ.χ. κατά την οδοντιατρική 
εξέταση ΣΥΝ. σωληνάκι. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σωλήν + υποκ. επίθηµα -
ίσκος]. 

σωληνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σωληνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
έχει το σχήµα σωλήνα: ~ θήκη | οπή | όστρακο ΣΥΝ. σωληνωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

σωληνοκάβουρας (ο) (λαϊκ.) κλειδί µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα, που 
χρησιµοποιείται για το βίδωµα ή το ξεβίδωµα σωλήνων. 

σωληνοκόφτης (ο) εργαλείο µε το οποίο κόβουν σωλήνες. 
σωληνοιιργία (η) {σωληνουργιών} η βιοµηχανία κατασκευής σωλήνων. 

[ΕΤΥΜ. < σωλήνας + -ουργία < λεξικό επίθηµα -ουργός (βλ.λ.)]. 
σωληνώνω ρ. µετβ. {σωλήνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ σωλήνες (λ.χ. σε 

µηχανικό σύστηµα), εφοδιάζω µε σωλήνες: ~ την εγκατάσταση 2. συνδέω µε 
σωλήνα: όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να σωληνωθούν µε τον κεντρικό τροφοδότη 
|| ~ το µηχάνηµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σωληνοϋµαι (-όο-) < αρχ. σωλήν, -ήνος 
(βλ.λ.)]. 

σωλήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτηση σωλήνων σε 
εγκατάσταση, κυρ. σε ανεγειρόµενο κτήριο, για τη λειτουργία τής ύδρευσης, 
τής αποχέτευσης, τής κεντρικής θέρµανσης κλπ.: η οικοδοµή προχωρεί, τώρα 
περνάνε τις-2. (συνεκδ.-περιληπτ.) το σύνολο των σωλήνων που 
τοποθετούνται διαδοχικά ο ένας µετά τον άλλον, ώστε να αποτελούν συνεχή 
γραµµή, για τη µεταφορά υγρού ή αερίου ή ως προστατευτικό για την κάλυψη 
καλωδίων: η υγρασία έχει καταστρέψει τις ~ τής εγκατάστασης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. tubulure]. 

σωληνωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει το σχήµα σωλήνα ΣΥΝ. 
σωληνοειδής 2. αυτός που διαθέτει σωλήνες, που αποτελείται από σωλήνες: ~ 
ατµολέβητας | σκαλωσιά. 

σώµα (το) {σώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η φυσική κατασκευή ενός ζωντανού 
οργανισµού, το σύνολο των µελών και των οργάνων που απαρτίζουν έναν 
άνθρωπο ή ένα ζώο (σκελετός, ιστοί, όργανα, συστήµατα οργάνων κλπ.): οι 
φυσικές λειτουργίες τού ~ || ανδρικό | γυναικείο | παιδικό | εφηβικό | γεροντικό ~ 
|| αισθάνοµαι πόνους σε όλο µου το ~ || αρµονικό | µυώδες | γεροδεµένο | 
καχεκτικό | ανεπτυγµένο -1| αισθητική σώµατος ΣΥΝ. κορµί- ΦΡ. (α) αναλογίες 
(τού σώµατος) (i) οι διαστάσεις τού κάθε µέλους σε σχέση µε τις διαστάσεις 
των υπολοίπων µελών, η διάπλαση: φυσιολογικές | κανονικές ~ (ii) (ειδι-κότ. 
για γυναίκες) οι διαστάσεις τού στήθους, τής µέσης και τής περιφέρειας (β) 
νους υγιής εν σώµατι υγιεί βλ. λ. νους (γ) (για µάχη, σύγκρουση) σώµα µε | 
προς σώµα (πολεµώντας) ένας προς έναν (κατά τη διάρκεια συµπλοκής µε τον 
εχθρό): αγώνας | πάλη ~ 2. (ειδικότ.) ο κορµός τού ανθρώπου, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα άκρα, τον λαιµό και το κεφάλι: στην πυγµαχία 
επιτρέπονται τα χτυπήµατα στο κεφάλι και στο ~ πάνω από τη ζώνη 3. (ειδικότ.) 
το εξωτερικό στρώµα τού δέρµατος, η επιδερµίδα: σφριγηλό | τρυφερό | λείο ~ 
|| κρέµα σώµατος || ενυδάτωση | περιποίηση σώµατος 4. η υλική υπόσταση τού 
ανθρώπου, το σύνολο των βιολογικών του λειτουργιών και αναγκών, κατ' 
αντιδιαστολή προς το πνεύµα και την ψυχή του (πβ. λ. σάρκα): «~ θυµήσου όχι 
µόνο το πόσο αγαπήθηκες...» (Κ. Καβάφης) || το ξύπνηµα τού ~ || το ~ ζητάει || 
«ασθενεί το ~, ασθενεί µου και η ψυχή» (παρακλητικός κανόνας)· ΦΡ. ψυχή τε 
και σώµατι βλ. λ. ψυχή 5. το πτώµα: ο ενταφιασµός | η καύση τού ~ || η αττική 
γη φιλοξενεί από σήµερα το - τής µεγάλης ηθοποιού ΣΥΝ. (λόγ.) σορός, λείψανο 
6. (επι-στηµ.) κάθε υλικό αντικείµενο, οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό µε τις 
αισθήσεις: στερεά | υγρά ~ || ουράνιο ~ (πλανήτης, αστεροειδής κ.λπ.) || ο νόµος 
τής πτώσεως των σωµάτων ΦΡ. ξένο σώµα (i) οτιδήποτε έχει εισέλθει ή 
σχηµατιστεί σε έναν οργανισµό, χωρίς να ανήκει σε αυτόν (ii) (µτφ.) οτιδήποτε 
| οποιοσδήποτε υπάρχει σε ένα σύνολο (π.χ. κοινωνικό), χωρίς να είναι 
προσαρµοσµένος, χωρίς να ανήκει σε αυτό: αισθανόταν ~ στην πόλη που έµενε 
7. ΝΟΜ. σώµα τού εγκλήµατος (λατ. corpus delicti) κάθε υλικό αντικείµενο 
που καθιστά αυταπόδεικτη την τέλεση εγκλήµατος, λ.χ. το φονικό όπλο ΣΥΝ. 
πειστήριο 8. ΧΗΜ. (α) απλό σώµα αυτό που δεν επιδέχεται περαιτέρω χηµική 
διάσπαση ή διαχωρισµό, δηλ. το χηµικό στοιχείο (βλ.λ.) (β) σύνθετο σώµα 
αυτό που αποτελείται από απλά σώµατα και µέσω χηµικών διεργασιών 
(διάσπαση, αποσύνθεση κ.λπ.) µπορεί να αποδώσει τα απλά σώµατα από τα 
οποία αποτελείται 9. (α) το κύριο µέρος αντικειµένου ή όλου, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα άκρα ή τα προσαρτήµατα του: το ~ τής µηχανής | τής 
συσκευής (β) (ειδικότ.) συσκευή θέρµανσης: στο σαλόνι υπάρχουν δύο ~ 
καλοριφέρ || ~ που λειτουργεί µε ηλεκτρισµό ΣΥΝ. κορµός 10. (συνεκδ.) η 
οµοιογενής µάζα, η ύλη από την οποία αποτελείται κάθε αντικείµενο 11. το 
χαρτί, το έντυπο τής επιταγής 12. σύνολο προσώπων οργανωµένο για 
συγκεκριµένο σκοπό: δικαστικό | διπλωµατικό ~ || το ~ των ενόρκων | των 
επιθεωρητών | των ορκωτών λογιστών ΦΡ. (α) νοµοθετικό σώµα βλ. λ. νο-
µοθετικός (β) εκλογικό | εκλεκτορικό σώµα το σύνολο των ψηφοφόρων | των 
εκλεκτόρων (γ) (λόγ.) εν σώµατι (εν ένί σώµατι, Κ.∆. Κολ. 3, 15) όλοι µαζί, ως 
σύνολο: πήγαν ~ στο γραφείο τού προέδρου, για να διαµαρτυρηθούν (δ) 
συγκρότηση σε σώµα βλ. λ. συγκρότηση 13. ΤΥΠΟΓΡ. κάθε αντίτυπο βιβλίου, 
συγγράµµατος κ.λπ., που έχει λάβει την τελική µορφή του µετά την τύπωση 
και τη βιβλιοδεσία και µπορεί να κυκλοφορηθεί στο εµπόριο: έχουν αποµείνει 
µόνο είκοσι ~ τού πρώτου τόµου 14. ΕΚΚΛΗΣ. Ο άρτος που ευλογείται κατά το 
µυστήριο 

τής Θείας Ευχαριστίας· ΦΡ. σώµα τής Εκκλησίας το σύνολο των µελών τής 
Εκκλησίας: οι αιρετικοί αποβάλλονται από το ~ 15. (ειδικότ.) (α) το σύνολο 
ανθρώπων µε στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση και οργάνωση: άτακτα ~ 
ανταρτών || το ~ τής Αστυνοµίας || αποπέµφθηκε από το ~ (β) Σώµατα 
Ασφαλείας βλ. λ. ασφάλεια 16. ΣΤΡΑΤ. (α) σύνολο στρατιωτών που τελούν υπό 
ενιαία, ξεχωριστή διοίκηση: έφιππο | µηχανοκίνητο | εκστρατευτικό ~ (β) 
στοιχείο τού στρατού το οποίο δεν συγκρούεται µε τον εχθρό, αλλά παρέχει 
υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής µορφής, π.χ. το Σώµα Υλικού Πολέµου 
(Σ.Υ.Π.), το Σώµα Εφοδιασµού και Μεταφορών κ.ά. (γ) Σώµα Στρατού 
οργανισµός µεγαλύτερος από µεραρχία και µικρότερος από στρατιά- συνήθ. 
αποτελείται από δύο ή περισσότερες µεραρχίες, µαζί µε τα Όπλα και τις 
Υπηρεσίες που τον υποστηρίζουν (βλ. κ. λ. όπλο) 17. ΓΛΩΣΣ. σύνολο 
γλωσσικού υλικού· κόρπους (βλ.λ.). — (υποκ.) σωµατάκι (το) (σηµ. 1, 3), 
(µεγεθ.) σωµατάρα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σώµα, αγν. ετύµου, όπως συµβαίνει και σε άλλες αντίστοιχες 
λ. I.E. γλωσσών (π.χ. λατ. corpus). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι σώµα < 
*twö-mn, που ανάγεται στην I.E. ρίζα *tëu- «φουσκώνω, πρήζοµαι» και, ως 
εκ τούτου, συνδ. µε τη λ. σω-ρός (βλ.λ.), άποψη η οποία προϋποθέτει 
περίπλοκες µεταβολές. Αλλες εκδοχές, όπως η αναγωγή σε τ. *σώπ-µα και η 
σύνδεση µε το ρ. σήποµαι ή ακόµη και µε τα ρ. σίνοµαι «βλάπτω, κάνω 
κακό», σανσκρ. styä «πήζω, σκληραίνω», δεν συγκεντρώνουν ισχυρά 
επιχειρήµατα. Στον Όµηρο η λ. χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πτώµατα 
(κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. δέµας). Ήδη στην Κ.∆. συναντούµε τη σηµ. 
«σύνολο προσώπων» (εν σώµα οι πολλοί έσµεν, Α' Κορινθ. 10, 17). o στρατ. 
όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. corps]. 

σωµασκία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) η άσκηση, η εκγύµναση τού σώµατος 
ΣΥΝ. γυµναστική, άθληση. [ΕΤΥΜ. αρ^., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
σώµα ασκώ]. 

σώµαταρας (ο) {σωµαταράδες} (οικ.) πρόσωπο που έχει ρωµαλέο σώµα µε 
µεγάλες διαστάσεις. 

σωµατάρχης (ο) [1821] {σωµαταρχών} ΣΤΡΑΤ. Ο διοικητής Σώµατος Στρατού. 
[ΕΤΥΜ < σώµα, -ατός + -άρχης < άρχω, απόδ. τού γαλλ. chef de corps]. 

σωµατειακός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε σωµατείο: ~ οργάνωση | 
καταστατικό | αθλητισµός ΣΥΝ. συνδικαλιστικός 2. ΙΣΤ. σωµατειακό κράτος 
πολιτικό σύστηµα που επέβαλλε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στα 
ελεγχόµενα από το κράτος σωµατεία και συνδικάτα παραγωγών 
(εφαρµόστηκε στη φασιστική Ιταλία). 

σωµατείο (το) 1. ΝΟΜ. ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων η οποία επιδιώκει 
σκοπό µη κερδοσκοπικό και έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα: 
καλλιτεχνικό | αθλητικό | φιλανθρωπικό ~ ΣΥΝ. σύλλογος, οργάνωση, 
οργανισµός 2. (ειδικότ.) ένωση προσώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, η 
οποία αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελµατικών 
συµφερόντων των µελών της: εργατικό | επαγγελµατικό ~||~ ηθοποιών || - 
εργατοτεχνιτών µετάλλου || ιδρύω | συγκροτώ ~ ΣΥΝ. συνδικάτο. [EJYM < 
µτγν. σωµατείο ν < αρχ. σώµα, -ατός]. 

σωµατεµπορία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία τελεί 
όποιος για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων: (α) προσλαµβάνει ή 
παρασύρει, έστω και µε τη συναίνεση της, ανήλικη γυναίκα µε σκοπό την 
πορνεία (β) µε τη βία, µε απατηλά µέσα, µε απειλές, µε επιβολή ή κατάχρηση 
εξουσίας ή µε κάθε άλλο εξαναγκαστικό µέσο προσλαµβάνει ή παρασύρει 
ενήλικη γυναίκα µε σκοπό την πορνεία (γ) µε τα προαναφερόµενα µέσα 
κατακρατεί παρά τη θέληση της σε οίκο ανοχής γυναίκα ή την εξαναγκάζει σε 
πορνεία. Επίσης σωµατεµπόριο (το) [µεσν.] (πβ. λ. δουλεµπόριο). 

σωµατέµπορος (ο) [µτγν.] {σωµατεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που ασκεί 
σωµατεµπορία, ο προαγωγός. Επίσης (λαϊκ.) σωµατέµπο-ρας (πβ. λ. 
δουλέµπορος). 

σωµατίδιο (το) {σωµατιδί-ου | -ων} (επιστηµ.) 1. υλικό σώµα πολύ µικρών 
διαστάσεων, µικρότατο συστατικό ύλης: στοιχειώδες ~ || ~ νέφους (σταγονίδιο 
νερού ή µικρότατο τεµάχιο πάγου που αιωρείται στην ατµόσφαιρα) 2. ΦΥΣ. 
θεωρία των σωµατιδίων θεωρία που ερµηνεύει τη φύση ως αποτέλεσµα τής 
δράσης µικρότατων υλικών σωµάτων η θεωρία των κβάντα ή κβαντική θεωρία 
(βλ. λ. κβαντικός). — σωµατιδιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σωµατίδιον, υποκ. τού αρχ. σώµα, -ατός. o φυσ. όρ. είναι 
απόδ. τού γαλλ. corpuscule]. 

σωµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το σώµα (βλ.λ.): ~ διάπλαση 
| πόνος | άσκηση | ελάττωµα | αναλογίες | κοιλότητα (η κοιλότητα τού σώµατος, 
στην οποία εµπεριέχονται τα σπλάχνα) | βάρος | λίπος | ύψος | θάνατος | 
δοκιµασία | επαφή | φροντίδα- ΦΡ. (α) σωµατική | φυσική αγωγή βλ. λ. αγωγή 
(β) σωµατική έρευνα ανακριτική πράξη που διενεργείται σε άτοµο ύποπτο για 
τη µεταφορά κλοπιµαίων, απαγορευµένων ουσιών κ.λπ. ή και γενικότ. όταν ο 
αρµόδιος εισαγγελέας έχει διατάξει ανάκριση για κακούργηµα ή πληµµέληµα 
(γ) σωµατική ανάγκη η βιολογική ανάγκη για ούρηση ή αφόδευση (δ) 
σωµατική ακεραιότητα η κατάσταση κατά την οποία η αρτιµέλεια και υγεία 
ενός ανθρώπου δεν έχουν υποστεί βλάβη 2. ΝΟΜ. (α) σωµατική βία η φυσική 
δύναµη που ασκείται κατά τού σώµατος κάποιου, π.χ. ο ξυλοδαρµός (β) 
σωµατική βλάβη βλ. λ. βλάβη (γ) σωµατική ποινή κάθε ποινή που πλήττει το 
σώµα τού καταδίκου (λ.χ. η µαστίγωση, ο ακρωτηριασµός κ.ά.) 3. ΒΙΟΛ. 
σωµατικό κύτταρο κάθε κύτταρο τού σώµατος µε εξαίρεση τα γεννητικά 
κύτταρα. — σωµα-TiK-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. σωµάτιο (το) {σωµατί-ου | -ων} 
1. ΙΑΤΡ. κάθε κύτταρο τού σώµατος, ειδικότ. τα ερυθρά και τα λευκά 
αιµοσφαίρια 2. σωµατίδιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σωµάτιον, υποκ. τού ουσ. 
σώµα, -ατός. Στη σηµ. «αιµο- 
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σφαίριο» η λ. αποδίδει το γαλλ. corpuscule]. 
οωµατοδόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το µπόντι-µπίλ-ντινγκ (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. body-building]. 
σωµατολογια (η) [1799] {χωρ. πληθ.} 1. η µελέτη των µεταβολών τού 

ανθρώπινου σώµατος µε την πάροδο τής ηλικίας και κυρ. των µεταβολών που 
επισυµβαίνουν από τη γέννηση µέχρι την ενηλικίωση 2. επιστηµονικός 
κλάδος τής ανθρωπολογίας, που µελετά το ανθρώπινο σώµα από πλευράς 
ανατοµικής, λειτουργικής, ανθρωποµετρικής κ.λπ. — σωµατολογικός, -ή, -ό 
[1848], σωµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
somatologie]. 

σωµατοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η συστηµατική επιστηµονική 
µελέτη των διαστάσεων τού ανθρώπινου σώµατος. — σωµατοµετρικός, -ή, -ό, 
σωµατοµετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. somatometry]. 

σωµατόπλασµα (το) {σωµατοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων) ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
σωµατικών (βλ.λ.) κυττάρων εκτός από τα γεννητικά κύτταρα 
(σπερµατόπλασµα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. somatoplasm]. 

σωµατοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {σωµατοποιείς... | σωµατοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω σε κάτι σωµατική υπόσταση. — σωµατοποίηση (η) 
[µεσν.]. 

σωµατοστατίνη (η) {σωµατοστατινών} ΒΙΟΛ. ορµόνη η οποία παράγεται από 
τον υποθάλαµο και από το τοίχωµα τού πεπτικού σωλήνα και αναστέλλει την 
έκκριση διαφόρων άλλων ορµονών, όπως τής σω-µατοτροπίνης, τής 
θυρεοτροπίνης, τής ινσουλίνης κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
somatostatin < somato- (< σώµα) + -stat (< -στατης < αρχ. Γ-στα-µαι) + 
κατάλ. -in]. 

σωµατοτροπινη (η) ΦΥΣΙΟΛ. η ορµόνη τής υποφύσεως, που επιδρά στην αύξηση 
τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. somatotropine]. 

σωµατότυπος (ο) {σωµατοτύπ-ου | -ων, -ους} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. το σχήµα και η µορφή 
τού ανθρώπινου σώµατος, όπως ταξινοµούνται σε διακριτούς τύπους, µε 
αναφορά σε τρεις ακραίους σωµατικούς τύπους, τον στρογγυλό, παχύ, τον 
µυώδη και τον αδύνατο, λεπτό τύπο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
somatotype]. 

σωµατοφύλακας (ο/η) [µτγν.] {(θηλ. σωµατοφύλακος) | σωµατοφυλάκων} το 
άτοµο που αναλαµβάνει επί πληρωµή την προστασία τής σωµατικής 
ακεραιότητας κάποιου: προσλαµβάνω | κυκλοφορώ µε | συνοδεύοµαι από ~ 
ΣΥΝ. (µειωτ.) µπράβος, γορίλας. 

σωµατοφυλακή (η) οµάδα σωµατοφυλάκων, η προσωπική φρουρά κάποιου. 
σωµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) αυτός που 

έχει µεγάλο, γεροδεµένο, δυνατό σώµα: ~ άνδρας | πολεµιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

σώνω1 ρ. → σώζω 
σώνω2 ρ. αµετβ. 1. είµαι αρκετός, ώστε να καλύπτω τις ανάγκες κάποιου 

επαρκώς· κυρ. στην προστ. σώνει! αρκετά!, φτάνει!: µη βάζεις άλλο λάδι, ~! 
ΦΡ. σώνει και καλά | καλά και σώνει | ντε και σώνει | σώνει και ντε µε το ζόρι, 
µε κάθε τρόπο, ασκώντας πίεση ή επιµένοντας πολύ: ήθελε ~ να παντρέψει την 
κόρη του µε γιατρό || µα ~ να µε πείσει ότι έκανα λάθος! ΣΥΝ. ντε και καλά 2. 
(λαϊκ. σώνω + να) προλαβαίνω· (συνήθ. ο αόρ.): δεν έσωσε να δει την κόρη 
του παντρεµένη ΣΥΝ. αποσώνω· ΦΡ. (α) να µη σώσεις ως κατάρα σε κάποιον 
να µην προλάβει, να πεθάνει πριν κάνει κάτι: µου έφαγε ένα σωρό λεφτά, που 
να µη σώσει να τα χαρεί! (β) να µην έσωνα ως έκφραση έντονης µετάνοιας: 
εγώ τον βοήθησα, που ~, τέτοιο κάθαρµα που ήταν! (γ) µη σώσεις ως έκφραση 
έντονης αδιαφορίας για το αν θα κάνει κανείς κάτι ή όχι· σε φρ. όπως: µη 
σώσεις κι έρθεις! (ας µην έρθεις, δεν µε ενδιαφέρει αν δεν έρθεις) 3. (µεσοπαθ. 
σώνοµαι) χρησιµοποιούµαι ή ξοδεύοµαι ώς το τέλος, τελειώνω: Τι θα γίνει, 
άµα σωθεί το πετρέλαιο; Θα ξεπαγιάσουµε; || σώθηκε η ζάχαρη- πήγαινε να 
πάρεις- ΦΡ. (α) σώθηκαν τα ψέµατα! ήρθε η ώρα τής αλήθειας (β) σώθηκε το 
λάδι | καντήλι του ή σώθηκαν οι µέρες | τα καρβέλια του πεθαίνει ή πέθανε, 
είναι στα τελευταία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < ισώνω (< ίσος), µε 
σίγηση τού ι-]. 

σώος, -α, -ο (για πρόσ.) αυτός που διατηρεί την ακεραιότητα του, που δεν έχει 
υποστεί φθορά, βλάβη ή ατύχηµα: βγήκε - από το κτήριο που κατέρρευσε- ΦΡ. 
(α) σώος και αβλαβής βλ. λ. αβλαβής (β) έχω σώας τας φρένας είµαι 
διανοητικώς, ψυχικώς υγιής: για να είναι έγκυρη µια διαθήκη, πρέπει να έχει 
σώας τας φρένας ο διαθέτης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σώος | σώς < *σάΨο-ς (µε 
σίγηση τού δίγαµµα και συναίρεση) < *tw-3-wo-s (που αντικατέστησε τον 
αναµενόµενο τ. *σαΰς < *tw-a-u-s), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *t5w- 
«φουσκώνω» (µε συριστι-κοποίηση *tw- | *ss- > s-vmi µετάθεση τού -a-), πβ. 
σανσκρ. tavas-vänt «ισχυρός, δυνατός», laviti «είµαι ισχυρός, δύναµαι να...», 
αβεστ. tav-«είµαι σε θέση να...» κ.ά. Οµόρρ. σφζω (< σω-ίζω), σω-τήρ[ας], 
σωστός, σώ-φρων, Σω-κράτης κ.ά. Η αποδοχή τής απόψεως αυτής θα 
προϋπέθετε ότι το επίθ. σώος | σώς είχε αρχικώς τη σηµ. «ισχυρός, δυνατός»]. 

σωπαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σώπασα (προστ. κ. σώπα)} ♦ (αµετβ.) 1. παραµένω 
σιωπηλός, δεν µιλώ: Γιατί σωπαίνεις; Γιατί δεν λες κι εσύ τη γνώµη σου; ΣΥΝ. 
σιωπώ, (λόγ.) σιγώ 2. (κατ' επέκτ.) µένω αδρανής, δεν εκδηλώνω την αντίθεση 
µου: η κοινή γνώµη | ο Τύπος σωπαίνει για τα εγκλήµατα τού καθεστώτος 3. 
παύω να µιλώ: το ύφος της µε έκανε να σωπάσω || σώπα, ν' ακούσω! ΣΥΝ. 
(υβριστ.) σκάω, το βουλ-λώνω ANT. µιλώ 4. (η προστ. σώπα) (α) για τη 
δήλωση δυσπιστίας: Ο ίδιος σου το 'πε; ~, δεν το πιστεύω! (β) σε εκφράσεις 
ειρωνείας: ~! Σε λίγο θα µου πεις ότι δεν καταλάβαινε τι έκανε! (γ) για 
καθησυχα-σµό: ~, µην κλαις, θα γίνεις καλά σύντοµα! (δ) ως έκφραση ανακού- 

φισης: ~, τον βρήκαµε επιτέλους! ♦ 5. (µετβ.) (σπάν.) κάνω (κάποιον) να 
σταµατήσει να µιλάει ή να φωνάζει: δεν µπόρεσαν να σωπάσουν τις φωνές που 
διαµαρτύρονταν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιωπώ. [ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. εσώπασα 
(αντί τού αρχ. εσιώπησα) τού ρ. σιωπώ (βλ.λ.) και επίθηµα -αίνω, κατά το 
σχήµα εχόρτασα - χορταίνω. Η αποβολή τού -ι- (σιωπώ - σωπαίνω) 
εµφανίζεται και άλλες φορές µετά το σ- (λ.χ. σίαλος - σάλιο, σιαγών - σαγόνι), 
όταν ακολουθεί φωνήεν]. 

σωρεία (η) {χωρ. πληθ.) µεγάλη ποσότητα, µεγάλος αριθµός: έχει διαπράξει ~ 
σφαλµάτων || ~ καταγγελιών ΣΥΝ. πλήθος, πληθώρα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
σωρεύω]. 

σωρείτης (ο) → σωρίτης 
σωρεύω ρ. µετβ. {σώρευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) συγκεντρώνω (πράγµατα, 

ώστε να γίνουν σωρός)· (συνήθ. µτφ.): µε την απεργία των δικηγόρων 
εκατοντάδες υποθέσεις σωρεύονται στα δικαστήρια ΣΥΝ. συσσωρεύω, 
συναθροίζω. — σώρευση (η) [αρχ.], σωρευτικός, -ή, -ό [µτγν.], σωρευτικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σωρός]. 

σωρηδόν επίρρ. (λόγ.) 1. κατά σωρούς, ώστε να σχηµατίζονται σωροί: οι 
παραγωγοί πετούσαν ~ τα απούλητα φρούτα και λαχανικά ΣΥΝ. σωριαστά, 
απανωτά 2. (κακόσ.) σε µεγάλη ποσότητα, σε µεγάλο αριθµό και χωρίς µέτρο: 
οι πτυχιούχοι υπέβαλλαν ~ αιτήσεις για τις κενές θέσεις στο ∆ηµόσιο ΣΥΝ. 
αθρόως. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σωρός + επιρρ. επίθηµα -ηδόν)πβ. κ. βαθµ-
ηδόν)]. 

σωριάζω ρ. µετβ. {σώριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) τοποθετώ ακατάστατα, 
ατάκτως (πράγµατα, ώστε να σχηµατίσουν σωρό): σώριασε στοίβες τα βιβλία 
πάνω στο γραφείο του ΣΥΝ. σωρεύω, συσσωρεύω-(µεσοπαθ. σωριάζοµαι) 2. 
(για πρόσ.) πέφτω κάτω χωρίς να µπορώ να ελέγξω καθόλου το σώµα µου, 
χωρίς δύναµη, σαν σωρός: ~ λιπόθυµος | νεκρός || έτσι όπως τον βλέπω ωχρό 
κι αδύναµο, φοβάµαι µη σωριαστεί καµιά ώρα 3. καταρρέω: το κτήριο 
σωριάστηκε σαν χάρτινος πύργος. — σώριασµα (το). [ΕΤΥΜ < σωρός]. 

σωριαστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που σχηµατίζει σωρό: έβαλε όλες τις πατάτες ~ 
στη γωνία ΣΥΝ. στοιβαγµένος, στοιβαχτός. 

σωρίτης (ο) (συνήθ. ορθ. σωρείτης) {σωριτών} (λόγ.) 1.ΦΙΛΟΣ. (στη Λογική) 
σύνθετος, βραχυλογικός συλλογισµός, στον οποίο παραλείπονται τα 
επιµέρους συµπεράσµατα και προβάλλεται µόνο το τελικό και ο οποίος 
µπορεί να αναλυθεί σε τόσους άλλους απλούς συλλογισµούς όσες είναι και οι 
προτάσεις που τον αποτελούν εκτός από την πρώτη και την τελευταία · 2. 
ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό, σφαιρικό και εξογκωµένο νέφος που σχηµατίζεται από 
ανοδικά ρεύµατα αέρα' είναι υπό-λευκο ή φαιό και ανακλά έντονα το ηλιακό 
φως. — σωριτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σωρ(ε)ίτης < αρχ. σωρός + παραγ. επίθηµα -ίτης (πβ. κ. πολ-
ίτης), ενώ η γρ. µε -ει- πρέπει να αποδοθεί στην επίδρ. των σωρεύω, σωρεία]. 

σωριτοµελανίας (ο) (συνήθ. ορθ. σωρειτοµελανίας) (σωριτοµελα-νιών} 
ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό, ογκώδες και βαρύ νέφος, που η βάση του σχεδόν ακουµπά 
στο έδαφος· δίνει καταρρακτώδεις βροχές που συνοδεύονται και από χαλάζι. 

σωροβολιάζοµαι ρ. αµετβ. {σωροβολιάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) πέφτω κάτω 
κατάκοπος ή αναίσθητος, καταρρέω ΣΥΝ. σωριάζοµαι. — σωροβόλιασµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ < σωρός + βολή + παραγ. επίθηµα -ιάζοµαι (πβ. κ. σωριάζοµαι)]. 

σωρός (ο) 1. σύνολο πραγµάτων που έχουν συγκεντρωθεί στον ίδιο χώρο χωρίς 
τακτοποίηση ή έχουν ριχθεί άτακτα το ένα πάνω στο άλλο: ~ από ρούχα | 
βιβλία | εφηµερίδες | σκουπίδια ΣΥΝ. σωρεία, στοίβα- ΦΡ. (µτφ.) ένα σωρό 
(πρόσωπα | πράγµατα κ.λπ.) πάρα πολλά (πρόσωπα | πράγµατα κ.λπ.), µεγάλη 
ποσότητα, πλήθος (προσώπων | πραγµάτων κ.λπ.): µου είπε ~ ψέµατα || έχω ~ 
δουλειά για το Σαββατοκύριακο || έχει - φίλους | λεφτά | υποχρεώσεις | 
δυνατότητες ΣΥΝ. πληθώρα, σωρεία 2. (η γεν. τού σωρού ως χαρακτηρισµός) 
κατώτερης ποιότητας, όχι εκλεκτός ή σπάνιος: αυτό το φουστάνι είναι ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, σορός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε τη λ. σώµα (βλ.λ.), 
που όµως είναι εξίσου σκοτεινής προελεύσεως. Κατ' άλλους, η λ. ανάγεται σε 
τ. *twö-ros και, ως εκ τούτου, στην ίδια ρίζα µε το επίθ. σώος | σώς (βλ.λ.), η 
οποία έχει τη σηµ. «φουσκώνω»]. 

σώσε (το) {άκλ.} µόνο στη ΦΡ. γίνεται το σώσε για µεγάλη αναστάτωση ή 
θορυβώδη συγκέντρωση: κάθε βράδυ στην παραλία µαζεύονται παρέες και ~ || 
αν συνεχίσει να µου φέρεται έτσι, θα γίνει το σώσε! ΣΥΝ. γίνεται χαµός | τής 
κακοµοίρας, το έλα να δεις. 

σωσίας (ο/η) {σωσιών} πρόσωπο που µοιάζει πάρα πολύ µε άλλο, ώστε να 
είναι σχεδόν αδύνατον να τα ξεχωρίσει κανείς: ψάχνουν για ~ τού Έλβις 
Πρίσλεϋ, για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σωσίας (< αρχ. σφζω), ήρωας τής κωµωδίας τού Πλαύ-του 
Άµφιτρύων, όπου ο Ερµής παρουσιάστηκε µε τη µορφή τού υπηρέτη Σωσία, 
µε αποτέλεσµα εκείνος να αµφιβάλλει για τον εαυτό του]. 

σωσίβιο (το) 1. ειδική συσκευή που φοριέται περίπου όπως το γιλέκο, έχει 
ανάλογο σχήµα, κατασκευάζεται από φελλό, µε πάνινη επένδυση, και έχει την 
ικανότητα να επιπλέει στο νερό, ώστε να κρατάει στην επιφάνεια τής 
θάλασσας αυτόν που το φορά, σώζοντας τον από πνιγµό 2. πλαστική ή 
λαστιχένια κουλλούρα σε διάφορα χρώµατα και σχέδια, η οποία φουσκώνει 
µε αέρα και περνιέται γύρω από το σώµα κάποιου (συνήθ. παιδιού), ώστε να 
τον υποβοηθεί στην κολύµβηση, κρατώντας τον στην επιφάνεια 3. (µτφ.) κάθε 
µέσο µε το οποίο 
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διασώζεται κάποιος, βγαίνει από δύσκολη θέση: η έκδοση τού δανεί-
ου υπήρξε ένα ~ για την εταιρεία. — (υποκ.) σωσιβιάκι (το). 

σωσίβιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που χρησιµοποιείται για τη διάσωση 
ανθρώπων: ~ λέµβος ΣΥΝ. σωστικός. [ΕΤΥΜ. < σωσι- (από το θ. τού 
αορ. τού ρ. σώζω) + βίος]. 

σώσιµο1 (το) (λαϊκ.) {σωσίµατος | χωρ. πληθ.} 1. η διάσωση (κάποιου) 
από φθορά, κίνδυνο, καταστροφή: το ~ τής ζωής κάποιου || το ~ τής 
πόλης από τους εχθρούς 2. (µτφ.) η διαφύλαξη τής ακεραιότητας 
(ενός πράγµατος): το ~ τής τιµής | τού ονόµατος τής οικογένειας 3. 
ΠΛΗΡΟΦ. η αποθήκευση σε αρχείο: το ~ τού εγγράφου ΣΥΝ. διάσωση. 
[ΕΤΥΜ < σώζω (από το θ. τού αορ. έ-σωσα) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. 
κ. στρώσ-ιµο, σπάσ-ιµο]. 

σώσιµο2 (το) {σωσίµατος | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το τελείωµα, η εξά-
ντληση: το ~ των τροφίµων/ τού νερού/ τού πετρελαίου. [ΕΤΥΜ. < 
σώνω (από το θ. τού αορ. έ-σωσ-α) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
λειώσ-ιµο]. 

σώσµα (το) {σώσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η τελευταία ποσότητα 
κρασιού που υπάρχει στο βαρέλι: πίνω από το ~. [ΕΤΥΜ. < σώνω (βλ. 
λ. σώζω), πβ. κ. µεσν. σώσµα «ανάνηψη»]. 

σωσµός (ο) (λαϊκ.) το σώσιµο1 (σηµ. 1). 
σωστικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµεύει για τη διάσωση: ~ µέσα | 

συνεργείο | λέµβος | σταθµός (αυτός που χρησιµοποιείται για τη διά-
σωση ναυαγών) ΣΥΝ. σωσίβιος 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. σωστική ανασκαφή η ανα-
σκαφή που γίνεται για να διασωθούν αρχαιολογικά ευρήµατα, τα 
οποία ανακαλύπτονται τυχαία σε χώρο εκσκαφής. — σωστικ-ά | -ώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σωσ- (τού ρ. σφζω, όπου το -σ- οφείλεται είτε στον 
αόρ. σώσ-αι είτε στον παρακ. σέ-σωσ-µαι) + -τικός (πβ κ. βιασ-τι-
κός)].# 

σωστός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι όπως πρέπει να είναι, που δεν έχει 
λάθος: ~ απάντηση | συµπέρασµα || κι αυτό ~ (και αυτή η απάντηση 
είναι ορθή) ΣΥΝ. ορθός ANT. εσφαλµένος, λανθασµένος 2. (ειδικότ.) 
αυτός που έχει αναπτυχθεί ή εξελιχθεί στην εντέλεια, που δεν πα-
ρουσιάζει ατέλειες: θέλω να κάνεις ~ δουλειά· δεν µε νοιάζει το κό-
στος! || Πώς µεγάλωσες! - άντρας έγινες! 3. αυτός που διαθέτει αρ-
τιότητα και ακεραιότητα, που εµφανίζεται ολοκληρωµένος: γεννή-
θηκε µε όλα τα µέλη του σωστά || µέτρησα τα ρέστα και δεν τα βρήκα 
~ 4. αυτός που συµφωνεί µε την πραγµατικότητα: ποιο ρολόι δείχνει 
τη ~ ώρα; 5. αυτός που αποδεδειγµένα κατέχει µια ιδιότητα, που 
ισχύει, που είναι αληθινός, γνήσιος: είναι ~ φίλος | δηµοκράτης | 
αγωνιστής || δεν θέλω να βγει ~ αυτό το όνειρο ΣΥΝ. πραγµατικός ΑΝΤ. 
ψεύτικος 6. αυτός που εξυπηρετεί, που ενδείκνυται για την πραγµα-
τοποίηση σκοπού, επιθυµίας: για να παντρευτείς, πρέπει να βρεις τον 
~ άνθρωπο || κοίταξε να πάρεις τη ~ απόφαση || δεν έχει τα ~ εργα-
λεία γι'αυτή τη δουλειά || αυτός είναι ο ~ δρόµος για την πόλη; || ~ 
επιλογή ΣΥΝ. κατάλληλος, ενδεδειγµένος 7. αυτός που συµφωνεί µε 
την ηθική, µε το δίκαιο, γενικότ. µε αυτό που επιθυµεί η κοινωνία: 
δεν είναι σωστό να τα βάζεις µε µικρότερους || (κ. για πρόσ.) οι γονείς 
µου αγωνίστηκαν για να µε κάνουν ~ άνθρωπο 8. (οικ. ως επιφών. 
σωστός!) ως έκφραση επιδοκιµασίας για κάτι που έκανε ή είπε κά-
ποιος 9. σωστό (το) (α) αυτό που επιβάλλεται, που ενδείκνυται να γί-
νει: ΤΟ ~ είναι να παραιτηθεί ο υπουργός µετά τη σωρεία καταγγελιών 
εις βάρος του- ΦΡ. ΤΟ σωστό σωστό | το σωστό να λέγεται η αλήθεια 
πρέπει να λέγεται- για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος παραδέχεται 
κάτι: Α, ~! Ο Κυριάκος είναι ο ικανότερος απ' όλους, όσο 
αντιπαθητικό χαρακτήρα κι αν έχει! (β) σωστά (τα) η λογική, η δια-
νοητική ισορροπία· µόνο στις ΦΡ. (α) δεν είµαι µε τα σωστά µου (i) 
(κυριολ.) δεν έχω σώας τα φρένας ΣΥΝ. δεν είµαι στα καλά µου (ii) 
λέω ή κάνω πράγµατα που δεν ευσταθούν, που δεν δικαιολογούνται 
από τη λογική ΣΥΝ. παραλογίζοµαι, δεν είµαι στα καλά µου (β) µιλώ 
µε τα σωστά µου µιλώ σοβαρά, µε βάση τη λογική: Με τα σωστά σου 
µιλάς; Θέλεις να κάνω εγώ τέτοιο πράγµα; — σωστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. ρηµατ. επίθ., αρχική σηµ. «ασφαλής, αυτός που µπορεί να σωθεί» 
(ως αντώνυµο τού ά-σω-τος), < αρχ. σφζω (το -σ- οφείλεται είτε στον 
αόρ. σώσ-αι είτε στον παρακ. σέ-σωσ-µαι) + παραγ. επίθηµα -τός (πβ. 
κ. βρασ-τός)]. 

σώστρα (τα) ΝΑΥΤ. η αµοιβή που καταβάλλεται για τη διάσωση πλοί-
ου εγκαταλελειµµένου από το πλήρωµα του, για την περισυλλογή 
τµηµάτων ναυαγισµένου πλοίου ή τού φορτίου του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σώστρα < σφζω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρα (πβ. κ. δί-δακ-τρα, εξέτασ-
τρα)}. 

ΣΩ.ΣΥ.Φ. (το) Σώµα Συνοριακών Φρουρών. 
σωτάρισµα (το) → σοτάρω 
σωτάρω ρ. → σοτάρω 
σωτέ επίθ. κ. επίρρ. → σοτέ 
σωτήρας (ο), σωτειρα (η) [αρχ.] {σωτειρών} 1. πρόσωπο που σώζει 

(κάποιον) από κακό: είσαι ο ~ µου- αν δεν ήσουν εσύ, θα είχα πεθά-
νει || ο λαός βαρέθηκε τους πολιτικούς που εµφανίζονται σαν σωτήρες 
τού έθνους ΣΥΝ. λυτρωτής 2. ΕΚΚΛΗΣ. Σωτήρας (ο) ο Ιησούς Χριστός 
ως λυτρωτής τού ανθρώπου από τον θάνατο και την αµαρτία: η 
Μεταµόρφωση τού Σωτήρος. Επίσης (αρχαιοπρ.) σωτήρ (ο) [αρχ.] 
{σωτήρος- κλητ. σώτερ} (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σωτήρ, -ήρος < θ. σω- (τού ρ. σφζω, βλ.λ.) + παραγ. επί-
θηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ, δο-τήρ]. 

Σωτήρης (ο) → Σωτήριος 
Σωτηρία (η) γυναικείο όνοµα. 
σωτηρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απαλλαγή από κίνδυνο, από κακό, η 

διασφάλιση τής ακεραιότητας (κάποιου): υπό τις συνθήκες αυτές η - 
των ναυαγών φαινόταν αδύνατη || δεν πρόκειται να βρεις - || είσαι η 
µόνη ελπίδα σωτηρίας µου ΣΥΝ. λύτρωση, λυτρωµός, γλυτωµός 2. 

(καθηµ.) η λύση στα προβλήµατα (κάποιου): αναζήτησε τη ~ στη φυ-
γή | στο ποτό 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε βοηθεί (κάποιον) να σωθεί: αυτό 
το δάνειο θα είναι η - µας- ΦΡ. (α) σανίδα σωτηρίας οτιδήποτε στο 
οποίο καταφεύγει κανείς, για να γλυτώσει από κακό, για να βρει 
βοήθεια: στις δύσκολες εκείνες ώρες τα χρήµατα που µου δάνεισες 
ήταν µια ~ για ν' αποφύγω τη χρεωκοπία (β) δεν έχω σωτηρία δεν 
γλυτώνω µε τίποτε, δεν µε σώζει τίποτα: εδώ που έφτασε, δεν έχει πια 
σωτηρία 4. ΕΚΚΛΗΣ. η λύτρωση τού ανθρώπου από την αµαρτία, 
στον χριστιανισµό, ή από ό,τι είναι αντίθετο προς την πνευµατική 
ταυτότητα τού θεού, στις άλλες θρησκείες 5. Στρατός Σωτηρίας διε-
θνές χριστιανικό και φιλανθρωπικό κίνηµα που λειτουργεί κατά τα 
στρατιωτικά πρότυπα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σωτήρ, -ήρος (βλ.λ.). Η φρ. σανίδα σωτηρίας είναι απόδ. 
τής γαλλ. planche de salut]. 

σωτηριολογία (η) [1878] {χωρ. πληθ.} ΘΕΟΛ. τοµέας τής δογµατικής 
(βλ. λ. δογµατικός) που ασχολείται µε τη σωτηρία των ανθρώπων από 
τον Χριστό. — σωτηριολογικός, -ή, -ό, σωτηριολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sotériologie]. 

Σωτήριος (ο) {Σωτηρίου} ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σωτήρης. 
[ΕΤΥΜ. Από την εορτή τής Μεταµορφώσεως τού Σωτήρος (Ιησού Χρι-
στού)]. 

σωτήριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σώζει, που οδηγεί στη σω-
τηρία (βλ.λ.): αυτό το φάρµακο αποδείχθηκε - για πολλούς || µια βροχή 
θα ήταν ~ για τα σπαρτά || ~ επέµβαση | προειδοποίηση ΑΝΤ. ολέθριος, 
καταστρεπτικός· ΦΡ. (ειδικότ.) σωτήριο(ν) έτος (i) κάθε έτος µετά τη 
γέννηση τού Χριστού: το γεγονός αυτό συνέβη το ~ 1485 (ii) κάθε 
έτος που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικό κυρ. λόγω τής 
σύνδεσης του µε ένα γεγονός: γεννήθηκε το ~ 1980 || (κ. ειρων.) το ~ 
1999 οι γυναίκες στο χωριό πλένουν ακόµη τα ρούχα στο ποτάµι 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που φέρνει τη σωτηρία τής ψυχής: τα ~ διδάγµατα 
τού Ευαγγελίου. 

σωτηριωδης, -ης, -ες [µτγν.] {σωτηριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 
(λόγ.) αυτός που φέρνει τη σωτηρία- ο σωτήριος: ο ησυχασµός έχει 
για τους οπαδούς του ουσιαστική και ~ αξία || ~ έτος. 

σώτρον (το) (λόγ.) η ζάντα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µτγν. σώτρον (µε επίθηµα 
-τρον, πβ. κ. πλήκ-τρον) < θ. σω- < *kyö-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *kyew- «τινάζοµαι, αναπηδώ» τού αρχ. ρ. σεύοµαι «κινούµαι 
γρήγορα, ορµώ», πβ. σανσκρ. cyâvate]. 

σωφέρ (ο) → σοφέρ 
σωφρονίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σωφρόνισ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µέ-

νος} (λόγ.) 1. καθιστώ (κάποιον) σώφρονα, υποδεικνύω (σε κάποιον) 
πώς πρέπει να φέρεται: µε διάφορους τρόπους προσπάθησε να τον 
σωφρονίσει ΣΥΝ. συνετίζω, συµµορφώνω 2. τιµωρώ ΣΥΝ. παραδειγµα-
τίζω, (µτφ.) συγυρίζω, (µτφ.) διορθώνω. — σωφρόνισµα (το) [αρχ.]. 

Σωφρόνιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σω-
φρόνης. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. σώφρων (βλ.λ.)]. 

σωφρονισµός (ο) [µτγν.] το να σωφρονίζει κανείς (κάποιον), καθώς 
και το σύνολο των µέσων που χρησιµοποιεί κανείς προκειµένου να 
το επιτύχει: µέθοδοι | τρόποι σωφρονισµού || ο ~ τού παιδιού. 

σωφρονιστήρας (ο) ο φρονιµίτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σωφρονιστήρ, 
-ήρος (ήδη στον Ιπποκράτη µε τη σηµερινή σηµ.) < θ. σωφρονισ- (< 
σωφρονίζω) + παραγ. επίθηµα -τήρ]. 

σωφρονιστήριο (το) {σωφρονιστηρί-ου | -ων} (λόγ.) το δηµόσιο 
ίδρυµα στο οποίο εγκλείονται οι (νεαροί) κατάδικοι, για να εκτίσουν 
την ποινή τους ΣΥΝ. φυλακή, σωφρονιστικό κατάστηµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σωφρονιστήριον < σωφρονίζω + παραγ. επίθηµα -τή-ριον (πβ. 
κ. γυµνασ-τήριον, δικασ-τήριον)]. 

σωφρονιστής (ο) [αρχ.] αυτός που σωφρονίζει. 
σωφρονιστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που αποσκοπεί στον σω-
φρονισµό, που είναι ικανός ή κατάλληλος να σωφρονίζει: ~ µέτρα | 
µέσα | ίδρυµα | κατάστηµα (η φυλακή) | µηχανισµός | υπηρεσία | θε-
σµός || ~ υπάλληλος (που εργάζεται σε φυλακές) (β) σωφρονιστικό 
σύστηµα το σύνολο των επιστηµονικών τεχνικών και µεθόδων, αλλά 
και των κανόνων και των ρυθµίσεων που θεσπίζει η πολιτεία για την 
ηθική βελτίωση και την κοηΌηακή αποκατάσταση των φυλακισµέ-
νων (γ) σωφρονιστικός κώδικας το σύνολο των νοµικών διατάξεων 
που σχετίζονται µε τον τόπο και τον χρόνο εκτίσεως ποινών, οι οποί-
ες επιβάλλουν στέρηση τής προσωπικής ελευθερίας (δ) Σωφρονιστι-
κό ∆ίκαιο το σύνολο των νοµικών διατάξεων που αφορούν στον σω-
φρονισµό, δηλ. στην τιµωρία και στην κοινωνική επανένταξη των κα-
ταδικασµένων σε ποινή στερητική τής ελευθερίας, ανάλογα µε το 
αδίκηµα για το οποίο καταδικάστηκαν, την ηλικία, το φύλο τους 
κ.λπ. 2. (ειδικότ.) σωφρονιστική (η) η επιστήµη που ασχολείται µε 
την ποινική αντιµετώπιση τού καταδικασµένου, τη γενικότερη νοµική 
του κατάσταση και την ορθή εκτέλεση τής εις βάρος του δικαστικής 
απόφασης. 

σωφροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού σώφρονος, η συµµόρ-
φωση µε το µέτρο και τη λογική, η σύνεση και φρονιµάδα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < σώφρων + παραγ. επίθηµα -σύνη (πβ. κ. δικαιο-σύνη)]. 

σώφρων, -ων, -ον {σώφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 
αυτός που συµπεριφέρεται µε βάση το µέτρο και τη λογική, που χα-
ρακτηρίζεται από σύνεση και φρονιµάδα: µετριοπαθής και ~ πολιτι-
κός || κανένας ~ άνθρωπος δεν θα αντιδρούσε έτσι || ~ στάση | ενέρ-
γεια! συµβουλή ΣΥΝ. φρόνιµος, συνετός, γνωστικός, µυαλωµένος ΑΝΤ. 
άφρων, απερίσκεπτος, άµυαλος. — σωφρόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, λογικός, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
σω- (< σώς | σώος, βλ.λ.) + -φρων (< φρήν, φρενός), πβ. κ. εϋ-φρων, 
όµό-φρων]. 



τ 

Τ, τ: ταυ το δέκατο ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην Αρχαία Ελληνική, όπως και στη Νέα, δήλωνε το οδοντικό άηχο κλειστό 
σύµφωνο [t]. Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα άλλοτε δήλωσε, όπως συµβαίνει κανονικά µε τα αλφάβητα αυτά, ολόκληρη τη σειρά των 
οδοντικών συµφώνων (αυτό ίσχυσε στο κυπριακό συλλαβάριο, όπου το συλλαβόγραµµα τα δήλωσε και την προφορά των δα και θα, το τε 
δήλωσε και την προφορά των δε και θε κ.ο.κ.) και άλλοτε µόνο τη σειρά των τ | θ, ενώ το δ δηλωνόταν µε ιδιαίτερο γράµµα (αυτό συνέβη στη 
Γραµµική γραφή Β). Το γράµµα ταυ στο αττικό αλφάβητο ήταν στην πραγµατικότητα το εικοστό δεύτερο γράµµα τού αλφαβήτου -
µεσολαβούσαν το δίγαµµα (Ε), το µετέπειτα στίγµα, ως έκτο στη σειρά, το σαν (Μ), παραλλαγή τού σίγµα, ως δέκατο όγδοο στη σειρά, και 
το κόππα ('ι ) ως δέκατο ένατο στη σειρά. Το ταυ, άλλωστε, ήταν και το τελευταίο γράµµα τού βο-ρειοσηµιτικού αλφαβήτου και τελευταίο 
για ένα διάστηµα και τού ελληνικού, προτού επινοηθούν από τους Έλληνες τα γράµµατα Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Οι ιστορικοί τής ελληνικής 
γραφής εξηγούν την προέλευση τού ταυ από το βορειοσηµιτικό γράµµα tâw που σήµαινε «το σηµείο». Ωστόσο, η σταυρόσχηµη µορφή τού 
γράµµατος εµφανίζεται µε κάποιες οµοιότητες (φωνητικές) και στις ελληνικές συλ-λαβογραφικές γραφές, οπότε δεν αποκλείεται απώτερη 
επίδραση αυτών στο συγκεκριµένο γράµµα τής βορειοσηµιτικής γραφής, παρά το γεγονός ότι µια τέτοια παραδοχή γεννά πλήθος άλλων 
ερµηνευτικών δυσκολιών στα λοιπά γράµµατα τού αλφαβήτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Τ, Τ ταυ- το δέκατο ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
ταυ, αριθµός). 

Τ. συντοµ.- τόµος. 
τα1 οριστικό άρθρο → ο, η, το 
τα2 → αυτός 
Τ.Α. (η) Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τ.Α.Α.Θ.Π. (το) Ταµείο Αρωγής Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου. 
Τ.Α.Α.Σ.Ξ. (το) Ταµείο Αλληλοβοήθειας Αξιωµατικών Στρατού Ξη-

ράς. 
ταβάνι κ. (λαϊκ.) νταβάνι (το) {ταβαν-ιού | -ιών} η εσωτερική επι-

φάνεια τής στέγης, γενικότ. ενός στεγασµένου χώρου ΣΥΝ. οροφή ΑΝΤ. 
δάπεδο, πάτωµα (βλ. λ. στέγη)·  ΦΡ. πετάγοµαι | τινάζοµαι µέχρι το 
ταβάνι για να δηλώσουµε έντονη έκπληξη, χαρά ή πόνο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tavan, πιθ. < αραβ. (Συρίας) tawân]. 

ταβανόπροκα κ. νταβανόπροκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλο καρφί 
για ποικίλες ^χρήσεις. 

ταβανος κ. ντάβανος (ο) (λαϊκ.) η αλογόµυγα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
βεν. tavan | ιταλ. tafano < λατ. tabanus, ετρουσκ. αρχής]. 

ταβανοσανίδα κ. νταβανοσανίδα (η) λεπτή σανίδα που χρησιµο-
ποιείται κατά την κατασκευή ή για τη (διακοσµητική) επένδυση ορο-
φής. Επίσης ταβανοσάνιδο κ. νταβανοσάνιδο (το). 

ταβανοσκουπα κ. νταβανοσκουπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σκούπα µε 
µακρύ κοντάρι που χρησιµοποιείται για το καθάρισµα ή το βάψιµο 
τού ταβανιού και τού επάνω µέρους των τοίχων. 

ταβανώνω κ. νταβανώνω ρ. µετβ. {ταβάνω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
επενδύω µε σανίδες ή βάφω (το ταβάνι). — ταβάνωµα (το). 

ταβάς κ. νταβάς (ο) {ταβάδες} (λαϊκ.) κυκλικό και ρηχό ταψί που 
κατασκευάζεται από σφυρηλατηµένο χαλκό: ο ~ µε τα κουλλούρια || 
πατάτες στον ~ (στον φούρνο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tava «τηγάνι» < 
περσ. täba]. 

ταβατούρι (το) → νταβαντούρι 
Τ.Α.Β.Ε. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Βιοµηχάνων Ελλάδας. 
ταβέρνα (η) {σπάν. ταβερνών} λαϊκό εστιατόριο ή εστιατόριο µε 

λαϊκό στυλ: κοσµική ~. Επίσης ταβερνείο (το) [µτγν.]. — (υποκ.) τα-
βερνούλα κ. ταβερνίτσα (η), ταβερνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. taberna «σκηνή, καλύβα», αργότερα και «καπη-
λειό, οινοπωλείο», αγν. ετύµου, ίσως ετρουσκ. λ.]. 

ταβερνιάρης (ο) {ταβερνιάρηδες}, ταβερνιάρισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) ο ιδιοκτήτης ταβέρνας. [ΕΤΥΜ. < ταβέρνα + παραγ. επίθηµα -
ιάρης, πβ. µεσν. ταβερν-άρης]. 

ταβερνόβιος, -α, -ο (σκωπτ.) αυτός που συχνάζει, που περνάει τον 
καιρό του στις ταβέρνες. [ΕΤΥΜ < ταβέρνα + -βίος, πβ. κ. καφενό-
βιος, µπαρό-βιος]. 

ταβερνούλα (η) → ταβέρνα 
τάβλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σανίδα µε αρκετό πάχος και δύο επίπε-

δες όψεις ΣΥΝ. µαδέρι 2. (κατ' επέκτ., συχνότ.) χαµηλό, στενόµακρο 
τραπέζι φαγητού· ΦΡ. (α) (τραγούδι) τής τάβλας δηµοτικό τραγούδι 
που λέγεται κατά τη διάρκεια τού φαγητού, όταν όλοι κάθονται στο 
τραπέζι (β) γίνοµαι τάβλα (στο µεθύσι) µεθώ πάρα πολύ ΣΥΝ. γίνοµαι 
τύφλα | σκνίπα | στουπί (γ) (εκφραστ.) πέφτω τάβλα (i) ξαπλώνω ή 
πέφτω ανάσκελα, φαρδύς-πλατύς, ιδιαίτ. λόγω κόπωσης για να ξε-
κουραστώ: γύρισε από τη δουλειά κατάκοπος και έπεσε τάβλα (ii) 
αρρωσταίνω και πέφτω στο κρεβάτι (δ) ρίχνω (κάποιον) τάβλα ανα-
γκάζω (κάποιον) να ξαπλώσει ή να πέσει ανάσκελα, να µείνει ξα-
πλωµένος για καιρό: έπαθα ένα κρυολόγηµα, που µ ' έριξε τάβλα στο 
κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. tabula «πινακίδα, ξύλινη πλάκα - τραπέζι για ζά-
ρια», τε^ν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

ταβλαδορος (ο), ταβλαδόρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρό- 

σωπο που παίζει συχνά τάβλι, ο έµπειρος και ικανός παίκτης στο τά-
βλι. [ΕΤΥΜ. < τάβλι + -δόρος (βλ.λ.), πβ. κ. µπαλα-δόρος, τορνα-
δόρος]. 

ταβλάς (ο) → ταµπλάς1 
τάβλι (το) {ταβλιού | χωρ. πληθ.} 1. επιτραπέζιο παιχνίδι τύχης για 

δύο παίκτες, που παίζεται µε ζάρια και πούλια, τα οποία κινούνται 
πάνω σε ξύλινες επιφάνειες µε είκοσι τέσσερεις θέσεις, µε σκοπό να 
φθάσουν σε συγκεκριµένες θέσεις και συγχρόνως να εµποδίσουν ή 
να αποφύγουν ή να πιάσουν τα πούλια τού αντιπάλου 2. (συνεκδ.) 
ξύλινο κουτί µικρού µεγέθους µε σχήµα ορθογώνιο παραλληλεπίπε-
δο, στην εσωτερική επιφάνεια τού οποίου υπάρχει διαµορφωµένος 
πίνακας, για να παίζεται πάνω σε αυτόν το παραπάνω παιχνίδι: φέρε 
το ~ να παίξουµε. — (υποκ.) ταβλάκι (το). 
[EJYM < µτγν. ταβλίον, υποκ. τού τάβλα (βλ.λ.). Ήδη από εκείνη την 
εποχή η λ. δήλωνε είδη τυχερών παιγνιδιών που παίζονταν µε κύβους 
(ζάρια)]. 

ταβλιάζοµαι ρ. αµετβ. {ταβλιάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.-οικ.) 1. πέφτω 
κάτω αναίσθητος ύστερα από δυνατό χτύπηµα · 2. κοιµάµαι πολύ 
βαριά, συνήθ. λόγω υπερβολικής κούρασης: ταβλιάστηκε στον ύπνο. 
[ΕΤΥΜ. < τάβλα + παραγ. επίθηµα -ιάζοµαι (πβ. κ. παθ-ιάζοµαι)]. 

ταγό ρ | (το) {ταγαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. σακίδιο πλεκτό ή υφαντό από 
χοντρό µάλλινο ύφασµα, συνήθ. πολύχρωµο, το οποίο κρεµιέται από 
τον ώµο για τη µεταφορά τροφίµων στον χώρο τής δουλειάς ή κατά 
τη διάρκεια οδοιπορίας ΣΥΝ. ντορβάς, (λόγ.) πήρα 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
αγροίκος, ο άξεστος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ταγάριον < αρχ. ταγή (µε τη σηµ. «σιτηρέσιο υποζυ-
γίων») + υποκ. επίθηµα -άριον, πβ. κ. λυχν-άριον]. 

ταγγόδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να είναι κάτι ταγγό (βλ.λ.): το λά-
δι έχει κάποια ~. Επίσης ταγγίλα. [ΕΤΥΜ. < ταγγός + επίθηµα -άδα, 
πβ. κ. κρυ-άδα, νοστιµ-άδα]. 

ταγγίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {τάγγ-ισα κ. -ιασα} (για λιπαρές ουσίες) αλ-
λοιώνοµαι λόγω οξίδωσης από το οξυγόνο τής ατµόσφαιρας ή από 
τη δράση µικροοργανισµών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία δυσάρε-
στης γεύσης και οσµής: το λάδι τάγγισε. Επίσης ταγγιάζω. — TÓYY1-
ση (η) κ. τάγγισµα (το). 

ταΓΓίλα (η) → ταγγάδα 
ταγγός, -ή, -ό (λαϊκ. για λιπαρές ουσίες) αυτός που έχει χαλάσει, που 

έχει αλλοιωθεί και έχει αποκτήσει δυσάρεστη γεύση και οσµή εξαι-
τίας τής οξίδωσής του από το οξυγόνο τής ατµόσφαιρας ή τής επί-
δρασης µικροοργανισµών: ~ λάδι | βούτυρο ΣΥΝ. χαλασµένος, αλλοι-
ωµένος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. ταγγή (υποχωρητ.), αγν. ετύµου]. 

ταγέρ (το) {άκλ.} γυναικείο σύνολο ρούχων που αποτελείται από 
φούστα ή παντελόνι και σακάκι από το ίδιο ύφασµα, σχεδιασµένα 
ενιαία και κοµµένα στην ίδια γραµµή: µάλλινο | λινό ~ || ~ κόκκινο | 
µοντέρνο | κλασικό | κοντοµάνικο | χειµωνιάτικο. — (υποκ.) ταγερό-κι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. tailleur «ράφτης - ραµµένο γυναικείο κοστούµι (δηλ. 
σακάκι και φούστα από το ίδιο ύφασµα)» < tailler «κόβω» < µτγν. 
λατ. taliare < λατ. talea «ραβδί, µόσχευµα»]. 

ταγή κ. ταή (η) (λαϊκ.) η µερίδα τής τροφής που δίνεται στα υποζύγια 
ή σε άλλα οικόσιτα ζώα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παράταξη, διευθέτηση, διάταξη», < θ. ταγ-
τού ρ. τάσσω (βλ.λ.), πβ. παθ. αόρ. β' ê-τάγ-ην]. 

ταγιαδόρος (ο) → ταλιαδόρος 
ταγιάρω ρ. µετβ. [ταγιάρισα, ταγιαρισµένος) 1. επεξεργάζοµαι την 
επιφάνεια συνήθ. πολύτιµων λίθων ή κρυστάλλου, ώστε να αποκτή-
σουν πολυεδρικό σχήµα 2. διακοσµώ την επιφάνεια, συνήθ. κρυ-
στάλλου, χαράσσοντας τη µε αιχµηρό εργαλείο. — ταγιάρισµα (το). 
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[ΕΤΥΜ < ιταλ. tagliare | γαλλ. tailler «κόβω» < δηµώδ. λατ. taliare (βλ. 
λ. ταγέρ)]. 

ταγίζω ρ. → ταΐζω 
τάγισµα (το) → τάισµα 
τάγιστρο (το) (λαϊκ.) σακίδιο που κρέµεται από τον λαιµό υποζυγίων 

και περιέχει την τροφή τους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τάγιστρον < ταγίζω (βλ. λ. ταίζω) + παραγ. επίθηµα 
-τρον, πβ. κ. στέγασ-τρον]. 

ταγκίλα (η) -+ ταγγάδα 
ταγκό (το) → τανγκό 
ταγκός, -ή, -ό → ταγγός 
τάγµα (το) {τάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΣΤΡΑΤ. βασική µονάδα τού 

Στρατού Ξηράς, που αποτελείται από τρεις κύριους λόχους µε οµοι-
όµορφο οπλισµό και από έναν λόχο διοικήσεως · 2. ΕΚΚΛΗΣ. οργά-
νωση µοναχών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας που υπακούουν 
στους ίδιους κανόνες και έχουν ενιαία διοίκηση υπό µορφήν αδελ-
φότητας, µε στόχο τη διάδοση τού χριστιανισµού, την καταπολέµηση 
των αιρέσεων και τη διεύρυνση τής κοινωνικής πρόνοιας, τής εκπαί-
δευσης κ.λπ.: ~ των Ιησουιτών | των Καπουτσίνων | των Βενεδικτίνων 
3. καθεµία από τις εννέα οµάδες αγγέλων (εννέα τάγµατα) µε συ-
γκεκριµένη αποστολή το καθένα 4. (γενικότ.) σύνολο προσώπων που 
δρουν συλλογικά µε καθορισµένη οργάνωση και έχουν αφοσιωθεί 
στην επίτευξη κοινών στόχων: ιπποτικό (βλ. λ. ιπποτικός) | τεκτονικό 
~ 5. ΙΣΤ. Τάγµατα Ασφαλείας ένοπλα σώµατα που συγκροτήθηκαν 
από τον κατακτητή κατά τη διάρκεια τής γερµανικής Κατοχής (1941-
44) και επανδρώθηκαν από Έλληνες, οι οποίοι πολεµούσαν τις αντι-
στασιακές οργανώσεις στο πλευρό των Γερµανών · 6. (α) σύνολο 
προσώπων που έχουν τιµηθεί µε το ίδιο παράσηµο: ανήκει στο - τού 
Σωτήρος | τού Γεωργίου Α (β) (συνεκδ.) το ίδιο το παράσηµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τάσσω (βλ.λ.), από το θ. ray- (πβ. παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην) και την 
κατάλ. -µα (πβ. κ. πράγ-µα). Ήδη στην Αρχ. η λ. χρησιµοποιείται για 
να δηλώσει το στρατιωτικό σώµα (µε διάφορες υποδιαιρέσεις, λ.χ. 
µεραρχία, ρωµαϊκή λεγεώνα κ.ά.). Η σύγχρονη µονάδα είναι απόδ. τού 
γαλλ. ordre]. 

ταγµατάρχης (ο/η) {(κλητ. ταγµατάρχα) | ταγµαταρχών} ΣΤΡΑΤ. Ο δι-
οικητής τάγµατος (βλ.λ.) και ο αντίστοιχος ανώτερος αξιωµατικός 
τού Στρατού Ξηράς (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τάγµα, -ατός + -άρχης < άρχω]. 

ταγµαταοφαλίτης (ο) {ταγµατασφαλιτών} ΙΣΤ. πρόσωπο που ανήκε 
στα Τάγµατα Ασφαλείας (βλ. λ. τάγµα). 

ταγός (ο) (λόγ.) 1. πρόσωπο που ανήκει στην ηγεσία (κυρ. την πνευ-
µατική^ οι πνευµατικοί µας ~ 2. ΙΣΤ. ανώτατος πολιτικός και στρα-
τιωτικός άρχοντας στην αρχαία Θεσσαλία. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. ταγ- τού 
ρ. τάσσω (βλ.λ.), πβ. παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην]. 

τάδε αόρ. αντων. {άκλ.} (µε άρθρο) δηλώνει πρόσωπο που δεν καθο-
ρίζεται ή δεν κατονοµάζεται (αντί τού κάποιος ή τού καθένας): δεν 
θα µου πει εµένα τι θα κάνω ο - και ο δείνα || όταν θα ξέρω, θα σου 
πω να συναντηθούµε την ~ ηµεροµηνία || ο κύριος ~. Επίσης (ειρων.) 
τάδες (πβ. λ. δείνα). 
[ΕΤΥΜ. Από τον πληθ. ουδ. τής αρχ. αντων. ό'δε, ήδε, τόδε «αυτός, -ή, 
-ό εδώ» (< άρθρο ο, ή, τό + δε)]. 

τάδε)ς) - δείνα)ς). Αοριστολογικές λέξεις που χρησιµοποιούνται 
όταν συνειδητά ο οµιλητής θέλει να αποφύγει την ονοµαστική 
αναφορά σε συγκεκριµένο πρόσωπο. Χρησιµοποιούνται είτε χωρι-
στά (∆εν απευθύνοµαι στον τάδε πολιτικό, ο οποίος έχει συµφέρον 
να λέει πως διαφωνεί -Η δείνα επιχείρηση, το δείνα µαγαζί, ο δεί-
να έµπορος, όλοι ισχυρίζονται ότι µαστίζονται από την κρίση και 
δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία) είτε µαζί (∆εν µπορεί ο τάδε 
και ο δείνα κύριος να καθορίζουν το µέλλον τής χώρας - Ο τάδε 
λέει αυτά, ο δείνα λέει εκείνα' δεν µπορείς να καταλάβεις τίποτε). 
Όταν χρησιµοποιούνται µαζί ο τάδε και ο δείνα, ισοδυναµούν µε 
ζεύγη όπως αυτός και εκείνος, ο ένας κα! ο άλλος µε έντονη, όπως 
είπαµε, τη διαφορά τής συνειδητής αποφυγής αναφοράς σε ονόµατα 
και, συχνά, µε µειωτική ή ειρωνική υποσήµανση. Η ειρωνική ή 
µειωτικά σχολιαστική απόχρωση οδηγεί ενίοτε και σε χρήσεις 
όπως ο τάδες κα! ο δείνας, δηλ. σε κλίση, τρόπον τινά, των ακλίτων 
τάδε και δείνα κατά τα αρσενικά που λήγουν σε -ς (πατέρα-ς, 
αδελφό-ς, παππού-ς). 

τάδε έφη | τάδ' έφη → έφη 
Τ.Α.∆.Κ.Υ.   (το) Ταµείο Ασφαλίσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων. 
Τ.Α.Ε. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Εµπόρων. 
τάζω ρ. µετβ. (έταξα, τα)γ)µένος) (λαϊκ.) 1. υπόσχοµαι: του έταξαν 

δύο διαµερίσµατα προίκα || µου έχει τάξει να µε πάει στο θέατρο- ΦΡ. 
(α) τάζω λαγούς µε πετραχήλια βλ. λ. πετραχήλι (β) τάξε µου υπο-
σχέσου µου (κάτι) (ενν. για να σου πω κάτι ευχάριστο, κάτι που πε-
ριµένεις): -Πες µου, τι έγινε; —! 2. (ειδικότ.) υπόσχοµαι (αφιέρωµα 
στον Θεό ή σε ιερό πρόσωπο) ως αντάλλαγµα για κάτι που ζητώ: έτα-
ξα στον Άγιο µια λαµπάδα ίση µε το µπόι µου, αν πετύχω στις εξε-
τάσεις- ΦΡ. (παροιµ.) µην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί κουλλούρι | 
παιχνίδι µην υποσχεθείς σε κάποιον αυτό που κατεξοχήν επιθυµεί, 
γιατί θα είσαι αναγκασµένος να τηρήσεις πάση θυσία την υπόσχεση 
σου, επειδή θα σου το ζητάει συνέχεια 3. αφιερώνω (κάτι/κάποιον) 
στον Θεό ή σε ιερό πρόσωπο: οι γονείς µου µε βάφτισαν Παναγιώτη, 
γιατί µε έταξαν τής Παναγίας- ΦΡ. τάζω τής Παναγιάς κερί, τού 
διάβολου λιβάνι µετέρχοµαι οποιοδήποτε µέσο, προκειµένου να 
επιτύχω τους σκοπούς µου (βλ. κ. λ. τάσσω). — τάξιµο (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έταξα τού αρχ. τάσσω (βλ.λ.), κατά το σχή- 

µα έσταξα - στάζω, έκραξα - κράζω]. 
ταή (η) → ταγή 
τάθηκα ρ. →τείνω 
Ταϊβάν (η) {άκλ.} (κινεζ. Chung Hua Min Kuo = ∆ηµοκρατία τής Κί-

νας) νησιωτικό κράτος τής Απω Ανατολής στον Ειρηνικό Ωκεανό, κο-
ντά στις Α. ακτές τής Κίνας, µε πρωτεύουσα την Ταϊπέι, επίσηµη 
γλώσσα την Κινεζική και νόµισµα το νέο δολάριο Ταϊβάν αλλιώς 
(παλαιότ.) Φορµόζα, Εθνικιστική Κίνα. — Ταϊβα νέζος (ο), Ταϊβανέζα 
(η), τάίβανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < κινεζ. Taiwan < tâi «πλαγιά» + wän «ακτή», µε αναφορά στις 
απόκρηµνες ακτές τού νησιού. Προηγουµένως το νησί είχε την ονο-
µασία Formosa «όµορφη» (πορτ.), όπως το περιέγραψαν οι Πορτογά-
λοι εξερευνητές το 1590 για τα πολύ ωραία τοπία του]. 

τάιγκα (η) Ιχωρ. πληθ.) καθένα από τα ανοιχτά δάση κωνοφόρων αει-
θαλών δασών των υποπολικών περιοχών τής Β. Αµερικής και τής Ευ-
ρασίας, που αναπτύσσεται σε βαλτώδη εδάφη, τα δέντρα τους συ-
νήθ. καλύπτονται από λειχήνες και στην πανίδα του περιλαµβάνο-
νται οι καφέ αρκούδες, οι τάρανδοι, οι λύκοι κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. 
taigà, ταταρικής αρχής]. 

ταΐζω κ. (λαϊκότ.) ταγίζω ρ. µετβ. {τάισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. δίνω 
τροφή (σε ζώα): ~ τον σκύλο µου | τα κοτόπουλα | τις αγελάδες 2. (για 
πρόσ.) δίνω (σε κάποιον) να φάει, βοηθώ (µωρό, γέροντα, ανήµπορο 
κ.λπ.) στο φαγητό: ~ το µωρό κάθε τέσσερεις ώρες. — τάισµα κ. 
τάγισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ταγίζω (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-, πβ. κ. ρο-
λόγι - ρολόι) < αρχ. ταγή (βλ.λ.), στη σηµ. «σιτηρέσιο (υποζυγίων)»]. 

Ταϊλάνδη (η) (τάι Ratcha Anachak Tai = Βασίλειο τής Ταϊλάνδης) 
κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα τη Μπανγκόκ, επίσηµη γλώσ-
σα την Τάι (Ταϊλανδική) και νόµισµα το µπατ ΣΥΝ. (παλαιότ.) Σιάµ. 
— Ταϊλανδός κ. (καθηµ.) Ταϊλανδέζος (ο), Ταϊλανδή κ. (καθηµ.) Ταϊ-
λανδέζα (η), ταίλανδικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ταϊλανδέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Thailand (µε δεύτερο συνθ. το αγγλ. land 
«χώρα, γη») < τάι Thai < tha «είµαι ελεύθερος». Η χώρα χρησιµοποιεί 
επίσης την ονοµασία Prathet Thai «χώρα των ελευθέρων»]. 

ταϊµάουτ κ. τάιµ-άουτ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. η σύντοµη διακοπή αγώνα 
(λ.χ. µπάσκετ, βόλεϊ) την οποία δικαιούται µε βάση τους κανονι-
σµούς να ζητήσει καθένας από τους δύο προπονητές, προκειµένου να 
δώσει νέες οδηγίες στους παίκτες του: παίρνω | ζητώ ~. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. time-out]. 

τάιµινγκ (το) {άκλ.} ελλην. συγχρονισµός | χρονισµός- η επιλογή τής 
στιγµής για την εκτέλεση πράξεως, ώστε να προκύψει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα: το ~ µιας µηχανής | ενός δροµέα || δεν είχε καλό 
~, γι ' αυτό και δεν πέτυχε το αποτέλεσµα που επεδίωκε. [ΕΤΎΜ. < 
αγγλ. timing]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λέξη τάιµινγκ θα µπορούσε να αποδοθεί ελληνικά είτε 
ως συγχρογιαµός είτε ως χρονισµός. Το δεύτερο είναι αρχαία (µε-
ταγενέστερη) λέξη µε διαφορετική σηµασία (χρονική καθυστέρη-
ση - τοπική καθυστέρηση), χρησιµοποιήθηκε δε και στην τεχνο-
λογία µε τη σηµασία «ρύθµιση τής χρονικής αλληλουχίας» (στη 
λειτουργία ενός συστήµατος). Το συγχρονισµός, αρχαία (µεταγε-
νέστερη) λέξη και αυτό, µε τη σηµασία «συµφωνία χρόνου», φαί-
νεται προτιµότερο για την απόδοση τής σηµασίας «σε σωστό, κα-
τάλληλο χρόνο», που είναι η βασική σηµασία τού ξέν. όρου timing. 

Ταίναρο (το) {Ταινάρου} ακρωτήριο τής Ν. Πελοποννήσου στο Ν∆. 
άκρο τού νοµού Λακωνίας· αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-Ματαπάς (ο). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Ταίναρον, από τον οµώνυµο ιδρυτή τού ιερού τού Ποσειδώνα 
που υπήρχε εκεί]. 

ταινία (η) {ταινιών} 1. στενό και επίµηκες κοµµάτι από δέρµα, ύφα-
σµα, χαρτί ή άλλο υλικό για ποικίλες χρήσεις: µονωτική | µεταλλική 
- || φορά στο µανίκι µαύρη ~ για πένθος || είχε µια γαλάζια ~ στα 
µαλλιά || ~ τηλετύπου | γραφοµηχανής ΣΥΝ. κορδέλα· ΦΡ. µεταφορική 
ταινία ιµάντας από πλαστικό, δέρµα ή µέταλλο, ο οποίος κινείται µε 
τη βοήθεια µηχανοκίνητου τύµπανου και χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά υλικού 2. (ειδικότ.) η κορδέλα που χρησιµεύει ως όργανο 
µετρήσεως τού µήκους ΣΥΝ. µετροταινία 3. ΑΡΧΙΤ. αρχιτεκτονικό κό-
σµηµα που αποτελείται από συνεχείς γραµµές 4. (α) λεπτή λωρίδα 
από πλαστική ύλη, η οποία έχει επικάλυψη από στρώµα φωτοευαί-
σθητου υλικού, πάνω στην οποία εγγράφονται εικόνες (µε κινηµατο-
γραφική µηχανή λήψεως ή βιντεοκάµερα) ή/και ήχος (π.χ. σε κασέτες 
ήχου) ΣΥΝ. φιλµ· ΦΡ. µαγνητική ταινία λωρίδα από πλαστικό, χαρτί ή 
µέταλλο, που επικαλύπτεται από στρώµα µαγνητιζόµενου οξιδίου 
τού σιδήρου και χρησιµοποιείται για την εγγραφή και αναπαραγωγή 
ήχου και εικόνας, καθώς και στις µονάδες εξωτερικής µνήµης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (β) το αντίστοιχο κινηµατογραφικό έργο 
ή τηλεοπτική παραγωγή: οµιλούσα - (στην οποία αναπαράγονται, 
εκτός από την εικόνα, οι ήχοι και η οµιλία) || ~ µικρού µήκους | µε-
γάλου µήκους || επική | δραµατική | ιστορική | αστυνοµική | κοινωνική 
| ασπρόµαυρη | έγχρωµη | διαφηµιστική | ατµοσφαιρική | εµπορική | 
καλλιτεχνική | ποιοτική - || γυρίζω ~ || ~ τρόµου | θρίλερ | µυστηρίου | 
χαµηλού προϋπολογισµού | γουέστερν | γαλλικής παραγωγής | 
κινουµένων σχεδίων ΣΥΝ. έργο, φιλµ (γ) (συνεκδ.) η υπόθεση τού 
παραπάνω κινηµατογραφικού | τηλεοπτικού έργου: τι γίνεται στην ~ 
τελικά; || δεν την κατάλαβα αυτή την ~ 5. ΑΝΑΤ. κάθε µόρφωµα ή σχη-
µατισµός που έχει ταινιοειδές σχήµα: µυϊκή | οδοντική | σαλπιγγική 
- · 6. ΖΩΟΛ.-ΙΑΤΡ. σκουλήκι που παρασιτεί στο πεπτικό σύστηµα των 
θηλαστικών και στο έντερο τού ανθρώπου· ΦΡ. έχω ταινία (i) έχω στο 
έντερο µου το παραπάνω παρασιτικό σκουλήκι (ii) (µτφ.) έχω βουλι-
µία, τρώω χωρίς να χορταίνω ή να παχαίνω- συνήθ. σε ερώτηση: ται- 



ταινίαση 1735 τακτοποιώ 
 

via έχει; — (υποκ.) ταινιουλα (η) (σηµ. 1-4). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *râv-ja (µε επένθεση) < θ. *ταν- < *tn-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *ten- (βλ. λ. τείνω). Η σηµ. 4 αποδίδει το γαλλ. bande]. 

ταινιαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. το σύνολο των διαταραχών 
και των συµπτωµάτων που προκαλούνται από την παρουσία διαφόρων ειδών 
ταινίας (σηµ. 5) στο πεπτικό σύστηµα τού ανθρώπου και ορισµένων 
θηλαστικών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. taeniasis]. 

ταινιοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ταινιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
σχήµα ταινίας ΣΥΝ. ταινιόµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ταινιοθήκη (η) {ταινιοθηκών} 1. ειδική θήκη µέσα στην οποία τοποθετούνται 
κινηµατογραφικές ταινίες 2. λέσχη ή ίδρυµα που διαθέτει αρχείο 
κινηµατογραφικών ταινιών: η ~ τού δήµου. 

ταινιοκτόνος, -ος, -ο [1887] ΙΑΤΡ. αυτός που καταστρέφει τις ταινίες (παράσιτα): 
~ φάρµακο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ténifuge]. 

ταινιόµορφος, -η, -ο αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε ταινία ΣΥΝ. 
ταινιοειδής. 

ταινιόπλεγµα (το) [1884] {ταινιοπλέγµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) διακοσµητικό 
πλέγµα από ταινίες, που χρησιµοποιείται σε ενδύµατα, παραπετάσµατα, 
καλύµµατα επίπλων κ.λπ. ΣΥΝ. φράντζα. 

ταινιόπλεκτος, -η, -ο [1887] (λόγ.) αυτός που αποτελείται από ταινίες 
πλεγµένες µεταξύ τους: ~ κατασκευή | παραπέτασµα. 

ταινιοφαγος, -ος, -ο (εκφραστ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που παρακολουθεί µετά 
µανίας κινηµατογραφικές ταινίες. [ΕΤΥΜ. < ταινία + -φάγος (βλ.λ.)]. 

ταινιωτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από ταινίες 2. αυτός που έχει 
κατασκευαστεί σε µορφή ταινίας: ~ πριόνι (η πριονο-κορδέλα) 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
ταινιωτή κεραµική η διακόσµηση των προϊστορικών αγγείων τής Κ. 
Ευρώπης, η οποία συνίσταται σε ανάγλυφα ή εγχάρακτα µοτίβα που 
διατάσσονται σε µορφή ταινίας. 

ταίρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. καθένα από τα δύο όµοια µέρη, από τα οποία 
αποτελείται ένα ζεύγος: έχω τη µία κάλτσα, αλλά δεν βρίσκω το ~ της· ΦΡ. δεν 
έχω ταίρι | δεν έχω το ταίρι µου (σε κάτι) δεν έχω τον όµοιο µου, υπερέχω 
από όλους: ~ στην κακογλωσσιά 2. (για πρόσ.) ο/η σύντροφος τής ζωής: έχασε 
το ~ του || γίνοµαι ~ µε κάποιον (δηµιουργώ µε κάποιον σχέση ή παντρεύοµαι). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έταίριον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-), υποκ. τού αρχ. 
εταίρος (βλ.λ.)]. 

ταιριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ταίρια-ξα κ. -σα, -σµένος (καθηµ. -γµέ-νος)} ♦ 
(µετβ.) 1. συναρµόζω σε ζεύγος: θέλει να βρει κι άλλο ένα βάζο όµοιο, να τα 
ταιριάξει ΣΥΝ. συνταιριάζω, συνδέω 2. φέρνω σε αρµονικό συνδυασµό: 
προσπαθώ να ταιριάξω το µακιγιάζ µε χρώµατα τού προσώπου της· ΦΡ. τα 
ταίριαξαν έλυσαν τις διαφορές τους, συµφώνησαν ♦ (αµετβ.) 3. βρίσκοµαι σε 
αρµονία, σε συµφωνία: τα χρώµατα αυτά ταιριάζουν όµορφα µεταξύ τους || οι 
φωνές µας δεν ταιριάζουν ΣΥΝ. συνδυάζοµαι, συναρµόζοµαι, εναρµονίζοµαι 
4. προσαρµόζοµαι, έχω το σχήµα που αντιστοιχεί (σε κάτι): το κλειδί ταιριάζει 
στην κλειδαριά 5. (για πρόσ.) βρίσκοµαι σε συµφωνία, ζω αρµονικά: ταίριαξαν 
οι δυο τους αµέσως || φαίνεται ότι ταιριάζουν µεταξύ τους || δεν ταιριάζουµε 
ιδεολογικά | κοινωνικά | πνευµατικά- ΦΡ. (α) αν δεν ταιριάζαµε, δεν θα 
συµπεθεριάζαµε βλ. λ. συµπεθεριάζω (β) ταιριάζουν ταχνότα µας 
συµφωνούµε, έχουµε τις ίδιες συνήθειες ή ιδέες, απόψεις κ.λπ.: δεν µου 'χει 
κάνει τίποτα· απλώς δεν ~ 6. (τριτο-πρόσ. ταιριάζει) είναι κατάλληλο, αρµόζει, 
πρέπει: το φέρσιµο σου δεν - σε συγγενή || τέτοια γλώσσα δεν - σε άνθρωπο 
καλλιεργηµένο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ταίρι]. 

ταίριασµα (το) {ταιριάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το συνταίριασµα, η συναρµογή 
(δύο πραγµάτων) σε ζεύγος 2. ο αρµονικός συνδυασµός: το ~ των χρωµάτων 
και των σχεδίων θέλει τέχνη 3. η προσαρµογή: το ~ τού κλειδιού µε την 
κλειδαριά. 

ταιριαστός, -ή, -ό 1. (+γεν.) αυτός που ταιριάζει, που έχει συνδυαστεί καλά: ~ 
ρούχα | χρώµατα | στολίδια ΣΥΝ. συνταιριασµένος ANT. αταίριαστος, 
παράταιρος 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει διαφορές, που συµβιώνει 
αρµονικά (µε άλλον): ~ ζευγάρι | αντρόγυνο ΑΝΤ. αταίριαστος. Επίσης 
ταιριασµένος, -η, -ο. — ταιριαστά επίρρ. 

τάισµα (το) → ταίζω 
ταΐστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το τάγιστρο (βλ.λ.) 2. σκεύος, όπου 

τοποθετείται η τροφή πουλιών ή ζώων. 
[ΕΤΥΜ; < ταίζω (θ. ταϊσ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. πο-τίσ-τρα]. 
ταϊφας κ. νταϊφάς (ο) {ταϊφάδες} (λαϊκ.-παλαιότ.) στράτευµα άτακτων, 
µπουλούκι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. tayfa]. Τ.Α.Κ. (το) 1. Ταµείο Ασφαλίσεως 
Καπνεργατών 2. Ταµείο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών. τακάκι (το) {τακακ-
ιού | -ιών} ΤΕΧΝΟΛ. καθένα από τα πέλµατα από υλικό υψηλού συνήθ. 
συντελεστή τριβής που φέρουν τα δύο έµβολα τού συστήµατος των φρένων των 
αυτοκινήτων και τα οποία πιέζονται πάνω σε έναν δίσκο (δισκόφρενο, βλ.λ.), 
που γυρίζει µαζί µε τον τροχό: τα ~ των µπροστινών δισκόφρενων τού 
αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. τάκος (ο) (βλ.λ.)]. τάκα-τάκα επίρρ. 
(καθηµ.) αµέσως, χωρίς καµία καθυστέρηση: ντύθηκε ~ κι έφυγε- ΦΡ. στο τάκα-
τάκα αµέσως, στο άψε-σβήσε: αυτές οι δουλειές πρέπει να γίνονται ~ ΣΥΝ. 
τσάκα-τσάκα, στο πιτς φιτίλι. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. Τ.Α.Κ.Ε. (το) Ταµείο 
Ασφαλίσεως Κλήρου Ελλάδας. τακίµι (το) {τακιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πρόσωπο 
µε το οποίο συνεργάζεται ή έχει κανείς στενές σχέσεις: είµαστε τακίµια µε τον 
Θανάση ΣΥΝ. κολλητός. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. takim]. 
τακιµιάζω ρ. αµετβ. {τακίµιασα} γίνοµαι τακίµι (µε κάποιον): οι δυο τους 

τακιµιάσανε. 
τάκλιν (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) ενέργεια παίκτη κατά την οποία πέφτει στο 

έδαφος και διώχνει ή αποσπά τη µπάλα από τα πόδια τού αντιπάλου, χωρίς να 
του κάνει φάουλ: έξυπνο | άψογο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tackling < p. tackle στη 
σηµ. «σταµατώ, αρπάζω»]. 

τάκος κ. ντάκος (ο) (λαϊκ.) 1. κοµµάτι ξύλου ή άλλου υλικού, που 
χρησιµοποιείται ως υποστήριγµα: έχω βάλει δύο ~ κάτω από το τραπέζι, για να 
µην κουνιέται · 2. κοµµάτι από ξερό ψωµί, παξιµάδι: έφαγε (ν)τάκο περιχυµένο 
µε φρέσκια ντοµάτα, λάδι, ρίγανη, αλάτι. [ΕΤΥΜ. < βεν. taco | ιταλ. tacco < ισπ. 
taco, βλ. κ. τακούνι]. 

τακουνάδικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο φτειάχνονται ή 
επιδιορθώνονται τα τακούνια των παπουτσιών. 

τακουνάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το χαµηλό τακούνι 2. (στο ποδόσφαιρο) χτύπηµα 
τής µπάλας µε το πίσω µέρος τού παπουτσιού: κάνω ~ || έβαλε γκολ µε ~. 

τακουνάς (ο) {τακουνάδες} (λαϊκ.) τεχνίτης ειδικευµένος στην κατασκευή ή 
την επισκευή τακουνιών (βλ.λ.). 

τακούνι (το) {τακουν-ιού | -ιών} το ψηλότερο και πίσω µέρος τής σόλας τού 
παπουτσιού, όπου ακουµπά η φτέρνα: γοβάκια | παπούτσια µε ψηλό | χαµηλό -. 
— (µεγεθ.) τακουνάρα (η). [ΕΤΥΜ < ιταλ. taccone (οµόρρ. τού ισπ. taco > 
tacón «τακούνι»), αγν. ετύµου]. 

τακουνιά (η) (καθηµ.) χτύπηµα µε το τακούνι: µου έδωσε µια ~, που µε τάραξε! 
τακτ (το) {άκλ.} η λεπτότητα και η διακριτικότητα στη συµπεριφορά: φέρεται 

πάντα µε πολύ ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tact < λατ. tactus «άγγιγµα», µτχ. τ. τού ρ. tangere «αγ-
γίζω»]. 

τακ-τάκ (το) {άκλ.} ο ήχος τού ελαφριού χτυπήµατος, συνήθ. πάνω σε ξύλινη 
επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τακτική [αρχ.] κ. (καθηµ.) ταχτική (η) 1. η σειρά ενεργειών, η µέθοδος µε την 
οποία ενεργεί κάποιος: ακολουθώ έξυπνη | επιθετική | εσφαλµένη ~ 2. 
(ειδικότ.) η συγκεκριµένη µέθοδος µε την οποία ενεργεί κανείς για την 
επίτευξη ορισµένου σκοπού | παρελκυστική ~||~ φθοράς | αιφνιδιασµού | 
αδιαλλαξίας || διέπραξε πολλά λάθη τακτικής || εγκατέλειψε την ~ τής σιωπής 
και άρχισε να απαντά στις αιτιάσεις || ο νέος προπονητής εφαρµόζει άλλη - || 
πρέπει ν' αλλάξουµε ~, αν θέλουµε να αυξήσουµε τα έσοδα µας 3. ΣΤΡΑΤ. ο 
λεπτοµερής σχεδιασµός των επιµέρους σταδίων πολεµικής επιχείρησης. 

τακτικισµος (ο) ΠΟΛΙΤ. τρόπος πολιτικής συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται 
από τη χρησιµοποίηση µιας τακτικής για την εξυπηρέτηση µεµονωµένων 
στόχων και όχι ως µέρους ενός συνολικότερου πολιτικού σχεδίου και 
προγράµµατος: η αδυναµία τής αντιπολίτευσης να διαδραµατίσει τον 
ουσιαστικό της ρόλο φαίνεται κατεξοχήν από τους ~ της. 

τακτικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ταχτικός 1. αυτός που γίνεται σύµφωνα µε ορισµένη 
τάξη ή τρόπο και σε ορισµένο χρόνο (κατ' αντιδιαστολή προς τον έκτακτο): 
κάθε απόγευµα κάνει τον ~ του περίπατο || υπάρχει ~ συγκοινωνία µε 
λεωφορείο || εν όψει των εορτών θα γίνουν εκτός από τις ~ πτήσεις και πολλές 
έκτακτες || ~ αλληλογραφία | ώρες (γεύµατος, ύπνου) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που επαναλαµβάνεται σταθερά, συχνά: δέχεται ~ επισκέψεις από τον 
προϊστάµενο του || οι εκρήξεις οργής του είναι ~ φαινόµενο ΣΥΝ. 
συνηθισµένος, συχνός, τακτός ΑΝΤ. ασυνήθιστος 3. (συνεκδ. για πρόσ.) 
αυτός που εµφανίζεται σταθερά: ~ πελάτης | επισκέπτης || ~ αναγνώστης µιας 
στήλης εφηµερίδας 4. αυτός που έχει σταθερή θέση: ~ προσωπικό | µέλος | 
υπάλληλος || ~ καθηγητής (παλαιοτ. κατ' αντιδιαστολή προς τον έκτακτο) ΣΥΝ. 
µόνιµος ΑΝΤ. έκτακτος, προσωρινός· ΦΡ. τακτικός στρατός ο µόνιµος και 
οργανωµένος στρατός (κατ' αντιδιαστολή προς τις οµάδες των άτακτων) 5. 
(για πρόσ.) αυτός που τηρεί τάξη στη ζωή και τη δραστηριότητα του: ήταν 
πάντα ~ στη δουλειά | στις πληρωµές του || προσπαθώ να είµαι ~ στα ραντεβού 
µου || είναι ~ και επιµελής µαθητής ΣΥΝ. (καθηµ.) εντάξει 6. αυτός που έχει ως 
έργο του την επιτέλεση ορισµένης λειτουργίας: ~ δικαστής | ανακριτής 7. 
τακτική (η) βλ.λ. 8. αυτός που σχετίζεται µε την τακτική (βλ.λ.), κυρ. τού 
πολέµου: ~ σχηµατισµός | οργάνωση | λάθος- ΦΡ. τακτική υποχώρηση 
υποχώρηση που κάνει κάποιος για λόγους τακτικής, πρόσκαιρη και µε σκοπό 
να επιστρέψει κάποτε στο πεδίο τής µάχης (ή µτφ. σε οποιαδήποτε 
αναµέτρηση), κάτω από ευνοϊκότερες γι' αυτόν συνθήκες 9. ΓΛΩΣΣ. τακτικό 
αριθµητικό αριθµητικό επίθετο που δηλώνει την τάξη, δηλ. τη θέση την οποία 
κατέχει το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό σε σειρά οµοίων του, π.χ. πρώτος, 
δεύτερος, τρίτος..., δέκατος κ.λπ. — τακτικ-ά | -ώς επίρρ., τακτικότητα (η) 
[1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < τάσσω (βλ.λ.), πβ. κ. πρακτικός - πράσσω. Ήδη αρχ. οι σηµ. 
«οργανωτικός, εύτακτος», καθώς επίσης και ό,τι σχετίζεται µε τον σχεδιασµό 
τού πολέµου. Μτγν. είναι η σηµ. που συνδέεται µε τους αριθµούς]. τακτισµός 
(ο) ο τροπισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tactisme]. τακτοποιώ [1855] κ. 
(προφορ.) ταχτοποιώ ρ. µετβ. {τακτοποιείς... | τακτοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. βάζω σε τάξη (αντικείµενα): µόλις σήµερα τακτοποιήσαµε τα έπιπλα 
στο καινούργιο σπίτι || πήγαινε να τακτοποιήσεις το γραφείο σου'. || η νοσοκόµα 
τακτοποίησε τον άρρωστο για τη νύχτα || ~ τα λουλούδια | τα µαλλιά µου || ~ τη 
γραβάτα µου | τη συλλογή µου 2. (µτφ.) διευθετώ (κατάσταση σύµφωνα µε 
ορισµένο κανόνα ή πρότυπο): ~ τη ζωή µου || πότε θα 
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αποφασίσεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου; || δεν έχει τακτο-
ποιήσει όλα τα θέµατα που προέκυψαν || µην ανησυχείς, αυτό θα το 
τακτοποιήσουµε αµέσως ΣΥΝ. ρυθµίζω, κανονίζω ANT. αναστατώνω, 
καταστρέφω 3. (για λογαριασµούς) εξοφλώ: δεν έχει ακόµη τακτο-
ποιήσει τα χρέη του ΣΥΝ. εκκαθαρίζω- (για πρόσ.) 4. εγκαθιστώ: θα 
σας τακτοποιήσουµε προσωρινά στού αδελφού µου, µέχρι να βρείτε 
κάτι µόνιµο || (κ. µεσοπαθ.) τακτοποιηθήκαµε σε ένα κενό διαµέρισµα 
5. αποκαθιστώ επαγγελµατικά ή κοινωνικά: τακτοποίησε τους φίλους 
του σε καλές δουλειές-(κυρ. µεσοπαθ.): τακτοποιήθηκε σε µια καλή 
θέση || δεν πρόλαβε ακόµη να τακτοποιηθεί στη νέα του ζωή κι 
άρχισαν οι δυσκολίες || µόλις τακτοποιηθεί ο αδελφός µου στην Αµε-
ρική, θα πάω κι εγώ ΣΥΝ. εξασφαλίζω, (καθηµ.) βολεύω 6. τιµωρώ ή 
συνετίζω συνήθ. µε βίαιο τρόπο: Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. 
Άσ' τον και θα τον τακτοποιήσω εγώ! ΣΥΝ. βάζω κάποιον στη θέση 
του. — τακτοποίηση [1821] κ. (προφ.) ταχτοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. mettre en ordre]. 

Τακτός, -ή, -ό αυτός που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων: η συνε-
δρίαση θα γίνει σε - ηµεροµηνία || οι δόσεις πληρώνονται ανά ~ χρο-
νικά διαστήµατα || ~ προθεσµία | συνεδρία | χρόνος ΣΥΝ. καθορισµέ-
νος, προκαθορισµένος, προσδιορισµένος ΑΝΤ. έκτακτος, ακαθόριστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τάσσω (βλ.λ.)]. 

ταλαγάνι (το) {ταλαγαν-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) ανδρικό χειµερινό πα-
νωφόρι που φορούν κυρ. οι βοσκοί. [ΕΤΥΜ. < αλβ. tallagane]. 

ταλαιπωρία (η) [αρχ.] {ταλαιπωριών} 1. το να ταλαιπωρείται κανείς, 
η µεγάλη κούραση: εξαντληµένος από την ~ του ταξιδιού 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε προκαλεί κακοπάθεια, µεγάλη κούραση: πέρασε µια ζωή 
όλο κόπους και ταλαιπωρίες || είναι µεγάλη - να έρχοµαι κάθε µέρα µε 
τα πόδια ΣΥΝ. βάσανο, δοκιµασία. 

ταλαίπωρος, -η, -ο αυτός που υποφέρει, που περνά ή έχει περάσει 
µεγάλες δοκιµασίες ΣΥΝ. βασανισµένος, δυστυχής, κακόµοιρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταλαι- (< τάλας, βλ. λ. ταλανίζω)· αντί τού αναµενόµε-
νου ταλα- εµφανίζεται α' συνθ. ταλαι- (πιθ. κατά τα καταί, παραί, 
χαµαί) + -πώρος, που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου πωρεϊν 
κηδεύειν, πενθεϊν (καθώς και µε άλλες συνώνυµες «γλώσσες», λ.χ. 
πωρεϊν, πωρήσαι, πωρός κ.ά.), για τα οποία βλ. λ. πωρώνω]. 

ταλαιπωρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ταλαιπωρείς... | ταλαιπώρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάποιον) να υποφέρει σωµατικά ή/και ψυχι-
κά, τον υποβάλλω σε κόπους, δοκιµασίες: η αρρώστια µε ταλαιπώ-
ρησε όσο δεν λέγεται || µη µε ταλαιπωρείς κάνοντας ανόητες ερωτή-
σεις || ταλαιπωρούµαι µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες || ταλαι-
πωρηθήκαµε πολύ, µέχρι να βρούµε το σπίτι σας ΣΥΝ. βασανίζω. 

ταλανίζω ρ. µετβ. {ταλάνισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) (λόγ.) τα-
λαιπωρώ, προκαλώ προβλήµατα (σε κάποιον): η µοιρολατρία πούµας 
ταλανίζει τόσα χρόνια || «ο Πρόεδρος, εκτός από τη νοµισµατική κρί-
ση, έχει κι άλλα δεινά που τον ταλανίζουν» (εφηµ.). — ταλανισµός 
(ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τάλας, -ανος < ταλα- < *tla-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *telä- | *tel- «σηκώνω, ζυγίζω - (µτφ.) υποµένω, υποφέρω», πβ. 
λατ. tollo «σηκώνω», tolerare «ανέχοµαι» (> γαλλ. tolérer, ισπ. tolerar), 
σανσκρ. tuia «ζυγαριά», αρχ. γερµ. dolen «υποµένω», γερµ. Ge-duld 
«υποµονή» κ.ά. Οµόρρ. τάλα-ντ-ον, τελα-µών, ταλαί-πωρος, τόλ-µη, 
ίσως και τέλ-ος (βλ.λ.)]. 

ταλαντευτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που προκαλεί ταλάντευση: -µη-
χανισµός. 

ταλαντεύω ρ. µετβ. {ταλάντευ-σα, -θηκα (καθηµ.-τηκα)} 1. κάνω 
(κάτι) να κινείται πότε προς τη µία κατεύθυνση και πότε προς την 
άλλη, να κουνιέται πέρα-δώθε ΣΥΝ. λικνίζω 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. 
ταλαντεύοµαι) (α) κινούµαι πότε προς τη µία κατεύθυνση και πότε 
προς την άλλη: το σώµα τού σχοινοβάτη ταλαντεύθηκε λίγο, µέχρι να 
ισορροπήσει πάνω στο σχοινί (β) (µτφ.) δεν έχω σταθερή γνώµη: για 
µια στιγµή ταλαντεύθηκε αν θα έπρεπε να δεχθεί ή όχι ΣΥΝ. αµφιτα-
λαντεύοµαι. — ταλάντευση (η) [µεσν.] κ. ταλάντεµα (το). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τάλαντον (βλ.λ.)], 

τάλαντο (το) {ταλάντ-ου | -ων} (λόγ.) 1. (στην αρχαιότητα) (α) µονάδα 
βάρους (β) νόµισµα µεγάλης αξίας που χρησιµοποιήθηκε από τους 
Έλληνες, τους Ασσυρίους, τους Αιγυπτίους, τους Εβραίους και τους 
Ρωµαίους, ενώ η τιµή και η αξία του ποίκιλλε κατά τόπους και επο-
χές · 2. (λόγ.) κάθε φυσικό χάρισµα ή και επίκτητο προσόν, εξαιρε-
τική ικανότητα: είσαι προικισµένος µε ένα σπάνιο ~· φρόντισε να το 
αξιοποιήσεις! ΣΥΝ. ταλέντο, χάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τάλαντον, αρχική σηµ. «ζυγαριά», < θ. ταλα- < *tj~-, συ-
νεσταλµ. βαθµ. (και στις δύο συλλαβές) τού I.E. *telä- «ζυγίζω, ση-
κώνω», σχηµατισµένη µε επίθηµα -ντ-, πιθ. κατά την κλίση των µτχ. 
(βλ. κ. ταλανίζω). Η λ. συνδ. επίσης µε σανσκρ. tuli «ζυγαριά, ισορρο-
πία», γοτθ. pulan «στηρίζω, σηκώνω, βαστώ», αρχ. γερµ. dolen κ.ά. 
Οµόρρ. τελα-µών, ταλαί-πωρος, ταλανίζω. Για τη σηµ. «χάρισµα, έµ-
φυτη κλίση» και τη µεσολάβηση τού ιταλ. talento, βλ. λ. ταλέντο]. 

ταλαντούχος, -α/-ος, -ο αυτός που έχει ταλέντο σε κάτι, ο προικι-
σµένος µε εξαιρετική ικανότητα: ~ µουσικός | ηθοποιός | συγγραφέ-
ας | κωµικός | καλλιτέχνης | δηµιουργός ΣΥΝ. προικισµένος ΑΝΤ. ατά-
λαντος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ταλαντούχος < τάλαντον + -ούχος < έχω]. 

ταλάντωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ρυθµική κί-
νηση εναλλάξ προς τη µία και προς την αντίθετη κατεύθυνση, λίκνι-
σµα ΣΥΝ. ταλάντευση 2. ΦΥΣ. η κίνηση που εκτελεί σώµα, το οποίο 
επανέρχεται στις ίδιες θέσεις, σε ίδιους χρόνους και µε τις ίδιες τα-
χύτητες και επιταχύνσεις: οι ~ τού εκκρεµούς. — ταλαντώνοµαι ρ. 
ταλαντωτής (ο) ΦΥΣ. (γενικά) οτιδήποτε ταλαντώνεται- το ηλεκτρικό 
κύκλωµα ή η συσκευή που παράγει περιοδικά εναλλασσόµενα 

ρεύµατα ορισµένης συχνότητας. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. oscillator]. 
τάλαρο (το) → τάλιρο 
τάλας, -αινα, -αν {τάλ-ανος (θηλ. -αίνης), -ανα | -ανες (ουδ. -ανα), -
άνων (θηλ. -αινών)} (αρχαιοπρ.) ταλαίπωρος, κακοµοίρης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., βλ. λ. ταλανίζω]. τάλε κουαλε επίθ. {άκλ.} (οικ.) ακριβώς ίδιος: 
η προηγούµενη κατάσταση και η σηµερινή είναι ~· δεν άλλαξε τίποτε 
ΣΥΝ. όµοιος, παρόµοιος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tale quale «τέτοιος ο οποίος...» < λατ. talis qualis]. 
ταλέντο (το) 1. το φυσικό χάρισµα, η εξαιρετική ικανότητα σε κάτι, 
που διαθέτει κανείς εκ γενετής: έχει ~ στη µουσική | στη ζωγραφική | 
στις ξένες γλώσσες || είναι άνθρωπος µε πολλά ~ || έχει το ~ να κάνει 
εύκολα φιλίες || για να γίνεις καλός ηθοποιός, δεν φτάνει το ~-πρέπει 
και να κοπιάσεις πολύ! ΣΥΝ. (λόγ.) τάλαντο 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο 
που διαθέτει φυσικό χάρισµα: το παιδί αυτό θα πάει µπροστά, είναι 
µεγάλο ~ || κυνηγός ταλέντων για λογαριασµό κινηµατογραφικής 
εταιρείας. — (υποκ.) ταλεντάκι (το) (σηµ. 2), (µεγεθ.) ταλε-ντάρα (η) 
(σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. talento < λατ. talentum «µονάδα βάρους και 
συναλλαγών» < αρχ. τάλαντον (βλ.λ.). Η σηµ. «χάρισµα» οφείλεται 
στην αφήγηση τής Κ.∆. για την παραβολή των ταλάντων (Ματθ. 25, 
14-30)]. 

ταλιαδόρος κ. ταγιαδόρος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που φτειάχνει γλυπτά 
από ξύλο, κυρ. για τα τέµπλα των εκκλησιών ΣΥΝ. ξυλόγλυπτης. 
[ΕΤΥΜ < βεν. tagliador < ρ. tagliare «κόβω» (βλ. λ. ταγέρ) + λεξικό επί-
θηµα -dor(e) (βλ. κ. -δόρος)]. 

ταλιαµάς (ο) {ταλιαµάδες} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το πρόσθιο τµήµα τού πλοί-
ου που βρίσκεται στην περιοχή τής ισάλου γραµµής και σχίζει τα 
κύµατα ΣΥΝ. (λόγ.) κυµατοτόµος, θαλασσοτόµος. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
tagliamare < ρ. tagliare «κόβω, τέµνω» < µτγν. λατ. taliare < λατ. 
talea «ραβδί, µόσχευµα»]. 

ταλιατέλες (οι) {µόνο στον πληθ.-χωρ. γεν.} ζυµαρικό σε µορφή λε-
πτής µακρόστενης επίπεδης λωρίδας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tagliatelle (πληθ.) < tagliato «κοµµένος» < ρ. tagliare 
«κόβω, τέµνω» < µτγν. λατ. taliare < λατ. talea «ραβδί, πάσσαλος»]. 

τάλιρο (το) (παλαιότ. τάλληρο) 1. (καθηµ.) µεταλλικό νόµισµα που 
έχει αξία πέντε δραχµών ΣΥΝ. πεντάδραχµο 2. (γενικότ.) νόµισµα δια-
φόρων χωρών και εποχών που αντιστοιχεί σε πέντε απλές νοµισµατι-
κές µονάδες 3. (λαϊκ.) τάλιρα (τα) πολλά χρήµατα, µεγάλη περιουσία: 
«απόψε που υπάρχουνε τα ~ | ρε µάγκες, θα οργώσουµε τα Φάλη-
ρα...» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης (λαϊκ.) τάλαρο. — (υποκ.) ταλιράκι (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, δολάριο, κύριος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tallero < γερµ. T(h)aler, που αποσπάστηκε από το τό-
πων. Joachimsthaler, περιοχή τής οποίας ο άργυρος χρησιµοποιήθηκε 
για την κατασκευή νοµισµάτων από το 1518. Το πρώτο νόµισµα που 
κόπηκε εκεί, είχε την ονοµασία Sankt Joachimsthaler Guldengroschen 
«αργυρό νόµισµα τής κοιλάδας τού Αγίου Ιωακείµ». Βλ. κ. δολάριο}. 

ταλκ (το) {άκλ.} 1. αντιαλλεργική και αντισηπτική σκόνη µε µονωτι-
κές και απορροφητικές ιδιότητες, που χρησιµοποιείται για επάλειψη 
ερεθισµών και γενικά ευαίσθητων σηµείων τού δέρµατος 2. ΓΕΩΛ. πυ-
ριτικό ορυκτό, πολύ διαδεδοµένο στη φύση, µε σαπωνώδη ή λιπαρή 
υφή και εξαιρετικά µικρή σκληρότητα. [ΕΤΥΜ.< γαλλ. talc < ισπ. 
talque < αραβ. talqj. 

τάλληρο (το) → τάλιρο 
Τάλλιιν (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Εσθονίας. [ΕΤΥΜ < εσθ. 

Tallinn < παλαιότ. εσθ. Tanlinn «δανικό οχυρό» < dan «δανικός» 
(σύγχρ. εσθ. taani) + linn «οχυρό», αφού η πόλη ιδρύθηκε από τον 
∆ανό βασιλιά Βάλντεµαρ Β' το 1219]. 

Ταλµούδ (το) [1844] {άκλ.} συλλογή γραπτών των ραββίνων τού Με-
σαίωνα, στην οποία ερµηνεύεται και σχολιάζεται λεπτοµερώς ο 
εβραϊκός πολιτικός και θρησκευτικός νόµος- περιλαµβάνει το Μισνά 
(κείµενο) και τη Γκεµαρά (σχολιολόγιο). — ταλµουδιστής (ο) [1876], 
ταλµουδικός, -ή, -ό [1895]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εβρ. talmudh «οδηγία, διδασκαλία» < εβρ. lamädh «δι-
δάσκω, οδηγώ»]. 

Τ.Α.Λ.Σ. (το) Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος. 
τάµα (το) {τάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η υπόσχεση πιστού στον Θεό ή 

σε άλλο άγιο πρόσωπο να του αφιερώσει κάτι ή να κάνει κάτι εν εί-
δει αφιερώσεως, ως ανταπόδοση για την πραγµατοποίηση επιθυµίας: 
το 'χω κάνει - να πηγαίνω κάθε ∆εκαπενταύγουστο στην Τήνο 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε κάνει ή αφιερώνει κανείς στον Θεό ή σε άγιο, 
πραγµατοποιώντας την παραπάνω υπόσχεση: η εικόνα ήταν γεµάτη 
χρυσά και ασηµένια ~ ΣΥΝ. αφιέρωµα, ανάθηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τάγµα (στη µτγν. σηµ. «εκπλήρωση ευχής»: εύχήν καλεί την ύπόσχεσιν, 
δ πολλοί τάγµα προσαγορεύουσι, Θεόδοτ.) < αρχ. τάσσω (βλ. κ. 
τάζω)]. 

ταµάµ επίρρ. (λαϊκ.) 1. για κάτι που γίνεται ακριβώς στην ώρα που 
έπρεπε: ήρθε ~ πάνω που είχαµε αρχίσει να µαλώνουµε, για να µας 
χωρίσει 2. ακριβώς, ταιριαστά: - σου πάει το παλτό τής µαµάς σου. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tamam]. 

ταµάχι (το) {ταµαχιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η απληστία, η πλεονεξία-

ΦΡ. (παροιµ.) το πολύ ταµάχι χαλάει το στοµάχι για να δηλωθούν οι 
βλαβερές συνέπειες τής απληστίας. — ταµακιάρης (ο). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. tamah], 

ταµαχιάζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) γίνοµαι πλεονέκτης. 
ταµαχιάρης (ο) {ταµαχιάρηδες} (λαϊκ.) άπληστος, πλεονέκτης. 
ταµειακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το ταµείο 
(βλ.λ): ~ διαχείριση (β) ταµειακή µηχανή ειδική µηχανή που κατά- 



ταµείο 1737 ταµπόν 
 

γράφει τις συναλλαγές µεταξύ εµπόρου και πελατών, αθροίζει τα σχετικά 
ποσά και εκδίδει τη σχετική απόδειξη 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε 
την οικονοµική διαχείριση: ~ πλεόνασµα | έλλειµµα || ~ ανάγκες || τα ~ 
διαθέσιµα των ασφαλιστικών φορέων. — τα-µειακ-ά | -ώς επίρρ. 

ταµείο (το) 1. (αρχικά) το κιβώτιο ή κάθε άλλη κατασκευή όπου φυλάσσονται 
χρήµατα, τίτλοι ή άλλα αντικείµενα αξίας· (συνεκδ.) 2. το γραφείο ή ο χώρος, 
στον οποίο γίνονται εισπράξεις και πληρωµές ή πωλούνται εισιτήρια: το 
υποκατάστηµα τής τράπεζας στην περιοχή µου έχει µόνο δύο ~ και οι 
συναλλασσόµενοι δεν εξυπηρετούνται γρήγορα || περάστε να πληρώσετε στο ~ 
και µετά ελάτε εδώ για παραλαβή || ~ θεάτρου | κινηµατογράφου- ΦΡ. (µτφ.) 
σπάω ταµεία (για κινηµατογραφικό ή θεατρικό έργο) έχω τεράστια 
εισπρακτική επιτυχία: αυτή η ταινία έχει σπάσει τα ταµεία στην Αµερική 3. η 
οικονοµική διαχείριση, ο απολογισµός εισπράξεων και πληρωµών, δηλ. εσό-
δων και εξόδων επίσης, η οικονοµική κατάσταση: του ανέθεσαν να κρατάει το 
~ τής επιχείρησης || υπόλοιπο | πλεόνασµα | έλλειµµα | συµφωνία ταµείου || η 
κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει παροχές µε άδεια ~· ΦΡ. (α) κλείνω ταµείο 
κάνω απολογισµό των εσόδων και των εξόδων (β) κάνω ταµείο (i) δουλεύω 
ως ταµίας: φώναξε τον Γιάννη να κάνει ταµείο όσο λείπω (ii) κάνω απολογισµό 
των πράξεων µου: στο τέλος τής ζωής του κάνει κανείς ταµείο, τι κέρδισε και τι 
έχασε, τι έκανε και τι δεν έκανε (γ) το ταµείο(ν) είναι µείον για να δηλώσουµε 
ότι δεν υπάρχουν χρήµατα ή ότι χρωστάµε χρήµατα 4. η συνολική είσπραξη 
καταστήµατος, επιχείρησης, οργανισµού κ.λπ. ή το υπάρχον απόθεµα σε 
µετρητά: το ~ του συλλόγου µας χρειάζεται ενίσχυση || ο υπάλληλος το 'σκάσε µε 
το ~ τής λέσχης- ΦΡ. βάζω χέρι στο ταµείο κάνω κατάχρηση · 5. υπηρεσία ή 
οργανισµός που έχει ως έργο να διενεργεί εισπράξεις και πληρωµές: (µε κεφ.) 
∆ηµόσιο ~ (η υπηρεσία που είναι αρµόδια για την είσπραξη των δηµοσίων 
εσόδων και για την πληρωµή των δηµοσίων εξόδων) 6. ο δηµόσιος οργανισµός 
που ασχολείται µε την κοινωνική ασφάλιση, παρέχει δηλ. υγειονοµική 
περίθαλψη και σύνταξη στους εργαζοµένους που υπάγονται σε αυτόν: 
ασφαλιστικό ~ || Μετοχικό - Στρατού || ~ κοινωνικών ασφαλίσεων/ 
περιθάλψεως/ συντάξεων/ αρωγής/ προνοίας/ αλληλοβοήθειας | ανεργίας || 
κύριο | επικουρικό ~ || η εξυγίανση των ασφαλιστικών ~ 7. (α) Ταµείο Συνοχής 
ταµείο το οποίο παρέχει χρηµατοδοτική βοήθεια για σχέδια στους τοµείς τού 
περιβάλλοντος και των µεταφορικών υποδοµών χρηµατοδοτεί µόνο τις 
τέσσερεις πιο φτωχές χώρες τής Κοινότητας µε στόχο τη µείωση των 
ανισοτήτων µεταξύ των οικονοµιών των κρατών-µελών τής Ε.Ε. (β) 
(Ευρωπαϊκά) ∆ιαρθρωτικά Ταµεία όργανα παρέµβασης τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αποσκοπούν στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε. 
(µε τη στήριξη τής περιφερειακής ανάπτυξης, την καταπολέµηση τής ανεργίας, 
τον εκσυγχρονισµό τής γεωργίας κ.ά.) 8. διεθνής οργανισµός που 
περιλαµβάνει αριθµό κρατών-µελών και έχει συγκεκριµένο αντικείµενο 
δράσης: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.) || ∆ιεθνές Ταµείο Αγροτικής 
Αναπτύξεως. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ταµεϊον < αρχ. ταµιεϊον < ταµιεύω < ταµίας 
(βλ.λ.)]. 

Τάµεσης (ο) ποταµός τής Ν. Αγγλίας που διασχίζει το Λονδίνο. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Tamesis (> αγγλ. Thames), πιθ. από κελτ. ρίζα µε τη σηµ. «ποταµός»]. 

ταµιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον ταµία: ~ επίδοµα. 
ταµίας (ο/η) {(θηλ. ταµίου) | ταµιών} 1. πρόσωπο που κρατά ή διευθύνει το 

ταµείο, που διενεργεί εισπράξεις και πληρωµές 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο, 
συνήθ. έµµισθος υπάλληλος, που ασχολείται µε τη διαχείριση των 
οικονοµικών επιχείρησης, σωµατείου, ιδρύµατος κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «αυτός που κόβει και στη συνέχεια διανέµει, µοιράζει», (ήδη µυκ. όν. ta-
mi-je-u = Ταµιεύς) < θ. ταµ-, συνε-σταλµ. βαθµ. τού ρ. τέµνω (βλ.λ.), + 
παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. λοχίας, νεαν-ίας. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς 
για τον ∆ία, τους βασιλείς, καθώς και για αξιωµατούχους που διένεµαν την 
τροφή, ενώ η χρήση της µε τη σηµ. τού θησαυροφύλακα, τού οικονόµου είναι 
ήδη 
apJÇ·]· 

ταµιευµα (το) [αρχ.] {ταµιεύµ-ατος | -ατα, -άτων) το προϊόν τής αποταµίευσης. 
ταµίευση (η) → αποταµίευση 
ταµιευτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µεγάλη δεξαµενή συγκέντρωσης υδάτων που 

δηµιουργείται κυρίως µε κατασκευή φράγµατος σε επιλεγµένο σηµείο 
λεκάνης συρροής υδάτων και χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση 
υδρευτικών δικτύων, υδροηλεκτρικών σταθµών ή/και αρδευτικών δικτύων: 
µειώθηκαν τα αποθέµατα νερού στους ~ τής Ε.Υ∆Λ.Π. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ταµιεύω + παραγ. επίθηµα -τήρας, απόδ. τού γαλλ. réservoir]. 

ταµιευτήριο (το) {ταµιευτηρί-ου | -ων} ιδιαίτερο τµήµα τραπεζικού ιδρύµατος 
ή αυτοτελής χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, που συγκεντρώνει καταθέσεις 
και τις αξιοποιεί σε επενδύσεις, δάνεια ή άλλες δραστηριότητες, 
καταβάλλοντας τόκους ή µερίσµατα στους αποταµιευτές: ταχυδροµικό ~ || 
λογαριασµός ταµιευτηρίου- ΦΡ. κατάθεση ταµιευτηρίου µορφή καταθέσεως 
που παρέχει στους ενδιαφεροµένους τη δυνατότητα καταθέσεως και 
αναλήψεως χρηµάτων χωρίς χρονική προειδοποίηση και χωρίς περιορισµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ταµιευτήριον < ταµιεύω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. 
έκπαιδευ-τήριον]. 

ταµιευτικός, -ή, -ό → αποταµιευτικός 
ταµιεύω ρ. → αποταµιεύω 
ταµπά (το) {άκλ.} 1. το καφέ χρώµα, αυτό που πλησιάζει στο χρώµα των 

αποξηραµµένων φύλλων τού καπνού 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει 

το παραπάνω χρώµα: παπούτσια | τσάντα ~. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. tabac «καπνός - απόχρωση τού καφέ»]. 

ταµπάκης (ο) {ταµπάκηδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που κατεργάζεται τα δέρµατα 
ΣΥΝ. (λόγ.) βυρσοδέψης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tabak]. 

ταµπακιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. θήκη για την τοποθέτηση και φύλαξη τού 
καπνού ή των τσιγάρων ΣΥΝ. καπνοθήκη, τσιγαροθήκη 2. (µτφ.) το κύριο 
περιεχόµενο, η ουσία ζητήµατος: «ενώ το ζητούµενο ήταν η εκλογή προέδρου, 
αρκέστηκε να µιλήσει µόνο για τα εξωτερικά θέµατα και να µην πει λέξη για την 
~» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tabacchiera < tabacco «καπνός» (βλ. κ. 
ταµπάκος)}. 

ταµπάκικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο γίνεται κατεργασία δερµάτων 
ΣΥΝ. (λόγ.) βυρσοδεψείο. 

ταµπακοθήκη (η) [1856] {δύσχρ. ταµπακοθηκών} η θήκη για την τοποθέτηση 
ταµπάκου (βλ.λ.) ΣΥΝ. καπνοθήκη, ταµπακιερα. 

ταµπάκος (ο) [1897] 1. σκόνη που παρασκευάζεται από αποξηραµ-µένα φύλλα 
καπνού και εισπνέεται από τη µύτη 2. λεπτοκοµµένος καπνός που αποτελεί το 
συστατικό των χειροποίητων τσιγάρων, τα οποία φτειάχνονται µε συστροφή 
φύλλων τσιγαρόχαρτου. Επίσης ταµπάκο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. tabaco, φύλλα φυτού, τα οποία τύλιγαν και κάπνιζαν οι 
Ινδιάνοι των Αντιλλών την εποχή τού Κολόµβου, ινδιάν. αρχής]. 

ταµπάσκο (το) {άκλ.} 1. BOT. ποικιλία πιπεριάς τής αµερικανικής ηπείρου 2. 
(συνεκδ.) η καυτερή σάλτσα που παρασκευάζεται από την παραπάνω πιπεριά. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Tabasco, εµπορική ονοµασία προϊόντος]. 

ταµπέλα (η) {ταµπελών} 1. (καθηµ.) ξύλινη, πλαστική, µεταλλική κ.λπ. πλάκα, 
που φέρει επιγραφή (συνήθ. την επωνυµία επιχείρησης, οργάνωσης κ.λπ.) και 
τοποθετείται σε τοίχο ή πόρτα: ∆εν βλέπεις τι γράφει η ~; Είναι γυµναστήριο! 
ΣΥΝ. πινακίδα 2. (µτφ.-κακόσ.) ο χαρακτηρισµός που κατατάσσει κάποιον σε 
συγκεκριµένο ιδεολογικό ή ειδικότ. πολιτικό χώρο: έχει την ~ τού δεξιού | τού 
αριστερού | τού φιλοκυβερνητικού || βάζω | κολλάω σε κάποιον - ΣΥΝ. ετικέτα. 
— (υποκ.) ταµπελίτσα (η). 
[ΕΤΎΜ, < ιταλ. tabella < λατ. tabella, υποκ. τού tabula «ξύλινη πλάκα, 
πίνακας», τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

ταµπεραµέντο κ. ταπεραµέντο κ. τεµπεραµέντο (το) {χωρ. πληθ.} η 
ιδιοσυγκρασία (κάποιου), ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνει τις σκέψεις, τα 
συναισθήµατα του: η εκδηλωτικότητα είναι χαρακτηριστικό τού µεσογειακού ~ 
|| είναι γυναίκα µε φλογερό | εκρηκτικό | καλλιτεχνικό ~. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. tempérament < λατ. tempera-mentum «κράση, 
ευεξία (σώµατος)» < p. temperere «αναµειγνύω, συνθέτω» (< tempus 
«χρόνος, καιρός»)]. 

ταµπλαδωτός, -ή, -ό αυτός που φτειάχνεται ή αποτελείται από ταµπλά (βλ. λ. 
ταµπλάς'): ~ παραθυρόφυλλα | πόρτες. 

ταµπλάς1 κ. ταβλάς (ο) {ταµπλάδες} (λαϊκ.) 1. µεγάλος ξύλινος δίσκος: 
ζωγραφιστός ~ || οι κουλλουρτζήδες τοποθετούν τα κουλλούρια τους σε 
φορητούς ταµπλάδες 2. (συνήθ. σε έπιπλο) λεπτή σανίδα που τοποθετείται για 
διακόσµηση ή για κάλυψη κενού σε πλαίσιο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. tabla 
< µεσν. τάβλα < λατ. tabula]. 

ταµπλάς2 κ. νταµπλάς (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η αποπληξία· κυρ. στη ΦΡ. µου 
'ρχεται ταµπλάς (i) µε πιάνει αποπληξία (ii) (µτφ.) αισθάνοµαι έντονα 
δυσάρεστη έκπληξη: όταν άκουσε τα µαντάτα, του ήρθε ταµπλάς. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. damla > *νταµλάς > νταµπλάς, µε ανάπτυξη ηχηρού b για 
φωνητικούς λόγους και από την αιτ. τον νταµπλά µε εσφαλµ. χωρισµό και 
επίδρ. τού ταµπλάς']. 

ταµπλέτα (η) {ταµπλετών} 1. χάπι σε σχήµα πεπλατυσµένου δισκίου: ~ για τον 
πονόλαιµο 2. εντοµοαπωθητικό σε σχήµα πεπλατυσµένου δισκίου, το οποίο 
τοποθετείται σε ηλεκτρική συσκευή. [ΙΤΥΜ < γαλλ. tablette, υποκ. τού table 
«τραπέζι» (βλ. λ. τάβλα)]. 

ταµπλ-ντότ κ. ταµπλ-ντ' ότ (το) {άκλ.} προκαθορισµένο µενού που σερβίρεται 
σε όλους τους πελάτες χωρίς τη δυνατότητα επιλογής (συνήθ. σε 
συνεστιάσεις, επίσηµα γεύµατα κ.λπ.): την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς το 
κατάστηµα έχει ~ ANT. αλα-κάρτ. [ΙΣΥ.Μ < γαλλ. table d'hote «κοινό τραπέζι 
(σε εστιατόριο, ξενώνα) για πολλά πρόσωπα, τα οποία τρώνε από ένα µενού» 
< table «τραπέζι», hôte «αµφιτρύων, φιλοξενών» (στην παλαιά σηµ. 
«εστιάτορας, ξενοδόχος»)]. 

ταµπλό (το) (παλαιότ. ταµπλώ) {άκλ.} 1. ειδικός ξύλινος, πλαστικός κ.λπ. 
πίνακας, πάνω στον οποίο αναρτώνται ανακοινώσεις, διαφηµίσεις κ.ά. 2. ο 
επίπεδος χώρος, στον οποίο είναι εγκατεστηµένα διάφορα όργανα και 
µετρητές: το ~ τού αυτοκινήτου 3. (στην καλαθοσφαίριση) το γυάλινο, 
τετράγωνο τµήµα µπασκέτας, στο οποίο προσαρµόζεται το καλάθι: η µπάλα 
χτύπησε στο ~, πριν καταλήξει στο καλάθι 4. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ταµπλό-βιβάν η 
εικόνα που σχηµατίζουν πάνω σε σκηνή θεάτρου άτοµα, τα οποία στέκουν σε 
διάφορες στάσεις · ΦΡ. παίζω σε δύο | διπλό ταµπλό βλ. λ. παίζω. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. tableau < table «τραπέζι» < λατ. tabula (βλ. λ. τάβλα)]. 

ταµπλόιντ (το) {άκλ.} εφηµερίδα µικρού σχήµατος. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tabloid < 
tabl(et) «πλάκα, σηµειωµατάριο» (βλ. λ. ταµπλέτα) + λεξικό επίθηµα -oid (< -
οειδής)]. 

ταµπόν (το) {άκλ.} 1. (παλαιότ.) εργαλείο από ξύλο ή µέταλλο, εφοδιασµένο 
µε απορροφητικό χαρτί, που χρησίµευε για το στέγνωµα τής νωπής µελάνης 
των χειρογράφων 2. αβαθές µεταλλικό κουτί, που περιέχει χοντρό ύφασµα 
διαποτισµένο µε µελάνι, πάνω στο οποίο πιέζεται η σφραγίδα πριν 
χρησιµοποιηθεί · 3. µικρός κύλινδρος από βαµβάκι και άλλα απορροφητικά 
υλικά, που τοποθετείται στον κόλπο τής γυναίκας κατά τη διάρκεια τής 
εµµηνόρροιας. 



ταµπονάρω 1738 τάξη 
 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tampon < παλαιότ. tapon < φρανκον. tappön «κλείνω 
τρύπα, βουλλώνω»]. 

ταµπονάρω ρ. µετβ. {ταµπονάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. πιέζω ελαφρά 
κατ' επανάληψη απορροφητικό υλικό (χαρτί, πετσέτα, βαµβάκι κ.λπ.) 
πάνω σε υγρή επιφάνεια (π.χ. βρεγµένο δέρµα) για να αποµακρυνθεί 
η υγρασία 2. στεγνώνω µελάνι ή χρώµα ακουµπώντας επάνω απορ-
ροφητικό χαρτί 3. χρησιµοποιώ γάζα ή βαµβάκι για να σταµατήσω 
αιµορραγία, ή να καθαρίσω τραύµα.. — ταµπονάρισµα (το). 

ταµπού (το) {άκλ.} 1. (σε πρωτόγονους πολιτισµούς) πρόσωπο ή 
πράγµα που απαγορεύεται να πλησιάσει, να αγγίξει, να κατονοµάσει 
ή να χρησιµοποιήσει κανείς, επειδή θεωρείται ιερό ή µιαρό: για τους 
ιθαγενείς αυτός ο χώρος είναι ~ και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να 
τον παραβιάσει 2. οτιδήποτε απαγορευµένο, κυρ. οτιδήποτε αντιµε-
τωπίζεται από την κοινωνία ως µη υπάρχον, για λόγους ηθικής, κοι-
νωνικών προκαταλήψεων: «Ώς τη δεκαετία τού '60 το σεξ παρέµενε 
ένα από τα µεγαλύτερα ~: κανείς δεν µιλούσε δηµόσια για "αυτό" -
τουλάχιστον όχι µπροστά στην κάµερα» (εφηµ.) 3. (συνεκδ.) κάθε πε-
ριορισµός που επιβάλλει η κοινωνική ηθική, κάθε κοινωνική προκα-
τάληψη: είναι απελευθερωµένο άτοµο, χωρίς ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
taboo, από γλώσσα τής Πολυνησίας, λ.χ. τόνγκα tapu ή φίτζι tabu 
«απαγορευµένος»]. 

tabula rasa (η) (προφέρεται τάµπουλα ράζα) {άκλ.} ελλην. άγραφος 
χάρτης, άγραφο χαρτί, άγραφη πινακίδα' ο νους θεωρούµενος ως κάτι 
άγραφο, κενό, πριν «γεµίσει» µε εντυπώσεις, γνώσεις, εµπειρίες: 
σύµφωνα µε τον Τζων Λοκ, ο άνθρωπος γεννιέται ~ και µε τη µαθη-
σιακή εµπειρία αποκτά τις γνωστικές δοµές. 
[ΕΤΎΜ. < λατ. tabula rasa «αποξεσµένος πίνακας, άγραφη πλάκα (η 
οποία έχει λειανθεί)» < tabula «ξύλινη πλάκα, πίνακας» + rasa, θηλ. 
τής µτχ. rasus τού ρ. radere «αποξέω, λειαίνω»]. 

ταµπουλέ (το) {άκλ.} 1. λεπτοκοµµένο σκληρό σιτάρι 2. σαλάτα που 
παρασκευάζεται από λεπτοκοµµένο σκληρό σιτάρι, ντοµάτα, κρεµ-
µύδι και µαϊντανό, ιδιαίτερα διαδεδοµένη στον αραβικό κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. taboulé < αραβ. tabbüla «µείγµα»]. 

ταµπουράς (ο) {ταµπουράδες} ΜΟΥΣ. έγχορδο λαϊκό µουσικό όργανο 
µε βαθύ αχλαδόσχηµο ηχείο, πολύ µακρύ βραχίονα και δύο, τρία ή 
τέσσερα ζεύγη χορδών: παίζω | βαράω τον ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
tambura < αραβ. tambür «λαούτο», αβεβ. ετύ-µου, ίσως < περσ. 
dänbärah ή, κατ' άλλη άποψη, < µτγν. πανδοϋρα «τρίχορδο 
λαούτο»]. 

ταµπούρι (το) {ταµπουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) θέση ισχυρά οχυρωµένη, 
αµυντικό προπέτασµα ΣΥΝ. προµαχώνας, οχυρό, τάπια. [ΕΤΥΜ. 
όψιµο µεσν. < τουρκ. tabur «τάγµα»]. 

ταµπουρίνο (το)ΜθΥΣ. είδος τύµπανου που παίζεται µε µια µπαγκέτα 
ΣΥΝ. ντέφι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tamburino, υποκ. τού tamburo, αρχική σηµ. «ταµπούρ-
λο», < αραβ. tanbür]. 

ταµπούρλο (το) ΜΟΥΣ. µικρό τύµπανο ορχήστρας ή στρατιωτικό ΣΥΝ. 
νταούλι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tamburlo < tamburo (βλ. λ. ταµπούρό)]. 

ταµ πούρο (το) 1. το ταµπούρλο (βλ.λ.) · 2. ΜΗΧΑΝ. µέρος συστήµα-
τος φρένων σε αυτοκίνητο, κυλινδρικό εξάρτηµα προσαρµοσµένο 
στον άξονα των τροχών, το οποίο πιέζουν δύο σιαγόνες, όταν ο οδη-
γός πατά φρένο, ώστε να ακινητοποιηθεί ο άξονας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
tambour < ισπ. tambor < αραβ. tambür (βλ. λ. ταµπουράς)]. 

ταµπουρώνω ρ. µετβ. {ταµπούρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. οχυ-
ρώνω 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. ταµπουρώνοµαι) προφυλάσσοµαι πίσω 
από αµυντικό προπέτασµα, οχυρώνοµαι: οι στρατιώτες ταµπουρώθη-
καν στα χαρακώµατα || (µτφ.) ταµπουρώνεται πίσω από την ασυλία 
που του εξασφαλίζει η βουλευτική του ιδιότητα. 

ταµ-τάµ (το) {άκλ.} 1. ξύλινο αφρικανικό τύµπανο (βλ.λ.), που χρησι-
µοποιείται για τη συνοδία τού χορού ή για τη µετάδοση µηνυµάτων 
2. (συνεκδ.) παρατεταµένη κρούση τού τύµπανου αυτού για αναγγε-
λία ορισµένων γεγονότων. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tam-tam < χίντι 
tamtam). 

ταµώ ρ. (να/θα) → τέµνω 
Τανάγρα (η) αρχαία πόλη τής Βοιωτίας, γνωστή για τα περίφηµα πή-

λινα ειδώλια κορών που βρέθηκαν στους τάφους της. —Ταναγραίος 
(ο), ΤαναΥραία (η), ταναγραίος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τανάγρα, από το όνοµα τής κόρης τού Ασωπού ή τού 
Αιόλου, η οποία, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ήταν σύζυγος τού Ποι-
µάνδρου, οικιστού τής πόλεως]. 

Τα να γραία (η) 1. η κάτοικος τής Τανάγρας 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. καθένα από 
τα έξοχης τέχνης αρχαία πήλινα ειδώλια κορών, που ανακαλύφθη-
καν αρχικά σε τάφους τής Τανάγρας. 

τανάλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εργαλείο µε δύο σκέλη που απολήγουν 
σε δύο σιαγόνες, οι οποίες ανοιγοκλείνουν χρησιµοποιείται για την 
εξαγωγή αντικειµένων (λ.χ. καρφιών από τοίχο ή έπιπλο), την κοπή 
συρµάτων κ.λπ.: τον έσφιγγε µε τα χέρια του σαν ~ 2. οδοντιατρικό 
εργαλείο µε δύο σκέλη, που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή δο-
ντιών ΣΥΝ. οδοντάγρα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tanaglia < προβηγκ. tenalha (γαλλ. tenaille) < µτγν. λατ. 
tenâcula, πληθ. τού tenaculum, υποκ. τού λατ. tenax, -äcis «ισχυρός, 
στερεός»]. 

τανάπαλιν επίρρ. (λόγ.) κατ' αντίθετη φορά, αντίστροφα: η πολιτική 
κρίση οδηγεί σε κρίση αξιών και ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. τό 
άνάπαλιν)µε κράση) < άνά + πάλιν]. 

τανγκα (το) {άκλ.} εσώρουχο ή µαγιό µε αποκαλυπτικό κόψιµο στους 
γοφούς. [ΕΤΥΜ. < πορτ. tanga, λ. τής γλώσσας Τούπι]. 

Τανγκανίκα (η) λίµνη τής Α. Αφρικής µεταξύ τής Τανζανίας και τού 
Κονγκό. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Τανζανία]. 

τανγκα (προφέρεται κ. τάνγκο) (το) {άκλ.} 1. λαϊκός αστικός χορός τής 
Αργεντινής, που γνώρισε παγκόσµια διάδοση µετά το 1907· χορεύεται 
από ζευγάρια, µε τυποποιηµένα, περπατητά βήµατα και στυλιζαρι-
σµένες φιγούρες 2. µουσική που χορεύεται σε τανγκό· γράφεται σε α-
πλό διµερές µέτρο µε παρεστιγµένο ρυθµό (από τον ισπανικό χορό χα-
µπανιέρα), στη βάση του οποίου προσµιγνύονται στοιχεία από διά-
φορες µουσικές παραδόσεις, και εκτελείται µε ιδιότυπο πάθος. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. tango, αγν. ετύµου]. 

Τανζανία (η) (αγγλ. United Republic of Tanzania, σουαχίλι Jamhuriya 
Muungano wa Tanzania = Ηνωµένη ∆ηµοκρατία τής Τανζανίας) κρά-
τος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Ντοντόµα, επίσηµες γλώσσες 
την Αγγλική και τη Σουαχίλι και νόµισµα το σελίνι Τανζανίας. — 
Τανζανός (ο), Τανζανή (η), τανζανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < σουαχίλι Tanzania, από συµφυρµό των τόπων. Tanganyika 
και Zanzibar, εφόσον η χώρα σχηµατίστηκε το 1964 από την ένωση 
τής Τανγκανίκας µε τη νησιωτική Ζανζιβάρη. Το όνοµα Tanganyika 
προέρχεται από το p. kou-tanganyika «ενώνω» (σουαχίλι), µε την έν-
νοια ότι στη λίµνη Τανγκανίκα συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες 
νερών. Αλλοι, ωστόσο, παράγουν το όνοµα από τις λ. tonga «νησί» 
και hika «επίπεδος» (σουαχίλι). Η ονοµασία Zanzibar ανάγεται σε 
Zeng^i «ονοµασία τοπικής φυλής» + αραβ. barr «ακτή, παραλία»]. 

τανιεµαι ρ. → τανύω 
τανίνη (η) {τανινών} οµάδα αρωµατικών ενώσεων που απαντούν στη 

φύση και χρησιµοποιούνται στη βυρσοδεψία, τη βαφή υφασµάτων ή 
την ποτοποιία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. tanin < tan «κατεργασµένο δέρµα», κελτ. 
αρχής, πβ. βρετον. tann, κορνουαλ. glas-tannen «δρυς»]. 

τάνκερ (το) {άκλ.} ελλην. δεξαµενόπλοιο· µεγάλο πλοίο που χρησιµο-
ποιείται για τη µεταφορά πετρελαίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. tanker < tank «µεγάλο δοχείο, ντεπόζιτο - άρµα µάχης» 
(βλ. λ. τανκ(]. 

τανκ(ς) (το) {άκλ.} ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικό θωρακισµένο όχηµα µε ερπύ-
στριες και χοντρά, ατσάλινα τοιχώµατα, εξοπλισµένο µε πυροβόλο 
όπλο σε περιστρεφόµενο πυργίσκο· άρµα µάχης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
tank < πορτ. tanque, που αποσπάστηκε από τη λ. estanque «γούρνα, 
λάκκος» < ρ. estancar «ανακόπτω υδάτινο ρεύµα». Κατ' άλλη άποψη, 
ωστόσο, η οποία φαίνεται οµαλότερη ετυµολογι-κώς, το αγγλ. tank 
προέρχεται απευθείας από τη γλώσσα Γκουτζαρά-τι (Ινδία) και τη λ. 
tânkh «λίµνη, δοχείο». Η λ. χρησιµοποιήθηκε στην Αγγλία από το 
1915 ως συνθηµατική ονοµασία τού άρµατος µάχης κατά την 
κατασκευή του]. 

Τ.Α.Ν.Π.Υ. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλ-
λήλων. 

ταντάλιο (το) [1812] {τανταλίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µεταλλικό στοι-
χείο (σύµβολο Ta) µε αργυρόλευκο χρώµα και µεγάλη πυκνότητα, το 
οποίο έχει ευρεία βιοµηχανική χρήση (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. tantalum < αρχ. Τάνταλος (βλ.λ.), λόγω τής 
ανικανότητας τού στοιχείου να απορροφήσει οξέα]. 

Τάνταλος (ο) {-ου κ. -άλου} ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Φρυγίας, γνωστός 
για την τιµωρία που του επέβαλαν οι θεοί, να ζει σε έναν λάκκο µε 
νερό που του έφθανε µέχρι τον λαιµό, κάτω από κλαδιά µε καρπούς, 
χωρίς όµως να µπορεί να πιει όταν διψά ούτε να φάει όταν πεινά, 
επειδή και το νερό και οι καρποί αποµακρύνονταν, όταν προσπαθού-
σε να τους φθάσει- ΦΡ. (µτφ.) το µαρτύριο τού Ταντάλου το να µη 
µπορεί να απολαύσει κανείς αγαθά που βρίσκονται κοντά του, που 
του είναι προσιτά (π.χ. να βλέπει άλλους να τρώνε νόστιµα φαγητά 
και ο ίδιος να µη µπορεί, επειδή κάνει δίαιτα). [ΕΤΥΜ ΟΦΖ- κύρ. όν., 
αβεβ. ετύµου, ίσως < *Γάλ-ταλος (µε προληπτική ανοµοίωση τού -λ-) < 
θ. ταλ- (µε εκφραστ. διπλασιασµό), άλλος τ. τής ρ. ταλα-, για την 
οποία βλ. λ. τάλας. Εφόσον η I.E. ρίζα *tela- έχει τη σηµ. «σηκώνω, 
ζυγίζω», φαίνεται ότι το ανθρωπωνύµιο θα αναφερόταν σε αυτόν που 
σηκώνει, που µεταφέρει (πβ. κ. Άτλας), ενώ, σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, η λ. προέρχεται από τον υπερθ. ταλάντατος (τού επιθ. τάλας). 
Ορισµένοι µελετητές έχουν υποστηρίξει ότι πρόκειται για δάνειο]. 

τανύω ρ. µετβ. {τάνυ-σα, -οµαι (καθηµ. -έµαι), -στηκα} 1. τεντώνω 
διάπλατα 2. (µεσοπαθ. τανύοµαι κ. τανυέµαι) (α) τεντώνω τα µέλη 
τού σώµατος µου ΣΥΝ. τεντώνοµαι, ανακλαδίζοµαι (β) (λαϊκ.) σφίγ-
γοµαι κατά τον τοκετό ή κατά την αφόδευση. Επίσης τανύζω. — τά-
νυση (η) [αρχ.] κ. τάνυσµα (το) κ. τανυσµός (ο) [µτγν.], τανυτό (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ., υστερογενής σχηµατισµός από το οµηρικό ρ. τάνυ-µαι 
(κατά τα θεµατικά φωνηεντόληκτα σε -ύω, πβ. κ. λύω), µε θ. τανυ-, το 
οποίο ανάγεται σε αµάρτυρο επίθ. *τανύς «στενός, λεπτός, στενόµα-
κρος» < *ταν- <: *tn-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *ten- (βλ. λ. τείνω). Η 
λ. συνδ. επίσης µε σανσκρ. tanti- «λεπτός, ψιλός, ισχνός», λατ. tenuis 
«λεπτός, ισχνός», αρχ. γερµ. dunni (> γερµ. dünn «λεπτός»), αρχ. σλαβ. 
tinükü (> ρωσ. tónkij) κ.ά.]. 

ταξείδι (το) → ταξίδι 
τάξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η οργάνωση των πραγµάτων κατά 

τρόπο αρµονικό και µε πνεύµα µεθοδικότητας: στο γραφείο µου επι-
κρατεί πάντα απόλυτη ~ || αν δεν έχεις ~ στη δουλειά σου, δεν πρό-
κειται να κάνεις τίποτε || βάζω µια ~ στο δωµάτιο µου | στη ζωή µου 
ANT. αταξία· ΦΡ. βάζω σε τάξη τακτοποιώ, βάζω σε σωστή σειρά: ~ το 
δωµάτιο µου || προσπαθώ να βάλω σε ~ τις σκέψεις µου 2. κατάταξη 
οργανωµένη κατά ορισµένη σειρά ή κατά συγκεκριµένο τρόπο και 
σύµφωνα µε ορισµένες αρχές έτσι, ώστε κάθε στοιχείο να κατέχει τη 
θέση που του αρµόζει· κανονική σειρά: χρονολογική ~ || µε τον διορι- 
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σµό του παραβιάζεται η ~ διαδοχής ΣΥΝ. διάταξη, τοποθέτηση ANT. 
αταξία- ΦΡ. (λόγ.) πρώτος τη τάξει (πρώτος τή τάξει) ο σηµαντικότε-
ρος σε ιεραρχία: ο ~ υπουργός 3. ύψος (ποσού), κατηγορία· κυρ. στη 
ΦΡ. τής τάξεως (+γεν.): οι δαπάνες ανέρχονται σε ποσό τής τάξεως 
των 50.000.000- ΦΡ. πρώτης τάξεως (ως χαρακτηρισµός) σπουδαίος, 
εκλεκτός: είναι ~ ζωγράφος || µεγάλωσε ένα ~ παιδί || µια ~ ευκαιρία || 
ένα ~ γεύµα 4. (γενικότ.) η κατάσταση, οι συνθήκες που επικρατούν, το 
καθιερωµένο σύστηµα ή πολίτευµα: είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί 
η - των πραγµάτων || καθεστηκυία ~ (η δεδοµένη κατάσταση, το 
κυρίαρχο καθεστώς)' ΦΡ. Νέα Τάξη (πραγµάτων) η νέα κατάσταση 
σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως διαµορφώνεται από τις σύγχρονες 
κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες (διάλυση τής Σοβιετι-
κής Ένωσης, παγκοσµιοποίηση τής οικονοµίας κ.ά.) 5. η τήρηση των 
κανόνων τού ορθού και τού πρέποντος, ο σεβασµός στους νόµους, 
στα παραδεδεγµένα: πρέπει να υπακούσεις- αυτό απαιτεί η ~· ΦΡ. 
ανακαλώ | επαναφέρω στην τάξη (κάποιον) κάνω παρατήρηση (σε 
κάποιον που παρεκτρέπεται), επαναφέρω (κάποιον) στα όρια που επι-
βάλλει η τάξη: ο πρόεδρος τής Βουλής ανακάλεσε στην τάξη τους 
φωνασκούντες βουλευτές 6. (συνεκδ.) η κοινωνική ηρεµία: «ησυχία, ~ 
και ασφάλεια» (σύνθηµα τής δικτατορίας τής 21ης Απριλίου) || 
Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως (το υπουργείο στο οποίο υπάγεται η 
αστυνοµία και τα άλλα σώµατα ασφαλείας) || το πρώτο µέληµα των 
ειρηνευτικών δυνάµεων είναι η αποκατάσταση τής - || διατήρηση | 
εξασφάλιση τής ~ ΣΥΝ. ευταξία ΑΝΤ. αταξία, ανωµαλία, αναρχία 7. 
τάξεις (οι) το σύνολο τού οποίου τα µέλη συνδέονται µε ιδιαίτερους 
δεσµούς ή κοινά χαρακτηριστικά: ο αξιωµατικός αυτός αποπέµφθη-
κε από τις ~ τού στρατού 8. (α) το σύνολο ανθρώπων που ανήκουν 
στην ίδια βαθµίδα ορισµένης ιεραρχίας: συναναστρέφεται µόνο άτοµα 
τής ~ του || ανώτερη | κατώτερη | η άρχουσα ~ (βλ. λ. άρχω) || κοι-
νωνική ~ (β) το σύνολο ανθρώπων που έχουν ορισµένα βασικά κοινά 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε τη θέση τους στη δοµή τής κοινωνίας 
(βαθµίδα στην κοινωνική ιεραρχία, επαγγελµατική δραστηριότητα, 
τρόπος συµµετοχής στις παραγωγικές διαδικασίες κ.λπ.): αστική | µε-
σαία | εργατική ~· ΦΡ. πάλη των τάξεων η κινητήρια δύναµη τής 
ιστορίας, κατά τη µαρξική θεωρία· το Κοµουνιστικό Μανιφέστο 
(1848) ανάγει το σύνολο τής ιστορίας στην πάλη ανάµεσα σε κοινω-
νικές τάξεις µε διαµετρικώς αντίθετα συµφέροντα 9. ΒΙΟΛ. συστηµα-
τική µονάδα που χρησιµοποιείται στην ταξινόµηση των ζώων και των 
φυτών και βρίσκεται µεταξύ οµοταξίας και οικογένειας: η ~ των σαρ-
κοφάγων · 10. καθεµία από τις υποδιαιρέσεις κύκλου σπουδών, στην 
κατώτερη και µέση εκπαίδευση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα σχολικό 
έτος: -Σε ποια - πηγαίνεις; -Στην τρίτη || είµαι µαθητής τής πέµπτης ~ 
|| το γυµνάσιο έχει τρεις ~ και το λύκειο άλλες τρεις || έµεινε στην ίδια 
~ (υποχρεούται να παρακολούθησα για άλλη µια χρονιά τα ίδια 
µαθήµατα)· (συνεκδ.) 11. το σύνολο των µαθητών ή σπουδαστών, που 
εντάσσονται στην παραπάνω υποδιαίρεση: η πρώτη - δεν θα πάει 
εκδροµή || σήµερα ο δάσκαλος εξέτασε όλη την ~ 12. η αίθουσα δι-
δασκαλίας τού σχολείου: ο δάσκαλος µπήκε στην ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τάξις < τάσσω (βλ.λ.). Η λ. αρχικώς αποτελούσε στρατ. όρο, 
αναφερόµενη στη διάταξη τού στρατεύµατος και στη θέση των 
πολεµιστών. Ήδη αρχ. είναι οι σηµ. «ευταξία, οργανωµένη διευθέτη-
ση», καθώς επίσης «κατηγορία, βαθµίδα (αρχικώς στρατιωτών, µετά 
τον 3ο αι. και κληρικών). Ως πολιτ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. classe. 
Μετάφρ. δάνεια είναι οι φρ. πρώτης τάξεως (< γαλλ. de première 
classe(, βάζω σε τάξη (< γαλλ. mettre en ordre), νέα τάξη πραγµάτων 
(< αγγλ. new order of things), πάλη των τάξεων (< γαλλ. la lutte des 
classes) κ.ά.]. 

ταξί (το) {άκλ.} το αυτοκίνητο που µεταφέρει επιβάτες, συνήθ. µέσα 
σε πόλη, έναντι κοµίστρου: φωνάζω | καλώ | παίρνω | µισθώνω -1| η 
πιάτσα των ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. taxi, συγκεκοµµ. τ. τού ελληνογενούς taximètre (< τά-
ξη + µέτρο)}. 

ταξιανθια (η) {ταξιανθιών} BOT. η διάταξη των ανθέων στον βλαστό 
τού φυτού κατά συγκεκριµένο τρόπο: βοτρυώδης | κυµατώδης - ΣΥΝ. 
ανθοταξία. [ΕΤΥΜ. < τάξη + -ανθία < άνθος]. 

Ταξιάρχης (ο) {Ταξιαρχών} 1. προσωνυµία καθενός από τους δύο 
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ ως αρχηγών των ταγµάτων των 
Αγγέλων: στις 8 Νοεµβρίου είναι των Ταξιαρχών 2. ανδρικό όνοµα 
3. ανώτερο παράσηµο· (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει τιµηθεί µε το 
παραπάνω παράσηµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., λιγότερο συχνός τ. από τη συνώνυµη λ. ταξίαρχος 
(βλ.λ.), < τάξις + -άρχης < άρχω]. 

ταξιαρχία (η) [αρχ.] {ταξιαρχιών} 1.ΣΤΡΑΤ. στρατιωτική µονάδα που 
διοικείται από ταξίαρχο και περιλαµβάνει συνήθ. δύο ή τρία συ-
ντάγµατα Πεζικού, υποστηριζόµενα από µοίρα ή µοίρες Πυροβολι-
κού, από µονάδες Τεθωρακισµένων και µονάδες Σωµάτων Στρατού: ~ 
πεζοναυτών | καταδροµών | Πυροβολικού 2. ΙΣΤ. (α) ∆ιεθνείς Ταξιαρ-
χίες σώµατα ξένων εθελοντών που αγωνίστηκαν στο πλευρό των δη-
µοκρατικών κατά τη διάρκεια τού ισπανικού εµφυλίου πολέµου 
(1936-1939) (β) Ερυθρές Ταξιαρχίες (ιταλ. Brigate Rosse) ακροαριστε-
ρή τροµοκρατική οργάνωση, που έδρασε στην Ιταλία κατά τη δεκαε-
τία τού 1970. 

ταξίαρχος (ο/η) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} ΣΤΡΑΤ. 
ανώτατος αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς, τής Πολεµικής Αεροπο-
ρίας και τής ΕΛ.ΑΣ. (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διοικητής τάξεως» (µικρής οµάδας στρα-
τιωτών, που αποτελούσαν µία κάθετη σειρά(, αργότερα λεγεώνας», < 
τάξις + -άρχος < άρχω]. 

ταξιδευτής (ο), ταξιδευτρια (η) {ταξιδευτριών} (λογοτ.) 1. πρόσω- 

πο που ταξιδεύει συχνά, που κάνει πολλά ταξίδια: έµποροι και ~ ΣΥΝ. 
ταξιδιάρης 2. πρόσωπο που βρίσκεται σε ταξίδι ΣΥΝ. ταξιδιώτης. Επί-
σης ταξιδεύτρα (η). 

ταξιδεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ταξίδ-εψα, -ε)υ)µένος) ♦ (αµετβ.) 
1. µεταβαίνω σε µακρινό τόπο χρησιµοποιώντας µέσο µεταφοράς, κά-
νω ταξίδι: ~ µε πλοίο | τρένο | αεροπλάνο || ~ διά θαλάσσης | ξηράς | 
αέρος || έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο || αύριο θα ταξιδέψω στη 
Ρώµη || ~ για δουλειά | για αναψυχή 2. (ειδικότ.) εργάζοµαι ως ναυ-
τικός, ως πλήρωµα πλοίου, σκάφους: φέτος δεν θα ταξιδέψει πολύ- θα 
µείνει µε τους δικούς του για µερικούς µήνες 3. (για πλοία, µεταφο-
ρικά µέσα) εκτελώ δροµολόγιο: τα παγοθραυστικά είναι ειδικά κα-
τασκευασµένα, για να ταξιδεύουν στον Βόρειο Παγωµένο Ωκεανό 4. 
διαδίδοµαι, κινούµαι µε ταχύτητα: το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από 
τον ήχο || σ' αυτή την πόλη τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα 5. (µτφ.) 
αφήνοµαι σε περιπλανήσεις τής σκέψης, ονειροπολώ: Πού ταξιδεύ-
εις; Μία ώρα τώρα που δεν είπες κουβέντα! 6. (µτφ.-ευφηµ.) πεθαίνω: 
µέχρι να βρεθεί το φάρµακο για την αρρώστια του, αυτός θα έχει τα-
ξιδέψει ♦ (µετβ.) (λογοτ.) 7. (κυρ. για πλοίο) µεταφέρω (κάποιον): το 
καράβι µάς ταξιδεύει µακριά 8. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να µεταφερθεί 
µε τη σκέψη του αλλού: το µυθιστόρηµα αυτό µάς ταξιδεύει σε κό-
σµους µαγικούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

ταξίδι (το) (εσφαλµ. ταξείδι) {ταξιδ-ιού | -ιών} η µετάβαση από έναν 
τόπο σε άλλον, συνήθ. µακρινό, µε τη χρήση µέσου µεταφοράς: αε-
ροπορικό | οδικό | σύντοµο | µεγάλο | αξέχαστο | µακρινό | άνετο | 
κουραστικό | παρθενικό ~ || µόλις γύρισε από ένα ~ στην Ινδία || εί-
χατε | κάνατε καλό ~; || -Πού είναι ο σύζυγος σας; -Λείπει (σε) ~! || 
φεύγω (για | σε) | κάνω | πάω ~ || ~ τού γυρισµού || οργανωµένο ~ || 
διαστηµικό ~ (επανδρωµένη πτήση στο διάστηµα για ερευνητικούς 
σκοπούς) || ~ αναψυχής || επαγγελµατικό | υπηρεσιακό ~ || ~ για λό-
γους υγείας- ΦΡ. (α) καλό ταξίδι! ευχετ. σε κάποιον που πρόκειται να 
ταξιδέψει: να 'χεις ~! (β) γραφείο ταξιδιών πρακτορείο εκδόσεως ει-
σιτηρίων, παροχής πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών σε ταξιδιώτες 
και διοργανώσεως τουριστικών ταξιδιών (γ) (µτφ.-ευφηµ.) αιώνιο τα-
ξίδι | ταξίδι χωρίς γυρισµό ο θάνατος: έφυγε για το ~ (πέθανε) (δ) τα· 
ξίδι-αστραπή πολύ σύντοµο ταξίδι. — (υποκ.) ταξιδάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ταξίδιον < αρχ. τάξις + υποκ. επίθηµα -ίδιον (πβ. κ. 
σταλ-ίδιον). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «εκστρατεία» και αναφερόταν 
στις πορείες των στρατιωτικών σωµάτων. Έτσι διαµορφώθηκε και η 
σηµ. των µη στρατιωτικών µετακινήσεων, οι οποίες γίνονται για αλ-
λαγή τόπου διαµονής, για συγκεκριµένο εµπορικό σκοπό ή και για 
τουριστικούς λόγους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ήδη τον 2ο αι. µ.Χ. µαρ-
τυρείται η λ. ταξ(ε)ίδιον (το -ε- υπό την επίδρ. τής γεν. τάξεως τού 
ουσ. τάξις) µε τις σηµ. «σκοπός - ταξίδι»]. 

ταξιδιάρης, -α, -ικο {ταξιδιάρηδες} αυτός που ταξιδεύει συχνά ή που 
του αρέσουν τα ταξίδια: ~ πουλί. Επίσης ταξιδιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ταξίδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. παιγνιδ-ιάρης]. 

ταξιδιώτης (ο) {ταξιδιωτών}, ταξιδιώτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πρόσωπο που ταξιδεύει, που βρίσκεται καθ' οδόν σε ταξίδι: οι ~ τα-
λαιπωρήθηκαν πολύ από την καθυστέρηση ΣΥΝ. ταξιδευτής 2. (ειδι-
κότ.) επιβάτης ταξιδιωτικού µέσου συγκοινωνίας: παρακαλούνται οι 
~ να αφήσουν τις αποσκευές τους στον χώρο φύλαξης. [ΕΤΥΜ. < 
ταξίδι + παραγ. επίθηµα -ώτης, πβ. κ. στρατι-ώτης]. 

ταξιδιωτικος, -ή, -ό [1898] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ταξίδι ή/και 
µε ταξιδιώτη: ~ περιγραφή | ντύσιµο | συνάλλαγµα | έγγραφο | σάκος | 
αποσκευές | γραφείο (το γραφείο ταξιδιών, βλ. λ. ταξίδι) | πράκτορας | 
ρεπορτάζ | λογοτεχνία || έγραψε τις - του εντυπώσεις- ΦΡ. (α) ταξι-
διωτική οδηγία οδηγία η οποία εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές ορι-
σµένων κρατών και µε την οποία συνιστάται στους υπηκόους τους, 
που προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να αποφύγουν ορι-
σµένες χώρες προορισµού ή να τους ενηµερώνουν για τον κίνδυνο πι-
θανής τροµοκρατικής επιθέσεως εναντίον τους στις χώρες αυτές (β) 
ταξιδιωτική επιταγή επιταγή εκδιδόµενη από τράπεζα, που χρησιµο-
ποιείται ως µέσο διευκόλυνσης των συναλλαγών και τής µεταφοράς 
κεφαλαίου από χώρα σε χώρα µε ασφάλεια 2. (λογοτ.) ταξιδιωτικό 
(το) λογοτεχνικό έργο στο οποίο αποτυπώνονται οι εντυπώσεις ενός 
περιηγητή από τη χώρα στην οποία ταξίδεψε: τα ~ τού Καζαντζάκη. 

ταξιθετης (ο) {ταξιθετών}, ταξιθέτρια (η) {ταξιθετριών} 1.(σπάν.) 
πρόσωπο που ταξινοµεί, που τοποθετεί αντικείµενα στη σωστή τους 
θέση ΣΥΝ. ταξινόµος 2. (σε θέατρα, κινηµατογράφους, αίθουσες συ-
ναυλιών κ.λπ.) υπάλληλος που οδηγεί όσους προσέρχονται στη θέση 
που αναγράφεται στο εισιτήριο τους ή βρίσκει άδειες θέσεις, στις 
οποίες µπορούν να καθίσουν (εάν οι θέσεις δεν είναι από πριν καθο-
ρισµένες). — ταξιθέτηση (η) [1886], ταξιθετώ ρ. [1896] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < τάξη + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω), απόδ. τού γερµ. 
Platzanweiser]. 

ταξικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις κοινωνικές τάξεις: ~ 
διακρίσεις | αγώνας | πάλη (η πάλη των τάξεων) | συµφέρον | προνό-
µιο || εργάτης µε - συνείδηση 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει χωριστεί 
σε κοινωνικές τάξεις: ~ κοινωνία | δοµή (η διαστρωµάτωση κοινωνι-
κοοικονοµικού σχηµατισµού σε τάξεις) ΑΝΤ. αταξικός. — ταξικ-ά | -
ώς επίρρ. 

ταξίµετρο (το) {ταξιµέτρ-ου | -ων} µετρητής που τοποθετείται στο 
ταξί και δείχνει το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε µία κούρσα 
(διαδροµή), το οποίο εξαρτάται από την απόσταση που διανύθηκε, 
την ώρα τής αναµονής (σε περιπτώσεις συµφωνηµένης κούρσας, σε 
ραδιοταξί) και το αν η διαδροµή έγινε µετά τα µεσάνυχτα (διπλή τα-
ρίφα) (βλ. κ. λ. ταρίφα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
taximètre (βλ. λ. ταξί)]. 

ταξίµι (το) {ταξιµ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. αυτοσχεδιαστικό και συνήθ. δε- 
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ξιοτεχνικό εισαγωγικό µουσικό κοµµάτι που ανήκει στη λαϊκή µου-
σική, ενίοτε όµως αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ δύο ανεξάρ-
τητων µερών µιας µουσικής σύνθεσης και εκτελείται από ένα όργα-
νο. — (υποκ.) ταξιµάκι (το). [ETYM < τουρκ. taksim «διανοµή, 
διαίρεση»]. 

τάξιµο (το) -· τάζω 
ταξινόµηση (η) [1873] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η τοποθέτη-

ση (πραγµάτων ή εννοιών) σύµφωνα µε ορισµένη τάξη ή σύστηµα ή 
σε συγκεκριµένη σειρά, η διαίρεση συνόλου σε συστηµατικά οργα-
νωµένες τάξεις και κατηγορίες: ~ των εγγράφων/ των αρχείων | των 
βιβλίων/ των εικόνων || αλφαβητική | αριθµητική (κατ' αύξοντα αριθ-
µό) | γεωγραφική | ειδολογική ~ ΣΥΝ. κατάταξη· ΦΡ. (α) κάθετη ταξι-
νόµηση η κατάταξη βιβλίων ή φακέλων, τού ενός δίπλα στον άλλον, 
σε όρθια στάση και µε τη ράχη στραµµένη προς τον παρατηρητή (β) 
οριζόντια ταξινόµηση η κατάταξη βιβλίων ή φακέλων, τού ενός πάνω 
στον άλλον και µε τη ράχη στραµµένη προς τον παρατηρητή 2. ΒΙΟΛ. 
η καθιέρωση ιεραρχικού συστήµατος κατηγοριών, στο οποίο κατα-
τάσσονται οι οργανισµοί ανάλογα µε τις µεταξύ τους σχέσεις συγ-
γένειας: η ~ τού φυτικού | τού ζωικού βασιλείου. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. classification]. 

ταξινοµία (η) [1861] {ταξινοµιών} 1. η ταξινόµηση (βλ.λ.): η γλώσσα 
αποτελεί - τού κόσµου 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. Ο αµερικανικός δοµισµός 
ο οποίος επέµεινε µεθοδολογικά στην ανάλυση τής γλώσσας σε ελά-
χιστες µονάδες και στην οργάνωση τους κατά ταξινοµίες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. taxonomy (σηµ. 2)]. 

ταξινοµικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την ταξινόµηση: 
- χαρακτηριστικά (µε βάση τα οποία γίνεται η ταξινόµηση των ορ 
γανισµών). — ταξινοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

ταξίνοµος (ο/η) [1883] 1. πρόσωπο που ταξινοµεί, που τοποθετεί 
αντικείµενα κατά τάξη και µε ορισµένη σειρά 2. (ειδικότ.) υπάλλη-
λος ταχυδροµείου ή άλλης υπηρεσίας, που έχει καθήκον να ταξινο-
µεί τις επιστολές, τα δέµατα κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < τάξη + νόµος (πβ. κ. 
αστυ-νόµος, αγορα-νόµος)]. 

ταξινοµώ ρ. µετβ. [1873] {ταξινοµείς... | ταξινόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} θέτω (πράγµατα) κατά τάξη, τα τοποθετώ σε ορισµένη σειρά 
ή σύµφωνα µε ορισµένο σύστηµα: ~ φακέλους | πίνακες | έγγραφα | 
βιβλία || ~ κατά είδος | µέγεθος | σηµασία | προέλευση ΣΥΝ. ταξιθετώ, 
κατατάσσω. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. classifier]. 

-τάξιος, -α, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό σχο-
λικών τάξεων: εξατάξιο δηµοτικό || τελείωσε οκτατάξιο γυµνάσιο. 

ταξιτζής (ο) {ταξιτζήδες}, ταξιτζού (η) {ταξιτζούδες} (καθηµ.) οδηγός 
ή/και ιδιοκτήτης ταξί. [ΕΤΥΜ < ταξί + παραγ. επίθηµα -τζής, πβ. κ. 
καφε-τζής]. 

ταό (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. (στον ταοϊσµό) η πηγή και το τέλος όλων των 
πραγµάτων, που ο άνθρωπος δεν µπορεί να αντιληφθεί παρά µόνο 
έµµεσα µέσω τής παρατήρησης των διεργασιών στη φύση, όπου τα 
πάντα µεταλλάσσονται. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tao < κινεζ. dào «οδός»]. 

ταοϊσµός (ο) θρησκευτική και φιλοσοφική παράδοση που επηρέασε 
σηµαντικά και για µακρό χρονικό διάστηµα (µαζί µε τον κοµφου-
κιανισµό), έδωσε ξεχωριστή έµφαση στην ατοµική ελευθερία, στις 
αρχέγονες µορφές κοινωνικής οργάνωσης και στη µυστική εµπειρία, 
περιλαµβάνει δε οργανωµένο δόγµα, λατρευτικό τυπικό και θεσµική 
ηγεσία. — ταοϊστής (ο), ταοίστρια (η), ταοϊσπκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. taoïsme < tao (βλ. λ. ταό)]. 

Τ.Α.Ο.Υ. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Οικονοµικών Υπαλλήλων. 
Τ.Α.Π. (το) 1. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 2. Ταµείο Αµειβοµένων Πο-

δοσφαιριστών. 
τάπα1 (η) {σπάν. ταπών} (λαϊκ.) 1. πώµα, συνήθ. δοχείου: βάζω | βγάζω 

την ~ τού βαρελιού ΣΥΝ. βούλλωµα 2. (οικ.-σκωπτ.) ο κοντός άν-
θρωπος 3. (στην καλαθοσφαίριση) η κίνηση µε την οποία αµυνόµενος 
παίκτης χτυπά τη µπάλα µετά από σουτ αντιπάλου κατά την άνοδο 
της προς το καλάθι, διακόπτοντας ή αλλάζοντας την πορεία της, για 
να µη σηµειωθεί καλάθι: έριξε µία θεαµατική ~ || αυτός ο παίκτης 
έχει το υψηλότερο ποσοστό στις ~ στο πρωτάθληµα 4. (µτφ.-αργκό) η 
αποστοµωτική απάντηση, κίνηση, που δεν αφήνει περιθώρια αντί-
δρασης στον άλλον: κάτι ξεκίνησε να λέει για τους φίλους µου, αλλά 
µετά την ~ που του 'ριξα, το βούλλωσε! 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tape, λ. που έχει δύο χωριστά έτυµα. Ως προς τη σηµ. 
«βούλλωµα, πώµα», η λ. προέρχεται από µέσ. γαλλ. taper «βουλλώνω, 
φράζω», γερµ. αρχής, πβ. φρανκον. tappön (βλ. κ. ταµπόν). Ως προς τη 
σηµ. «χτύπηµα, απόκρουση», η λ. αποτελεί υποχωρητ. παράγωγο τού 
(5. taper «χτυπώ, αποκρούω», ονοµατοπ. λ.]. 

τάπα2 (η) {σπάν. ταπών} καθεµιά από τις προεξοχές τού κάτω µέρους 
τού ποδοσφαιρικού παπουτσιού: πλαστικές | βιδωτές ~. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά τού αγγλ. tap (λέγεται και tap sole προκειµένου για αθλητικά 
παπούτσια), αρχική σηµ. «ελαφρό χτύπηµα»]. 

Τ.Α.Π.Α. (το) Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 
ταπεινός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σεµνότητα 

και πλήρη απουσία αλαζονείας: παρά τις διακρίσεις και τα βραβεία, 
παρέµεινε σεµνός και ~ ώς το τέλος || ~ άνθρωπος απλός και 
- ΣΥΝ. µετριόφρων, σεµνός ANT. αλαζόνας, κοµπαστής, υπερφίαλος 2. 
αυτός που δεν έχει σπουδαία αξία | σηµασία- συνήθ. σε φρ. που δη 
λώνουν διακριτικότητα και µετριοφροσύνη, όταν ο οµιλητής αναφέ 
ρεται στο πρόσωπο του, όπως: (α) κατά την ταπεινή µου γνώµη κατά 
την προσωπική µου εκτίµηση, όπως το βλέπω εγώ (χωρίς να θεωρώ 
ότι λέω ή πιστεύω κάτι σπουδαίο): ~, έχετε άδικο (β) ταπεινή παρά 
κληση ως προεξαγγελτική παράθεση, προκειµένου να ζητηθεί κάτι ή 
να εκφραστεί ενόχληση (ενν. χωρίς να θέλω να σας προσβάλω ζητώ- 

ντας σας να διακόψετε ή να σταµατήσετε κάτι που µε ενοχλεί): ~, να 
χαµηλώσετε το ραδιόφωνο σας 3. αυτός που βρίσκεται σε πολύ χα-
µηλή κοινωνική θέση, ο φτωχός: άνθρωπος ~ καταγωγής || το ~ µας 
σπιτικό || (ως ουσ.) το κήρυγµα του απευθύνεται στους ~ και κατα-
φρονεµένους · 4. (κακόσ.) (α) αυτός που συµπεριφέρεται µε δουλο-
πρέπεια και αναξιοπρεπώς: ~ κόλακες (β) ο κατώτερης αξίας και ποι-
ότητας, αυτός που χαρακτηρίζεται από ευτέλεια και µηδαµινότητα: 
η ενέργεια του είχε ~ ελατήρια || ~ κίνητρα | ένστικτο | πράξη || εξυ-
πηρετεί ~ συµφέροντα ΣΥΝ. ευτελής, τιποτένιος, ποταπός, χαµερπής 
ΑΝΤ υψηλόφρων, ανώτερος, αξιοπρεπής. — ταπειν-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αγν. ετύµου. ∆εν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια η επι-
σηµανθείσα οµοιότητα µε τα επίθ. αίπεινός, ορεινός. Έχει διατυπω-
θεί η υποθ. ότι η λ. συνδ. µε το τόπων. Τέµπεα | -η µέσω αµάρτυρου 
ουσ. *τάπος µε τη σηµ. «κοίλος, βαθουλός», αλλά το τόπων. Τέµπη 
(βλ.λ.) έχει εντελώς διαφορετική ετυµολογία. Οι προτάσεις για συ-
σχέτιση µε αρχ. σκανδ. pefja «συντρίβω, κοπανίζω», böf «συνωστι-
σµός, στενοχώρια» δεν θεωρούνται πιθανές. Το επίθ. ταπεινός δήλω-
νε αρχικώς κυριολεκτικά «αυτόν που βρίσκεται κάτω, τον κατώτε-
ρο», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον φτωχό, τον αξιολύπητο και 
(στη βιβλική γλώσσα) σε εκείνον που µεταχειρίζεται τον εαυτό του 
ως κατώτερο, στον σεµνό]. 

ταπεινότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η µεγάλη σεµνότητα, το να πι-
στεύει κανείς για τον εαυτό του ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο, σηµα-
ντικό και να ενεργεί αναλόγως: η ~ είναι βασική χριστιανική αρετή || 
µιλούσε πάντα µε ~ για τον εαυτό της ΣΥΝ. ταπεινοφροσύνη, µε-
τριοφροσύνη ANT. αλαζονεία, έπαρση- ΦΡ. η ταπεινότητα µου (ως 
προσφώνηση που χρησιµοποιούσαν παλαιότ. οι Πατριάρχες για τον 
εαυτό τους) γενικότ. ως έκφραση µετριοφροσύνης · 2. (κακόσ.) η πο-
ταπότητα, η µικροπρέπεια: η ~ των κινήτρων του ΣΥΝ. ευτέλεια ΑΝΤ. 
αξιοπρέπεια, υψηλοφροσύνη, µεγαλείο. Επίσης ταπεινοσύνη (σηµ. 1). 

ταπεινοφροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς ταπεινόφρων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ταπεινόφρων + επίθηµα -σύνη, πβ. κ. σωφρο-σύνη]. 

ταπεινόφρων, -ων, -ον {ταπεινόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -ό-
νων} (λόγ.) αυτός που µιλά και συµπεριφέρεται ταπεινά, µε µετριο-
φροσύνη, που δεν έχει µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ενεργεί 
αναλόγως ΣΥΝ. σεµνός ΑΝΤ. αλαζόνας, καυχησιάρης, υπερήφανος. — 
ταπεινοφρόνως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. ταπεινός + -φρων (< φρήν, φρενός, βλ.λ.), πβ. κ. έχέ-
φρων, σώ-φρων]. 

ταπεινώνω ρ. µετβ. {ταπείνω-σα, -θηκα, -µένος} µειώνω την υπόληψη 
(κάποιου), του πληγώνω την αξιοπρέπεια: τον ταπείνωσε δηµόσια || 
ένιωσα τόσο ταπεινωµένος από την αποτυχία µου! ΣΥΝ. εξευτελίζω, 
µειώνω, ντροπιάζω ΑΝΤ. εξαίρω, εξυψώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ- ταπεινώ 
(-όω) < ταπεινός (βλ.λ.)]. 

ταπείνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1.η έντονη ηθική 
µείωση, ο εξευτελισµός: ήταν µεγάλη ~ να ηττηθεί µια τόσο σπουδαία 
δύναµη από έναν µικρό στρατό! || όσο ζούσαν µαζί, την υπέβαλλε σε 
κάθε είδους ταπεινώσεις · 2. το να αισθάνεται κανείς ότι είναι 
µικρός, ασήµαντος, ότι δεν αποτελεί κάτι σπουδαίο (όχι ως αίσθηµα 
µειονεξίας, αλλά λόγω σεµνότητας): γονάτισε µπροστά στο εικόνισµα 
τής Παναγίας µε ~ και ευλάβεια. Επίσης ταπείνωµα (το) [µτγν.] 
{ταπεινώµ-ατος | -ατα, -άτων}. 

ταπεινωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί ταπείνωση, εξευτε-
λισµό: ~ ήττα | συνθήκη | ανακωχή || δάνειο µε ~ όρους ΣΥΝ. µειωτι-
κός, προσβλητικός, εξευτελιστικός. — ταπεινωτικ-ά | -ώς [1889] 
επίρρ. 

τάπερ (το) {άκλ.} πλαστικό δοχείο µε σκέπασµα που κλείνει ερµητι-
κά για τη φύλαξη και µεταφορά τροφίµων: το ~ µε τα κεφτεδάκια. — 
(υποκ.) ταπεράκι (το). [ΕΤΥΜ < αγγλ. Tupperware, εµπορική 
ονοµασία]. 

ταπεραµέντο (το) → ταµπεραµέντο 
ταπέτο (το) το µικρό χαλί: σκούπισε τα πόδια σου στο ~ έξω από την 

πόρτα! ΣΥΝ. χαλάκι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. tappeto < λατ. tappgtum, µτγν. τ. τού tapes, -
etis | tapête, -is < αρχ. τάπης, -ητος (βλ. λ. τάπητας)]. 

ταπετσαρία (η) {ταπετσαριών} 1. ειδικό επίστρωµα από χαρτί, ύφα-
σµα ή πλαστικό, που επενδύει εσωτερικές επιφάνειες τοίχων κατοι-
κήσιµου χώρου για διακόσµηση και προστασία 2. η διακοσµητική 
επένδυση επίπλων, καθισµάτων οχηµάτων κ.λπ.: άλλαξε τις ~ στις 
καρέκλες τού σαλονιού 3. (συνεκδ.) η τεχνική τής επίστρωσης τοίχων 
ή επίπλων µε ειδικό κάλυµµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. tappezzeria < ρ. tappezzare < µτγν. λατ. 
*tapitiäre < *tapitium < µτγν. ταπήτιον, υποκ. τού αρχ. τάπης, -ητος 
(βλ. λ. τάπητας)]. 

ταπετσάρω ρ. µετβ. {ταπετσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω τα-
πετσαρία σε τοίχο ή έπιπλο: αγόρασα δύο πολυθρόνες ταπετσαρι-
σµένες µε κόκκινο βελούδο. — ταπετσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., 
< ιταλ. tappezzare (βλ. λ. ταπετσαρία)]. 

ταπετς)ι)έρης (ο) (ταπετς)ι)έρηδες) (λαϊκ.) τεχνίτης ειδικευµένος 
στην τοποθέτηση ταπετσαρίας. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. tappezziere < ρ. tappezzare (βλ. λ. ταπετσα-
ρία)]. 

τάπητας (ο) [ταπήτων} (λόγ.) 1. παχύ, κυρ. µάλλινο ύφασµα, µε το 
οποίο επιστρώνεται κυρ. το πάτωµα και σπανιότ. οι τοίχοι κατοικίας 
για προστασία από το κρύο τον χειµώνα και για διακοσµητικούς λό-
γους: πολύχρωµος | περσικός ~ || χειροποίητος ~ (που υφαίνεται µε το 
χέρι σε αργαλειό) ΣΥΝ. χαλί· ΦΡ. (µτφ.) θέτω επί τάπητος θέτω υπό 
συζήτηση, φέρω (συγκεκριµένο ζήτηµα) προς συζήτηση: καιρός να 
τεθούν τα καυτά προβλήµατα των Α.Ε.Ι. επί τάπητος 2. οτιδήποτε 
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µοιάζει µε χαλί και δίνει την εντύπωση ότι επιστρώνει κάτι: φυσικός 
~ (ποώδης, χαµηλή βλάστηση που καλύπτει το έδαφος σε αρκετά µε-
γάλη έκταση) || ο ~ του γηπέδου (χλοοτάπητας). Επίσης (λόγ.) τάπης 
[αρχ.] {τάπητος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τάπης, -ητος, µε επίθηµα -ης, -ητος (πβ. λέβ-ης, µύκ-ης), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. ανατολ. δάνειο, πβ. περσ. tâb-aô (απρφ. tab-îéan «γυ-
ρίζω, στρέφω, γνέθω»). Άλλοι έχουν υπόθεσα ότι τόσο η περσ. όσο 
και η ελλην. λ. έχουν µικρασιατική προέλ. Η φρ. θέτω επί τάπητος 
αποδίδει τη γαλλ. mettre sur le tapis]. 

ταπητοστρώνω ρ. µετβ. [1895] {ταπητόστρω-σα, -θηκα, -µένος} επι-
στρώνω (επιφάνεια) µε τάπητα. — ταπητόστρωση (η), ταπητόστρω-
τος,-η,-ο [1851]. 

ταπητουργείο (το) [1871] το εργαστήριο ή εργοστάσιο κατασκευής 
ταπήτων. 

ταπητουργία (η) [1871] {ταπητουργιών} 1.η τέχνη τής κατασκευής 
ταπήτων: οι κάτοικοι τής περιοχής τής Μπουχάρας ασχολούνται πα-
ραδοσιακά µε την-2. (συνεκδ.) το ταπητουργείο. — ταπητουργικός, -
ή, -ό. 

ταπητουργός (ο/η) [1871] πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε 
την κατασκευή ταπήτων ή ο ιδιοκτήτης ταπητουργείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ουργός. [ETYM. < τάπητας + -ουργός (< έργο)]. 

ταπί (το) {άκλ.} 1. (στη χαρτοπαιξία) όρος µε τον οποίο δηλώνει ο παί-
κτης ότι δεν έχει άλλα χρήµατα 2. (µτφ.-οικ.) χωρίς χρήµατα: µένω | 
είµαι ~ || (σκωπτ.) ~ και ψύχραιµος ΣΥΝ. πανί µε πανί · 3. ο ειδικός 
ελαστικός τάπητας πάνω στον οποίον διεξάγονται αθλητικά αγωνί-
σµατα (ελεύθερη πάλη, ενόργανη γυµναστική κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
tapis «τάπητας» (βλ. κ. ταπετσαρία), χαρτοπαικτικός όρ. που δηλώνει 
ότι ο παίκτης αµέλησε ή δεν µπορεί πλέον να τοποθετήσει χρήµατα 
τού στοιχήµατος (να «ποντάρει») στην πράσινη τσόχα τού 
τραπεζιού]. 

ταπιοκα (η) {χωρ. πληθ.} αλεύρι που παράγεται από ένα φυτό (που 
λέγεται µανιόκα) και είναι πολύ σηµαντική τροφή για τους ιθαγενείς 
τής Αφρικής, τής Ν. Αµερικής και των νησιών τής Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. tapioca < tipioca (λ. τής γλώσσας Τούπι)]. 

τάπιρος (ο) {ταπίρ-ου | -ων, -ους} νυκτόβιο και φυτοφάγο θηλαστικό 
που ζει στην Κ. και Ν. Αµερική και στη ΝΑ. Ασία, έχει κοντά πόδια, 
µήκος δύο ώς δυόµισι µέτρα περίπου, ύψος πάνω από ένα µέτρο, ενώ 
η µύτη και το άνω χείλος του είναι ενωµένα και σχηµατίζουν κοντή 
προβοσκίδα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. tapir < πορτ. tapir < tapira (λ. τής γλώσ-
σας Τούπι)]. 

ταπισερί (η) {άκλ.} ύφασµα που κρεµιέται κυρ. στον τοίχο ως διακο-
σµητικό και είναι είτε κεντητό µε βελόνα σε καµβά είτε υφασµένο σε 
αργαλειό ή οριζόντιο στηµόνι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. tapisserie < p. tapisser < µτγν. λατ. *tapitiâre 
(βλ. λ. ταπετσαρία)]. 

τ' απίστοµα επίρρ. → απίστοµα 
Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισµού Τη-

λεπικοινωνιών Ελλάδος. 
ταπώνω ρ. µετβ. {τάπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φράσσω (άνοιγµα) ή 
κλείνω (δοχείο) µε τάπα (βλ.λ.) ΣΥΝ. πωµατίζω, καπακώνω, βουλλώνω 
ANT. ξεταπώνω, εκπωµατίζω 2. (στην καλαθοσφαίριση για αµυνόµε-
νο παίκτη) κάνω τάπα (βλ.λ.) σε αντίπαλο 3. (µτφ.-οικ.) αποστοµώνω: 
είχε αρχίσει τα πικρόχολα σχόλια, αλλά η Μαρίνα τον τάπωσε αµέ-
σως. — τάπωµα (το). 

ταράζω κ. (λόγ.) ταράσσω ρ. µετβ. {τάρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), -
γµένος} 1. κάνω (κάτι) να χάσει την ισορροπία, την ηρεµία, την τάξη: 
η πέτρα που έπεσε τάραξε την επιφάνεια τής λίµνης || ταραγµένη 
θάλασσα ΣΥΝ. αναταράζω ANT. ηρεµώ, γαληνεύω, καταλαγιάζω- ΦΡ. 
(α) (µτφ.) ταράζω τα νερά προκαλώ έντονες συζητήσεις, διαλύω το 
κλίµα αδιαφορίας, ανατρέπω (προσωρινά) τη σταθερότητα µιας κα-
τάστασης: µε τις συγκλονιστικές του αποκαλύψεις για στηµένα παι-
χνίδια τάραξε τα νερά στον χώρο τού αθλητισµού (β) µη µου τους 
κύκλους τάραττε (µη µου τους κύκλους τάραττε, φράση τού Αρχι-
µήδη προς τον Ρωµαίο στρατιώτη που όρµησε να του χαλάσει τους 
σχεδιασµένους στο δάπεδο κύκλους) µη µε σκοτίζεις, µην ταράζεις 
την ηρεµία µου 2. προκαλώ σύγχιση ή έντονη ενόχληση, καταστρέφω 
την ησυχία, την ψυχική γαλήνη (σε κάποιον): τα τραγούδια και οι 
φωνές τους µου τάραξαν τον ύπνο || µε τάραξαν τα νέα που µου είπες 
|| Μην ταράζεσαι! Όλα θα πάνε καλά ΣΥΝ. συνταράσσω, συγχίζω, 
αναστατώνω ANT. ηρεµώ, καλµάρω, γαληνεύω 3. (ειδικότ.) τροµάζω, 
προκαλώ φόβο (σε κάποιον): θα τον ταράξεις γέρο άνθρωπο, βγάλε 
αυτή τη µάσκα 4. (εκφραστ.) (α) κουράζω υπερβολικά (κάποιον) µε 
(κάτι), τον κάνω να απαυδήσει (µε κάτι που κάνω σε υπερβολικό βαθ-
µό): µε τάραξε στην πολυλογία | στην καζούρα- ΦΡ. ταράζω (κά-
ποιον) στο ξύλο δίνω σε (κάποιον) πολύ ξύλο (β) καταναλώνω (κάτι) 
σε υπερβολικό βαθµό: τα ταράξαµε τα γλυκά' δεν αφήσαµε τίποτα! || 
βρήκαµε µια συκιά στον δρόµο και τα ταράξαµε τα σύκα. — τά-
ραγµα (το) [αρχ.] κ. ταραγµός (ο) [αρχ.]. 
[HYM: µεσν., από τον αόρ. ετάραξα τού αρχ. ταράσσω, κατά το σχή-
µα έτίναξα - τινάζω, έκραξα - κράζω. Το αρχ. ταράσσω είναι αβεβ. 
ετύµου, πιθ. προέρχεται από θ. µε δασέα σύµφωνα και συνεσταλµ. -
Γ- (*dha), στο οποίο ανάγεται και η λ. ταραχή (< *dhr~-gh-). To ρ. τα-
ράσσω συνδ. µάλλον µε το αρχ. συνώνυµο θράσσω (< *θράχ^ω), µε 
συγκοπή τού πρώτου -α- σε περιβάλλον υγρού συµφώνου (νόµος τού 
Kretschmer). Ωστόσο η σύνδεση µε το επίθ. τραχύς (βλ.λ.) δεν θα µπο-
ρούσε να αποκλειστεί]. 

ταράκουλό (το) (οικ.) µεγάλη ψυχική αναστάτωση, σύγχιση, έκπληξη· 
κυρ. στη ΦΡ. παθαίνω ταράκουλο αναστατώνοµαι. 

ταρακουνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ταρακουνάς... | ταρακούν-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (εκφραστ.) 1. κουνώ πολύ δυνατά, ταράζω από τα 
θεµέλια: η έκρηξη ταρακούνησε ολόκληρο το κτήριο || ο σεισµός µας 
ταρακούνησε για τα καλά! ΣΥΝ. σείω, συγκλονίζω, τραντάζω 2. (µτφ.) 
κάνω (κάποιον) να αισθανθεί ανασφάλεια, φόβο ή ανησυχία, τον 
βγάζω από την αταραξία ή τον εφησυχασµό του: η απειλή απολύσε-
ων ταρακούνησε τους υπαλλήλους που είχαν επαναπαυθεί και η πα-
ραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα || είχαµε την εντύπωση ότι όλα πάνε 
καλά στην πόλη µας, ώσπου ήρθαν οι αποκαλύψεις για διακίνηση 
ναρκωτικών µεταξύ µαθητών να µας ταρακουνήσουν για τα καλά! — 
ταρακούνηµα (το). [ΕΤΥΜ Από συµφυρµό των ρ. ταράζω και 
κουνώ]. 

ταραµάς (ο) {ταραµάδες} ορεκτικό που παρασκευάζεται από διατη-
ρηµένη µάζα αβγών διαφόρων ψαριών τού γλυκού νερού (κυρ. κυπρί-
νου) και καταναλώνεται συνήθ. τις ηµέρες τής νηστείας ΣΥΝ. αβγο-
τάραχο (πβ. λ. χαβιάρι). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tarama]. 

ταραµοκεφτές (ο) {ταραµοκεφτέδες} νηστήσιµος κεφτές µε ζύµη, 
που παρασκευάζεται από ταραµά αντί για κιµά. 

ταραµοσαλάτα (η) {δύσχρ. ταραµοσαλατών} παχύρρευστη σαλάτα 
που προσφέρεται ως ορεκτικό, µε βασικό συστατικό τον ταραµά 
(βλ.λ.), στον οποίο έχει προστεθεί λεµόνι, λάδι, ψιλοκοµµένο κρεµµύ-
δι και ψίχα ψωµιού. 

τάρανδος (ο) {ταράνδ-ου | -ων, -ους} ΖΩΟΛ. µεγαλόσωµο και δυνατό 
ελάφι των αρκτικών περιοχών, µε πυκνό και µακρύ τρίχωµα, κύριο 
χαρακτηριστικό τού οποίου είναι τα ψηλά, διακλαδιζόµενα και πε-
πλατυσµένα στα άκρα κέρατα του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. δάνειο, πιθ. από φιννο-ουγγρική γλώσσα, λ.χ. Sardo, 
sardo, Sordo κ.ά. ∆εν φαίνεται να υπάρχει ετυµολ. σχέση µε τη λ. ταύ-
ρος]. 

ταραντέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ναπολιτάνικος χορός, σε χρόνο 6/8, 
εύθυµος και γρήγορος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tarantella, είδος χορού από τον Τάραντα τής ΝΑ. Ιτα-
λίας. Βλ. κ. Τάρας]. 

ταραντούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγαλόσωµη δηλητηριώδης αρά-
χνη, νυκτόβια και αργοκίνητη, που ζει στις θερµές περιοχές, τρέφεται 
κυρ. µε έντοµα και µικρά σπονδυλόζωα, τα οποία παγιδεύει σε µεγά-
λο ιστό, ενώ το δάγκωµά της είναι πολύ οδυνηρό αλλά ακίνδυνο για 
τον άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. tarantula < ιταλ. tarantola < Taranto «Τάρας», πόλη τής 
ΝΑ. Ιταλίας (βλ. λ. Τάρας)]. 

ταραξάκο (το) το άγριο ραδίκι. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. taraxacum 
< αραβ. tarakhsaqfln (ίδια σηµ.)]. 

ταραξίας (ο/η) {ταραξιών} πρόσωπο που προκαλεί φασαρίες και τα-
ραχές, που προξενεί αναστάτωση: ανέλαβε να αποµονώσει τους - και 
να αποκαταστήσει την τάξη || οι ~ τής δηµόσιας ζωής | τού Κοινο-
βουλίου ΣΥΝ. ταραχοποιός, φασαρίας, ανακατωσούρης. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. τάραξις + παραγ. επίθηµα -ίας (πβ. κ. ταµ-ίας, λοχ-ίας)]. 

Τάρας (ο) {Τάραντ-ος, -α} πόλη τής ΝΑ. Ιταλίας στον µυχό τού οµώ-
νυµου κόλπου, η οποία κατά την αρχαιότητα ήταν η µόνη σπαρτια-
τική αποικία στην Κάτω Ιταλία. Επίσης Τάραντας. [ΕΤΥΜ αρχ., από 
τον οµώνυµο ποταµό, στον οποίο ήταν χτισµένη η πόλη. Θεωρείται 
ιλλυρικής προελ., πβ. ιλλυρ. darandos «δρυς, βαλανιδιά»]. 

ταράσσω ρ. → ταράζω 
ταρατατζούµ (το) {άκλ.} 1. ο ήχος τού τύµπανου 2. (ειρων.-επιτατ.) 

λόγος ή συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από υπερβολή ή ποµπώ-
δες ύφος, τυµπανοκρουσίες: ας αφήσουµε κατά µέρος τα ~ και ας 
ασχοληθούµε µε την ουσία. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ταράτσα (η) {ταρατσών} η επίπεδη ακάλυπτη στέγη κτηρίου: θ'ανέ-
βω στην ~ να δω τη θέα | ν'απλώσω τα ρούχα ΣΥΝ. λιακωτό- ΦΡ. (οικ.) 
την κάνω ταράτσα τρώω καλά, µέχρι σκασµού, χορταίνω ΣΥΝ. την 
ταρατσωνω. — (υποκ.) ταρατσούλα (η) κ. ταρατσάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. terrazza < γαλλ. terrasse < προβηγκ. terrassa < δηµωδ. λατ. 
*terrâcea, θηλ. τού επιθ. *terräceus < λατ. terra «γη, έδαφος»]. 

ταρατσωνω ρ. µετβ. {ταράτσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) κατασκευάζω 
ταράτσα σε (οικοδοµή): ~ το σπίτν ΦΡ. την ταρατσωνω τρώω πολύ και 
καλά, χορταίνω ΣΥΝ. την κάνω ταράτσα. — ταράτσωµα (το). 

ταραχή (η) 1. η ψυχική αναστάτωση: πέρασα µεγάλη ~ || συνήλθα από 
την ~ || οι καβγάδες µού φέρνουν ~ || στην ανάκριση δεν έδειξε ίχνος 
ταραχής ΣΥΝ. σύγχιση, ανησυχία, συγκίνηση, συγκλονισµός ANT. 
ηρεµία, νηφαλιότητα 2. η έλλειψη ηρεµίας και οµαλότητας, η 
αναταραχή: επικρατούσε τέτοια ~ στο ακροατήριο, που οι οµιλητές 
δεν ακούγονταν πια ΣΥΝ. αναστάτωση, ανακατωσούρα, αταξία, φα-
σαρία ANT. ηρεµία, γαλήνη 3. ταραχές (οι) γεγονότα που προκαλούν 
διασάλευση τής έννοµης τάξης, τής κοινωνικής γαλήνης: ξέσπασαν 
νέες | βίαιες ~ στο κέντρο τής πόλης || φοβούµαι | περιµένω ~. [ΕΤΥΜ, 
αρχ.,βλ. λ. ταράζω]. 

ταραχοποιός, -ός, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί φασαρίες και 
ταραχές, που προκαλεί αναστάτωση: τα ~ στοιχεία πρέπει να 
αποµονωθούν (συνήθ. ως ουσ.): οι ταραχοποιοί τιµωρήθηκαν παρα-
δειγµατικά ΣΥΝ. ταραξίας. 

τάραχος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ψυχική ταραχή- κυρ. στη ΦΡ. τραβώ 
| περνώ των παθών µου τον τάραχο βασανίζοµαι πολύ, υποφέρω τα 
πάνδεινα: των παθών µου τον τάραχο πέρασα, µέχρι να βρω µια θέση 
να παρκάρω! [ΕΤΥΜ. αρχ. < ταραχή (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους. Η φρ. 
τραβώ | περνώ 
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των παθών µου τον τάραχο ανάγεται στον Μικρό Παρακλητικό Κα-
νόνα τής Θεοτόκου: των παθών µου τον τάραχον ή τον κυβερνήτην 
τεκοΰσα κύριον και τον κλύδωνα κατεύνασον τών έµών πταισµάτων, 
θεονύµφευτε]. 

ταραχώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ταραχώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ταραχές: η δεκαετία τού '40 ήταν από 
τις πιο ~ περιόδους τής ιστορίας µας || ~ ζωή | βίος || ~ συγκέντρωση | 
συζήτηση | διαδήλωση ΣΥΝ. ταραγµένος, ανήσυχος, θυελλώδης ANT. 
ήρεµος, γαλήνιος, ατάραχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ταρζανια (η) (λαϊκ.) παράτολµη (συνήθ. ακροβατική) ενέργεια. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Tarzan, όν. επινοηµένο από τον Αµερικανό συγγραφέα 
E.R. Burroughs, δηµιουργό τού συγκεκριµένου ήρωα, ενός δυνατού 
και ευκίνητου άνδρα, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί από παιδί στη ζού-
γκλα και ήταν εξοικειωµένος µε τον κόσµο της]. 

ταρίφα (η) {δύσχρ. ταριφών} 1. η διατίµηση, ο καθορισµός τιµής 
(αγαθού ή υπηρεσίας) 2. (α) (στα ταξίµετρα) το κόµιστρο για τη δια-
δροµή των ταξί ανάλογα µε την απόσταση που διανύεται και την 
ώρα τής ηµέρας: απλή -■ ΦΡ. διπλή ταρίφα το αυξηµένο τιµολόγιο 
που ισχύει για τις νυχτερινές διαδροµές µε ταξί (από τα µεσάνυχτα 
ώς τις 05.00 π.µ.) ή για δροµολόγια έξω από την πόλη, την έδρα τού 
ταξί: πόσο πάει η ~ µέχρι το αεροδρόµιο; (β) (συνεκδ.) το ίδιο το τα-
ξίµετρο: βάζω την ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tariffa < αραβ. tarïfah «δηµοσίευση, γνωστοποίηση» 
(< p. 'arrafa «γνωστοποιώ»)]. 

ταρίφας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) ο ταξιτζής. 
ταρίχευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η επεξερ-

γασία τού σώµατος νεκρού ανθρώπου ή ζώου µε ειδικά φάρµακα, µε 
σκοπό να προστατευθεί από την αποσύνθεση και να µείνει όσο το 
δυνατόν αναλλοίωτο: οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εφάρµοζαν την ~ των νε-
κρών για θρησκευτικούς λόγους ΣΥΝ. βαλσάµωµα, µουµιοποίηση (για 
ανθρώπους) 2. η µέθοδος συντήρησης κρέατος, ψαριών και άλλων 
τροφίµων µε τη χρήση αλατιού και σπανιότ. µε κάπνισµα ή ξήρανση 
στον αέρα^ΥΝ. πάστωµα, αλάτισµα. — ταριχευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ταριχευτής (ο) [αρχ.], ταριχευτρια (η) {ταριχευτριών} 1. τεχνίτης 
ειδικευµένος στην ταρίχευση (βλ.λ.) ΣΥΝ. βαλσαµωτής 2. τεχνίτης ει-
δικευµένος στη διατήρηση τροφίµων µε αλάτισµα ή κάπνισµα. 

ταριχευτικός, -ή, -ό → ταρίχευση 
ταριχευτός, -ή, -ό [µτγν.] (για τρόφιµα) αυτός που έχει ταριχευθεί, 

που έχει παρασκευαστεί µε ταρίχευση: ~ κρέας | ψάρι ΣΥΝ. ταριχευ-
µένος ANT. φρέσκος, νωπός. 

ταριχεύω ρ. µετβ. {ταρίχευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. συ-
ντηρώ (νεκρό σώµα ανθρώπου ή ζώου) µε τη χρήση ειδικών φαρµά-
κων και τεχνικών: οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τους νεκρούς τους 
|| στο σπίτι του είχε ταριχευµένα ζώα και πουλιά ΣΥΝ. βαλσαµώνω 2. 
διατηρώ (τρόφιµα) για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε τη χρήση αλα-
τιού ή µε κάπνισµα, ξήρανση στον αέρα κ.λπ.: ~ κρέας | ψάρι ΣΥΝ. 
παστώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τάριχος «ταριχευµένο σώµα, µούµια», τεχν. όρ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο, ενώ δεν φαίνεται δυνατή η προταθείσα σύνδεση 
µε το ρ. ταρχύω «θάβω, κηδεύω». Η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, 
πβ. αρµ. tarex, συρ. tärlxä]. 

ταρό (το) {άκλ.} 1. σύνολο από εβδοµήντα οκτώ παιγνιόχαρτα, από τα 
οποία τα είκοσι δύο (τα παιγνιόχαρτα δηλ. µιας από τις πέντε σειρές 
στις οποίες διαιρείται το σύνολο αυτό) έχουν σχεδιασµένες πάνω 
τους αλληγορικές παραστάσεις και µε τα οποία (µε αποκρυφιστικό 
τρόπο) µαντεύει κανείς το µέλλον 2. καθένα από τα παραπάνω παι-
γνιόχαρτα, κυρ. από τα είκοσι δύο που φέρουν παραστάσεις. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. tarot < ιταλ. tarocco (κυρ. πληθ. tarocchi), αγν. ετύµου]. 

ταρσανάς κ. αρσανάς (ο) {ταρσανάδες} (λαϊκ.) 1. ναυπηγείο για 
µικρά πλοία 2. (κατ' επέκτ.) (α) µικρός ναύσταθµος (β) αποβάθρα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tersane, µε προληπτ. αφοµοίωση, < βεν. darsana < 
αραβ. dar as-sinäh]. 

ταρσανατζής (ο) {ταρσανατζήδες} (λαϊκ.) ο ναυτεργάτης που απα-
σχολείται σε ταρσανά. 

Ταρσός (η) πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας, πνευµατικό κέντρο κατά τους 
Ελληνιστικούς χρόνους. [ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο, φοιν. προελ., αγν. 
ετύµου]. 

ταρσός (ο) (περιληπτ.) το σύνολο των οστών µεταξύ τής κνήµης και 
τού µεταταρσίου (βλ.λ.) στο κάτω οπίσθιο τµήµα τού ποδιού, τα 
οποία σχηµατίζουν την άρθρωση τού αστραγάλου στον άνθρωπο ή το 
αντίστοιχο τµήµα στο πόδι άλλων σπονδυλωτών ζώων. — ταρσικός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ., τεχν. όρ., < θ. ταρσ- < *trs-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*ters- «ξηραίνοµαι, στεγνώνω» (όπως απαντά στο αρχ. ρ. τέρσοµαι, 
ίδια σηµ.). Η λ. συνδ. επίσης µε αρµ. far «σανίδα πάνω στην οποία 
αποξήραιναν τα σταφύλια», σανσκρ. trsyati «διψώ», αρχ. γερµ. darra 
«αποξηραντήριο φρούτων», σουηδ. tarre «πλέγµα, καλαµωτή», γερµ. 
Durst «δίψα» κ.ά. Η λ. ταρσός, αποµακρυνόµενη από την αρχική έν-
νοια «ξηρός», δήλωσε κυρ. το πλατύ καλαµωτό πλέγµα στο οποίο 
αποξήραιναν τα φρούτα, για να καταλήξει να αναφέρεται σε εξειδι-
κευµένες πλατιές επιφάνειες, όπως είναι η παλάµη, το πέλµα, το άκρο 
τού κουπιού κ.ά. Παράλληλα, το αρχ. ρ. τέρσοµαι αντικαταστάθηκε 
σε όλες τις χρήσεις από το συνώνυµο ξηραίνω], 

τάρσωµα (το) [αρχ.] {ταρσώµ-ατος | -ατα, -άτων} σωρός από καλάµια 
ή κλαδιά πλεγµένα, ώστε να συγκρατούν τα χώµατα πιθανών κατο-
λισθήσεων. 

τάρτα (η) {ταρτών} είδος ρηχής και στρογγυλής πίτας γλυκιάς ή αλ-
µυρής από σκληρή ζύµη, χωρίς κρούστα από πάνω, µε γέµιση από 
κρέµα, σοκολάτα, φρούτα, τυρί, λαχανικά κ.ά. — (υποκ.) ταρτάκι 
(το). 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tarte, πιθ. άλλος τ. τής λ. tourte (βλ. λ. τούρτα)]. 
ταρτάν (το) {άκλ.} συνθετικός τάπητας που χρησιµοποιείται για την 

κάλυψη τού αγωνιστικού χώρου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στίβου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tartan < αγγλ. tartan (βλ. λ. τάρταν)]. 

τάρταν (το) {άκλ.} µάλλινο ύφασµα µε καρό σχέδια από λωρίδες δια-
φορετικού πάχους και χρωµάτων, από το οποίο κυρ. κατασκευάζο-
νταν τα κιλτ των Σκωτσέζων, µε ξεχωριστό σχέδιο για κάθε φυλή. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. tartan < µέσ. γαλλ. tertaine «ύφασµα από µαλλί αγνό 
ή συνθετικό», αβεβ. ετύµου, ίσως παράλλ. τ. τού συνωνύµου tiretaine 
< παλ. γαλλ. tiret < λατ. tyrius «(ύφασµα) από την Τύρο» (< Tyrus «Τύ-
ρος»), µε την επί δρ. τής λ. futaine «βαµβακερό ύφασµα»]. 

Τάρταρα (τα) {Ταρτάρων} ΜΥΘΟΛ. τα έγκατα τής Γης, ο Κάτω Κό-
σµος. Επίσης Τάρταρος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Τάρταρος, αγν. 
ετύµου, πιθ. ανατολ. δάνειο]. 

ταρταρίνος (ο) [1894] γραφικός πολυλογάς και καυχησιάρης, που 
παριστάνει τον παλληκαρά. — ταρταρινισµός (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. Tartarin, κεντρικό πρόσωπο τού µυθιστορήµατος Les Aventures 
prodigieuses de Tartarin de Tarascon (Οι εκπληκτικές περιπέτειες τού 
Ταρταρίνου από την Ταρασκονία) τού Γάλλου συγγραφέα Α. Daudet 
(1840-97), στο οποίο ο Ταρταρίνος, αφού πρώτα παρουσίασε τον εαυτό 
του ως ήρωα εκπληκτικών επιτευγµάτων, αναγκάζεται να αναζητήσει 
πραγµατικές περιπέτειες, που θα του επιτρέψουν να επαληθεύσει 
µέρος τής φήµης του]. 

ταρταρούγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το όστρακο τής θαλάσσιας χε-
λώνας 2. (συνεκδ.) ό,τι κατασκευάζεται από όστρακο θαλάσσιας χε-
λώνας, κυρ. κόσµηµα ή άλλο διακοσµητικό αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. tartaruga «χελώνα» < µτγν. λατ. tarta- rûcus «κακός 
χελωνόµορφος δαίµονας» < λατ. Tartarus < αρχ. Τάρταρος (βλ. λ. 
Τάρταρα)]. 

ταρτουφίσµός (ο) [1820] η υποκριτική ευσέβεια, η προσποιητή εντι-
µότητα, το να ηθικολογεί κανείς, προκειµένου να αποκρύψει δικά του 
ελαττώµατα, τις πραγµατικές του προθέσεις ΣΥΝ. ιησουιτισµός, φα-
ρισαϊσµός. 

ταρτούφος (ο) αυτός που ηθικολογεί υποκριτικά, που προσποιείται 
τον ευσεβή ΣΥΝ. ιησουίτης, φαρισαίος. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Tartuffe (ήρωας οµώνυµης κωµωδίας τού Μολιέρου, 
χαρακτηριστικός τύπος υποκριτή και µοχθηρού ανθρώπου) < ιταλ. 
tartufo «τρούφα» < µτγν. λατ. terri(tu)berum < terra «γη, χώµα» + 
tuber «είδος µηλιάς»]. 

τασάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) σταχτοδοχείο, µικρό και ρηχό δοχείο 
για τις στάχτες και τα αποτσίγαρα. 

τάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (παλαιότ.) το τέντωµα, η έκταση: 
~ των χεριών (µτφ.) 2. η δυναµική που δηµιουργούν τα υπάρχοντα δε-
δοµένα: οι - τής αγοράς συχνά επηρεάζονται από τη διαφήµιση || τον 
τελευταίο καιρό υπάρχει η ~ για µεγαλύτερη ανεξαρτησία τής περι-
φέρειας από το κέντρο || πτωτική | σταθεροποιητική | υποχωρητική | 
ανοδική ~ στο χρηµατιστήριο 3. η ιδιαίτερη κλίση, διάθεση ή προτί-
µηση (που έχει κάποιος προς κάτι): έχει την ~ να τραγικοποιεί τα 
πράγµατα | να λέει ψέµατα | να υπερβάλλει 4. καθεµιά από τις δια-
φορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις που εκδηλώνονται στο εσωτερι-
κό ενός κόµµατος: η κυρίαρχη ~ είναι των εκσυγχρονιστών || στη σύν-
θεση τού εκτελεστικού εκπροσωπούνται όλες οι - ΣΥΝ. (µτφ.) ρεύµα • 
5. ΗΛΕΚΤΡ. η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων ενός αγωγού, 
λόγω τής οποίας υπάρχει κίνηση φορτίων από το ένα σηµείο στο άλ-
λο: ρεύµα | σύρµα υψηλής τάσεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τάσις, αρχική σηµ. «τέντωµα», < θ. *tn- (συνεσταλµ. 
βαθµ. θ. *ten- τού ρ. τείνω, βλ.λ.) + -σις (πβ. κ. λύ-σις). Οι σύγχρονες 
µτφ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. tension]. 

τάσι (το) {τασ-ιού | -ιών} 1. µεταλλικό κύπελλο µε φαρδύ χείλος, για 
να πίνει κανείς κυρ. νερό: ασηµένιο -ΣΥΝ. ποτήρι 2. (παλαιότ.) ρηχό 
και ελαφρύ δοχείο για το νερό τού λουσίµατος ή το ρίξιµο νερού στα 
λουτρά 3. καθένας από τους δύο µεταλλικούς δίσκους τής ζυγαριάς 
4. (στο αυτοκίνητο) το µεταλλικό διακοσµητικό που καλύπτει τα 
µπουλόνια τού τροχού 5. τάσια (τα) οι ορειχάλκινοι δίσκοι τού κυµ-
βάλου σύγχρονης ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < τουρκ. tas]. 

τασιενεργός, -ή, -ό ΧΗΜ. τασιενερνά υλικά υλικά (λ.χ. σαπούνια, 
απορρυπαντικά κ.ά.) τα οποία, όταν διαλυθούν σε διαλύτη, µεταβάλ-
λουν την επιφανειακή του τάση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
tensioactif]. 

τασκεµπάπ κ. τας-κεµπάµπ (το) {άκλ.} φαγητό από µικρά κοµµάτια 
κοκκινιστού κρέατος, ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, ντοµάτα και καρυ-
κεύµατα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tas-kebabi], 

Τασκένδη (η) η πρωτεύουσα τού Ουζµπεκιστάν, κοντά στα σύνορα 
µε το Καζαχστάν, µε σηµαντική ελληνική κοινότητα µετά τη λήξη 
τού ελληνικού εµφυλίου πολέµου (1949). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Tashkent, τής σογδικής γλώσσας, tas «πέ-
τρα» + kand «οχυρό»]. 

τάσσω ρ. µετβ. {έταξα, τάχθηκα (λόγ. ετάχθην, -ης, -η..., µτχ. ταχθείς, 
-είσα, -έν), ταγµένος (λόγ. τεταγµένος)} 1. (αρχαιοπρ.) ορίζω, καθορί-
ζω: ο νόµος τάσσει ως υποχρεωτική την υπογραφή συµβολαίου µεταξύ 
των συµβαλλοµένων (µεσοπαθ. τάσσοµαι) 2. παίρνω θέση (υπέρ ή 
κατά κάποιου), τοποθετούµαι: τάχθηκε µε τους εξεγερµένους χωρι-
κούς || η κοινή γνώµη τάσσεται πάντα υπέρ των αδικηµένων || ~ υπό 
τη σηµαία κάποιου || ετάχθη κατά τής αποφάσεως τού προεδρείου || 
βουλευτές τάχθηκαν εναντίον των πρόωρων εκλογών ΦΡ. (α) τάσσο-
µαι παρά το πλευρό ν κάποιου αγωνίζοµαι µαζί του, συµµαχώ (β) 
(λόγ.) έκαστος εφ' ω ετάχθη βλ. λ. έκαστος 3. (η µτχ. ταγµένος, -η, -
ο) αυτός που έχει δοθεί, αφιερωθεί σε κάτι: ~ στην υπηρεσία τής δι- 
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καιοσύνης | τής επιστήµης || ~ στην προάσπιση των εθνικών συµφε-
ρόντων | στην Αριστερά 4. ΜΑΘ. τεταγµένη (η) µία από τις δύο ή τις 
τρεις συντεταγµένες, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ένα σηµείο 
στο επίπεδο ή στον χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*τάγ-_/ω, αγν. ετύµου (βλ. κ. ταγός). Παράγ. τακ-τός, τάξις (-η), τάγ-µα, 
ταγ-ή, τακτ-ικός κ.ά. Το ρ. τάσσω | -ττω είναι συνώνυµο τού ρ. τίθηµι, 
αλλά η σηµασία του είναι πιο εξειδικευµένη, αφού εκφράζει την 
έννοια «τοποθετώ εκεί όπου πρέπει, οργανώνω κατάλληλα, 
ταξινοµώ», πράγµα που δικαιολογεί τη χρήση τής λ. και των 
παραγώγων της^ στη διοικητική και στρατιωτική ορολογία]. 

ταστιέρα κ. ταστερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. Ο βραχίονας των 
εγχόρδων οργάνων (πάνω στον οποίο υπάρχουν τα τάστα). [ΕΤΥΜ. 
< τάστο + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. τοστ-ιέρα]. 

τάστο (το) ΜΟΥΣ. καθένα από τα κάθετα µεταλλικά χωρίσµατα που 
σηµειώνουν στον βραχίονα των εγχόρδων οργάνων τα σηµεία στα 
οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα δάχτυλα, για να παραχθούν οι νό-
τες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tasto < ρ. tastare «ψηλαφώ, ψαύω» < µεσν. λατ. tastare, 
από συµφυρµό των λατ. tangere «αγγίζω, ψαύω» και gustare «γεύο-
µαι»]. 

Τ.Α.Τ. (το) Ταµείο Ασφάλισης Τυπογράφων (έχει ενταχθεί τώρα στο 
1.Κ.Α.). 

Τάταρος (ο) [1813] {Τατάρ-ου | -ων, -ους} αυτός που ανήκει σε τουρ-
κόφωνο λαό τής Κ. Ρωσίας, τής Κριµαίας, τού Β. Καυκάσου και τής 
Σιβηρίας. — ταταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Tatar, λ. µογγολικής αρχής, που µάλλον 
σηµαίνει απλώς «άνθρωποι, λαός»]. 

Ταταύλα (τα) συνοικία Ελλήνων (µέχρι το 1923) τής Κωνσταντινού-
πολης στην περιοχή τού Πέρα. — ταταυλιανός, -ή, -ό. 

Τατζικιστάν (το) {άκλ.} (τατζ. Jumhurii Tojikiston = ∆ηµοκρατία τού 
Τατζικιστάν) κράτος τής Κ. Ασίας µε πρωτεύουσα το Ντουσανµπέ, 
επίσηµη γλώσσα την Τατζικική και νόµισµα το ρούβλι Τατζικιστάν. 
— Τατζίκος (ο), Τατζίκα (η), τατζικικός, -ή, -ό, Τατζικικά (τα). [ΕΤΥΜ. 
< τατζ. Tadzhikistan (µε β' συνθ. το περσ. -stan «χώρα, γη»), από το όνοµα 
των ιθαγενών Tadzhik «Τατζίκοι» (< σανσκρ. täjika «Περσικός»), που 
αναφέρεται στην απώτερη περσική καταγωγή τους]. 

Τατίανή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τατιάνα. 
[ΕΤΥΜ θηλ. τού λατ. Tatiânus (ονοµασία ρωµαϊκής πάτριας) < Tatius, 
αγν. ετύµου]. 

τατουάζ (το) {άκλ.} ελλην. δερµατοστιξία 1. η χάραξη τής επιδερµί-
δας µε ειδικά εργαλεία µε µικρά επιφανειακά τρυπήµατα και έκχυση 
ανάλογων ποσοτήτων χρωστικών ουσιών, ώστε να εντυπώνονται 
πάνω στο δέρµα ανεξίτηλα σχέδια, γράµµατα κλπ.: κάνω ~ στο µπρά-
τσο 2. (γενικότ.) η προσωρινή αποτύπωση στο δέρµα σχεδίων, γραµ-
µάτων κ.λπ. 3. (συνεκδ.) το σχέδιο που χαράσσεται ή αποτυπώνεται 
πάνω στην επιδερµίδα: µεγάλο | µικρό | πολύπλοκο | εντυπωσιακό ~. 
Επίσης τατού {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tatouage < p. tatouer < αγγλ. tattoo «δερµατοστιξία», λ. 
τής Πολυνησίας, πβ. γλ. Τόνγκα tatau]. 

τάτσι-µίτσι-κότσι {άκλ.} (οικ.) µόνο στη ΦΡ. είναι | τα έχει κάνει τά-
τσι-µίτσι-κότσι (µε κάποιον) (συνήθ. κακόσ.) για να δηλωθεί ότι κά-
ποιος έχει στενές σχέσεις (µε κάποιον), προκειµένου να εξυπηρετη-
θούν συµφέροντα ή παράνοµες ενέργειες. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως από αλβ. Tatsi (= Τάσος), Mitsi (= Μή-
τσος), Kotsi (= Κώτσος), που αναφερόταν στα µέλη συµµορίας. Απί-
θανη η αναγωγή σε σλαβ. hitimice «γρήγορα»]. 

ταυ (το) {άκλ.} Τ, τ 1. το δέκατο ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφα-
βήτου · 2. εργαλείο για τεχνικές σχεδιάσεις, που µοιάζει µε δύο χά-
ρακες κάθετους µεταξύ τους 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει σχήµα 
απλού ή διπλού τ (Τ): σύνδεση δοκών | σωλήνων ~ || δοκός ~ (µε δια-
τοµή σε ανάλογο σχήµα) (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < αρχ. ταυ < 
εβρ. täw «σηµείο»]. 

Ταΰγετος (ο) {-ου κ. -έτου} η ψηλότερη οροσειρά τής Πελοποννήσου 
στα σύνορα των νοµών Λακωνίας και Μεσσηνίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. Γαΰγετον (τό(, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου ταΰς· µέγας, πολύς (πβ. κ. σανσκρ. taväh «ισχυρός, 
ενεργός»), παρ' ότι η καταληκτική µορφή µάς οδηγεί να υποθέσουµε 
την προελληνική του αρχή]. 

Τ.Α.Υ.Π.Σ. (το) Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος. 
ταυρήσιος, -ια, -to αυτός που σχετίζεται µε ταύρο. 
ταυρί (το) {σπάν. ταυρ-ιού | -ιών) (λαϊκότ.) 1. ο ταύρος (βλ.λ.) 2. (ει-

δικότ.) ο νεαρός, ο µικρός ταύρος 3. (µτφ. για νέο άνθρωπο) πολύ δυ-
νατός: είναι σκέτο ~. [ΕΤΥΜ < *ταυρ-ίον, υποκ. τού αρχ. ταύρος]. 

ταυροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ταυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε ταύρο ή µε κάποια από τις ιδιότητες τού ταύρου. — ταυ-
ροειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ταυροθυσία (η) {ταυροθυσιών} ΛΑΟΓΡ. η τελετουργική θυσία ταύ-
ρου: το έθιµο τής ~. ταυροκαθάψια (τα) {ταυροκαθαψίων} 1. 
αγώνισµα ακροβατικής ταυροµαχίας στη µινωική Κρήτη µε ιερό, 
τελετουργικό χαρακτήρα, κατά το οποίο ο αθλητής έπιανε τα κέρατα 
τού επιτιθέµενου ταύρου και µε δυνατό άλµα εκτινασσόταν πάνω από 
τη ράχη τού ζώου καταλήγοντας ξανά στο έδαφος πίσω από τον 
ταύρο: η τοιχογραφία που παριστάνει ~ στην Κνωσό 2. ταυροµαχική 
εορτή θρησκευτικού χαρακτήρα σε αρκετές αρχαιοελληνικές πόλεις 
(Θεσσαλία, Σµύρνη, Έφεσος κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < ταυροκαθάπτης < ταύρος + καθάπτης < καθάπτω 
«στερεώνω, προσκολλώ» < καθ- (< κατά-) + άπτω/ -οµαι]. 

ταυροκοιτάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ταυροκοίταξα} (εκφραστ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) κοιτάζω µε επιθετικό βλέµµα κατευθείαν µπροστά µου χα-
µηλώνοντας το κεφάλι ♦ 2. (µετβ.) κοιτάζω επιθετικά χαµηλώνοντας 
το κεφάλι. 

ταυροµαχία (η) [µτγν.] {ταυροµαχιών} παραδοσιακό αγωνιστικό θέ-
αµα τής Ισπανίας, τής Πορτογαλίας και τής Λατινικής Αµερικής, 
σκοπός τού οποίου είναι η πάλη µε έναν ταύρο και η τελική κατανί-
κηση ή και θανάτωση του µε σπαθί µε καθορισµένη διαδικασία. — 
ταυροµαχικός, -ή, -ό [1887]. 

ταυροµάχος (ο) [1871] πρόσωπο που αγωνίζεται, κυρ. επαγγελµατι-
κά, σε ταυροµαχίες. 

ταυρόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει τη µορφή ταύρου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταύρος + -µορφος < µορφή]. 

Ταύρος (ο) η µεγαλύτερη σε µήκος οροσειρά τής Μικράς Ασίας στο 
Ν. τµήµα της. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ταύρος, αβεβ. ετύµου, ίσως < σηµιτ. tur «όρος» ή < κελτ. 
tauro «λόφος»]. 

ταύρος (ο) 1. αρσενικό βόδι που δεν έχει ευνουχιστεί, ώστε να είναι 
κατάλληλο για αναπαραγωγή· ΦΡ. (α) (µτφ.) πιάνω τον ταύρο από τα 
κέρατα αντιµετωπίζω δύσκολο ή επικίνδυνο ζήτηµα µε αποφασιστι-
κότητα και χωρίς αµφιταλαντεύσεις ή δισταγµούς (β) χύµηξε | όρ-
µηξε σαν ταύρος κινήθηκε | µπήκε µε µεγάλη βιασύνη και ορµή (γ) 
(µτφ.) ταύρος εν υαλοπωλείω | σε νυαλοπωλείο για κάποιον που 
αντιδρά χωρίς αυτοέλεγχο, που αντιδρά µανιωδώς διαλύοντας τα πά-
ντα γύρω του (δ) σαν ταύρος µαινόµενος σε έξαλλη κατάσταση 2. 
(µτφ.) άνθρωπος µε δυνατή κράση και γεροδεµένο σώµα, άνθρωπος 
που χαίρει άκρας υγείας και ενεργητικότητας · 3. ΑΣΤΡΟΝ. αστερι-
σµός µεταξύ Κριού και ∆ιδύµων, που περιλαµβάνει τον λαµπερό 
αστέρα Λαµπαδία 4. ΑΣΤΡΟΛ. το δεύτερο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, 
που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 20/4-20/5 5. (συνεκδ. στον 
ενικό) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπά-
νω περιόδου: οι ~ θα πρέπει να προσέξουν σήµερα τα επαγγελµατικά 
τους. — (υποκ.) ταυράκι (το), ταύρειος, -α, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ταύρος, που συνδ. µε λατ. taurus (> γαλλ. taureau, ισπ. torro), αρχ. 
σλαβ. turü (> ρωσ. tur), ιρλ. tarb κ. ά. Έχει επισηµανθεί ακόµη η 
οµοιότητα των τ. αυτών µε σηµιτ. λ. για την ίδια σηµ. (λ.χ. εβρ. äör, 
αραµ. tor, ακκαδ. äüru), αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για 
σηµιτ. δάνειο (ή το αντίστροφο) ή αν και οι δύο γλωσσικές 
οικογένειες δανείστηκαν παραλλήλως τη λ. από άγνωστη µέχρι στιγ-
µής πηγή. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. σαν ταύρος εν υαλοπω-
λείω (< αγγλ. like a bull in a china shop), πιάνω τον ταύρο από τα κέ-
ρατα (< αγγλ. take the bull by the horns)]. 

ταύτα αντων. {τούτων} (λόγ.) αυτά· µόνο σε ΦΡ. όπως (α) µετά ταύτα 
ύστερα από αυτά (β) κατά ταύτα σύµφωνα µε αυτά (γ) διά ταύτα ως 
εισαγωγικό απόφασης σε δηµόσιο ή νοµικό έγγραφο (δ) το διό ταύτα 
το συµπέρασµα που προκύπτει στο τέλος τού λόγου ή τής άποψης 
κάποιου (ε) παρά ταύτα παρ' όλα αυτά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ταύτα, ουδ. 
πληθ. τής αντωνυµίας ούτος (βλ.λ.)]. 

ταυτίζω ρ. µετβ. {ταύτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. θεωρώ (κά-
τι/κάποιον) ίδιο ή ισάξιο (µε κάτι/κάποιον): µην ταυτίζεις τον έρωτα 
µε την αγάπη! || πολλοί ταυτίζουν τον συγγραφέα τού έργου µε τον 
Ρήγα Βελεστινλή 2. εξακριβώνω, πιστοποιώ την ταυτότητα ή τη φύ-
ση προσώπου ή πράγµατος: οι ειδικοί δεν έχουν ταυτίσει το χειρό-
γραφο || ταύτισαν το DNA τού παιδιού µε εκείνο τού πατέρα του, που 
αρνιόταν ότι ήταν δικό του το παιδί- (µεσοπαθ. ταυτίζοµαι) 3. είµαι 
απόλυτα σύµφωνος, συµπίπτω απόλυτα (µε κάποιον/κάτι): οι απόψεις 
µας δεν ταυτίζονται- διαφωνούµε σε ορισµένα σηµεία 4. µπαίνω 
εντελώς στη θέση (κάποιου), γίνοµαι ένα (µε αυτόν): έχει ταυτιστεί 
µε το πρόσωπο που υποδύεται στη σκηνή || πολλοί νέοι ταυτίζονται µε 
µουσικά ή κινηµατογραφικά είδωλα 5. υιοθετώ συνειδητά ή ασυ-
νείδητα ορισµένη συµπεριφορά και ρόλους, σκέψεις και γνωρίσµατα 
(κάποιου): το παιδί ταυτίζεται µε τον γονέα τού ίδιου φύλου || οι έφη-
βοι ταυτίζονται εύκολα µε τα είδωλα τής επικαιρότητας 6. ΨΥΧΟΛ. 
αναγνωρίζω (κάτι) ως ξεχωριστό, εξακριβώνοντας την ταυτότητα του 
και διακρίνοντας το από παρόµοια αντικείµενα, πρόσωπα, ερεθίσµα-
τα κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ταυτίζω < αρχ. ταύτό < το αυτό (µε κράση)]. 

ταύτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αξιολόγηση, εκτίµηση 
κάποιου (προσώπου ή πράγµατος) ως ισάξιου ή ίδιου µε άλλο (πρό-
σωπο ή πράγµα): είναι εσφαλµένη η ~ τής ελευθερίας µε την ασυδο-
σία ΣΥΝ. ταυτισµός 2. (στη γραµµατολογία) η απόδειξη τής αυθεντι-
κότητας (έργου), η εξακρίβωση τής προέλευσης, τού δηµιουργού του: 
η ~ ενός χειρογράφου 3. η απόλυτη συµφωνία, σύµπτωση ως προς κά-
τι: στο θέµα αυτό υπάρχει - των εκτιµήσεων όλων των ειδικών || ~ θέ-
σεων | απόψεων || δεν µπορούν να προχωρήσουν, εφόσον δεν υπάρχει 
~ στους στόχους που θέτουν 4. (µτφ. για πρόσ.) ο πλήρης συµµερι-
σµός (εκ µέρους κάποιου) των συναισθηµατικών αντιδράσεων, τού 
τρόπου σκέψης κ.λπ. άλλου προσώπου, ώστε να µπαίνει στη θέση 
του, σαν να ήταν ο ίδιος που αντιδρούσε, σκεφτόταν κ.λπ. µε αυτό 
τον τρόπο: η ~ τού ηθοποιού µε τον ρόλο που υποδύεται || η ~ τού κοι-
νού µε το θύµα τού εγκλήµατος ήταν το κλειδί τής επιτυχίας τής ται-
νίας 5. ΨΥΧΟΛ. η διεργασία µε την οποία το υποκείµενο αφοµοιώνει 
πλευρές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά άλλου υποκειµένου και µε-
ταµορφώνεται πλήρως ή εν µέρει βάσει τού προτύπου που ο άλλος 
προσφέρει: η προσωπικότητα συγκροτείται και διαφοροποιείται µέσω 
µιας σειράς ταυτίσεων. Επίσης ταυ-πσµός (ο) [µτγν.]. 

ταυτο- κ. ταυτό- λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνουν ταυτότητα, 
πλήρη οµοιότητα, ταύτιση ως προς κάτι: ταυτο-προσωπία, ταυτο-γνω-
µία, ταυτο-βουλία, ταυτο-λογία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μτγν. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
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από το αρχ. ταύτό < το αυτό (µε κράση)]. 
ταυτόαιµος, -η, -ο αυτός που έχει το ίδιο αίµα µε κάποιον ή κάποιους άλλους, ο 

εξ αίµατος συγγενής ΣΥΝ. όµαιµος. 
ταυτοβουλία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ταύτιση τής βούλησης δύο ή 

περισσότερων πλευρών, η κοινή θέληση. [ΕΤΥΜ µτγν. < ταύτο- + -βουλία < 
βουλή]. 

ταυτογνωµώ ρ. αµετβ. {ταυτογνωµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω την ίδια 
γνώµη (µε άλλον) ΣΥΝ. οµοφρονώ. — ταυτόγνωµος, -η, -ο [µεσν.], 
ταυτοννωµία (η). 

ταυτογράµµατος, -η, -ο [1888] (ποίηµα, στίχος) στον οποίο εµφανίζεται 
ταυτόγραµµο. 

ταυτόγραµµο (το) {ταυτογράµµ-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. (σε στίχο ή ποίηµα) είδος 
παρήχησης κατά το οποίο οι λέξεις αρχίζουν από το ίδιο γράµµα. 

ταυτολογία (η) {ταυτολογιών} 1. σχήµα λόγου κατά το οποίο επα-
ναλαµβάνονται οι ίδιες έννοιες, νοήµατα µε διαφορετική διατύπωση 2. κάθε 
πρόταση στην οποία το υποκείµενο και το κατηγορούµενο είναι ή δηλώνουν 
την ίδια έννοια, λ.χ. ελευθερία είναι το να είναι κανείς ελεύθερος 3. κάθε 
λογική πρόταση που ισχύει για λόγους τυπικούς καθ' εαυτήν και όχι λόγω 
πιστής απόδοσης τού αντικειµενικού κόσµου. — ταυτολογικός, -ή, -ό, 
ταυτολογικ-ά | -ώς [µεσν] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ταύτολόγος < ταύτο- + 
λόγος]. 

ταυτολόγος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που επαναλαµβάνει τα ίδια, που ταυτολογεί 
ταυτολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ταυτολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιλώ µε 

ταυτολογίες, επαναλαµβάνω τα ίδια µε όµοιες ή παρόµοιες λέξεις. 
ταυτοπάθεια (η) {ταυτοπαθειών} (σπάν.) το να παθαίνει κανείς τα ίδια µε 

άλλον. — ταυτοπαθής, -ής, -ές [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ταύτο- + -πάθεια, από 
το θ. τού παθ. αορ. β' έ-παθ-ον (τού αρχ. πάσχω)]. 

ταυτοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ταύτιση (βλ.λ.) 2. ΒΙΟΛ. 
η αναγνώριση και κατάταξη ενός οργανισµού ή απολιθώµατος βάσει των 
υπαρχόντων συστηµάτων ταξινόµησης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ταύτοποιώ (βλ.λ.). Η 
σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. determination]. 

ταύτοποιώ ρ. µετβ. {ταυτοποιείς... | ταυτοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
ταυτίζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ταύτοποιώ (-έω) «ενεργώ ως εκπρόσωπος - κάνω το ίδιο 
πράγµα» < ταύτό + ποιώ]. 

ταυτοπροσωπία (η) [1803] {ταυτοπροσωπιών} ΓΛΩΣΣ. 1. το συντακτικό 
φαινόµενο (τής αρχαίας Ελληνικής) κατά το οποίο το υποκείµενο τού ρήµατος 
συµπίπτει µε το υποκείµενο τού απαρεµφάτου που εξαρτάται από αυτό (π.χ. 
«βούλοµαι ελθεϊν») ΑΝΤ. ετεροπροσωπία 2. (γενικότ.) το να έχουν δύο ή 
περισσότερες προτάσεις το ίδιο υποκείµενο. 

ταυτοπρόσωπος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (στη σύνταξη) αυτός που παρουσιάζει 
ταυτοπροσωπία. 

ταυτόσηµος, -η, -ο 1. (για λέξεις ή φράσεις) αυτός που εκφράζει το ίδιο 
περιεχόµενο µε άλλον, που έχει την ίδια σηµασία: ~ όροι 2. αυτός που είναι 
ακριβώς ίδιος µε (κάποιον/κάτι άλλο), που δεν διαφοροποιείται σε τίποτε από 
αυτό(ν): οι θέσεις των δύο κοµµάτων είναι ταυτόσηµες στο συγκεκριµένο θέµα 
|| ~ διακοίνωση (από πολλούς πρεσβευτές, µε το ίδιο περιεχόµενο) || ~ 
αντίδραση ΣΥΝ. όµοιος, απαράλλακτος. Επίσης ταυτοσήµαντος, -η, -ο [µεσν.] 
(σηµ. 1). — ταυτοσηµία (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ταυτο- + -σηµος < σήµα]. 

ταυτότητα (η) {ταυτοτήτων} 1. η πλήρης σύµπτωση δύο ή περισσότερων 
πλευρών, η µεγάλη οµοιότητα, ταύτιση ή ισότητα µεταξύ τους: υπήρξε - 
απόψεων | ενδιαφερόντων | θέσεων ΣΥΝ. σύµπτωση, συµφωνία, οµοιότητα · 
2. το σύνολο των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, των γνωρισµάτων που 
καθορίζουν τι είναι κάτι, ποιος είναι κάποιος, που επιτρέπουν την αναγνώριση 
του: δεν έχει εξακριβωθεί η ~ των θυµάτων || η πολιτιστική | εθνική | ιστορική 
µας ~ || η ~ τού νεοελληνικού πολιτισµού ΣΥΝ. φυσιογνωµία 3. (συνεκδ.) το 
επίσηµο δελτίο που εκδίδεται από αρµόδια αρχή (λ.χ. στην αστυνοµία) και 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες µε τις οποίες πιστοποιείται ότι ο κάτοχος του 
είναι πράγµατι αυτός που περιγράφεται ή και εικονίζεται σε αυτό: αστυνοµική 
~ (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, συντοµ. ∆.Α.Τ.) || ~ ασφαλισµένου | 
δηµοσιογράφου | αθλητή 4. βραχιόλι ή µενταγιόν στο οποίο είναι σκαλισµένο 
το όνοµα τού κατόχου του: ασηµένια | χρυσή ~ 5. ΜΑΘ. ισότητα που είναι 
αληθής για όλες τις τιµές των µεταβλητών της- ΦΡ. αρχή τής ταυτότητας 
θεµελιώδης αρχή τής Λογικής, κατά την οποία κάθε πράγµα είναι το ίδιο µε 
τον εαυτό του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ταύτότης, -ητος < ταύτό (βλ. λ. ταυτο-). o µαθ. 
όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. identité, ενώ το δελτίο ταυτότητας αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. carte d'identité]. 

ταυτοφωνία (η) [µεσν.] {ταυτοφωνιών} 1. η επανάληψη ίδιων φθόγγων, 
συλλαβών ή γραµµάτων µε τρόπο κουραστικό, δυσάρεστο 2. η ταυτόχρονη 
εκφορά δύο φθόγγων 3. ΜΟΥΣ. (α) η σύµπτωση στον ίδιο φθόγγο δύο 
µελωδικών γραµµών, οι οποίες κατά τα λοιπά κινούνται ανεξάρτητα η µία προς 
την άλλη (β) η ενορχηστρωτική τεχνική κατά το οποίο δύο όργανα ή δύο φωνές 
παίζουν ταυτόχρονα την ίδια µελωδική γραµµή (µερικές φορές ο όρος 
ταυτοφωνία (ουνισόνο) διατηρείται και όταν τα δύο όργανα παίζουν νότες σε 
απόσταση οκτάβας: η σοπράνο τραγουδά σε ~ µε το φλάουτο || τα κοντραµπάσα 
παίζουν σε ~ µε το κοντραφαγκότο ΣΥΝ. ουνισόνο (ιταλ. unisono). — ταυτο-
φωνώρ. [1819] {-είς...}. ταυτόφωνος, -η, -ο (για ανθρώπους, µουσικά όργανα 
κ.λπ.) αυτός 

που έχει ή παράγει την ίδια φωνή ή τον ίδιο ήχο µε κάποιον/κάτι άλλο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ταυτο- + -φωνος < φωνή]. 

ταυτοχρονισµός (ο) το να συµβαίνει κάτι συγχρόνως µε κάτι άλλο, το να 
διαρκούν το ίδιο χρονικό διάστηµα δύο φαινόµενα. 

ταυτόχρονος, -η, -ο [1840] αυτός που συµβαίνει την ίδια στιγµή ή στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα µε κάτι άλλο: ~ µετάδοση τού αγώνα σε τρεις χώρες ΣΥΝ. 
σύγχρονος.  — ταυτόχρονα | ταυτοχρόνως [1840] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ταυτο- + 
χρόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tauto-chrone]. 

ταυτωνυµία (η) [µεσν.] {ταυτωνυµιών} το να έχει (κάποιος/κάτι) το ίδιο όνοµα 
(µε κάποιον/κάτι άλλο). 

ταφή (η) 1. η απόθεση τού νεκρού στον τάφο του, καθώς και η σχετική τελετή 
ΣΥΝ. ενταφιασµός ΑΝΤ. εκταφή 2. (λόγ.-γενικότ.) το να θάβεται (κάτι): ~ των 
απορριµµάτων ΣΥΝ. θάψιµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ταφ- τού ρ. θάπ-τω (βλ.λ.), µε 
αρχικό θ. *θαφ- και ανο-µοίωση τού πρώτου συµφώνου]. 

ταφικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ταφή: η αρχαιολογία µελετά 
µε µεγάλο ενδιαφέρον τα ~ έθιµα των αρχαίων λαών. 

ταφόπετρα (η) [1888] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η επιτάφια πλάκα στην οποία συνήθ. 
αναγράφεται το όνοµα τού νεκρού ΣΥΝ. ταφόπλακα 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
επιφέρει το οριστικό τέλος µιας υπόθεσης, επισφραγίζει την κατάληξη της. 

ταφόπλακα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η πλάκα που σκεπάζει τον τάφο, επιτάφια 
πλάκα ΣΥΝ. ταφόπετρα. 

τάφος (ο) 1. λάκκος συνήθ. παραλληλόγραµµου σχήµατος, που ανοίγεται στη 
γη ή αντίστοιχος λαξευτός ή κτιστός χώρος, όπου τοποθετείται η σορός, το 
σώµα τού νεκρού: σκεπάζω | ανοίγω τον ~ || παλιός | µεγάλος | οµαδικός | 
χορταριασµένος | οικογενειακός ~ (για τα µέλη µιας οικογένειας) || «άκρα τού - 
σιωπή» (∆. Σολωµός) (η απόλυτη ησυχία) || αγοράζω έναν ~ || κάθε Σάββατο 
πάει στον ~ τού άνδρα της ΣΥΝ. µνήµα, (λαϊκ.) µνηµούρι, (λαϊκ.) λάκκος· ΦΡ. 
(α) ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος (ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος, 
Θουκ. Περικλέους Επιτάφιος Π, 43.3) για τους γενναίους τάφος είναι οποιαδή-
ποτε γη, ο θάνατος τους έχει οικουµενική διάσταση (β) Άγιος | Πανάγιος 
Τάφος βλ. λ. πανάγιος (γ) οµαδικός τάφος βλ. λ. οµαδικός 2. κάθε τόπος στον 
οποίο πεθαίνει ή σκοτώνεται (κάποιος), στον οποίο παραµένει το πτώµα 
(κάποιου): τα ερείπια τής τραγικής πολυκατοικίας έγιναν ο ~ δέκα ατόµων ΦΡ. 
αγρός τάφος βλ. λ. υγρός 3. (κα-ταχρ.) το µνηµείο το οποίο στήνεται προς 
τιµήν νεκρού ή νεκρών: µεγαλοπρεπής ~ ΣΥΝ. µνήµα, µνηµείο, κενοτάφιο 4. 
(συνεκδ.) ο θάνατος: µόνο ο ~ θα τους χωρίσει || στέλνω | πηγαίνω κάποιον 
στον ~ (προκαλώ τον θάνατο κάποιου)· ΦΡ. (α) µέχρι τάφου ώς τον θάνατο (β) 
µε ΤΟ ένα πόδι στον τάφο (ως χαρακτηρισµός) για ανθρώπους πολύ 
άρρωστους ή ηλικιωµένους, που βρίσκονται κοντά στον θάνατο: παρέµενε 
φιλοχρήµατος, κι ας ήταν µε το ένα πόδι στον τάφο 5. (µτφ.) ό,τι σηµατοδοτεί ή 
επιφέρει ένα τέλος, µια απώλεια, η οριστική καταστροφή: ο ~ όλων των 
ανεκπλήρωτων φιλοδοξιών || αυτή η αποκάλυψη ήταν ο ~ τής σχέσης τους 
ΣΥΝ. ταφόπλακα 6. (µτφ.) ο εχέµυθος άνθρωπος: δεν του ξεφεύγει λέξη- είναι 
~ || και για ό,τι είπαµε µείνε ήσυχος- θα είµαι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος, 
πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ταφ- τού ρ. θάπ-τω (βλ.λ.), µε αρχικό θ. *θαφ- και 
ανο-µοίωση τού πρώτου συµφώνου]. 

ταφοφοβία (η) {ταφοφοβιών} ο παθολογικός φόβος κάποιου ότι µπορεί να 
ενταφιαστεί ζωντανός κατά λάθος. 

τάφρος (η) 1. βαθύ χαντάκι που κυρ. περιέβαλλε παλαιότ. κάστρα, οχυρά κ.λπ. 
ΣΥΝ. όρυγµα, χαντάκι 2. ωκεάνια τάφρος στενό, επίµηκες, απότοµο βύθισµα 
τού πυθµένα τού ωκεανού σε πολύ µεγάλο βάθος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ταφ- (για το οποίο βλ. λ. ταφ-ή, τάφ-ος) + κατάλ. -ος, ενώ 
το -ρ- ενδέχεται να αποτελεί µέρος τού θέµατος (πβ. κ. αρµ. damban, 
dambaran «τάφρος»)]. 

ταφταδένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι φτειαγµένος από ταφτά. [ΕΤΥΜ. < 
ταφτάδες (πληθ. τού ταφτάς) + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. µενεξεδ-ένιος]. 

ταφτάς (ο) {ταφτάδες} 1. µεταξωτό ύφασµα από λεπτό νήµα και πυκνή ύφανση 
2. (συνεκδ.) κάθε ρούχο που είναι κατασκευασµένο µε το παραπάνω ύφασµα: 
φορούσε µαύρο ~ ανάλογο µε την περίσταση || η φούστα ήταν ~ 3. έµπλαστρο 
από το παραπάνω ύφασµα (σηµ. ΐ) για περιπτώσεις δερµατικών παθήσεων. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tafta < περσ. taf ta]. 

τάχα επίρρ. 1. (για να δηλωθεί κάτι που δεν ισχύει πραγµατικά) δήθεν, 
υποτίθεται: δικαιολογήθηκε πως ~ ήταν άρρωστος || έταξε πως θα κερνούσε - 
όλο το µαγαζί, αν κέρδιζαν! ΣΥΝ. φαινοµενικά, (αργκό) και καλά· (κυρ. σε 
ερωτηµατικές προτάσεις) 2. µη, µήπως: Ν'αργήσαµε ~; ∆εν βλέπω κανέναν 
γνωστό! ΣΥΝ. µην τυχόν 3. άραγε: θα ξέρει ~ τον δρόµο ή θα χαθεί; || ~ ποιος 
ξέρει την αλήθεια; || ποιος να µας είδε ~; ΦΡ. (α) κάνω τον τάχα | τάχατε κάνω 
τον σπουδαίο, παίρνω ύφος, επιδεικνύοµαι: µέχρι χθες µας παρακαλούσε και 
σήµερα µας κάνει τον τάχατε! (β) τάχα µου-τάχα µου (εµφατ.) δήθεν: µε πήρε 
τηλέφωνο ~ ότι ενδιαφέρεται να δει αν είµαι καλά, ενώ δεν είχε έρθει ούτε µία 
φορά στο νοσοκοµείο µετά το ατύχηµα. Επίσης (λαϊκ.) τάχατε)ς). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
επιρρ. τ. τού επιθ. ταχύς (βλ.λ.) µε κατάλ. -α (πβ. κ. σάφ-α). Το επίρρ. σήµαινε 
αρχικώς «γρήγορα, αµέσως», αργότερα όµως (ιδ. στην αττική πεζογραφία) η λ. 
απέκτησε πιθανολογική σηµ. εξαιτίας και τής σύνδεσης µε το συνώνυµο ίσως. 
Το µεσν. τάχα-τε οφείλεται σε αναλογική επίδρ. των επιρρ. τίποτε, τότε κ.τ.ό.]. 
τάχε; → τάχος 
ταχεία (η) {ταχειών} αµαξοστοιχία που εκτελεί δροµολόγιο στον µικρότερο 

δυνατό χρόνο, µε λίγες στάσεις και µε τη µεγαλύτερη δυνα- 
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τή ταχύτητα ΣΥΝ. εξπρές. 
[ETYM. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ταχύς ως απόδ. τού γαλλ. express 
(βλ. κ. εξπρές)]. 

ταχέως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε ταχύτητα: η υπόθεση θα τακτοποιηθεί ~ εντός 
τής ηµέρας ΣΥΝ. γρήγορα, γοργά ΑΝΤ. αργά, βραδέως 2. σε λίγο χρόνο, 
σύντοµα: τα αποτελέσµατα θα φανούν ~, σε λίγες µέρες! ΣΥΝ. όπου να 'ναι, σε 
λίγο. 

ταχιά επίρρ. (λαϊκ.) 1. σύντοµα, σε λίγο: ~ µπαίνει κι η άνοιξη ΣΥΝ. ταχύ 2. 
γρήγορα · 3. αύριο το πρωί: ~ θ' ανταµώσουµε. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ταχέα 
(πληθ. ουδ. τού επιθ. ταχύς), µε συνίζηση]. 

ταχίνι (το) {ταχινιού | χωρ. πληθ.} πολτός από αλεσµένους καρπούς σουσαµιού. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tahin]. 

ταχινός, -ή, -ό (λαϊκ.-λογότ.) 1. πρωινός 2. ταχινή (η) (α) το πρωί (β) η πρωινή 
δροσιά, η πάχνη. [ΕΤΥΜ. αρχ. ποιητ. τ. τού ταχύς (βλ.λ.)]. 

ταχινόσουπα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} σούπα µε ταχίνι. 
τάχιστος, -η, -ο (λόγ.) πάρα πολύ γρήγορος, ο ταχύτατος. — τάχιστα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. βαθµός τού επιθ. ταχύς]. 
ταχογράφος (ο) µηχάνηµα για τη µέτρηση και καταγραφή τής ταχύτητας µε την 

οποία κινείται µεταφορικό µέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tachograph]. 

ταχόµετρο (το) {ταχοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τής ταχύτητας 
κινούµενου αντικειµένου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tachometer]. 

τάχος (το) {τάχους | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η ταχύτητα· µόνο στη ΦΡ. εν τάχει 
(εν τάχει, Πινδάρ. Νεµ. 5. 35) γρήγορα, µε συντοµία: ανέπτυξε ~ τις θέσεις του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταχύς (βλ.λ.)]. 

ταχταρίζω ρ. µετβ. {ταχτάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) παίζω (ένα µωρό) στην 
αγκαλιά µου, κουνώντας το, για να το ηρεµήσω ή να το κάνω να γελάσει (πβ. 
λ. νανουρίζω). 
[ΕΤΥΜ. < τάχτι (ονοµατοπ. λ.) + παραγ. επίθηµα -ρίζω (πβ. κ. νιαου-ρί-&»)]· 

ταχτάρισµα (το) {ταχταρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το να ταχταρίζει 
κανείς µωρό 2. ζωηρό, εύθυµο, ρυθµικό τραγουδάκι λαϊκής προελεύσεως, το 
οποίο λέει κυρ. η µητέρα, όταν παίζει το µωρό στην αγκαλιά της (πβ. λ. 
νανούρισµα). 

ταχτικός, -ή, -ό → τακτικός 
ταχτοποίηση (η) → τακτοποίηση 
ταχτοποιώ ρ. → τακτοποιώ 
ταχύ (το) (λαϊκ.) 1. το πρωί, η αυγή 2. (ως επίρρ.) (α) γρήγορα ΣΥΝ. ταχιά (β) 

αύριο το πρωί ΣΥΝ. ταχιά. 
ταχύ- κ. ταχύ- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι χα-

ρακτηρίζεται από: 1. ταχύτητα, γρηγοράδα: ταχυ-διανοµή, ταχυ-πιε-στήριο 2. 
ΙΑΤΡ. παθολογική επιτάχυνση: ταχύ-πνοια, ταχυ-καρδία. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. ταχύς (βλ.λ.)]. 

ταχυβολία (η) [1895] {ταχυβολιών} η ιδιότητα τού ταχυβόλου. 
ταχυβόλος, -ος, -ο [1891] 1. (κυρ. για όπλα) αυτός που βάλλει, πυροβολεί µε 

γρήγορες και συχνές βολές 2. ταχυβόλο (το) (παλαιότ.) πολυβόλο όπλο µε 
µεγάλη ταχύτητα βολών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. < ταχύ- + -βόλος < 
βάλλω (πβ. κ. βολή)]. 

ταχύγαµος, -η, -ο [µτγν.] (σπάν.) αυτός που έχει συνάψει γάµο πρόωρα. 
ταχυγλωοσία (η) {ταχυγλωσσιών} ΙΑΤΡ. παθολογική διαταραχή τού ρυθµού 

οµιλίας, κατά την οποία ο λόγος εκφέρεται τόσο γρήγορα, βιαστικά και 
ασυγκράτητα, ώστε να µη γίνεται κατανοητός- αλλιώς βατταρισµός ΣΥΝ. 
ταχυφηµία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. tachylalia]. 

ταχύγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει ευχέρεια λόγου, ο ευφράδης 2. 
αυτός που πάσχει από ταχυγλωσσία ΑΝΤ. βραδύγλωσσος. 

ταχυγραφία (η) [1871] {ταχυγραφιών} 1. η ιδιότητα ή ικανότητα τού 
ταχυγράφου 2. (σπάν.) η στενογραφία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. tachygraphie]. 

ταχυγραφικός, -ή, -ό [1857] αυτός που σχετίζεται µε την ταχυγραφία ή τον 
ταχυγράφο- ΦΡ. ταχυγραφικά σηµεία σύµβολα που αντικαθιστούν ολόκληρες 
λέξεις για ταχύτερη γραφή κειµένου. — ταχυ-γραφικ-a | -ώς επίρρ. 

ταχύ γράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που γράφει γρήγορα 2. (σπάν.) ο 
στενογράφος (βλ.λ.). 

ταχυδακτυλουργία (η) [1872] {ταχυδακτυλουργιών} 1. η τέχνη τού 
ταχυδακτυλουργού 2. (συνεκδ. κυρ. στον πληθ.) (α) τα τεχνάσµατα τού 
ταχυδακτυλουργού (β) (µτφ.) κάθε ενέργεια που στηρίζει την 
αποτελεσµατικότητα της στον εντυπωσιασµό και στην πρόκληση απατηλών 
εντυπώσεων: η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται µε ταχυδακτυλουργίες || άρχισε 
τις ~, για να ξεφύγει! ΣΥΝ. κόλπα. 

ταχυδακτυλουργικός, -ή, -ό [1864] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
ταχυδακτυλουργό: - κόλπο | κίνηση | καπέλο | ραβδί 2. (µτφ.) αυτός που 
γίνεται µε εντυπωσιακή ταχύτητα και επιδεξιότητα ή στηρίζεται σε απατηλές, 
παραπλανητικές εντυπώσεις: µε ~ τρόπο κατάφερε να αναστρέψει το εις βάρος 
του κλίµα, εκτονώνοντας τις εντάσεις. — ταχυδακτυλουργικά /-ώς [1877] 
επίρρ. 

ταχυδακτυλουργός (ο/η) [1874] 1. πρόσωπο που, κυρ. επαγγελµατικά, 
παρουσιάζεται µπροστά σε κοινό και µε ταχύτατες, επιδέξιες κινήσεις ή µε 
διάφορα τεχνάσµατα δηµιουργεί απατηλές οπτικές εντυπώσεις, σαν να 
προκαλεί µε µαγικό τρόπο θαυµαστά, αφύσικα, υπεράνθρωπα φαινόµενα ΣΥΝ. 
µάγος, ζογκλέρ 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε 

δηµιουργεί µε πλαστά ή ανυπόστατα στοιχεία ψεύτικες εντυπώσεις, 
χειριζόµενος µε επιδεξιότητα συγκεκριµένες καταστάσεις: ~ τής πολιτικής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. 
[ΕΤΎΜ. < ταχυ- + δάκτυλος + -ουργός (< έργο), πβ. κ. πρωτ-ουργός, µε-ταλλ-
ουργός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. prestidigitateur]. 

ταχυδίανοµη (η) σύστηµα ταχείας διανοµής επιστολών, εγγράφων, 
αντικειµένων, των οποίων η παράδοση στον παραλήπτη επείγει: το βιβλίο 
αποστέλλεται και µε ~. — ταχυδιανοµέας (ο/η). 

ταχυδροµείο (το) [1833] 1. κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη 
συγκέντρωση, µεταφορά και διανοµή τής αλληλογραφίας, δεµάτων ή 
επιταγών των κατοίκων µιας χώρας έναντι συγκεκριµένου αντιτίµου 
(καθορισµένου τέλους): Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.) || το ~ επιτελεί µε 
µεγάλη καθυστέρηση το έργο του 2. (συνεκδ.) κάθε γραφείο, παράρτηµα τής 
παραπάνω υπηρεσίας, στο οποίο συλλέγονται, ταξινοµούνται και από το οποίο 
αποστέλλονται και διανέµονται γράµµατα, δέµατα, επιταγές, τηλεγραφήµατα 
κ.λπ. και στο οποίο πωλούνται γραµµατόσηµα ή προσφέρονται άλλες 
υπηρεσίες: τα ~ είναι κλειστά τις Κυριακές || έχει ~ στην πλατεία 3. το σύνολο 
των επιστολών, δεµάτων, επιταγών κ.λπ. που διακινούνται µέσω ταχυδροµείου 
(σηµ. 1): δεν έχει ~ από την Αυστραλία λόγω τής απεργίας των εκεί ταχυδροµι-
κών υπαλλήλων 4. κάθε απλή αποστολή ή παραλαβή τέτοιων επιστολών, 
δεµάτων, επιταγών κ.λπ.: το ~ θα έρθει µε το καράβι || το γράµµα που 
περιµένεις θα έρθει µάλλον µε το επόµενο ~. 

ταχυδρόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποστολή αλληλογραφίας, 
δέυ,ατος, επιταγής κ.λπ. µέσω ταχυδροµείου. 

ταχυδροµικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ταχυδροµείο και µε 
τη λειτουργία του: ~ υπάλληλος | διανοµέας | περιστέρι | κατάστηµα | σύστηµα | 
ταµιευτήριο | αποστολή | µεταφορά' ΦΡ. (α) ταχυδροµικό (τέλος) το τέλος που 
καταβάλλει όποιος κάνει χρήση των υπηρεσιών τού ταχυδροµείου, π.χ. 
αποστέλλει δέµα ή επιστολή (β) ταχυδροµική διεύθυνση τα στοιχεία που 
υποχρεωτικά αναγράφονται πάνω σε αντικείµενο που διακινείται µε 
ταχυδροµείο, όπως το όνοµα, η διεύθυνση, η χώρα τού παραλήπτη κ.ά. (γ) 
Ταχυδροµικός Κώδικας (ορθότ. Κωδικός, ενν. αριθµός) (συντοµ. Τ.Κ.) ο 
πενταψήφιος αριθµός που αντιστοιχεί σε ορισµένη πόλη ή περιοχή και 
σηµειώνεται ως στοιχείο τής διεύθυνσης τού παραλήπτη και τού αποστολέα 
(δ) ταχυδροµική θυρίδα (συντοµ. Τ.Θ.) θυρίδα που µπορεί να ενοικιάσει 
κανείς σε ταχυδροµείο, για να παραλαµβάνει από εκεί την αλληλογραφία του 
ΣΥΝ. γραµµατοθυρίδα 2. αυτός που αποστέλλεται, διακινείται µέσω τού 
ταχυδροµείου: ~ επιστολή 3. ταχυδροµικός (ο/η) υπάλληλος ταχυδροµείου: 
απεργούν οι ~ για οικονοµικά αιτήµατα. — ταχυδροµικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. 

ταχυδρόµος (ο/η) [µτγν.] 1. ταχυδροµικός διανοµέας, ταχυδροµικός υπάλληλος 
που κάνει τη διανοµή τού ταχυδροµείου: ο ~ δεν πέρασε σήµερα 2. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε διαβιβάζει ένα µήνυµα, µεταφέρει κάτι σε κάποιον εκ µέρους 
άλλου: ~ τής ειρήνης (διαµεσολαβητής µεταξύ εµπολέµων). 

ταχυδροµώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ταχυδροµείς... | ταχυδρόµη-σα, -θηκα, -µένος} 
στέλνω (κάτι) µε ταχυδροµείο: ~ ένα γράµµα | τηλεγράφηµα | δέµα. 

ταχυ θάνατος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πεθαίνει µε αιφνιδιαστικό τρόπο 2. 
αυτός που δεν ζει πολύ, που η ζωή του είναι σύντοµη ΣΥΝ. βραχύβιος 3. 
αυτός που προκαλεί τον θάνατο γρήγορα ή αιφνιδιαστικά, ο φονικός. 

ταχυθερµοσίφωνας (ο) {ταχυθερµοσιφώνων} ο θερµοσίφωνας που ζεσταίνει 
πολύ γρήγορα το νερό. 

ταχυκαής, -ής, -ές {ταχυκα-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που καίγεται µε ευκολία 
και γρήγορα ΑΝΤ. βραδύκαυστος. — ταχυκαώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 
[ΕΤΥΜ. < ταχυ- + -καής, από το θ. τού αρχ. παθ. αορ. β' ε-κάη-ν (τού ρ. 
καίω)]. 

ταχυκαρδία (η) [1889] {ταχυκαρδιών} ΙΑΤΡ. 1. παθολογική επιτάχυνση τού 
ρυθµού των χτύπων τής καρδιάς πέρα από τους φυσιολογικούς 90 παλµούς 
ανά λεπτό: έχω | µε πιάνει - ΣΥΝ. ταχυπαλµία ΑΝΤ. βραδυκαρδία 2. (συνεκδ.) 
κάθε κρίση επιταχύνσεως των καρδιακών παλµών για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα: έχει συχνές ~. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tachycardie]. 

ταχυκίνητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που κινείται γρήγορα, που κάνει γρήγορες 
κινήσεις ΣΥΝ. ευκίνητος, γοργοκίνητος ΑΝΤ. αργοκίνητος, βραδυκίνητος. 

ταχυµεταφορά (η) η γρήγορη αποστολή δεµάτων, εµπορευµάτων κ.λπ. από έναν 
τόπο σε άλλον: η υπηρεσία ταχυµεταφοράς των ΕΛ.ΤΑ. 

ταχυµετρία (η) {ταχυµετριών} µέθοδος για τον τοπογραφικό προσδιορισµό 
ενός σηµείου µε τη χρήση ταχυµέτρου (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. tachymetry]. 

ταχυµετρικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε την ταχυµετρία, που 
πραγµατοποιείται µε ταχύµετρο: ~ υπολογισµός | προσδιορισµός | µέθοδος. — 
ταχυµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

ταχύµετρο (το) [1894] {ταχυµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο µε το οποίο µετρείται η 
ταχύτητα µε την οποία περιστρέφεται ένας µηχανισµός 2. τοπογραφικό 
όργανο για τον γρήγορο προσδιορισµό αποστάσεων, διευθύνσεων και 
υψοµετρικών διαφορών µεταξύ σηµείων σε σχέση µε το σηµείο τοποθετήσεως 
τού οργάνου, το οποίο και λαµβάνεται ως το σηµείο αναφοράς 3. όργανο µε 
το οποίο µετρείται η ταχύτητα των βληµάτων είτε µέσα στην κάννη τού όπλου 
είτε στον αέρα 4. όργανο µετρήσεως των χιλιοµέτρων που έχει διανύσει ένα 
αυτοκίνητο, καθώς και τής ταχύτητας που αναπτύσσει κάθε στιγµή· αλλιώς 
κοντέρ: τα ~ των αυτοκινήτων είναι βαθµονοµηµένα σε χιλιόµετρα ανά ώρα. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tachymeter]. 
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ταχύνοΐΌ (η) [1835] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η γρήγορη αντίληψη, η πνευµατική 
ικανότητα ταχείας σύγκρισης, σύνδεσης και αξιοποίησης δεδοµένων ΣΥΝ. 
οξύνοια, ευστροφία ANT. βραδύνοια, αµβλύνοια. 

ταχύνους, -ους, -ουν [αρχ.] {ταχύν-οος | -οες, -όων} (λόγ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ταχύνοια, που έχει γρήγορη αντίληψη: ~ συνοµιλητής 
ΣΥΝ. οξύνους, εύστροφος ANT. βραδύνους, αµβλύνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έξυπνος. 

ταχύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {τάχυνα} επιταχύνω (βλ.λ.). — τά-χυνση (η). 
ταχυπαλµία (η) {ταχυπαλµιών} η ταχυκαρδία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Απόδ. τού αγγλ. palpitation]. 
ταχύπηκτος, -η, -ο αυτός που πήζει γρήγορα: ~ τσιµέντο. 
ταχυπιεστήριο (το) [1837] {ταχυπιεστηρί-ου | -ων} µηχανοκίνητο τυπογραφικό 

πιεστήριο, στο οποίο τα τυπογραφικά στοιχεία ή οι πλάκες που πρέπει να 
τυπωθούν στερεώνονται σε περιστρεφόµενο κύλινδρο και εντυπώνονται σε 
ένα συνεχώς περιστρεφόµενο ρολό, κυρ. τυπογραφικού χαρτιού, ώστε η 
εκτύπωση να γίνεται µε µεγάλη ταχύτητα (πβ. λ. πιεστήριο). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Schnellpresse]. 

ταχυπληρωµή (η) η πληρωµή ποσού (π.χ. δόσης στην εφορία, πιστωτικής 
κάρτας κ.ά.) µέσω των ΕΛ.ΤΑ. 

ταχυπλοΐα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η γρήγορη πλεύση, η µεγάλη ταχύτητα 
πλεύσεως. 

ταχύπλοος, -η, -ο (για σκάφη) 1. αυτός που µπορεί να αναπτύξει µεγάλη 
ταχύτητα πλεύσεως 2. ταχύπλοο (το) {ταχυπλόου | -ων} το σκάφος που 
µπορεί να αναπτύξει µεγάλη ταχύτητα- ΦΡ. ταχύπλοο µάχης µικρό πολεµικό 
σκάφος οπλισµένο µε τορπίλες, βαρέα ή αντιαεροπορικά πυροβόλα ή 
κατευθυνόµενα βλήµατα επιφανείας-επιφανείας, το οποίο µπορεί να 
αναπτύξει µεγάλη ταχύτητα πλεύσεως. — ταχυ-πλοώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταχύ- + -πλοος < πλέω]. 

ταχύπνοια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική επιτάχυνση των αναπνευστικών 
κινήσεων ενός ατόµου πέρα από τον αριθµό που θεωρείται φυσιολογικός ανά 
λεπτό µε βάση την ηλικία, το φύλο, την κίνηση, τη σωµατική ή ψυχική 
κατάσταση τού ατόµου, η οποία παρατηρείται σε περιπτώσεις πνευµονικών, 
καρδιακών ή νευρικών παθήσεων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ταχύ- + -πνοια < πνέω]. 

ταχυπτέρυγο (το) {ταχυπτερύγων} το ιπτάµενο δελφίνι (βλ. λ. ιπτάµενος) ΣΥΝ. 
υδροπτέρυγο. 

ταχύρρυθµος, -η, -ο αυτός που ακολουθεί ή αναπτύσσεται σε γρήγορο ή 
εντατικό ρυθµό, αυτός που ολοκληρώνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: ~ 
σεµινάριο | πρόγραµµα | ανάπτυξη | εκπαίδευση || ~ µαθήµατα πληροφορικής | 
τµήµατα ενηλίκων για εκµάθηση γλωσσών, — ταχύρρυθµα επίρρ. 

ταχύς, -εία, -ύ {ταχ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)· ταχύτ-ερος, -ατός κ. 
τάχιστος} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα: -βήµα | ανάρρωση || 
στρατιωτικές δυνάµεις ταχείας επέµβασης || σιδηροδροµική γραµµή | δρόµος - 
κυκλοφορίας ΣΥΝ. γρήγορος, γοργός ANT. αργός, βραδύς 2. αυτός που 
συµβαίνει αιφνιδιαστικά, ξαφνικά: ~ αλλαγή των δεδοµένων ΣΥΝ. ξαφνικός, 
αιφνίδιος 3. αυτός που συµβαίνει µε µεγαλύτερη συχνότητα από το κανονικό: 
~ αναπνοή | σφυγµός 4. ταχεία (η) βλ.λ. 5. ταχύ (το) βλ.λ. — ταχέως επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως, -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θαχ-ύς (µε ανοµοίωση, πβ. κ. συγκρ. θάσσων < *θάχ-j'iuv), 
αγν. ετύµου. ∆εν έχουν τεκµηριωθεί επαρκώς οι προταθείσες συνδέσεις µε λιθ. 
déngti «τρέχω γρήγορα» ή µε τη συνεσταλµ. βαθµ. *t(h)ngh- (τής I.E. ρίζας 
*t(h)engh- «σύρω, τραβώ») και µε σανσκρ. daghnóti «φθάνω»]. 

ταχυσφυγµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική επιτάχυνση τού σφυγµού, 
που αποτελεί εκδήλωση ταχυπαλµίας ANT. βραδυσφυγµία. 

ταχύτητα (η) {ταχυτήτων} 1. ΦΥΣ. το πηλίκο µεταβολής τής µετατόπισης 
κινητού προς τον χρόνο στον οποίο έγινε αυτή η µεταβολή: το αυτοκίνητο 
κινείται µε ~ 90 χιλιοµέτρων την ώρα || η ~ µε την οποία γράφω στη 
γραφοµηχανή || αναπτύσσω ~ (πατάω γκάζι) || ελαττώνω | κόβω ~ || όριο 
ταχύτητας (η µέγιστη ταχύτητα την οποία επιτρέπεται κατά τον νόµο να 
αναπτύξει κινούµενο όχηµα) || η ~ τού ήχου | τού φωτός· ΦΡ. (α) κεκτηµένη 
ταχύτητα βλ. λ. κεκτηµένος (β) µε την ταχύτητα τού φωτός πάρα πολύ 
γρήγορα, αστραπιαία 2. ο γρήγορος ρυθµός τής κίνησης, παραγωγής ή 
εκτέλεσης έργου: αγώνες ταχύτητας 3. (µτφ.) ο ρυθµός ανάπτυξης: η Ευρώπη 
των δύο ταχυτήτων (για τους διαφορετικούς ρυθµούς ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών χωρών) 4. (α) ταχύτητες (οι) σύστηµα µεταδόσεως τής κίνησης 
από τη µηχανή µέσω άξονα ή αλυσίδας, λ.χ. στους τροχούς αυτοκινήτου ή 
ποδηλάτου ή σε έλικα ταχυπλόου: κιβώτιο ταχυτήτων (β) ο µοχλός µε τον 
οποίο γίνεται ο χειρισµός των σχέσεων µεταδόσεως τής κίνησης τού 
οχήµατος: οι ~ είναι δίπλα στο κάθισµα τού οδηγού (γ) κάθε σχέση αυτού τού 
συστήµατος: έχω πρώτη | δεύτερη ~ || αλλάζω | βάζω | βγάζω ~ || αυτόµατη 
αλλαγή ταχυτήτων. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. ταχυτής, -ήτος (< ταχύς), µε αναβιβασµό τού τόνου. Η σηµ. 4 
είναι απόδ. τού γαλλ. vitesse]. ταχυφαγείο (το) το φαστ-φούντ (βλ.λ.): «τα ~ 
έχουν κατακτήσει το στοµάχι µας» (εφηµ.) ΣΥΝ. φαστφουντάδικο, 
ταχυεστιατόριο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fast-food]. ταχυφηµία (η) 
{χωρ. πληθ.} ταχυγλωσσία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
tachyphémie]. ταψί (το) {ταψ-ιού | -ιών} µαγειρικό, σκεύος πλατύ και αβαθές, 
συνήθ. στρογγυλό και µεταλλικό για ψήσιµο στον φούρνο: µεγάλο | µικρό ~· ΦΡ. 
(α) τού ταψιού (για γλυκό) αυτός που ψήνεται σε ταψί (β) (µτφ.) χορεύω 
(κάποιον) στο ταψί | κάνω (κάποιον) να χορέψει στο ταψί 

υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη ταλαιπωρία. — (υποκ.) ταψάκι (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. κέφι. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < τουρκ. tepsi]. 

ταψί - εντάψωσις (τού µπακλαβά)! Στο πλαίσιο τού καθαρισµού, 
κατά τα διδάγµατα τού Κοραή και από υπερβάλλοντα ζήλο, πλά 
στηκαν και ορισµένοι εµφανώς εξεζητηµένοι σχηµατισµοί, δήθεν 
για να εξελληνιστούν τα ξένα (τουρκικά) δάνεια, εντασσόµενοι 
τεχνητά στο σύστηµα τής Ελληνικής. Έτσι πλάστηκε και το εντά- 
ψωσις («η τοποθέτηση σε ταψί»!), για να εξελληνιστεί το ταψί 
(από τουρκ. tepsi). Για τον σχηµατισµό τής λ. εντάψωσις και το 
πνεύµα που οδήγησε σε αυτήν, παρατηρεί ο λεξικογράφος Στέφ. 
Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων..., 1900): «[...] και µή δυσχέ 
ραινε αν ήµπορής, αναγνώστα, διά τον τοιούτον πλουτισµον τής 
'Ελληνικής µας γλώσσης, δν τολµώσιν οί τολµώντες, ώς δήθεν 
συµµορφούµενοι τοις υπό Ξενοφώντος ρηθεισιν εν τη 'Αθηναίων 
πολιτεία, κεφ. 8: 'Αθηναίοι χρώνται φωνή κεκραµένη εξ απάντων 
τών Ελλήνων και βαρβάρων». → κέφι 

ταώς (ο) {ταώ | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το παγώνι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ., δάνειο 
ασιατ. προελ., αφού και το ίδιο το παγώνι εισήχθη στην Ελλάδα από την Ινδία 
µέσω των Περσών. Παράλληλο δάνειο θεωρείται και το αντίστοιχο λατ. pävo, 
-önis, αλλά η µορφολογική δοµή των δύο λ. δεν έχει µέχρι τώρα οδηγήσει σε 
ασφαλείς υποθέσεις σχετικά µε την αρχική ινδ. λ. (πβ. κ. γλ. Ταµίλ toghai)]. 

τ ε αρχαίος συµπλεκτικός σύνδεσµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. qe) < IE. *kwe 
(εγκλιτ. µόριο), πβ. λατ. -que, σανσκρ. -ca, γοτθ. -h, αρµ. -k' κ.ά. ∆εν υπάρχει 
ετυµολ. σχέση µε το µόριο των τό-τε, πό-τε, δ-τε (βλ.λ.), όπου το -τε δεν 
ανάγεται σε χειλούπε-ρωικό φθόγγο. Απαντά, ωστόσο, ως β' συνθ. στα 
διαζευκτικά µόρια εί-τε, µή-τε, ού-τε, καθώς και στον σύνδεσµο ώσ-τε]. 

Τ.Ε. (η) Τράπεζα Ελλάδος. 
τ.έ. συντοµ.· τουτέστιν. 
Τ.Ε.Α.Α. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών. 
Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατών ∆οµικών και 

Ξυλουργικών Εργασιών. 
Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Ζ. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Εστια-τορίων-

Ζαχαροπλαστείων. 
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών 

Καταστηµάτων. 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρ-

µακευτικών Εργασιών. 
Τ.Ε.Β.Ε. (το) Ταµείο (Ασφαλίσεως) Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας. 
Τ.Ε.∆.Κ. (η) Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
Τ.Ε.∆.Κ.Α. (η) Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής. 
Τ.Ε.Ε. (το) 1. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 2. Τεχνικό Επαγγελµατικό 

Εκπαιδευτήριο. 
τέζα επίρρ. {άκλ.} (καθηµ.-σκωπτ.) 1. σε πλήρη ακινησία: έπεσε ~ από την 

κούραση || είναι ~ στο κρεβάτι από γρίπη 2. νεκρός: µένω ~ (πεθαίνω) || 
τ'άκουσε κι έπεσε ~ από την καρδιά του || ψεκάστε και ~ τα κουνούπια! 3. (ως 
επίθ.) (α) απόλυτα τεντωµένος, εντελώς άκαµπτος: το σχοινί είναι ~ (β) 
εντελώς γεµάτος: η βαλίτσα είναι ~, δεν χωράει τίποτα παραπάνω ΣΥΝ. 
τεζαριστός. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tesa «ένταση - τέντωµα», θηλ. τού teso < λατ. tensus, µτχ^. τ. 
τού ρ. tendere «τείνω, τεντώνω, εντείνω»]. 

τεζάκι κ. τεζάχ1 κ. τεζιάκι (το) {τεζακ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πάγκος µαγαζιού για 
την έκθεση προϊόντων, διακοσµητικών αντικειµένων ή για τη διευκόλυνση 
των εργασιών (π.χ. τού ζυγίσµατος, τής πληρωµής κ.λπ.) ή απλό γραφείο µε 
συρτάρια, στα οποία τοποθετούνται οι εισπράξεις: ο πατέρας κάθεται στο ~ κι 
ο γυιος εξυπηρετεί τους πελάτες τού µαγαζιού. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tezgâh «συνεργείο» < περσ. dastagâh «εργαστήριο -πάγκος 
εργαλείων ή εκθέσεως»]. 

τεζαριστός, -ή, -ό αυτός που είναι εντελώς τεντωµένος ή ασφυκτικά γεµάτος, 
ώστε να µη λυγίζει. — τεζαριστά επίρρ. 

τεζάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τεζάρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) τεντώνω ή γεµίζω 
(κάτι): ~ τη βαλίτσα | το σχοινί- ΦΡ. τα τεζάρω πεθαίνω ♦ (αµετβ.) 2. µένω 
ακίνητος, άκαµπτος: έχει τεζάρει πάνω στο κρεβάτι και δεν κουνιέται 3. (µτφ.) 
εξαντλούµαι, καταρρέω σωµατικά, βιολογικά: αν συνεχίσει να κουράζεται 
τόσο, στο τέλος θα τεζάρει ΣΥΝ. πεθαίνω, λιποθυµώ. — τεζάρισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tesare «τεντώνω, διατείνω» < teso (βλ. κ. 
τέζα)]. 

τεθειµένος, -η, -ο → θέτω 
τέθηκα ρ.→θέτω 
τεθλασµένος, -η, -ο (λόγ.) (γραµµή) που αποτελείται από ευθύγραµµα τµήµατα 

διαφορετικών ευθειών ΦΡ. διά τής τεθλασµένης διά τής πλαγίας οδού, µε 
πλάγιο τρόπο, συνήθ. µε αθέµιτα ή ανορθόδοξα µέσα: αφού είδε ότι δεν 
πετυχαίνει τίποτα διά τής ευθείας οδού, το επεχείρησε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. θλώ (-άω) «σπάζω» (βλ. λ. θλάση)]. 

τεθλιµµένος, -η, -ο (λόγ.-ειρων. συνήθ. για πρόσ.) αυτός που αισθάνεται θλίψη, 
που εκδηλώνει βαθιά λύπη: µαζεύτηκαν όλοι οι ~ συγγενείς για το άνοιγµα τής 
διαθήκης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. θλίβω]. 

τέθριππο (το) {τεθρίππ-ου | -ων) (στην αρχαιότητα) άρµα που έσερναν τέσσερα 
άλογα και µε το οποίο συµµετείχαν σε αρµατοδροµίες, εορταστικές ποµπές 
κ.λπ. 



τεθωρακισµένος 1747 τεκµηρίωση 
 

[ETYM. < αρχ. τέθριππον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τέθριππος < τε-τρ(α)- 
(βλ. λ. τετράδα) + ίππος, ενώ το -θ- οφείλεται στη δασύτητα τού β' συνθ.]. 

τεθωρακισµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει θωράκιση από ειδική προστατευτική 
επένδυση, η οποία τον καθιστά σχετικώς απρόσβλητο από βλήµα, χτύπηµα: ~ 
όχηµα µεταφοράς προσωπικού ΣΥΝ. θωρακισµένος 2. τεθωρακισµένο (το) (α) 
κάθε όχηµα µε τέτοια θωράκιση (β) άρµα µάχης µε θωράκιση όπως η 
παραπάνω: ελαφρό ~ 3. ΣΤΡΑΤ. Τεθωρακισµένα (τα) (συντοµ. ΤΘ) το 
στρατιωτικό Όπλο που χρησιµοποιεί άρµατα µάχης και οχήµατα µε την 
παραπάνω θωράκιση (βλ. κ. τανκς): υπηρέτησε στα ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. θωρακίζω. Το τεθωρακισµένο όχηµα 
αποτελεί απόδ. τού αγγλ. armoured vehicle]. 

T.E.I, (τα) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 
τεϊλορισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η επιστηµονική οργάνωση, η ορθολογική οργάνωση 

εργασίας ή παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αµερικανού µηχανικού F. Taylor (1856-1915)]. 

τεινεσµός (ο) επώδυνη τάνυση λόγω ερεθισµού ή σπασµού ενός σφιγκτήρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. και τεχν. όρ., < τείνω + παραγ. επίθηµα -εσµός, πιθ. 
κατ' αναλογίαν προς το αρχ. πιεσµός (είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι δύο λ. 
πρωτοαπαντούν στον Ιπποκράτη)]. 

τείνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (έτεινα, τάθηκα, τεταµένος} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. 
τεντώνω: ~ τη χορδή τού τόξου 2. απλώνω προς τα εµπρός, προτάσσω: ~ την 
κεφαλή | το χέρι ΣΥΝ. προτείνω, προβάλλω- ΦΡ. τείνω χείρα βοηθείας βλ. λ. 
χειρ ♦ (αµετβ.) 3. στοχεύω σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αποσκοπώ: οι 
ενέργειες του τείνουν στην εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης ΣΥΝ. κατατείνω 
4. έχω την τάση ή την κλίση προς (κάτι): τείνει κυρίως προς τις θετικές 
επιστήµες || ~ προς την αντιλογία | την αµφισβήτηση || ~ να απορρίπτω | να 
ξεχνώ || ~ να πιστέψω ότι είχε δίκιο ΣΥΝ. ρέπω (+προς) 5. (η µτχ. τεταµένος, -
η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *τ]έν-}ω (µε αντέκταση) < I.E. *ten- «τεντώνω, εκτείνω», πβ. 
σανσκρ. tanöti, λατ. ten-d-ere (µε οδοντ. παρέκταση), γαλλ. tendre, ισπ. 
tender, γερµ. dehnen, αλβ. ndënj «διατείνω, τεντώνω (τις χορδές)» κ.ά. 
Οµόρρ. τανύ-ω, τέν-ων (-οντάς), ά-τεν-ής, τόν-ος, τά-σις (-η), τέ-ταν-ος, τειν-
εσµός κ.ά.]. 

τεϊόδεντρο (το) [1896] {τεϊοδέντρ-ου | -ων} αειθαλές φυτό, ιθαγενές τής ΝΑ. 
Ασίας, που καλλιεργείται για τα φύλλα και τους οφθαλµούς από τους οποίους 
παρασκευάζεται το τσάι· ευδοκιµεί σε υγρά κλίµατα, όξινα εδάφη και η 
συγκοµιδή του γίνεται µε το χέρι. 

τεϊοδόχη (η) [1890] {τεϊοδοχών} (λόγ.) η τσαγιέρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τέιον + -δόχη < δέχοµαι, πβ. κ. τεφρο-δόχη]. 

τέΐον (το) [1859] {τε'ί'ου | χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. το τσάι, τα φύλλα τού 
τεϊοδέντρου αποξηραµµένα και τριµµένα 2. (συνεκδ.) το αφέψηµα που 
παρασκευάζεται από τα παραπάνω φύλλα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. thé < 
µαλαϊκ. teh < διαλεκτ. κινεζ. t'e (πβ. κινεζ. châ). Βλ. κ. τσάι]. 

τεϊοποσία (η) [1897] {τεϊοποσιών} (λόγ.-σπάν.) το να πίνει κανείς τσάι. 
τεϊοποτείο (το) [1897] (λόγ.-σπάν.) κατάστηµα στο οποίο σερβίρεται τσάι ΣΥΝ. 

τσαγιερία. 
τεϊοπότης (ο) [1897] {τεϊοποτών} (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που του αρέσει το 

τσάι, που πίνει συχνά τσάι. 
Τεψεσίας (ο) ΜΥΘΟΛ. Θηβαίος µάντης στον οποίο ο ∆ίας έδωσε το χάρισµα τής 

προφητείας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο ερµηνευτής των σηµείων», < *Τερεσ-ίας (µε 
µετρική έκταση τού πρώτου -ε- για την αποφυγή των αλλεπάλληλων βραχειών 
συλλαβών) < θ. τερεσ- (ιων.) | τερασ- τού ουσ. τέρας (γεν. *τέρασ-ος > τέρα-ος 
και αργότερα τέρατ-ος). Βλ. τέρας, τεράστιος]. 

τειχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τείχισ-α, -τηκα, -µένος) οχυρώνω (λ.χ. µια πόλη) µε 
τείχος: τείχισαν την Αθήνα µαζί µε τον Πειραιά ΣΥΝ. περιτειχίζω. 

τειχιο (το) ΑΡΧΙΤ. φέρον στοιχείο από µπετόν ή πέτρα, τού οποίου η µία 
διάσταση (µήκος) είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την άλλη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τειχίονκ τείχος], 

τείχιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η οχύρωση µε τείχος, καθώς 
και (συνεκδ.) το ίδιο το οχύρωµα ΣΥΝ. τείχισµα, τείχος, οχύ-ρωµα. 

τείχισµα (το) [αρχ.] {τειχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το τείχος, κυρ. ως οχύρωµα. 
τειχοδοµία (η) {τειχοδοµιών} η κατασκευή τείχους µε συγκεκριµένο τρόπο. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < τειχοδόµος < τείχος + -δόµος (< αρχ. δέµω «χτίζω, κα-
τασκευάζω», βλ. λ. δοµή)]. 

τειχοµαχία (η) [αρχ.] {τειχοµαχιών} 1. µάχη σώµα µε σώµα πάνω στα τείχη ή 
γύρω από αυτά 2. η δωδέκατη ραψωδία (Μ) τής Ιλιάδας. 

τειχοποιια (η) [µτγν.] (τειχοποιιών) η ανέγερση τείχους, οχυρώµατος. — 
τε^οποΐΌς (ο) [αρχ.]. 

τείχος (το) {τείχ-ους | -η, -ών} 1. ψηλό οχυρωµατικό κτίσµα, που περιβάλλει 
συνήθ. µια πόλη ή εκτείνεται κατά µήκος των συνόρων για αµυντικούς 
λόγους- ΦΡ. (α) Μακρά Τείχη (τά µακρά τείχη, θουκ. 2. 13) (στην αρχαιότητα) 
τα τείχη που ένωναν την πόλη τής Αθήνας µε τον Πειραιά και το Φάληρο (5ος 
αι. π.Χ.) (β) Σινικό Τείχος | Μέγα τείχος βλ. λ. σινικός (γ) τείχος των θρήνων 
| των δακρύων ιερός τόπος των Ισραηλιτών, τµήµα τού δυτικού τείχους τού 
ναού τού Σολοµώ-ντος, ο οποίος αποτελεί τόπο προσευχής (δ) τείχος τού 
Βερολίνου | τού αίσχους ή Τείχος διαχωριστικό τείχος (µήκους 45 
χιλιοµέτρων, ενισχυµένο µε συρµατόπλεγµα και φρουρούµενο αυστηρά), που 
µε 

ψήφισµα τής Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης τής τότε Α. Γερµανίας (12 Αυγούστου 
1961) υψώθηκε µεταξύ τού δυτικού και τού ανατολικού τµήµατος τού 
Βερολίνου, εµποδίζοντας τις ελεύθερες µεταφορές και τη συγκοινωνία µεταξύ 
των δύο πλευρών κατεδαφίστηκε τον Νοέµβριο τού 1989, πριν από την 
επανένωση τής Γερµανίας (1990): η πτώση τού Τείχους || δέκα χρόνια από την 
πτώση τού Τείχους 2. (µτφ.) ό,τι οριοθετεί την έκταση ενός συνόλου, την 
ευρύτητα µιας οµάδας, µιας έννοιας κλπ.: τα ~ τού ελληνισµού- ΦΡ. (α) εντός 
των τειχών στο πλαίσιο µιας οµάδας, οργάνωσης κ.λπ.: κύριο µέληµα του είναι 
η ενίσχυση τής ενότητας ~ τού κόµµατος (β) οι εκτός των τειχών όσοι δεν είναι 
µέλη µιας οµάδας, οργάνωσης κ.λπ.: δεν έχει απήχηση στους εκτός των τειχών, 
δεν µπορεί να φέρει νέους ψηφοφόρους 3. (µτφ.) οτιδήποτε υπάρχει ως 
εµπόδιο, φραγµός µεταξύ ατόµων, πλευρών κ.λπ.: ~ σιωπής | αδιαφορίας | 
ασυνεννοησίας || συχνά η κοινωνία η ίδια χτίζει τείχη αποµονώνοντας µέλη της 
ΣΥΝ. φραγµός, εµπόδιο 4. (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε τοποθετείται ή 
στέκεται (κάπου) προστατευτικά: σχηµάτισαν γύρω του ένα -, για να τον 
προφυλάξουν από τους φανατικούς που επιχειρούσαν να τον χτυπήσουν || το 
αµυντικό ~ των παικτών µιας οµάδας σχηµατίζεται κατά την εκτέλεση φάουλ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τείχος < *θεϊχ-ος (µε προληπτ. ανοµοίωση) < I.E. *dheigh- 
«πλάθω (µε πηλό), χτίζω», πβ. σανσκρ. dehi «τείχος, φράγµα», αβεστ. pairi-
daëza «κήπος» (βλ. κ. παράδεισος), λατ. fi-n-g-ere «πλάθω, κατασκευάζω» 
(µε έρρινο ένθηµα, πβ. κ. γαλλ. feindre «προσποιούµαι, υποκρίνοµαι», ισπ. 
fingir), figura «µορφή, φιγούρα», γοτθ. daigs «άργιλος, ζύµη», αρχ. γερµ. teig 
(> γερµ. Teig), αρχ. αγγλ. däg (> αγγλ. dough) κ.ά. Οµόρρ. τοΓχ-ος, αρχ. 
θιγγάνω «αγγίζω» (βλ. λ. θίγω) κ.ά. Το τείχος των θρήνων αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. Wailing Wall]. 

τεκές κ. ντεκές (ο) {τεκέδες} 1. ισλαµικό µοναστήρι, ασκητήριο για δερβίσηδες 
· 2. καταγώγιο όπου γίνεται χρήση ναρκωτικών ή συχνάζουν χασικλήδες ΣΥΝ. 
χασικλήδικο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tekke]. 

τεκίλα (η) {χωρ. πληθ.} µεξικάνικο οινοπνευµατώδες ποτό, συνήθ. άχρωµο, µε 
υψηλή περιεκτικότητα οινοπνεύµατος (40-50%). [ΕΤΥΜ. < ισπ. tequila, από 
την οµώνυµη κωµόπολη τού Μεξικού, που είναι κέντρο παραγωγής τού 
ποτού]. 

τεκµαίροµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) ♦ 1. 
(µετβ.) συµπεραίνω: από πού τεκµαίρεσθε ότι αυτός ευθύνεται; ♦ 2. (αµετβ.) 
(συχνά τριτοπρόσ. τεκµαίρεται | τεκµαίρονται) εξάγεται ως συµπέρασµα µε 
βάση την επεξεργασία των δεδοµένων, αποδεικνύεται: πώς ~ το άλλοθι του | η 
πιστότητα τού εγγράφου; || δεν ~ η συνεννόηση των δραστών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ETYM. αρχ. < τέκµαρ, -ος «σηµείο, σύµπτωµα, ισχυρή 
απόδειξη» < *τέκ- (µε επίθηµα -mr-) < I.E. *kwek- «βλέπω, δείχνω, φαίνοµαι», 
πβ. σανσκρ. câksate «βλέπω», αβεστ. caiman- «µάτι», περσ. ca5m, αρχ. σλαβ. 
kazQ «δείχνω, υπενθυµίζω» κ.ά. Παράγ. τεκ-µαρ-τός, τέκ-µαρ-σις, τεκ-µτ)ρ-
ιο(ν) κ.ά.]. 

τεκµαρτός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που µπορεί να προκύψει ως συµπέρασµα µε 
βάση ορισµένα δεδοµένα, που υπολογίζεται, προσδιορίζεται µε βάση γενικά 
στοιχεία: ~ εισόδηµα (που προσδιορίζεται από ορισµένα τεκµήρια) || ~ ενοίκιο 
(το ενοίκιο που θεωρητικά καταβάλ-λει κάποιος για ιδιοκατοίκηση µε βάση 
συγκεκριµένα στοιχεία) || ~ δαπάνη ΑΝΤ. βεβαιωµένος, αποδεδειγµένος, 
πιστοποιηµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τεκµαίροµαι (βλ.λ.)]. 

τεκµήριο (το) {τεκµηρί-ου | -ων} 1. οποιοδήποτε στοιχείο ή γεγονός µπορεί να 
αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, στο οποίο µπορεί να βασιστεί κανείς για τη 
συναγωγή συµπερασµάτων: το παιδικό του ύφος δεν αποτελεί ~ αθωότητας- 
ΦΡ. κατά τεκµήριο όπως αποδεικνύεται από τα δεδοµένα: είναι ένας - 
αξιόπιστος µάρτυρας || είναι ~ το καλύτερο µοντέλο 2. ΝΟΜ. (α) συµπέρασµα 
που συνάγεται µε βάση τους κανόνες τής τυπικής λογικής σχετικά µε ένα 
άγνωστο περιστατικό από ένα γνωστό: νόµιµα ~ (που δεσµεύουν τον δικαστή 
ή του επιτρέπουν τη συναγωγή συγκεκριµένου συµπεράσµατος) || δικαστικά ~ 
(που στηρίζονται µόνο στη δικαστική κρίση) || αµάχητο | µαχητό - (β) 
τεκµήριο συναποβιώσεως βλ. λ. συναποβίωση 3. ΟΙΚΟΝ. κάθε στοιχείο στο 
οποίο βασίζεται ο προσδιορισµός τεκµαρτού εισοδήµατος, κυρ. για τον 
υπολογισµό τής φορολογίας κάποιου, όπως είναι λ.χ. το ύψος τού ενοικίου, ο 
αριθµός των ιδιοκτησιών του, οι δαπάνες τής διαβίωσης του κ.λπ.: τεκµήρια 
διαβίωσης (σκάφος, ενοίκια κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. τεκµήριον, από το θ. τού 
αορ. τεκµήρ-ασθαι τού ρ. τεκµαίροµαι (βλ.λ.)]. 

τεκµηριώνω ρ. µετβ. {τεκµηρίω-σα, -θηκα, -µένος} αποδεικνύω (κάτι) µε 
τεκµήρια, στηρίζω την εγκυρότητα συµπεράσµατος µε αποδεικτικά στοιχεία: 
~ τη θέση µου | τους ισχυρισµούς µου µε επιχειρήµατα || τεκµηριωµένη πρόταση 
| άποψη ΣΥΝ. συµπεραίνω, αποδεικνύω, στηρίζω (πβ. αντικειµενικά κριτήρια). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τεκµηριώ (-όω) < τεκµήριον (βλ.λ.)]. 

τεκµηρίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. απόδειξη ή στήριξη τής 
εγκυρότητας συµπεράσµατος µε αποδεικτικά στοιχεία: θα χρειαστεί χρόνος 
και έρευνα για την ~ µιας τέτοιας θέσης || τα επιχειρήµατα του δεν αρκούσαν για 
την - τού συµπεράσµατος του 2. (συνεκδ.) το σύνολο των αποδεικτικών 
στοιχείων, µε τα οποία κάποιος κατοχυρώνει άποψη ή συµπέρασµα, τα 
τεκµήρια: πλήρης | διεξοδική | πειστική | αναλυτική | µακρά | σύντοµη ~ ΣΥΝ. 
πειστήριο 3. ΠΛΗΡΟΦ. οργανωµένη και λεπτοµερής συγκέντρωση των 
στοιχείων που αφορούν στον σχεδιασµό και στην κατασκευή έργου ή 
προγράµµατος Η/Υ- χρησιµεύει ως οδηγός χρήσεως αλλά και ως ιστορικό αρ-
χείο αναφοράς: η υπηρεσία τεκµηρίωσης ενός οργανισµού. — τεκ-µηριωτικός, 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τεκµηρίωσις < αρχ. τεκµηριώ (-όω). Η σηµ. 3 αποτελεί 
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απόδ. τού αγγλ. documentation]. 
τεκνατζού (η) {τεκνατζούδες} (αργκό) γυναίκα µε σεξουαλική προτίµηση σε 

ωραίους άνδρες νεαρής ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. < τεκνό (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τζού, θηλ. τού επιθήµατος -τζής 
(πβ. κ. χωρατα-τζού, πλακα-τζού)]. 

τεκνό (το) (αργκό) ωραίο νεαρό πρόσωπο, που προκαλεί ερωτικό πόθο. 
[ΕΤΥΜ < τέκνο, µε καταβιβασµό τού τόνου, από ιδίωµα περιθωριακών 
οµάδων]. 

τέκνο (το) (λόγ.) 1. το παιδί, ο άνθρωπος ως προς τη σχέση του µε τους 
φυσικούς ή θετούς γονείς του: θετό | γνήσιο ~ || πνευµατισµό ~ (αυτός που έχει 
βαπτιστεί, ανατραφεί ή επηρεαστεί πνευµατικά από κάποιον δάσκαλο) ΣΥΝ. 
γόνος, γυιος | κόρη· ΦΡ. αµαρτία | γονέων παι-δεύουσι τέκνα βλ. λ. αµαρτία 2. 
(σε περιφράσεις) ο άνθρωπος ως προς τη σχέση του µε τον τόπο καταγωγής 
του: ~ τής Αχαίας | τής Ελλάδας ΣΥΝ. γέννηµα 3. (ως φιλική προσφώνηση ή 
σκωπτ.) παιδί (µου)!: πλησίασε ~! (από ιερωµένο σε λαϊκό)· ΦΡ. και au, τέκνον 
Βρούτε; βλ. λ. Βρούτος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τέκνον, από το θ. τού αορ. β' ε-τεκ-ον τού ρ. τίκτω (βλ.λ.) µε 
επίθηµα -νον. Το θ. τεκ·- ανάγεται σε I.E. *tek- «γεννώ - µαρτυρώ» και συνδ. 
πιθ. µε σανσκρ. tâk-man- «παιδί, απόγονος», αρχ. γερµ. degan, αρχ. σκανδ. 
pegn «πολεµιστής - υπηρέτης - νεαρός άνδρας» κ.ά.]. 

τέκνο (η) {άκλ.} ηλεκτρονική, χορευτική µουσική µε µονότονο, έντονο ρυθµό, 
που προέκυψε από την ψυχεδελική µουσική τού '60. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. techno, 
συγκεκοµµ. τ. τού technology (πβ. κ. τεχνολογία)]. 

τεκνογονία (η) {τεκνογονιών} η γέννηση παιδιού ΣΥΝ. τεκνοποιία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τεκνογόνος < τέκνον + γόνος]. 

τεκνοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η γέννηση παιδιού: 
πολλά σύγχρονα ζευγάρια έχουν πρόβληµα τεκνοποίησης. Επίσης τεκνοποιία 
[αρχ.]. — τεκνοποιητικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

τεκνοποιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {τεκνοποιείς... | τεκνοποίησα} γεννώ παιδί: για 
όσους δεν µπορούν να τεκνοποιήσουν εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι 
τεχνητής γονιµοποίησης. 

τεκταίνεται, τεκταίνονται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
συµβαίνει, προκύπτει κατόπιν µεθοδεύσεως, βάσει σχεδίου: ήταν ενήµερος των 
όσων τεκταίνονταν στα παρασκήνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τεκταίνοµαι < τέκτων, -όνος (βλ.λ.)]. 

τεκταινόµενα (τα) {τεκταινοµένων} σειρά γεγονότων ή ενεργειών που 
συγκροτούν τον χαρακτήρα ή καθορίζουν την τελική έκβαση µιας κατάστασης 
(η οποία είναι συνήθ. δυσάρεστη): οι νέοι παρατηρούν τα ~ τής πολιτικής 
σκηνής και απογοητεύονται || παρακολουθεί τα ~ µε αγωνία. 
[ΕΤΥΜ Πληθ. ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. τεκταίνοµαι «κατασκευάζω (ως 
ξυλουργός) - µηχανεύοµαι» (< τέκτων, βλ.λ.)]. 

τεκτονας (ο) {τεκτόνων} µέλος µασονικής οργάνωσης, τεκτονικής στοάς ΣΥΝ. 
µασόνος. Επίσης (λόγ.) τέκτων {τέκτονος}. [ΕΤΥΜ < αρχ. τέκτων, -όνος 
«ξυλουργός» < *teks-on- (µε απόδ. τού *ks-ως -κτ-, βλ. λ. χτίζω) < I.E. *teks- 
«πλέκω, εργάζοµαι ως ξυλουργός, συνδέω», πβ. σανσκρ. tâksan «ξυλουργός», 
αρχ. ιρλ. tâl «αξίνα» (< *tô ks-lo-), αρχ. γερµ. dehsa «τσεκούρι, πέλεκυς», 
ίσως και λατ. texere «πλέκω - χτίζω» κ.ά. Βλ. κ. τέχνη. Για τη σηµ. «µασόνος» 
βλ. λ. µασόνος]. 

τεκτονική (η) ΓΕΩΛ. 1. Ο κλάδος που µελετά τις παραµορφώσεις τού στερεού 
φλοιού τής γης και τις δυνάµεις που τις προκαλούν 2. τεκτονική πλακών η 
θεωρία κατά την οποία η λιθόσφαιρα αποτελείται από δώδεκα τµήµατα-
πλάκες, οι οποίες αλληλοσυγκρούονται διαρκώς, µε αποτέλεσµα την 
πρόκληση ηφαιστειακής και σεισµικής δραστηριότητας τής Γης, τη 
δηµιουργία ορέων, ωκεανών και τη µετατόπιση ηπείρων. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
αγγλ. (Plate) Tectonics < αρχ. τεκτονικός]. 

τεκτονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τους τέκτο-νες ή µε τον 
τεκτονισµό: ~ συντεχνίες | αδελφότητες | σύµβολα (β) τεκτονική στοά (ί) η 
βασική οργανωτική µονάδα τού τεκτονισµού (ii) τα µέλη αυτής τής 
οργανωτικής µονάδας, αδελφότητας (vii) ο τόπος στον οποίο 
συγκεντρώνονται και πραγµατοποιούν τις τελετές τους τα µέλη τέτοιας 
οργάνωσης 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τεχνίτη κατασκευών, κυρ. 
ξυλουργό (β) τεκτονικός πήχης βλ. λ. πήχης · 3. ΓΕΩΛ. (α) αυτός που 
αναφέρεται στην τεκτονική ή µελετάται από αυτό τον επιστηµονικό κλάδο: ~ 
παραµόρφωση || ~ πλάκα (λιθοσφαιρι-κή πλάκα) (β) τεκτονικός σεισµός ο 
σεισµός που προκαλείται κατά τη βίαιη διάρρηξη πετρωµάτων και την τριβή 
από την ολίσθηση των επιφανειών τους. 

τεκτονισµός (ο) [1892] η µασονία (βλ.λ.). 
Τ.Ε.Λ. (το) Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο. 
Τελ Αβίβ (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι τού ∆. Ισραήλ. [ΕΤΥΜ. < 

εβρ. Tel Aviv «λόφος τής άνοιξης»]. 
τελάλης (ο) → ντελάλης 
τελαµωνας (ο) 1. η φυσιγγιοθήκη 2. δερµάτινο ή υφασµάτινο λουρί, από το 

οποίο κρεµούσαν στον ώµο όπλο, σπαθί ή τύµπανα. Επίσης τελαµώνα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τελαµών, -ώνος, αρχική σηµ. «αυτός που µεταφέρει, που 
σηκώνει», µε παραγ. επίθηµα -µων)πβ. κ. χει-µών, κλαυθ-µών). Το θ. τελα- < 
δισύλλ. ρίζα *telä- «ζυγίζω, σηκώνω» (βλ. λ. τάλαντο, ταλανίζω)]. 

τελάρο (το) 1. πρόχειρο κιβώτιο από κοµµάτια ξύλου ή από πλαστικό για τη 
µεταφορά φρούτων, λαχανικών, ψαριών κ.λπ. ΣΥΝ. καφάσι 2. (συνεκδ.) το 
περιεχόµενο ενός τέτοιου κιβωτίου: αγόρασε δύο - 

ντοµάτες 3. πλαίσιο συνήθ. στρογγυλού σχήµατος για το τέντωµα τού 
υφάσµατος κατά το κέντηµα ή παραλληλόγραµµο για το τέντωµα τού 
µουσαµά στη ζωγραφική 4. (γενικότ.) κάθε πλαίσιο, ανεξαρτήτως υλικού ή 
σχήµατος, που τοποθετείται προστατευτικά ή για να στερεώσει (κάτι): ~ τής 
πόρτας | τού παραθύρου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. telaro (συνήθ. τ. telaio) «αργαλειός, 
πλαίσιο, σκελετός» < µεσν. λατ. têlârium, υποκ. τού λατ. tela «αργαλειός, 
ύφασµα» < *teks-lä (< ρ. texere «υφαίνω, πλέκω»)]. 

τελατίνι (το) {τελατιν-ιού | -ιών} δέρµα µοσχαριού ειδικά κατεργασµένο- ΦΡ. 
(λαϊκ. εκφραστ.) κάνω κάποιον τελατίνι (i) δέρνω (κάποιον) πολύ σκληρά (ii) 
φέρνω (κάποιον) σε πολύ δύσκολη θέση. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. telâtin]. 

τελεία (η) {τελειών} 1. το σηµείο στίξεως ).) που χρησιµοποιείται για να 
δηλώσει το τέλος περιόδου λόγου· ΦΡ. (α) άνω τελεία (■) το σηµείο στίξεως 
που δηλώνει παύση λόγου µεγαλύτερη τού κόµµατος και µικρότερη τής 
τελείας και που χωρίζει µια περίοδο λόγου σε ηµιπεριό-δους (β) άνω και κάτω 
τελεία (:) το σηµείο στίξεως που δηλώνει ότι µετά από αυτό ακολουθεί κάτι 
που εξηγεί ή αναλύει αυτό που προηγείται ΣΥΝ. δίστιγµο· (µτφ.) (γ) βάζω 
τελεία (σε κάτι) βάζω οριστικό τέλος (σε κάτι): έβαλε τελεία σε αυτή τη σχέση | 
σε αυτή τη φάση τής ζωής του (δ) τελεία και παύλα για περιπτώσεις που ο τόνος 
τού οµιλητή είναι κατηγορηµατικός, για κάτι που επιβάλλεται ως οριστικό και 
αµετάκλητο, που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις: ~! Θα γίνει αυτό που σου είπα! 2. 
το παραπάνω σηµείο που χρησιµοποιείται στις χρονολογίες αντί για την 
κάθετη γραµµή ή την µικρή ενωτική παύλα δηλώνοντας τακτικό αριθµητικό 
(π.χ. 15.3.1995, αντί 15/3/1995 ή 15-3-1995) 3. (γενικότ.) οποιοδήποτε σηµάδι 
µοιάζει µε µικρή βούλλα: γέµισε το φύλλο τού τετραδίου µε κόκκινες ~ 4. (στη 
βυζαντινή µουσική) σηµείο τής παρασηµαντικής, ένα από τα δεκατέσσερα 
εκφωνη-τικά σηµεία που χρησιµοποιούν στη µουσική απαγγελία τού Ευαγ-
γελίου και τού Αποστόλου· γράφεται µε κόκκινο µελάνι και έχει σχήµα 
παραπλήσιο µε τού σταυρού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγικά, εντελώς, επιτατικός, 
-ία. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. τέλειος (βλ.λ.), που αποσπάστηκε 
από τη φρ. τελεία στιγµή]. 

τέλεια επίρρ. 1. µε τέλειο τρόπο: ζωγραφίζει ~ 2. θαυµάσια, υπέροχα: στην 
εκδροµή περάσαµε ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελείως. 

τελειοθηρία (η) {χωρ. πληθ.} η επιδίωξη τής τέλειας µορφής ή επίδοσης, τού 
τέλειου αποτελέσµατος ΣΥΝ. τελειοµανία. — τελεΐΌθή-ρας (ο), 
τελειοθηρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < τέλειος + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. κ. χρυσο-θήρας, προι-κο-
θήρας]. 

τελειοµανής, -ής, -ές {τελειοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει τη µανία να 
επιζητεί διαρκώς το τέλειο, που δεν µπορεί να ανεχθεί ατέλεια ή λάθος σε όσα 
κάνει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < τέλειος + -µανής, από το θ. τού 
αρχ. παθ. αορ. β' έ-µάν-ην (τού ρ. µαίνοµαι), απόδ. τού αγγλ. perfectionist]. 

τελειοµανία (η) {χωρ. πληθ.} η διαρκής επιδίωξη τής τελειότητας, η µανία τής 
διόρθωσης κάθε ατέλειας ή λάθους: η ~ που έχει λειτουργεί εις βάρος του· 
κατατρώγεται µε λεπτοµέρειες και υποφέρει χωρίς λόγο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. perfectionism]. 

τελειοποίηση (η) [1821] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η βελτίωση ή 
ολοκλήρωση (ενός πράγµατος), ώστε να είναι τέλειο ή να παράγει τέλειο 
αποτέλεσµα: η ~ τής εκτέλεσης ενός κοµµατιού. 

τελειοποιήσιµος, -η, -ο [1857] αυτός που µπορεί να τελειοποιηθεί, που 
επιδέχεται βελτίωση. 

τελειοποιώ ρ. µετβ. [µεσν.] {τελειοποιείς... | τελειοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κάνω (κάτι) τέλειο, δίνω (σε κάτι) την πιο ολοκληρωµένη, άρτια 
µορφή: είχε τελειοποιήσει την τεχνική της σε τέτοιο βαθµό, ώστε και σήµερα να 
θεωρείται αξεπέραστη 2. (καταχρ.) βελτιώνω, κάνω (κάτι) καλύτερο: ~ τα 
Γαλλικά | τη φυσική µου κατάσταση. 

τέλειος, -α, -ο 1. αυτός που δεν έχει λάθη ή ελλείψεις, που βρίσκεται στην 
πλέον άρτια, εξελιγµένη µορφή του: ~ εκτέλεση µιας χορογραφίας || ~ ραφή || ~ 
συνεργασία ΣΥΝ. άψογος, άρτιος, πλήρης, ολοκληρωµένος, (λόγ.) εντελής 
ANT. ατελής 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που, για τον καθένα προσωπικά, εκφράζει 
ή αποτελεί ιδεώδες, πρότυπο: ~ φίλος | εραστής || ~ αναλογίες σώµατος 3. 
αυτός που έχει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά, ώστε να του αναγνωρίζεται 
µια ιδιότητα· ολοκληρωµένος: µεγάλωσε πια, έγινε ~ γυναίκα || ~ χαζοµπαµπάς 
| απατεώνας 4. τέλειο(ν) (το) η τελειότητα (βλ.λ.): αναζητεί το ~ 5. τελεία (η) 
βλ.λ. · 6. ΜΑθ. (α) τέλειος αριθµός ο αριθµός τού οποίου το άθροισµα των 
διαιρετών, εκτός τού ιδίου, ισούται µε τον αριθµό αυτόν, λ.χ. ο 6, γιατί 1 + 2 + 
3 = 6 (β) τέλειο σύνολο το σύνολο που αποτελείται µόνον από τα οριακά του 
σηµεία (γ) τέλειο τετράγωνο κάθε αριθµός που αναλύεται ως γινόµενο δύο 
ίσων παραγόντων 7. ΧΗΜ. τέλεια καύση καύση που δεν αφήνει υπολείµµατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που οδηγεί στην εκπλήρωση τού σκοπού», < 
*τέλεσ-_/ο-ς < θ. τελεσ- (τού ουσ. τέλος, τέλους < *τέλεσ-ος) + επίθηµα -jo-. 
Βλ. κ. τέλος]. 

τελειότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία λαθών, ατελειών η τέλεια 
κατάσταση: σωµατική | ψυχική | ηθική | πνευµατική ~ || σηµασία δεν έχει ίσως 
τόσο η - όσο ο αγώνας προς αυτήν ΣΥΝ. εντέλεια, πληρότητα ANT. ατέλεια. 

τελειόφοιτος, -η, -ο [1866] αυτός που βρίσκεται στο τελευταίο έτος των 
σπουδών του: χορός τελειοφοίτων (πβ. λ. απόφοιτος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφοιτος. 

τελείωµα [αρχ.] κ. τελείωµα (το) {τελειώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η 
ολοκλήρωση (ενός πράγµατος), ώστε να είναι τελειωµένο: το - τής 



τελειωµός 1749 τελετουργία 
 

οµιλίας ANT. έναρξη, αρχή· ΦΡ. καλά τελειώµατα (συνήθ. ως ευχή) 
καλή κατάληξη, καλό αποτέλεσµα: άντε και ~ στην προσπάθεια σου 
2. (συνεκδ.) το σηµείο στο οποίο τελειώνει κάτι: το ~ τής κουρτίνας | 
τού ρούχου || περίτεχνο | προσεγµένο ~ 3. (µτφ.) η εξάντληση, η στα-
διακή ανάλωση αποθεµάτων: το πετρέλαιο είναι στο ~, ίσα-ίσα για 
σήµερα φτάνει. 

τελειωµός (ο) η λήξη, η ολοκλήρωση ή το τέλος µιας διαδικασίας, 
ενός πράγµατος ΣΥΝ. τελείωµα, συµπλήρωση, αποπεράτωση, τέρµα· 
ΦΡ. (κάτι) δεν έχει τελειωµό (ι) (κάτι) δεν τελειώνει ποτέ: τα βάσανα 
του δεν έχουν τελειωµό || «σαν να χαν ποτέ τελειωµό τα πάθη κι οι 
καηµοί τού κόσµου» (Α. Παπαδιαµάντης) (ii) δεν µπορεί να τελειώσει 
(κάτι); είναι τόση η δουλειά, που ούτε αύριο δεν έχουµε τελειωµό. 

τελειώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τέλειωσα κ. (λόγ.) τελείω-σα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. οδηγώ (κάτι) στο τέλος, στην ολοκλήρωση: ~ τις σπουδές | 
το παιχνίδι | την προσπάθεια µου || δεν πρόλαβα να τελειώσω τη 
φράση µου ΣΥΝ. περατώνω, ολοκληρώνω ANT. αρχίζω 2. ξοδεύω (κάτι) 
µέχρι τέλους, καταναλώνω (κάτι) ολόκληρο, χωρίς να αφήνω υπό-
λειµµα του: ~ το φαγητό | το κρασί µου ΣΥΝ. σώνω, εξαντλώ 3. δια-
γράφω ή απολύω (κάποιον): «η ∆.Ο.Ε. τελείωσε επτά µέλη της» 
(εφηµ.) ♦ (αµετβ.) 4. φθάνω στο τέλος, στην ολοκλήρωση ή παύω πλέ-
ον να υπάρχω: θα τελειώσει κι αυτή η δοκιµασία || τελείωσε ο αγώνας 
| η εκποµπή | η γιορτή || κάτι τελειώνει οριστικά || Πάνε πια αυτά που 
ήξερες! Τελειώσανε! ΣΥΝ. λήγω, περατώνοµαι, ολοκληρώνοµαι- ΦΡ. 
τέλειωσαν τα αστεία | τα ψέµατα για περιπτώσεις στις οποίες κάτι 
θεωρείται πλέον οριστικό: ~" από 'δώ και πέρα θα κάνεις αυτό που 
σου λέω || -" από αύριο επιστρέφουµε στη δουλειά 5. ξοδεύοµαι, 
εξαντλούµαι: τελείωσαν τα λεφτά | τα περιθώρια χρόνου | οι αντοχές 
(κάποιου) || τέλειωσε η µπίρα ΣΥΝ. σώνοµαι, καταναλώνοµαι 6. (µτφ.) 
εξαντλούµαι σωµατικά ή ψυχικά, καταρρέω ως οργανισµός ή 
πεθαίνω: ~ από τους πόνους | απ' τον πυρετό || µε τελείωσες! ΣΥΝ. 
αποκάµνω, χάνοµαι 7. φθάνω στο κατώτατο σηµείο, παύω να υπάρχω 
µε συγκεκριµένη ιδιότητα, δεν έχω µέλλον σε κάτι: αν µαθευτεί τι 
έχουν κάνει, έχουν τελειώσει ως υπάλληλοι τής εταιρείας || πρέπει να 
προλάβουµε τους ανταγωνιστές µας, γιατί αλλιώς τελειώσαµε! 8. 
(καθηµ.) φθάνω σε οργασµό 9. (η µτχ. τελειωµένος, -η, -ο) αυτός που 
δεν πρόκειται να εξελιχθεί άλλο, που έχει ολοκληρωθεί: αυτή η σχέση 
δεν έχει µέλλον είναι ~ υπόθεση || αν δεν δω ~ δουλειά, δεν πληρώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, ολοκληρώνω, πεθαίνω, τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τελειώ (-όω) «καθιστώ κάτι τέλειο - συµπληρώνω, ολοκληρώνω» < 
τέλειος]. 

τελείως επίρρ. [αρχ.] εντελώς, πλήρως: είναι ~ τρελός || τα έχει ~ χα-
µένα ΣΥΝ. ολότερα, καθ' ολοκληρίαν. 

τελείως - τέλεια. Οι δύο λέξεις διαφέρουν, κατά κανόνα, στη ση-
µασία τους. Το τελείως σηµαίνει «εντελώς, πλήρως, καθ' ολοκλη-
ρίαν»: Είναι τελείως ανίκανος να αντιµετωπίσει την κατάσταση -
Λεν έχει γίνει τελείως καλά από τη γρίπη που την ταλαιπωρεί δέκα 
µέρες τώρα. Το τέλεια σηµαίνει κυρίως «µε τέλειο τρόπο, θαυ-
µάσια, εξαίρετα»: Το κατάστηµα ήταν τέλεια διακοσµηµένο. Σε 
χρήσεις όπως: Περάσαµε τέλεια στην εκδροµή - Είναι τέλεια ορ-
γανωµένο νοσοκοµείο, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει και τα πιο 
δύσκολα περιστατικά, το τέλεια µπορεί να έχει και τις δύο ση-
µασίες. 

τελείωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η κατάκτηση 
τής µεγαλύτερης δυνατής βελτίωσης, το να επιδιώκει ή να πετυχαίνει 
κανείς την τελειότητα: η ηθική ~ τού ανθρώπου 2. η τελειοποίηση 
(ενός πράγµατος), η ολοκλήρωση του, ώστε να φθάσει στην πλήρη, 
τέλεια µορφή του: - ενός έργου | µιας αποστολής ΣΥΝ. ολοκλήρωση, 
περάτωση 3. ΕΚΚΛΗΣ. η παρούσα (µέσα σε µια ζωή πνευµατικής προ-
σπάθειας) καθώς και η µελλοντική (κατά την κρίση) τελειοποίηση 
τού ανθρώπου και τού κόσµου: η ψυχή τού ανθρώπου ακολουθεί µια 
σταδιακή πορεία, καθώς προχωρεί από την ατέλεια στην ~ 4. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) οι οπτικές διορθώσεις και παρεκκλίσεις 
από την ευθεία ή τον ψυχρό κανόνα στην αρχαία ελληνική αρχιτε-
κτονική. 

τελειωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που επιφέρει το τέλος, που πε-
ρατώνει (κάτι): η κατάληψη τής ζωτικής αυτής περιοχής ήταν το ~ 
χτύπηµα για την ήδη συρρικνωµένη αυτοκρατορία 2. αυτός που έχει 
οριστικό χαρακτήρα, που δεν αλλάζει περαιτέρω: ~ απάντηση | δια-
τύπωση || η ~ θέση κάποιου σε ένα ζήτηµα ΣΥΝ. οριστικός ANT. προ-
σωρινός, παροδικός, εφήµερος. — τελειωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

τελεµές (ο) {τελεµέδες} 1. παραδοσιακό, µαλακό, λευκό τυρί από 
πρόβειο, κατσικήσιο ή αγελαδινό γάλα ή από την ανάµειξη τους 2. 
ως µειωτ. χαρακτηρισµός για πρόσωπο. [ΕΤΎΜ < τουρκ. teleme < 
deleme]. 

Τέλενδος (η) {Τελένδου} νησί των ∆ωδεκανήσων απέναντι από τις 
∆. ακτές τής Καλύµνου. [ΕΤΥΜ. αρχ. αγν. ετύµου, προελλην. 
τοπωνύµιο]. 

τέλεξ (το) {άκλ.} 1. διεθνές σύστηµα τηλεγραφικής µετάδοσης γρα-
πτών µηνυµάτων µέσω µιας µηχανής στην οποία πληκτρολογούνται, 
τού τηλεγράφου και τής µηχανής που τα τυπώνει ΣΥΝ. τηλέτυπο 2. η 
µηχανή που µεταδίδει γραπτά µηνύµατα µε τον παραπάνω τρόπο 3. 
(συνεκδ.) το µεταδιδόµενο µήνυµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. telex, ακρωνύµιο των λ. tele(printer) «τηλέτυπος» και 
ex(change) «ανταλλαγή»]. 

τελεολογία [1861] κ. τελολογία (η) {τελεολογιών} 1.η αντίληψη ότι 
τα πάντα στον κόσµο διέπονται από έναν σκοπό (συνήθ. προκα-
θορισµένο από ένα υπέρτατο ον, τον Θεό), προς την εκπλήρωση τού 
οποίου τείνουν 2. ΦΙΛΟΣ, η µελέτη των ανθρώπινων σκοπών. 

[ΕΤΥΜ < τελεο- (< αρχ. τέλος, -εος | -ους) + -λογία (< λόγος), ελληνο-
γενής ξέν. όρ., < αγγλ. teleology]. 

τελεολογικός, -ή, -ό [1812] κ. τελολογικός 1. αυτός που σχετίζεται µε 
την τελεολογία: ~ σκέψη | κριτήριο (που βασίζεται στην παραδοχή 
ότι υπάρχει σκοπός) 2. ΦΙΛΟΣ, τελεολογική απόδειξη η άποψη κατά 
την οποία η τάξη που επικρατεί στο σύµπαν αποδεικνύει την ύπαρξη 
Θεού, ο οποίος την καθορίζει. — τελεολογικ-ά | -ώς [1864] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. teleological]. 

τέλεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η πραγµατοποίηση, το να 
γίνεται, να συντελείται ή να εκπληρώνεται (κάτι): η ~ του καθήκο-
ντος | τού εγκλήµατος | ενός µυστηρίου (εκκλησιαστικού) | των αγώ-
νων | πολιτικού γάµου ΣΥΝ. εκτέλεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. τέλεσις < αρχ. τελώ (-έω)]. 

τελεσιγραφικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που γίνεται ή διατυπώνεται µε 
τελεσίγραφο 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από απόλυτο 
και απαιτητικό ύφος: ~ αξίωση. — τελεσιγραφικ-ά | -ώς [1897] 
επίρρ. 

τελεσίγραφο (το) [1889] {τελεσιγράφ-ου | -ων} 1. διπλωµατικό έγ-
γραφο µε το οποίο µία πλευρά θέτει σε άλλη ορισµένο χρονικό περι-
θώριο, για να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες, προειδοποιώντας 
ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρµόσει εξαναγκαστικά µέτρα ή 
θα κηρύξει πόλεµο εναντίον της: ~ παράδοσης άνευ όρων || το 1940 ο 
πρεσβευτής τής Ιταλίας επέδωσε ~ στον Έλληνα πρωθυπουργό 2. 
(µτφ.) κάθε απαίτηση ή προειδοποίηση που απευθύνεται µε απόλυτο 
και απαιτητικό ύφος (προς κάποιον). 
[ΕΤΥΜ < τελεσι- (< τελώ) + -γράφο < γράφω, απόδ. τού νεολατ. 
ultimatum]. 

τελεσιδικία (η) [1833] {τελεσιδικιών} 1. το να µη µπορεί να προ-
σβληθεί η οριστική απόφαση (πρωτόδικη) δικαστηρίου µε τα τακτικά 
ένδικα µέσα (µε την ανακοπή ερηµοδικίας και την έφεση) 2. η ιδιό-
τητα τού τελεσιδίκου. 

τελεσίδικος, -η, -ο [1833] 1. (κυρ. για δικαστικές αποφάσεις) αυτός 
που έχει οριστικό χαρακτήρα, που δεν προσβάλλεται µε τα τακτικά 
ένδικα µέσα 2. τελεσίδικο(ν) (το) η τελεσιδικία. — τελεσίδικα | τε-
λεσιδίκως [1863] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < θ. τελεσι- (< τελώ) + -δικός < δίκη, απόδ. τού γαλλ. jugé en 
dernière instance]. 

τελεσινέ (το) {άκλ.} η τηλεκινηµατογραφία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
telecine (µε γαλλ. τονισµό(, ελληνογενές ξέν. σύνθετο, < tele (< τηλε-) 
+ -cine (βλ. λ. σινεµά)]. 

τελεσιουργός, -ός, -ό (λόγ.) τελεσφόρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. τελεσι- (< τελώ) + -ουργός (< έργον)]. 

τελεστή pio (το) [αρχ.] {τελεστηρί-ου | -ων} (στην αρχαιότητα) τόπος 
όπου τελούνται µυστήρια. 

τελεστής (ο), τελέστρια (η) {τελεστριών} (σηµ. 3) 1. ΜΑΘ.-ΦΥΣ. η 
απεικόνιση ή ο µετασχηµατισµός µεταξύ δύο συνόλων | χώρων: θεω-
ρία τελεστών 2. (στη Λογική) σύµβολο µε τη βοήθεια τού οποίου σχη-
µατίζονται καινούργιες προτάσεις από µία ή περισσότερες δοθείσες 
προτάσεις (ορίσµατα)· αλλιώς προτασιακός σύνδεσµος · 3. (στην 
αρχαιότητα) το πρόσωπο που τελούσε µυστήριο ή µυούσε κάποιον 
σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τελώ (·έω). o επιστηµ. όρος (σηµ. 1) αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. operator]. 

τελεστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που συµβάλλει στην τέλεση, στο να 
συντελείται κάτι: ~ λειτουργίες. 

τελεσφόρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η επιτυ-
χής ολοκλήρωση µιας προσπάθειας, η εκπλήρωση ενός σκοπού ΣΥΝ. 
ευόδωση, επιτυχία 2. η αποτελεσµατικότητα. 

τελεσφόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που οδηγεί σε επιτυχή έκβαση, που 
φέρνει αποτέλεσµα: ~ φάρµακο | µέσο | µεθόδευση ΣΥΝ. αποτελε-
σµατικός, δραστικός, καρποφόρος, τελεσιουργός ANT. ατελέσφορος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τελεσ- (< τέλος, βλ.λ.) + -φόρος < φέρω]. 

τελεσφορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {τελεσφορείς... | τελεσφόρησα} (λόγ.) 
οδηγούµαι σε επιθυµητό αποτέλεσµα, επιτυγχάνω αίσια έκβαση, εί-
µαι αποτελεσµατικός: εύχοµαι να τελεσφορήσουν όλες σου οι προ-
σπάθειες ΣΥΝ. ευοδούµαι. 

τελετάρχης (ο) {τελεταρχών} αυτός που είναι υπεύθυνος για τη 
διοργάνωση τελετής. [ΕΤΥΜ αρχ. < τελετή + -άρχης < άρχω]. 

τελετέξτ (το) {άκλ.} τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία παρέχει 
πληροφορίες (ειδήσεις, δροµολόγια συγκοινωνιών, χρήσιµα τηλέφω-
να, χρηµατιστηριακές εξελίξεις κ.ά.) υπό µορφήν έντυπων σελίδων, 
που προβάλλονται ταξινοµηµένες στην οθόνη τής τηλεόρασης και µε 
τις οποίες διεπιδρά ο τηλεθεατής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. teletext < tele- (< αρχ. τηλε «µακριά») + text «κείµενο» 
(< λατ. textus)]. 

τελετή (η) 1. εκδήλωση µε επίσηµο συνήθως χαρακτήρα, που περι-
λαµβάνει σειρά από τυποποιηµένες συµβολικές ενέργειες 2. (ειδικότ.) 
η ιεροτελεστία, το συγκεκριµένο τυπικό, µε το οποίο συµβολικά εκ-
φράζεται η λατρεία προς τον Θεό, όπως η τέλεση ιερής ακολουθίας: 
~ τής βαπτίσεως ΣΥΝ. ιερουργία 3. η ίδια η γιορτή: λαµπρή | πρόχει-
ρη | επίσηµη | σεµνή ~|| ο πρόεδρος δεν παρέστη στην ~ || ~ τής ορ-
κωµοσίας | αφής τής ολυµπιακής φλόγας || αίθουσα τελετών. — 
(υποκ.) τελετούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µύηση, εορτή συνοδευόµενη από µυστη-
ριακά έθιµα», < θ. τελε- (τού ρ. τελώ, -έω) + παραγ. επίθηµα -τή (πβ. 
γένος - γενετή)]. 

τελετουργία (η) {τελετουργιών} 1.ΕΚΚΛΗΣ. η τέλεση των εκκλησια-
στικών ακολουθιών ή τελετών ΣΥΝ. ιερουργία, ιεροτελεστία, ιερο- 
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πραξία 2. (στην κοινωνική ανθρωπολογία) ιδιωτική ή δηµόσια πράξη, 
που ακολουθεί ορισµένο τυπικό και έχει έντονα µαγικό και θρη-
σκευτικό χαρακτήρα 3. ΒΙΟΛ. η τυποποιηµένη συµπεριφορά ενός ζωι-
κού οργανισµού ως απόκριση σε υποκινητή (βλ.λ.): ~ τής σύζευξης | 
αναπαραγωγής 4. (µτφ.) κάθε σειρά πράξεων που γίνεται µε µεγάλη 
προσοχή, ακρίβεια και προσήλωση σε συγκεκριµένο τυπικό: η ~ τού 
κυριακ-άτικ-ου γεύµατος τής οικογένειας. ΙΕΤΥΜ. µτγν. < τελετουργός < 
τελετή + -ουργός (< έργον)}. τελετουργικός, -ή, -ό [1868] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τελετουργία: ~ τυπικύ | σκεύος | µάσκα | δρώµενο | χορός 
| κίνηση | σειρά 2. (α) τελετουργική (η) ο θεολογικός κλάδος που 
ασχολείται µε τις εκκλησιαστικές ιερές τελετές (β) τελετουργικό (το) 
σύνολο αυστηρά και παραδοσιακά κωδικοποιηµένων πράξεων, λόγων 
και συνήθ. λατρευτικών αντικειµένων, που συνδέεται στενά µε 
συγκεκριµένη πίστη: µιµητικό | θετικό (για καθαγιασµό, ανανέωση) | 
αρνητικό (για κάτι που απαγορεύεται) | Ουσιαστικό ~ 3. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και προσήλωση σε ορισµένους 
τύπους: µε αργές - κινήσεις άρχισε να εκτελεί τη συνταγή. — 
τελετουργικ-ά | -ώς επίρρ. τελετουργώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{τελετουργείς... | τελετούργησα} 1. (για ιερείς) κάνω τελετή ΣΥΝ. 
ιερουργώ 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) ακολουθώντας συγκεκριµένη σειρά 
ενεργειών, ενεργώ µε τελετουργικό τρόπο. τελευταία επίρρ.· κατά το 
πρόσφατο παρελθόν, το αµέσως προηγούµενο διάστηµα ώς και τη 
στιγµή που µιλάµε: δεν τον έχω δει ~, θα λείπει ταξίδι- ΦΡ. τώρα 
τελευταία | τον τελευταίο καιρό στο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή 
αυτή και λίγο καιρό πριν: ~ δεν αισθάνοµαι καλά- πρέπει να πάω στον 
γιατρό ΣΥΝ. πρόσφατα. Επίσης τελευταίως [αρχ.]. τελευταίος, -α, -ο 1. 
αυτός που βρίσκεται στο τέλος, που ακολουθεί έπειτα από όλα τα 
άλλα στοιχεία ή µέρη µιας σειράς: η ~ µέρα των εξετάσεων || η ~ πόρτα 
στον διάδροµο || η ~ διαγωνιζοµένη || ο ~ γόνος µιας αριστοκρατικής 
οικογένειας ΣΥΝ. έσχατος, ύστατος ANT. πρώτος- ΦΡ. (α) (ευφηµ.) 
τελευταία κατοικία ο τάφος: πλήθος φίλων και συγγενών συνόδεψαν 
τον νεκρό στην ~ του (β) (την) τελευταία στιγµή για κάτι που γίνεται 
ακριβώς κατά τη λήξη µιας προθεσµίας: όλα τα αναβάλλεις γι ' 
αργότερα και θα τρέχουµε πάλι ~ || είναι τής τελευταίας στιγµής (για 
άνθρωπο αναβλητικό, που δεν προγραµµατίζει εγκαίρως τις 
υποχρεώσεις του) (γ) τελευταία λέξη (i) η τελική τοποθέτηση, η 
παρατήρηση, το σχόλιο ή η απόφαση µε την οποία κλείνει ένα θέµα ή 
στην οποία καταλήγει κάποιος: θ' ακούσει όλες τις πλευρές, πριν πει 
την - (ii) η τελική απόφαση: έχω την ~ για κάτι (έχω την αρµοδιότητα 
να αποφασίσω για κάτι, είµαι αυτός που αποφασίζει για κάτι) || ως 
πρόεδρος έχει την ~ για όλα τα θέµατα τής εταιρείας (iii) η πιο 
πρόσφατη ανακάλυψη, τάση κ.λπ.: αυτό το σχέδιο είναι η ~ τής µόδας 
|| η ~ τής ψηφιακής τεχνολογίας (δ) δεύτε τε-λευταίον ασπασµόν βλ. λ. 
ασπασµός (ε) ο τελευταίος που... για κάποιον που αποκλείεται ή είναι 
εντελώς απίθανο ή παράδοξο να κάνει κάτι: είναι ~ δικαιούται να µιλά 
για το θέµα αυτό || είναι ~ θα υποψιαζόµουν ότι θα έκανε ένα τέτοιο 
έγκληµα! (στ) ο τελευταίος των Μοϊκανών βλ. λ. Μοϊκανός (ζ) 
τελευταίο αντίο βλ. λ. αντίο (η) τελευταίο οχυρό βλ. λ. οχυρό (θ) 
τελευταίος και καταϊδρωµένος βλ. λ. καταϊδρωµένος 2. αυτός που 
συνέβη, προέκυψε ή αναφέρεται στο πολύ κοντινό παρελθόν, ο 
πρόσφατος: το ~ φάρµακο || τα - νέα || η -µόδα || οι ~ ανακαλύψεις | 
προετοιµασίες | διαφωνίες || το ~ έργο τού µεγάλου σκηνοθέτη || τα ~ 
επτά χρόνια το δηµογραφικό πρόβληµα έχει οξυνθεί ΑΝΤ. παλαιότερος, 
προηγούµενος 3. αυτός που βρίσκεται στην κατώτατη θέση 
αξιολογικής κλίµακας: ο ~ µαθητής στην τάξη (µε τη µικρότερη 
βαθµολογία) || το ~ φόρεµα ν' αγοράσεις, κοστίζει ολόκληρη περιουσία! 
ΑΝΤ. καλύτερος, άριστος 4. αυτός που έχει τη µικρότερη 
σπουδαιότητα ή επίδραση σε κάτι: και ο ~ υπάλληλος µετέχει στα 
κέρδη τής επιχείρησης || και ο - οπαδός τής παράταξης οφείλει να έχει 
γνώµη για τις κινήσεις τής ηγεσίας· ΦΡ. ο τελευταίος ΤΡοχός τής 
αµάξης βλ. λ. άµαξα 5. αυτός που έχει µνηµονευθεί στο τέλος µιας 
σειράς από δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγµατα: ήρθαν ο 
Γιώργος, η Κατερίνα και η Σοφία' η ~ ήρθε αργότερα (δηλ. η Σοφία) 6. 
τελευταία (τα) το τέλος τής ζωής ή (προκειµένου για άψυχα) τής 
λειτουργίας: αρρώστησε βαριά και είναι στα - του! || το ψυγείο είναι 
στα ~ του, σαραβάλιασε πια! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τελευταίος < τελευτή + παραγ. επίθηµα -αϊος (πβ. κ. 
αρχή - αρχαίος)]. τελευτή (η) (λόγ.) το τέλος τής ζωής, ο θάνατος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *τελεύω (< τέλος), όπως φαίνεται και από την ύπαρξη 
τού επιθ. ά-τέλευ-τος]. τελευτώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τελευτάς... | 
τελεύτησα} (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τελευτώ τον βίον (αρχ. φρ.) 
πεθαίνω. [ΕΤΎΜ. < αρχ. τελευτώ (-άω) < τελευτή]. τελείιω ρ. αµετβ. 
κ. µετβ. {τέλεψα} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. τελειώνω, φθάνω στο τέλος 
µου, σταµατώ: τέλεψαν τα τραγούδια κι οι χαρές || τέλεψε το κρασί 
ΣΥΝ. εξαντλούµαι 2. (µτφ.) πεθαίνω: σαν τελέψει κι η µάννα τους, τι 
θ' απογίνουν; || τέλεψε απ' τη στενοχώρια του ο άνθρωπος ♦ 3. (µετβ.) 
τελειώνω, ολοκληρώνω (κάτι): τέλεψε τη δουλειά του και πήγε σπίτι 
του. [ΕΤΥΜ όψιµο µεσν. < αρχ. τέλος]. τέλεφαξ (το) {άκλ.} 1. η 
τηλεοµοιοτυπία (βλ.λ.) 2. το τηλεοµοιότυπο (βλ. λ. 
τηλεοµοιοτυπικός). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. telefax, συντετµηµένος τ. τού telefacsimile «τηλεοµοι-
ότυπος» (νόθο συνθ.) < tele- (< αρχ. τηλε-) + facsimile «αντίγραφο -
φαξ» (< λατ. fac simile «κάνε | φτειάξε παρόµοιο»)]. τελεφερίκ (το) 
{άκλ.} ελλην. σχοινιοκίνητος σιδηρόδροµος 1. ηλεκτροκίνητο ή 
µηχανοκίνητο εναέριο µεταφορικό µέσο, που χρησιµο- 

ποιείται σε δυσπρόσιτες, ορεινές περιοχές και χιονοδροµικά κέντρα 
για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων σε θαλαµίσκους, οι οποίοι 
µετακινούνται αναρτηµένοι από ισχυρά καλώδια, που στερεώνονται 
σε ειδικούς υψηλούς πυλώνες-στύλους 2. ηλεκτροκίνητα βαγόνια που 
µεταφέρουν επιβάτες από χαµηλότερο επίπεδο σε ψηλότερο και το 
αντίστροφο. 

{ΕΤΎΜ, < γαλλ. téléphérique (ελληνογενές) < télé- (< τηλε-) + -phérique (< 
φέρω)]. τέλι (το) {τελ-ιού | -ιών} 1. λεπτό µεταλλικό σύρµα 2. επίχρυσο 
λεπτό νήµα 3. η χορδή µουσικού οργάνου από µέταλλο: τα ~ τού 
µπουζουκιού. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tel < αρµ. t'el «νήµα, σύρµα»]. τελικός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. αυτός που δηλώνει το τέλος, τελευταίος: η ~ πρόβα || το - στάδιο 
µιας διαδικασίας || αστοχεί στην ~ προσπάθεια || η - λέξη ενός κειµένου 
ΑΝΤ. αρχικός· ΦΡ. (α) τελική ευθεία (ί) (στους αγώνες δρόµου) η ευθεία 
τού στίβου µετά την τελευταία στροφή και µέχρι το νήµα τού τέλους 
(ii) (µτφ.) το τελευταίο και καθοριστικότερο στάδιο µιας διαδικασίας, 
κυρ. µιας προσπάθειας, κατά το οποίο κρίνεται το αποτέλεσµα της: η - 
των εκλογών || µπαίνουµε στην ~ για τις εξετάσεις τού Ιουνίου ΣΥΝ. 
τελικό στάδιο (β) τελική αιτία βλ. λ. αιτία (γ) σε τελική ανάλυση βλ. λ. 
ανάλυση 2. αυτός που έχει οριστικό και αµετάκλητο χαρακτήρα, που 
δεν υφίσταται περαιτέρω µεταβολές: ανακοίνωση των - 
αποτελεσµάτων || ~ διατύπωση | απόφαση | θέση || ~ επιλογή· ΦΡ. µέχρι 
τελικής πτώσεως ωσότου εξαντληθούν όλες οι δυνάµεις που έχει 
κανείς, µέχρι την οριστική ήττα, µέχρι το τέλος: θ' αγωνιστεί ~ (όσο 
αντέξει) 3. ΑΘΛ. τελικός (ο) ο κορυφαίος και τελευταίος ayéva^ µιας 
διοργάνωσης, που κρίνει τον νικητή της, στον οποίο και απονέµεται ο 
αντίστοιχος τίτλος, λ.χ. τού πρωταθλητή, τού κυπελλούχου κ.λπ.: ο - 
τού Μουντιάλ | κυπέλλου ΟΥΕΦΑ- ΦΡ. (α) µεγάλος τελικός ο αγώνας 
για την κατάκτηση τής πρώτης θέσης σε διοργάνωση, που διεξάγεται 
µεταξύ των δύο οµάδων που έχουν προκριθεί από την ηµιτελική φάση: 
ο ~ τού Κυπέλλου Πρωταθλητριών (οµάδων Ευρώπης) (β) µικρός 
τελικός ο αγώνας για την κατάκτηση τής τρίτης θέσης σε διοργάνωση, 
που διεξάγεται µεταξύ των δύο οµάδων που αποκλείστηκαν από τον 
τελικό: ο ~ τού Παγκόσµιου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο 4. τελικοί (οι) 
κ. τελικά (τα) οι αγώνες τής τελικής φάσης µιας διοργάνωσης: η 
οµάδα του πέρασε στους - τού φάιναλ-φορ (στο µπάσκετ) · 5. ΓΛΩΣΣ. 
(α) αυτός που δηλώνει τον σκοπό (β) τελικό αίτιο (τελικον αίτιον, 
Πρόκλος Παρµενίδ. 612) (στην παραδοσιακή γραµµατική) 
προσδιορισµός ή απαρεµφατικός | µετοχικός τύπος που δείχνει τον 
σκοπό για τον οποίο γίνεται κάτι (γ) τελική πρόταση δευτερεύουσα 
πρόταση που δηλώνει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η ενέργεια που 
δηλώνει το ρήµα τής κύριας πρότασης (δ) τελικός σύνδεσµος καθένας 
από τους συνδέσµους που εισάγουν τελική πρόταση (να, για να) · 6. 
ΑΝΑΤ. τελικός εγκέφαλος το µεγαλύτερο τµήµα τού εγκεφάλου, που 
αποτελείται κυρ. από τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια, το µεσολόβιο 
και τους συνδέσµους των ηµισφαιρίων. — τελικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
τέλµα (το) {τέλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. έκταση από λιµνάζοντα ύδατα, 
βάλτος ΣΥΝ. έλος, τέναγος 2. (µτφ.) το αδιέξοδο, η κατάσταση στασι-
µότητας, κατά την οποία τίποτε δεν φαίνεται να κινείται: τα πολιτικά 
πράγµατα | µια κοινωνία | η οικονοµία βρίσκονται σε - || η χώρα αυτή 
βυθίζεται σε ~. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου]. τελµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] 
{τελµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η, -ών)} 1. (για εκτάσεις, εδάφη) αυτός που 
έχει πολλά τέλµατα, βάλτους ΣΥΝ. ελώ-δης, τεναγώδης 2. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από αδιέξοδη ακινησία, στασιµότητα: ~ υπόθεση. 
— τελµατωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. τελµατώνω ρ. αµετβ. 
{τελµάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µετατρέποµαι σε τέλµα ΣΥΝ. λιµνάζω 
2. (µεσοπαθ. τελµατώνοµαι) (µτφ.) µένω στάσιµος, αµετάβλητος ή 
βρίσκοµαι σε αδιέξοδο: τελµατωµένη υπόθεση || η κατάσταση στο 
εσωτερικό τού κόµµατος έχει τελµατωθεί ΣΥΝ. αποτελµατώνοµαι. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. τελµατοΰµαι (-όο-) < αρχ. τέλµα]. τελµάτωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µετατροπή σε τέλµα: η ~ των 
νερών 2. (µτφ.) η αδιέξοδη ακινησία ή στασιµότητα: ~ τής οικονοµίας 
ΣΥΝ. αποτελµάτωση, στασιµότητα. τελολογία (η) → τελεολογία 
τελολογικός, -ή, -ό → τελεολογικός 
τέλος (το) {τέλ-ους | -η, -ών} 1. η ολοκλήρωση ενός πράγµατος, η συ-

µπλήρωση ή εξάντληση των ορίων του: δεν υπάρχει ~ σ' αυτή την τα-
λαιπωρία || µαρτύριο χωρίς ~ || περιπλάνηση | ιστορία χωρίς -■ ΦΡ. (α) 
παίρνω | (λόγ.) λαµβάνω τέλος τελειώνω, ολοκληρώνοµαι: η συνερ-
γασία τους έλαβε τέλος τον Μάρτιο (β) δίνω | βάζω | θέτω τέλος (σε 
κάτι) κάνω (κάτι) να τελειώσει, οδηγώ (κάτι) σε λήξη: πρέπει να µπει 
ένα τέλος σ' αυτή την ιστορία! || έδωσε βίαιο τέλος στη ζωή του (αυ-
τοκτόνησε) || έθεσαν ένα τέλος στην αναρχία που επικρατούσε (γ) 
µέχρι τέλους µέχρι το τελευταίο σηµείο, τη λήξη: στάθηκε στο πλευ-
ρό του ~ (δ) (λόγ.) εν τέλει (i) στην κατάληξη, τελικά: υπήρξε ~ µία 
ανακοίνωση που δεν ικανοποίησε κανέναν (ii) για να τελειώνουµε, 
καταλήγοντας ή ολοκληρώνοντας τα προηγούµενα: ~ πρέπει να ξε-
καθαρίσει τους στόχους του || να δούµε ποιος - συµφωνεί! (ε) στο 
τέλος τελικά: - δικαιώθηκε || ~ νίκησε ο γηπεδούχος || ~ γίνεται πάντα 
το δικό του ΣΥΝ. εν κατακλείδι (στ) καλά τέλη (συνήθ. ως ευχή) 
καλά γηρατειά: φρόντιζε από νωρίς, για να 'χεις ~! (ζ) τέλος καλό, 
όλα καλά (All 's well that ends well, έργο τού Σαίξπηρ) για υπόθεση 
που έχει την επιθυµητή ή σωστή κατάληξη, αίσια έκβαση: ταλαιπω-
ρηθήκαµε, αλλά ~! (η) (αρχαιοπρ.) τέλος και τω θεώ δόξα (τέλος και 
τφ Θεφ δόξα) για κάτι που είχε ευτυχή κατάληξη (θ) (κστι) δεν έχει 



τέλος πάντων 1751 τέµνω 
 

τέλος για κάτι που διαρκεί απεριόριστα, που δεν φαίνεται να τελει-
ώνει: τα βάσανα της δεν έχουν τέλος || οι διεκδικήσεις τους δεν έχουν 
τέλος 2. το (τοπικό ή χρονικό) σηµείο στο οποίο τελειώνει κάτι: κοίτα 
στο ~ τής σελίδας! || τον είδα στο ~ τού διαδρόµου || διαβάζει µόνο 
την αρχή και το ~ τού βιβλίου || το ~ τού 20ού αι. | µιας εποχής | τού 
χρόνου | τού µαθήµατος || το γεγονός αυτό υπήρξε η αρχή τού -τού 
καθεστώτος || (στον πληθ.) τα τέλη τής δεκαετίας τού '40- ΦΡ. τέλος 
εποχής βλ. λ. εποχή 3. η διακοπή ή παύση: ο ερχοµός των επι-
σκεπτών σήµανε και το ~ τής συζήτησης τους || το ~ τής αθωότητας 
ΣΥΝ. λήξη 4. η κατάληξη µιας διαδικασίας, ό,τι προκύπτει από αυτήν, 
το αποτέλεσµα της: τι ~ είχε ο χθεσινός τελικός; || αν συνεχίσουν έτσι 
τα πράγµατα, θα έχουµε άσχηµο ~ ΣΥΝ. έκβαση 5. ο θάνατος: είχε ευ-
τυχισµένο | καλό | ένδοξο | µοναχικό ~ || «χριστιανό τα τέλη τής ζωής 
ηµών» || οι γιατροί έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια, απλώς 
περιµένουν το ~ · 6. καθορισµένος ή αναπροσαρµοζόµενος φόρος, 
δασµός: ~ κυκλοφορίας | ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) || ταχυδροµι-
κά ~ 7. (ως επίρρ.) καταλήγοντας, ολοκληρώνοντας, τελικά: ~, ο οµι-
λητής ευχαρίστησε το ακροατήριο για την προσοχή του · 8. (αρχαι-
οπρ.) ο σκοπός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω, τελώ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆ύο είναι οι βασικές ετυµολογικές ερµη-
νείες. Αν θεωρήσουµε ότι η σηµ. «τέρµα, στόχος, όριο» προέκυψε από 
την έννοια τής περιστροφής (κατά το όργωµα), τότε οδηγούµαστε 
στην I.E. ρίζα *kwel- «στρέφω, γυρίζω» (βλ. λ. πόλος), αλλά δεν θα ερ-
µηνευόταν ικανοποιητικά το µυκ. te-re-ta (τελεστής), που δεν εµφανί-
ζει αρχικό χειλοϋπερωικό φθόγγο (θα αναµέναµε *qe-re-ta). Από την 
άλλη πλευρά, η (ικανοποιητική µορφολογικώς) αναγωγή στο I.E. *tel-
a «ζυγίζω, σηκώνω» (βλ. λ. τελα-µών, τάλα-ντ-ον, ταλ-αν-ίζω) θα ερ-
µήνευε τη σηµ. «φόρος, πληρωτέο ποσό», αλλά όχι τη βασική σηµ. 
«όριο, τέρµα» τής λ. τέλος. 'Ισως η λ. προέκυψε από συγχώνευση δύο 
διαφορετικών λ., οι οποίες είχαν τις δύο προαναφερθείσες σηµασίες, 
που έχουν διατηρηθεί στη Ν. Ελληνική. Παράγ. τελ-ώ (-έω), τελ-ικός, 
τέλειος (< *τέλεσ-jο-ς), τελευτ-αϊος, τελεσ-τής κ.ά. Μετάφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. θέτω | λαµβάνω τέλος (< γαλλ. mettre | prendre fin), 
η αρχή τού τέλους (< γαλλ. le commencement de la fin), εν τέλει (< 
γαλλ. en fin) κ.ά.]. 

τέλος πάντων επίρρ.- για να ολοκληρώσω, τελικά: Λυπάµαι και ζητώ 
συγγνώµη! Όλοι ~ κάνουµε λάθη. 

τελούριο (το) [1817] {τελουρίου} ΧΗΜ. σπάνιο, στιλπνό, εύθραυστο, 
ασηµόλευκο στοιχείο (σύµβολο Te), που χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή κραµάτων και στον χρωµατισµό υαλικών και κεραµικών (βλ. 
κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. tellurium < λατ. tellus, -uris «έδαφος, 
γη»]. 

τελόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το τελικό στάδιο τής 
µίτωσης- χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό των δύο θυγατρικών 
πυρήνων, που προέκυψαν από τη διαίρεση τού πυρήνα τού κυττάρου. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telophase]. 

τελώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τελείς... | τέλεσ-α, -τηκα/-θηκα, τετελεσµένος} 
(λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) προβαίνω στην τέλεση (πράξεως ή διαδικασίας), 
πραγµατοποιώ (κάτι): τέλεσαν τους γάµους τους σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο || ~ έγκληµα ΣΥΝ. εκτελώ, διενεργώ, πραγµατοποιώ ♦ 2. 
(αµετβ.) βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη κατάσταση: ~ εν συγχύσει | 
αναµονή | αµφιβόλω | ευθυµία || ~ υπό παραίτηση || πολλά σχολεία 
τελούν υπό κατάληψη || η κυβέρνηση αυτής τής χώρας τελεί υπό τον 
απόλυτο έλεγχο των στρατιωτικών || τα µέλη αυτής τής οργάνωσης 
τελούν υπό διωγµό για τις πεποιθήσεις και τη δράση τους- ΦΡ. (+γεν.) 
τελώ εν γνώσει βλ. λ. γνώση 3. τελούµενα (τα) αυτά που 
συµβαίνουν, που γίνονται ΣΥΝ. συµβαίνοντα, τεκταινόµενα 4. (η µτχ. 
τετελεσµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. τελώ (-έω) < θ. τελεσ- (όπως φαίνεται από τον αόρ. τε-
λές)σ)αι) τού ουσ. τέλος (γεν. τέλους < *τέλεσ-ος)]. 

τελώ: σύνθετα. Αρχική σηµ. τού βασικού ρήµατος τελώ (από το 
τέλος) είναι «τελειώνω, φέρω εις πέρας», από όπου και οι σηµα-
σίες «κάνω» (Τέλεσαν τον γάµο τους στην εκκλησία τού Αγ. Νικο-
λάου), «πραγµατοποιώ», «εφαρµόζω» κ.λπ., ανάλογα µε το πώς 
διαµορφώνεται η διαδικασία τής τελέσεως µέσα από τις προθέ-
σεις: εκ-τελώ «πραγµατοποιώ, πράττω κάτι µέχρι τέλους, φέρω εις 
πέρας»· επιτελώ «πραγµατοποιώ, πράττω κάτι εις το ακέραιον»· 
απο-τελώ (αρχική σηµασία) «ενεργώ, ώστε να υπάρξει τέλος, απο-
τέλεσµα» - «κάνω κάτι να είναι - γίνοµαι, είµαι» (Αποτελεί 
έγκληµα - Αποτελεί τη βάση των διαπραγµατεύσεων)· δια-τελώ 
(µόνο για πρόσωπα) «γίνοµαι και υπάρχω (υπό κάποια ιδιότητα), 
είµαι» (∆ιετέλεσε πρεσβευτής στην Αγγλία - διατελώ µετά τιµής)· 
συν-τελώ «ενεργώ µαζί µε κάποιον», άρα «συµβάλλω, βοηθώ». Το 
τελώ και τα σύνθετα του σχηµατίζουν µέλλοντα, αόριστο και 
συντελικούς χρόνους µε -ε- και όχι µε -η-. Ενώ λέµε λ.χ. κινώ - κί-
νησα - θα κινήσω - έχω | είχα | θα έχω ΚΊνήσει - κινηθώ - κινή-
θηκα - έχω | είχα | θα έχω κινηθεί (πβ. µιλώ - µίλησα, ζητώ - ζή-
τησα, τηρώ - τήρησα κ.ο.κ.), λέµε τελώ - τελέσω - τέλεσα - έχω 
τελέσει κ.λπ. (όπως και µπορώ - µπόρεσα, αρκώ - ήρκεσα κ.ά.). 
Επίσης, λέµε τέλεση, αλλά κίνηση, ζήτηση. 

τελωνειακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το τελωνείο: ~ αρχή | 
αρχές (στο τελωνείο) | υπηρεσία | έλεγχος || η ~ σύνδεση Ε.Ε.-Τουρ-
κίας· ΦΡ. τελωνειακή ένωση η δηµιουργία ενιαίου τελωνειακού εδά-
φους µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µε την κατάργηση των 
εσωτερικών δασµών µεταξύ των κρατών-µελών και την καθιέρωση 
κοινού δασµολογίου για την εισαγωγή εµπορευµάτων από τρίτες χώ-
ρες (πβ. κ. ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, λ. ζώνη) 2. τελωνειακός (ο) 

ο υπάλληλος που εργάζεται σε τελωνείο. τελωνείο (το) 1. η κρατική 
υπηρεσία που σε κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των προϊόντων που εισάγονται σε αυτήν και εξάγονται από 
αυτήν, καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη των καθορισµένων 
δασµών 2. (συνεκδ.) κάθε δηµόσιο κατάστηµα στο οποίο στεγάζεται 
αυτή η υπηρεσία, καθώς και το αντίστοιχο παράρτηµα αυτής τής 
υπηρεσίας: ~ Πατρών 3. (καθηµ.) οι δασµοί που επιβάλλονται στα 
εισαγόµενα και εξαγόµενα προϊόντα, τα τελωνειακά τέλη: αν 
υπολογίσεις το ~ µόνο, θα δεις πόσο ανεβαίνει η τιµή τού αυτοκινήτου 
4. (συνεκδ.) οι υπάλληλοι που εργάζονται σε κάθε παράρτηµα τής 
υπηρεσίας: µεγάλη επιτυχία τού ~ Έβρου στην καταπολέµηση των 
ναρκωτικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; < µτγν. τελωνεΐον< 
αρχ. τελώνης (βλ.λ.)]. τελώνης (ο) {τελωνών} 1. προϊστάµενος 
τελωνείου 2. (στην Κ.∆.) ο εισπράκτορας φόρων ΦΡ. Κυριακή τού 
Τελώνη και τού Φαρισαίου η πρώτη Κυριακή τού Τριωδίου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τέλος «φόρος, πληρωµή» + -ώνης < ώνούµαι (-έο-) 
«αγοράζω» (βλ. λ. έξ-ωνούµαι)]. τελωνίζω ρ. µετβ. [1871] {τελώνισ-
α, -τηκα, -µένος) 1. καθορίζω την υποχρεωτική πληρωµή δασµού για 
εισαγόµενο ή εξαγόµενο προϊόν 2. πληρώνω τον τελωνειακό δασµό 
κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος ΣΥΝ. εκτελωνίζω. 
τελώνιο (το) {τελωνί-ου | -ων) (λαϊκ.) φανταστικό δαιµονικό πλάσµα, 
κακό και πονηρό πνεύµα ΣΥΝ. δαιµόνιο, στοιχειό, αερικό. Επίσης τε-
λώνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τελώνιον, αρχική σηµ. «τελωνείο», < αρχ. τελώνης 
(βλ.λ.). Η µεσν. σηµ. «µυθικό τέρας, δαιµόνιο» οφείλεται σε λαϊκές 
δοξασίες, κατά τις οποίες δαίµονες καραδοκούσαν, προκειµένου να 
αρπάξουν ψυχές από τους αρµόδιους αγγέλους και ουσιαστικά να τους 
«φορολογήσουν»]. τελωνισµός (ο) [1833] 1. ο καθορισµός τού 
υποχρεωτικού τελωνειακού δασµού ενός προϊόντος 2. η διαδικασία 
εισαγωγής ενός προϊόντος, ο εκτελωνισµός. τελωνοφύλακας (ο) 
[1840] {τελωνοφυλάκων} ο κατώτερος υπάλληλος που εργάζεται 
στην υπηρεσία τής τελωνοφυλακής. τελωνοφυλακή (η) [1861] 
κρατική τελωνειακή υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την είσπραξη 
των τελωνειακών δασµών και για τη δίωξη τού λαθρεµπορίου. 
τεµαχηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε τεµάχια, σε κοµµάτια ΣΥΝ. κοµµα-
τιαστά. 
[ΕΤΥΜ. < τέµαχος + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. σωρ-ηδόν, βαθµ-
ηδόν]. τεµαχίζω ρ. µετβ. {τεµάχισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. κόβω 
(κάτι) σε κοµµάτια, τεµάχια: ~ το κρέας ΣΥΝ. κοµµατιάζω 2. χωρίζω 
σε ξεχωριστά τµήµατα: ~ ένα κτήµα σε οικόπεδα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. τέµαχος < θ. τεµα- (δισύλλ. µορφή τού τέµ-νω) + 
παραγ. επίθηµα -χος]. τεµάχιο (το) (τεµαχί-ου | -ων) (λόγ.) 1. το 
κοµµάτι· καθένα από τα ξεχωριστά τµήµατα σπασµένου ή 
κοµµατιασµένου πράγµατος: ~ κρέατος | άρτου | οικοπέδου | γης 2. 
καθένα από τα ξεχωριστά µέλη ενός συνόλου: σερβίτσιο δώδεκα 
τεµαχίων · 3. τυπογραφική ύλη που έχει στοιχειοθετηθεί, αλλά δεν έχει 
σελιδοποιηθεί · 4. ΓΛΩΣΣ. καθεµία από τις ελάχιστες µονάδες λόγου 
στην οποία µπορεί να χωριστεί ένα εκ-φώνηµα (πβ. κ. λ. µόρφηµα, 
φώνηµα). [ΕΤΎΜ. < αρχ. τεµάχιον, υποκ. τού τέµαχος (βλ. λ. τεµαχίζω)]. 
τεµαχισµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) το κόψιµο (ενός πράγµατος) σε κοµµά-
τια ΣΥΝ. κοµµάτιασµα. Επίσης τεµάχισµα (το). τεµαχιστός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που είναι κοµµένος σε κοµµάτια, 
τεµάχια, ο τεµαχισµένος. τεµενάς (ο) {τεµενάδες} 1. ανατολίτικος 
χαιρετισµός µε βαθιά υπόκλιση και ταυτόχρονη κίνηση τού δεξιού 
χεριού από κάτω προς το στήθος, το στόµα και το µέτωπο 2. (κατ' 
επέκτ.-κυρ. στον πληθ.) έκφραση δουλοπρεπούς υποταγής προς 
κάποιον (µε πράξεις ή µε λόγια): κάνω ~ σε κάποιον || άρχισε πάλι 
τους ~ στον προϊστάµενο. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. temenna]. τέµενος (το) 
{τεµέν-ους | -η, -ών} 1. (στην αρχαιότητα) ιερός ναός ή τµήµα γης 
(κυρ. άλσος), στο οποίο υπήρχε ναός και βωµός και ήταν αφιερωµένο 
σε θεότητα ή σε ήρωα- ΦΡ. τέµενος των Μουσών κάθε χώρος ή 
κτήριο αφιερωµένο στην καλλιέργεια των καλών τεχνών και των 
γραµµάτων (λ.χ. µουσείο, κτήριο όπερας κ.λπ.) 2. (ειδικότ. σήµερα) το 
µουσουλµανικό τζαµί, χώρος προσευχής των µουσουλµάνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -νος, πβ. κ. ερ-νος, κτή-νος) < δισύλλ. θ. τεµε-
τού ρ. τέµνω (βλ.λ.). Το θ. τεµε- ίσως ανάγεται σε αρχικό θ. *tem~- (µε 
απαθές το πρώτο και συνεσταλµ. το δεύτερο φωνήεν) και είναι προϊόν 
αφοµοιώσεως τεµε- < *τεµά (πβ. κ. τέµα-χος)]. τέµνω ρ. µετβ. {έταµα 
κ. έτµησα, τετµηµένος} (λόγ.) 1. κόβω, διασπώ σε ξεχωριστά τµήµατα, 
σχίζω: ~ ένα σώµα ΣΥΝ. κοµµατιάζω, τεµαχίζω, διανοίγω 2. διαιρώ 
σε διαφορετικά, ξεχωριστά µέρη: ο ποταµός τέµνει τη χώρα || ο νέος 
κυκλοφοριακός άξονας τέµνει τον νοµό σε βόρειο και νότιο τµήµα 
ΣΥΝ. διαιρώ, χωρίζω· ΦΡ. (µτφ.) έταµε νέους δρόµους καινοτόµησε, 
ακολούθησε πρωτοποριακές µεθόδους, νέους τρόπους: ~ στον τοµέα 
τής επιστήµης και τής έρευνας 3. ΜΑθ. (α) (για γραµµές, επιφάνειες, 
άξονες κ.λπ.) συναντώ, έχω κοινά σηµεία µε άλλη γραµµή, έχω µόνο 
έναν χώρο µου κοινό µε γραµµή, άξονα κ.λπ.: η ευθεία τέµνει τον 
κύκλο στα σηµεία Α και Β (β) τετµηµένη (η) µία από τις δύο ή τις τρεις 
συντεταγµένες ενός σηµείου στο επίπεδο ή στον χώρο (γ) τέµνουσα 
(η) (α) η ευθεία (ή η επιφάνεια) που έχει τουλάχιστον ένα κοινό 
σηµείο µε µία άλλη ευθεία, καµπύλη, επίπεδο, επιφάνεια κ.λπ. (β) ο 
τριγωνοµετρικός αριθµός γωνίας, που 
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ισούται µε τον αντίστροφο τού συνηµίτονου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, 
τµήµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε ενεστ. έρρινο επίθηµα -νω, πβ. κ. δάκ-νω, κάµ-νω) < θ. 
τεµ-, µονοσύλλαβη µορφή τής δισύλλ. I.E. ρίζας *tem~- «κόβω, τέ-
µνω», πβ. αρχ. ιρλ. tamnaid «διαχωρίζει», tamun «κούτσουρο, κοµµέ-
νο ξύλο», λιθ. tinù «σφυροκοπώ», σλοβ. tnèm «σκάβω», παλαιότ. τσεχ. 
tnu «χτυπώ, σχίζω» κ.ά. Οµόρρ. τέµα-χος, τέµε-νος, τοµ-ή, τόµ-ος, τοµ-
εύς (-έας), τοµ-άρι)ον), τµή-σις (-η), τµη-τός, τµή-µα κ.ά. Συχνές είναι 
οι αρχ. φρ. µε µτφ. σηµ. τού ρ. τέµνω, λ.χ. µυρίαι τέτµηνται κέλευθοι 
(Πίνδαρος), τήν εν άστροις τέµνων όδόν (Ευριπ.), τήν µέσην τέµνω 
(πλούτ.) κ.ά.]. 

τεµπέλης, -α, -ικο {τεµπέληδες} (καθηµ.) αυτός που αποφεύγει να 
εργαστεί ή να κοπιάσει ΣΥΝ. οκνηρός, φυγόπονος, ακαµάτης, αργό-
σχολος, οκνός, χασοµέρης ANT. εργατικός, φιλόπονος, προκοµµένος, 
δουλευτής. — (µεγεθ.) τεµπέλαρος (ο), (υποκ.) τεµπελάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tembel < περσ. tanbal (ίδια σηµ.)]. 

τεµπελιά (η) (καθηµ.) 1. η διάθεση για αποφυγή κόπου ή εργασίας: η 
~ του τον καταδίκασε στη φτώχια ΣΥΝ. οκνηρία, νωθρότητα, φυγο-
πονία ΑΝΤ. φιλεργία, φιλοπονία, εργατικότητα 2. η διάθεση για απρα-
ξία, η απροθυµία για δραστηριότητα: τον έχει πιάσει η ~ του σήµερα, 
απ' το πρωί κάθεται ΣΥΝ. νωχέλεια. 

τεµπελιάζω ρ. αµετβ. {τεµπέλιασα} 1. αποφεύγω να κουραστώ, να 
εργαστώ, είµαι τεµπέλης: αν τεµπελιάζει, πώς να πετύχει στη ζωή 
του; ΣΥΝ. φυγοπονώ ΑΝΤ. δουλεύω, κοπιάζω 2. χάνω τον χρόνο µου, 
χωρίς να κάνω τίποτα: απ' το πρωί τεµπελιάζεις· άνοιξε και κανένα 
βιβλίο! ΣΥΝ. χασοµερώ. 

τεµπέλιασµα (το) {τεµπελιάσµ-ατος | χωρ. πληθ.} η κατάσταση τού 
τεµπέλη, το να τεµπελιάζει κανείς. 

τεµπελικι (η) {τεµπελικιού | χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η αµπέλια (βλ.λ.) 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tembellik]. 

τεµπέλικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον τεµπέλη, που τον χα-
ρακτηρίζει ή του ταιριάζει: ~ ζωή | διάθεση || - σκυλί ΣΥΝ. νωθρός, 
οκνηρός ANT. εργατικός, κοπιαστικός. — τεµπέλικα επίρρ. 

τεµπελόσκυλο (το) (υβριστ.-σκωπτ.) άνθρωπος που είναι πολύ τε-
µπέλης ΣΥΝ. τεµπέλαρος. 

τεµπελχανάς (ο) {τεµπελχανάδες} (λαϊκ.) ο υπερβολικά τεµπέλης 
ΣΥΝ. τεµπέλαρος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tempelhane «κατοικία 
τεµπέληδων»]. 

τεµπελχανείο (το) [1898] (λαϊκ.) 1. µέρος στο οποίο συχνάζουν πολ-
λοί τεµπέληδες 2. οµάδα ανθρώπων που τεµπελιάζουν, παρέα τεµπέ-
ληδων 3. η τεµπελιά (βλ.λ.). Επίσης τεµπελχανείο. 

τέµπερα (η) (τεµπέρων) 1. χρωστική ουσία σε ξηρή µορφή, που χρη-
σιµοποιείται στη ζωγραφική αραιωµένη µε νερό 2. (συνεκδ.) κάθε 
σωληνάριο στο οποίο συσκευάζεται αυτή η χρωστική ουσία: αγορά-
ζω καινούργιες ~ || τι µάρκα τέµπερες χρησιµοποιείς; (συνεκδ.) 3. η 
ποσότητα τής παραπάνω υδατοδιαλυτής χρωστικής ουσίας, που πε-
ριέχεται σε κάθε σωληνάριο: µου τελείωσε η λευκή ~ 4. η τεχνική 
τής ζωγραφικής, που χρησιµοποιεί ως µέσο τέτοιες χρωστικές ου-
σίες: δουλεύω (µε) ~ (ζωγραφίζω µε αυτή την τεχνική) 5. ζωγραφικός 
πίνακας που έχει φιλοτεχνηθεί µε αυτή την τεχνική: περίφηµη | αρι-
στοτεχνική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tempera < ρ. temperare «αναµειγνύω» < λατ. temperare 
«αναµειγνύω, συνθέτω» (< tempus, -oris «χρόνος, καιρός», αν η λ. εί-
χε αρχικώς τη σηµ. «διάστηµα (χρονικό), τµήµα, τεµάχιο»)]. 

τέµπερα µ έντο (το) —> ταµπεραµέντο 
τεµπεσίρι (το) {τεµπεσιριού} (λαϊκ.) η κιµωλία (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tebesir]. 
Τέµπη (τα) {Τεµπών} κοιλάδα τής Θεσσαλίας, διά µέσου τής οποίας 

διέρχεται ο Πηνειός, φηµισµένη για τη φυσική οµορφιά της (Κοιλά-
δα των Τεµπών). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τέµπ-εα | -η, αβεβ. ετύµου. Ακόµη και αν θεωρήσουµε 
αρχική τη σηµ. «κοίλος, βαθουλός», δεν έχουµε τη δυνατότητα να 
προτείνουµε σύνδεση µε το επίθ. ταπ-εινός (βλ.λ.), διότι έχει εξ ολο-
κλήρου διαφορετική ετυµολογία. Εξίσου δυσερµήνευτη παραµένει η 
προταθείσα συσχέτιση µε το ρ. τέµνω (αν υποτεθεί ότι το τοπωνύµιο 
σήµαινε «τοµή, εντοµή»), αφού δεν θα εξηγούσε το συµφωνικό σύ-
µπλεγµα -µπ-]. 

τέµπλο (το) (στις ορθόδοξες εκκλησίες) το εικονοστάσιο µεταξύ τού 
Αγίου Βήµατος και τού κυρίως ναού: σκαλιστό | ξυλόγλυπτο | µαρ-
µάρινο ~. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τέµπλον < λατ. templum < θ. tern- (µε ευφωνικό -ρ- προ 
τού επιθήµατος -lum, πβ. κ. exem-p-lum), που συνδ. µε το ρ. τέµ-νω 
(πβ. κ. τέµε-νος)]. 

τέµπο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. η ταχύτητα εκτέλεσης µουσικού έργου, η 
ρυθµική αγωγή: αργό | γρήγορο ~ 2. τέµπο πρίµο ένδειξη που δηλώνει 
επάνοδο στο αρχικό τέµπο µιας σύνθεσης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tempo < 
λατ. tempus, -oris «χρόνος, καιρός»]. 

τέναγος (το) {τενάγ-ους | -η, -ών) (αρχαιοπρ.) υδροβιότοπος µε στά-
σιµα νερά ΣΥΝ. βάλτος, έλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που παρουσιάζει παρόµοιο σχηµατισµό µε το αντώ-
νυµο πέλαγος και είναι αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια άποψη, η λ. 
συνδ. µε λετ. tigas (< *ting-as) «αµµώδες αβαθές τµήµα τής θάλασ-
σας»]. 

τενογώδης, -ης, -ες [µτγν.] {τεναγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (αρχαι-
οπρ.) (για εκτάσεις) αυτός που έχει πολλά τενάγη ή µοιάζει µε τένα-
γος ΣΥΝ. βαλτώδης, ελώδης, τελµατώδης. — τεν~γωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Τένεδος (η) {Τενέδου} νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους, το οποίο (µαζί 
µε την Ίµβρο) ανήκει στην Τουρκία- ο πληθυσµός του ήταν βασικά 
ελληνικός, αλλά µειώνεται συνεχώς λόγω των συνεχών διώξεων 

που υφίσταται (κατά παράβαση τής Συνθήκης τής Λωζάννης). 
[ΕΤΥΜ. αρ^χ., αγν. ετύµου]. 

τενεκεδένιος, -α, -ο κ. ντενεκεδένιος αυτός που είναι κατα-
σκευασµένος από τενεκέ: ~ κουτί | συσκευασία. [ΕΤΥΜ. < τενεκές 
(από το θ. τού πληθ. τενεκέδ-ες) + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. 
χρυσαφ-ένιος, ασηµ-ένιος]. 

τενεκεδούπολη (η) {τενεκεδουπόλ-εις, -εων} σύνολο από ξύλινα ή 
τενεκεδένια παραπήγµατα, πρόχειρες παράγκες στις παρυφές µεγα-
λουπόλεων, που κατοικούνται από φτωχούς ανθρώπους: η λάσπη και 
τα νερά έπνιξαν στην κυριολεξία τις ~ στις παρυφές τού Ρίο Ιανέιρο 
ΣΥΝ. παραγκούπολη. 

τενεκές κ. ντενεκές (ο) {τενεκέδες} 1. ο λευκοσίδηρος (βλ.λ.) 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί από λευκοσίδηρο, κυρ. δο-
χεία διαφόρων διαστάσεων: ~ λαδιού | τυριού | φέτας 3. (συνεκδ.) η 
ποσότητα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο ενός τέτοιου δοχείου, κα-
θώς και το περιεχόµενο του: ~ δύο λίτρων || µισό - λάδι ξόδεψε για τα 
γεµιστά! 4. (µτφ.-υβριστ.) άνθρωπος επιφανειακός και κενός, χωρίς 
πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια: δεν υπάρχει αξιοκρατία- έχουν 
προωθήσει στις ανώτερες θέσεις ένα σωρό ντενεκέδες· ΦΡ. τενεκές 
ξενσνωτος (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο πολύ χαµηλού επιπέδου ή 
και ήθους. — (υποκ.) τενεκεδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. teneke]. 

τενεκετζής κ. ντενεκετζής (ο) {τενεκετζήδες} τεχνίτης που κα-
τασκευάζει ή επιδιορθώνει τενεκεδένια αντικείµενα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tenekeci < teneke «τενεκές», πβ. κ. σουβλα-τζής, µπογιά- τζής]. r 

τενεκετζήδικο (το) το µαγαζί, το εργαστήριο τού τενεκετζή. [ΕΤΥΜ. < 
τενεκετζής (από το θ. τού πληθ. τενεκετζήδ-ες) + παραγ. επίθηµα -ικο, 
πβ. κ. σουβλατζήδ-ικό]. 

τενεραµέντε κ. τενέρο επίρρ. ΜΟΥΣ. ως εκφραστική ένδειξη: τρυ-
φερά, µε τρυφερότητα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. teneramente < επίθ. tenero «ήπιος, τρυφερός» < λατ. 
tener]. 

τένις (το) {άκλ.} η αντισφαίριση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tennis < µέσ. 
αγγλ. tenetz < παλ. γαλλ. ten(e)ys «πιάσε, κράτα», προστ. τού p. tenir 
«κρατώ, πιάνω» (< λατ. tenére)]. 

τενίστας (ο) {τενιστών}, τενίστρια (η) {τενιστριών} παίκτης αντι-
σφαιρίσεως (τού τένις). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tennista < tennis (βλ. λ. 
τένις)]. 

τένοντας (ο) {τενόντων} ΑΝΑΤ. 1. σχοινοειδής ή ταινιοειδής ινώδης 
δεσµίδα, υπόλευκου χρώµατος, ποικίλου µήκους, που συνδέει τους 
µυς µε τα οστά και άλλα ανατοµικά στοιχεία 2. αχίλλειος τένοντας 
ινώδης δεσµίδα τού τρικέφαλου µυός τής κνήµης στη φτέρνα. — τε-
νόντειος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. τένων, -οντος < θ. τεν- τού ρ. τείνω (< 
*τέν-jω), βλ.λ.]. 

τενόντιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τους τένοντες: ~ ίνες | ιστός. 
τενοντίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή ενός τένοντα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tendinitis]. 
τενόρος (ο) 1. λυρικός τραγουδιστής τού οποίου η φωνή εκ φύσεως 

κινείται στις υψηλότερες περιοχές τής αντρικής φωνής, σε αντίθεση 
µε τού βαρύτονου και τού µπάσου: η άρια τού ~|| ο τραγουδιστής αυ-
τός έχει φωνή τενόρου || ερµηνεύει ο ~ Λουτσιάνο Παβαρότι 2. (ως 
άκλ. επίθ. τενόρο) µουσικό όργανο, ιδίως πνευστό, το οποίο σε µια 
σειρά οργάνων παροµοίου τύπου κατατάσσεται όπως η φωνή τού τε-
νόρου ανάµεσα στις ανθρώπινες φωνές: ~ σαξόφωνο || ~ τροµπόνι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tenore < µτγν. λατ. tenor, -oris «αυτός που κρατά µε τη 
φωνή του τη βασική µελωδία, ενώ οι άλλες φωνές τραγουδούν την 
αντίστιξη» (< λατ tenere «κρατώ»)]. 

τενούτο επίρρ. ΜΟΥΣ. τρόπος παιξίµατος, ιδ. µουσικού οργάνου (του-
σέ), κατά τον οποίο µια νότα ή ένα πέρασµα (βλ.λ.) «πατιέται» καλά, 
ακούγεται καλά «πατηµένο», ανεξάρητα από το αν ζητούµε να ηχή-
σει δυνατά ή σιγά. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tenuto «κρατηµένος»]. 

τέντα (η) {τεντών} 1. φορητή σκηνή ή πρόχειρη, προσωρινή κατα-
σκευή από ανθεκτικό ύφασµα ή δέρµατα, η οποία στηρίζεται από δο-
κάρια και συνήθ. στερεώνεται σε πασσάλους, οι οποίοι µπήγονται 
στο έδαφος: έστησαν δέκα ~ για την πρόχειρη στέγαση των σεισµο-
παθών || λύνω µια ~ 2. (ειδικότ.) το στρατιωτικό αντίσκηνο 3. προπέ-
τασµα που τοποθετείται σε ανοικτό χώρο για προστασία κυρ. από 
τον ήλιο, τη βροχή ή από την κοινή θέα και αποτελείται από ειδικό, 
χοντρό βαµβακερό ή συνθετικό ύφασµα, που τυλίγεται σε κύλινδρο 
(στερεωµένο συνήθ. κατά µήκος τής οροφής ενός µπαλκονιού ή 
οποιασδήποτε άλλης εξοχής ενός κτηρίου), ο οποίος περιστρέφεται, 
ώστε το τεντόπανο να τυλίγεται (να σηκώνεται) ή να ξετυλίγεται (να 
κατεβαίνει): βάζω ~ σ' ένα σπίτι || σηκώνω | κατεβάζω τις ~ 4. το τε-
ντόπανο: ο αέρας χτυπάει την ~ || σκίστηκαν οι ~ || το σχέδιο | το 
χρώµα τής ~ · 5. (ως επίρρ.) µε το µεγαλύτερο δυνατό άνοιγµα, ορ-
θάνοιχτα: άφησε | άνοιξε ~ τα παραθυρόφυλλα | τα παντζούρια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λατ. tenda < ρ. tendere «τεντώνω, εκτείνω»]. 

τεντζερέδια κ. τζεντζερέδια (τα) {τεντζερεδιών} (λαϊκ.) τα κα-
τσαρολικά, τα µαγειρικά σκεύη ενός νοικοκυριού. Επίσης τεντζέρια 

τέντζερης κ. τέτζερης κ. τζέντζερης κ. τσέντζερης (ο) (λαϊκ.) η 
χάλκινη χύτρα· ΦΡ. (παροιµ.-ειρων.) κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το 
καπάκι βλ. λ. καπάκι. Επίσης τεντζερές {τεντζερέδες}. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tencere]. 

τεντιµπόης (ο) {τεντιµπόηδες} (λαϊκ.-στις δεκαετίες τού '50 κ. τού 
'60) ο νεαρός που ακολουθούσε µε εξεζητηµένο τρόπο τη µόδα στο 
ντύσιµο ή τα µουσικά γούστα τής εποχής, επιδεικνύοντας προκλητι-
κή ή και αντικοινωνική συµπεριφορά για τα δεδοµένα τής εποχής. 



τεντιµποϊσµός 1753 τερεβινθέλαιο 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. teddy boy < Teddy, χαϊδευτ. τού βασιλιά τής Αγγλίας 
Edward VII (1901-10), + boy «αγώρι». Το προσωνύµιο αυτό αποδόθηκε σε 
απείθαρχους νεαρούς Αγγλους τής δεκαετίας τού '50 και των αρχών τού '60, 
που φορούσαν µακριές ζακέτες τής εποχής τού Εδουάρδου]. 

τεντιµποϊσµός (ο) (παλαιότ.) η συµπεριφορά των τεντιµπόηδων, γε-νικότ. η 
έντονα προκλητική και αντικοινωνική συµπεριφορά από άτοµα νεαρής 
ηλικίας: ο νόµος 4000 περί τεντιµποϊσµού. 

τεντοπανο (το) χοντρό ανθεκτικό ύφασµα, συνήθ. αδιάβροχο, το οποίο 
τοποθετείται στις τέντες (στον µεταλλικό σκελετό τους). [ΕΤΥΜ. < τέντα + 
πανί]. 

τέντωµα (το) {τεντώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τράβηγµα (πράγµατος) κυρ. από 
τα άκρα (του), ώστε να τεντωθεί: το ~ ενός υφάσµατος | λάστιχου 2. (µτφ.) το 
µεγαλύτερο δυνατό άνοιγµα: ~ των χεριών || ~ των παντζουριών ΣΥΝ. έκταση. 

τεντώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τέντω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. τραβώ (κάτι) 
από τα άκρα, ώστε να αποκτήσει το µέγιστο µήκος, τη µεγαλύτερη δυνατή 
έκταση του: ~ το σχοινί | το λάστιχο ΣΥΝ. τείνω, τα-νύω, (λαϊκ.) τεζάρω ANT. 
χαλαρώνω, ξετεντώνω- ΦΡ. (µτφ.) (α) τεντώνω το σχοινί ωθώ (κάτι) στα άκρα: 
µην τεντώνεις το σχοινί, γιατί θα έχουµε παρατράγουδα (β) τεντώνω τα αφτιά 
µου βλ. λ. αφτί 2. ανοίγω, ξεδιπλώνω ή απλώνω (κάτι), ώστε όλα του τα µέλη 
να έρθουν στην ίδια ευθεία, να ισιώσει, να αποκτήσει το κανονικό του σχήµα: 
~ το χέρι | το πόδι || ~ το σεντόνι | το τραπεζοµάντηλο 3. (για πόρτες, 
παράθυρα) ανοίγω εντελώς, διάπλατα: ~ την πόρτα 4. κάνω (κάτι) πιο σφιχτό, 
ανελαστικό: το πλύσιµο µε σαπούνι τεντώνει το δέρµα ΣΥΝ. τσητώνω, σφίγγω 
♦ (αµετβ.) 5. αποκτώ το µεγαλύτερο µου µήκος, εξαντλώ τα όρια τής 
ελαστικότητας µου: δεν έχει τεντώσει ακόµα το λάστιχο, θέλει κι άλλο αέρα 
ΣΥΝ. φουσκώνω 6. αποκτώ το κανονικό µου σχήµα, ισιώνω: δεν έχει τεντώσει 
το ρούχο, θέλει λίγο σιδέρωµα || το πόδι του είναι χτυπηµένο και δεν µπορεί να 
το τεντώσει 7. γίνοµαι πιο σφιχτός, σφριγηλός: µε αυτές τις αµπούλες το δέρµα 
τεντώνει και φαίνεστε νεότερη· (µεσοπαθ. τεντώνοµαι) 8. ανοίγω τα χέρια, 
απλώνω τα άκρα µου όσο πιο πολύ µπορώ µακριά από το σώµα µου, ανα-
κλαδίζοµαι: ξύπνησε και τεντώθηκε 9. σηκώνω τα χέρια µου και συνήθ. 
στέκοµαι, στηρίζοµαι στις µύτες των ποδιών µου ψηλώνοντας όσο µπορώ, 
κυρ. για να φτάσω κάτι: ~ για να βρω το τελευταίο βιβλίο στο ράφι || τεντώθηκε 
για να δει τι γινόταν µπροστά 10. υπερηφανεύοµαι, επιδεικνύοµαι µε καµάρι, 
αυταρέσκεια: κοίτα πώς τεντώνεται, όταν ακούει κοµπλιµέντα! ΣΥΝ. 
κορδώνοµαι, επαίροµαι, καµαρώνω 11. (η µτχ. τεντωµένος, -η, -ο) αυτός που 
έχει µεγάλη ένταση: ~ νεύρα || περνά πολλά τελευταία και είναι αρκετά 
τεντωµένος, ξεσπά εύκολα ΣΥΝ. ευερέθιστος, ευέξαπτος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τέντα]. 

τεντωτήρας (ο) µοχλός που αποτελείται από δύο µοχλοβραχίονες και υποµόχλιο 
σε σταθερό σηµείο. 
[ΕΤΥΜ. < τεντώνω + παραγ. επίθηµα -τηράς, πβ. κ. στεγνω-τήρας, στιλβω-
τήρας]. 

τεντωτός, -ή, -ό ο τεντωµένος, αυτός που έχει τεντωθεί: ~ σχοινί ΣΥΝ. 
τεταµένος, απλωµένος ANT. χαλαρός. — τεντωτά επίρρ. 

Τέξας (το) µία από τις πολιτείες των Η.Π.Α.· κυρ. παλαιότ. στη ΦΡ. έγινε | θα 
γίνει Τέξας έγινε | θα γίνει χαλασµός- για άγρια συµπλοκή, µεγάλη 
αναστάτωση: τράβηξαν τα πιστόλια µες στο µαγαζί κι έγινε Τέξας! [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Texas < ινδιάν. techas «φίλοι - σύµµαχοι»]. 

Τ.Ε.Ο. (το) Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας. 
-τέος, -α, -ο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµατικών επιθέτων: 

εξετασ-τέος (αυτός που πρέπει να γίνει αντικείµενο εξέτασης) || πληρω-τέος 
(αυτός που πρέπει να εξοφληθεί, να πληρωθεί). [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα 
ρηµατ. επιθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από αρχαϊκό 
απαρέµφατο *-τέΡαι (< I.E. *-tu-), πβ. σαν-σκρ. φρ. nâ etâd âttave «δεν είναι 
(κατάλληλο) φαγητό»]. 

Τεπελένι (το) {Τεπελενίου} πόλη τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου), γνωστή από 
τον ελληνοϊταλικό πόλεµο (1940-1941). [ΕΤΥΜ. < αλβ. Tepelen, αγν. 
ετύµου]. 

τεπές (ο) {τεπέδες} (λαϊκ.) 1. θολωτή κορυφή καπέλου ή φεσιού 2. (κατ' επέκτ.) 
θόλος κτηρίου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tepe]. 

τερακότα (η) {δύσχρ. τερακοτών} 1. ψηµένος, σκληρός πηλός, πλούσιος σε 
σίδηρο, που χρησιµοποιείται ως υλικό κατασκευής κεραµικών 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε φτειάχνεται από αυτό το υλικό. [ΕΤΥΜ.< νταλ. terra-cotta 
«ψηµένη γη, άργιλος» < terra (< λατ. terra «γη, έδαφος») + cotta < µεσν. λατ. 
cocta < λατ. coquere «ψήνω» (µτχ. coctus), που συνδ. µε το αρχ. πέσσω (βλ. λ. 
πέψη)]. 

τέρας (το) {τέρ-ατος | -άτων} 1. κάθε ζωντανός οργανισµός που γεννιέται µε 
αφύσικη, ανώµαλη διάπλαση: µοσχαράκι—µε δύο κεφάλια ΣΥΝ. έκτρωµα 2. 
φανταστικό πλάσµα υπερφυσικών διαστάσεων και τροµακτικής εµφάνισης, 
συνήθ. πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους: ο Τυφώνας ήταν για τους 
αρχαίους ένα φοβερό ~ || στις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας εµφανίζονται 
συχνά εξωγήινα ~ 3. (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε έχει υπερβολικά 
άσχηµη εµφάνιση, ο πολύ δύ-σµορφος: τόσο ωραία αυτή και να παντρευτεί 
αυτό το ~! || «Η πεντάµορφη και το ~» (τίτλος παραµυθιού) || δίπλα σ αυτό το 
υπέροχο νεοκλασικό, αυτό το ~ από µπετόν! || πολλοί θεωρούν ότι η Αθήνα 
είναι µια πόλη-τέρας 4. οτιδήποτε αρνητικό έχει αποκτήσει πολύ µεγάλες 
διαστάσεις και δεν αντιµετωπίζεται εύκολα: το ~ του πληθωρισµού 5. (+γεν.) 
οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε ξεχωρίζει, επειδή έχει µια ιδιότητα σε πολύ υψηλό 
βαθµό: ~ γνώσεων | σοφίας | εξυπνάδας | µνήµης- ΦΡ. ιερό τέρας (Les 
Monstres sacrés, τίτλος έργου τού Cocteau, 1940) καθεµιά από τις 
ξεχωριστές, τις µεγάλες µορφές ενός χώρου: τα ~ τής έ- 

βδοµης τέχνης | τού θεάτρου 6. (µτφ. για πρόσ.) (α) ιδιαίτερα επικίνδυνος 
άνθρωπος λόγω διαστροφής, εγκληµατικής προσωπικότητας κ.λπ.: 
ανθρωπόµορφο ~ σκοτώνει κοριτσάκι (β) ο κακός, µοχθηρός άνθρωπος: µόνο 
ένα ~ σαν αυτόν θα έµενε απαθές µπροστά σε τέτοια δυστυχία- ΦΡ. (παροιµ.) 
σηµεία και τέρατα βλ. λ. σηµείο. — (υποκ.) τερατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε κατάλ. -ας, πβ. κ. πέρ-ας, σέβ-ας, γέρ-ας), που ανάγεται σε τ. 
*kwer-ör (µε τροπή τής καταλ. -ωρ | -αρ σε -ας) και οδηγεί σε σύνδεση µε το 
οµηρικό πέλωρ «τέρας» (βλ. λ. πελώριος), το οποίο απαντά και µε τη µορφή 
τέλωρ (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου τέλωρ-πελώριον, µέγα, µακρόν). ∆εν 
φαίνεται πιθ. η συσχέτιση µε το σαν-σκρ. tärah «άστρα», αφού η σηµ. αυτή 
είναι δευτερεύουσα και υστε-ρογενής (για τη λ. τέρας). Η λ. τέρας αναφερόταν 
κυρ. στα σηµεία των θεών, αλλά και στα σηµεία των ουρανών, ιδίως δε στα 
άστρα. Ήδη αρχ. η σηµερινή σηµ.]. 

τεράστιος, -α, -ο 1. αυτός που οι διαστάσεις του ξεπερνούν κατά πολύ τον µέσο 
όρο για τα δεδοµένα τού είδους του: ~ µανιτάρι | δέντρο | σπίτι | ψάρι | µάτια | 
σάντουιτς ΣΥΝ. πελώριος, υπερφυσικός, υπερµεγέθης 2. (εµφατ.) αυτός που 
έχει λάβει εξαιρετικά µεγάλες διαστάσεις, ο πολύ σηµαντικός: ήταν τεράστια η 
συµβολή του στη νίκη τής οµάδας || ~ πρόβληµα | ζήτηµα | ερωτηµατικό | 
ευθύνη | διαφορά ΣΥΝ. µέγιστος. — τεραστίως επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. τέρας, πιθ. µέσω επιθ. *τερασ-τός]. 

τερατονονία (η) [µτγν.] {τερατογονιών} 1. η γέννηση τέρατος 2. (α) το σύνολο 
των βιολογικών διεργασιών που συντελούν στην παραγωγή οργανισµού µε 
µορφολογικές και λειτουργικές ανωµαλίες (β) η σκόπιµη ή συµπτωµατική 
γένεση τεράτων. Επίσης τερατογένεση — τερατογονικός, -ή, -ό. 

τερατογόνος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που γεννά ή έχει ως αποτέλεσµα τη γέννηση 
τεράτων: ~ παράγοντες. 

τερατοειδής, -ής, -ές {τερατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει τη µορφή, 
τα χαρακτηριστικά τέρατος: ~ όγκος ΣΥΝ. τερατώδης. — τερατοειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τερατολογία (η) [αρχ.] {τερατολογιών} 1. η αφήγηση ή περιγραφή εντελώς 
ψευδών, απίστευτων και ολοφάνερα αδύνατων να συµβούν ή να ισχύουν 
πραγµάτων ΣΥΝ. ψευδολογία, παραδοξολογία · 2. ΒΙΟΛ. κλάδος τής βιολογίας, 
που έχει ως αντικείµενο µελέτης την εµφάνιση και ανάπτυξη τεράτων και 
γενικά δυσµορφιών 3. πραγµατεία που αναφέρεται σε τέρατα ή στον 
παραπάνω κλάδο τής βιολογίας. Επίσης τερατολόνηµα (το) [µτγν.] (σηµ. 1). 

τερατολογικός, -ή, -ό [1868] αυτός που σχετίζεται µε την τερατολογία ή τον 
τερατολόγο. — τερατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

τερατολόγος, -ος, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ψευδολογεί ασυστόλως και 
χονδροειδώς, που λέει τερατολογίες · 2. επιστήµονας βιολόγος ειδικευµένος 
στην τερατολογία. — τερατολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

τερατοµορφία (η) [µεσν.] {τερατοµορφιών} το να έχει κανείς τη µορφή 
τέρατος είτε λόγω ανωµαλιών στη διάπλαση του (για άτοµα) είτε λόγω 
διαφόρων αιτίων. 

τερατόµορφος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τη µορφή τέρατος: ~ πλάσµα | παιχνίδι 
ΣΥΝ. τερατώδης 2. αυτός που είναι πάρα πολύ άσχηµος (ώστε η όψη του να 
προκαλεί τρόµο) ΣΥΝ. κακάσχηµος ANT. αγ-γελόµορφος, πανέµορφος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τέρας, -ατός + -µορφος < µορφή]. 

τερατοπλασία (η) {τερατοπλασιών} η ανώµαλη ανάπτυξη και διαµόρφωση 
ενός εµβρύου ΣΥΝ. τερατογονία. Επίσης τερατοπλαστία [1766]. [ΕΤΥΜ. < 
τέρας, -ατός + -πλασία < πλάσσω, πβ. κ. µυθο-πλασία]. 

τερατοτοκία (η) {τερατοτοκιών} η γέννηση τέρατος ΣΥΝ. τερατογονία. — 
τερατοτόκος, -ος, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τερατοτοκώ (-έω) < τέρας, -ατός + -τοκώ < τόκος (βλ.λ.)]. 

τερατούργηµα (το) [µτγν.] {τερατουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε 
κατασκεύασµα, δηµιούργηµα κακής αισθητικής, τροµακτικό ή αποκρουστικό 
στην εµφάνιση του: αυτό το γλυπτό είναι ένα ~ ΣΥΝ. κακοτέχνηµα, 
εξάµβλωµα, έκτρωµα 2. η τερατουργία (βλ.λ.): κατηγορείται για 
τερατουργήµατα || δεν πρόκειται για απλό παράπτωµα, αλλά για ~! ΣΥΝ. 
ανοσιούργηµα. 

τερατουργία (η) {τερατουργιών} φρικτή, αποτρόπαιη πράξη ΣΥΝ. τε-
ρατούργηµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τερατουργός «θαυµατοποιός, µάγος» < τέρας, -ατός + -
ουργός (< έργον)]. 

τερατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {τερατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε τέρας, που έχει ανώµαλη, υπερφυσική και δύσµορφη διάπλαση: ~ 
µορφή | πρόσωπο | σώµα | πλάσµα ΣΥΝ. υπερφυσικός, τερατοειδής, 
εκτρωµατικός 2. (µτφ.) αποκρουστικός, αισχρός: ~ ψέµα | έγκληµα. — 
τερατωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τερατωδία (η) [µτγν.] {τερατωδιών} 1. το να είναι (κάποιος/κάτι) τερατώδης | -
ες 2. (συνεκδ.) λόγος ή ενέργεια µε αποτροπιαστικό, τερατώδη χαρακτήρα. 

τέρβιο (το) {τερβίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Tb), το οποίο 
οξιδώνεται αργά στον αέρα και αντιδρά ακόµη και µε το ψυχρό νερό (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. terbium < (Yt)terb(y), όν. σουηδικής πόλης, 
πηγής σπάνιων ορυκτών]. 

Τεργέστη (η) πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Ιταλίας στην Αδριατική Θάλασσα και 
στα σύνορα µε τη Σλοβενία. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Tergeste (> ιταλ. Trieste) < ιλλυρ. terga «εµπόριο, αγορά»]. 

τερεβινθέλαιο (το) [1866] {τερεβινθελαί-ου | -ων} (επιστηµ.) το νέ-φτι (βλ.λ.). 



τερεβινθίνη 1754 terminus technicus 
 

τερεβινθίνη (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η ρητίνη που βγαίνει από διάφο-
ρα δέντρα, λ.χ. κωνοφόρα, είτε αυτόµατα είτε κυρ. µετά το σχίσιµο 
τού κορµού τους και από την οποία λαµβάνεται µε απόσταξη το τε-
ρεβινθέλαιο. 

τερέβινθος (η) {τερεβίνθ-ου | -ων, -ους} κωνοφόρο, φυλλοβόλο δέ-
ντρο µετρίου ύψους, από το οποίο παράγεται η τερεβινθίνη. [ΕΤΥΜ 
µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. τέρµινθος, αγν. ετύµου, προελλην. δάνειο, 
όπως φαίνεται και από το επίθηµα -ινθος. o µτγν. τ. τερέβινθος είναι 
πιθ. αναλογικός προς τον οµοιοκατάληκτο αρχ. έρέβινθος (βλ.λ.)]. 

Τερέζα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας 2. γυναικείο όνοµα (βλ. κ. λ. Θηρεσία). 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Teresa, αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η αναγωγή στο ελ-
λην. ρ. θερίζω υποδηλώνοντας γονιµότητα, κατ' άλλους όµως προέρ-
χεται από το τοπωνύµιο Θήρα (πβ. και την απόδ. τού ονόµατος ως 
Θηρεσία), που θεωρείται τόπος γεννήσεως τής Αγ. Τερέζας (5ος αι.)]. 

τερέν (το) (παλαιότ. τερραίν) {άκλ.} ο αγωνιστικός χώρος στον οποίο 
διεξάγονται αθλήµατα όπως το τένις, το ποδόσφαιρο κ.λπ.· το γήπε-
δο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. terrain < λατ. terrenum, ουδ. τού επιθ. terrenus < terra 
«γη, έδαφος»]. 

τερερέµ κ. τεριρέµ (το) {άκλ.} κατηγορία αργών µελών τής Βυζα-
ντινής εκκλησιαστικής µουσικής, µε τα οποία ο ψάλτης δείχνει τη 
δεξιοτεχνία του- ψάλλονται κατά τις αγρυπνίες, τις πανηγύρεις κ.λπ. 
και ονοµάζονται έτσι, επειδή δεν στηρίζονται σε κάποιο υµνωδικό 
κείµενο, αλλά στην εκφώνηση συλλαβών όπως τεριρέµ, νενενά κ.ά., 
που δεν έχουν κάποια γλωσσική σηµασία, αλλά χρησιµεύουν απο-
κλειστικά στη στήριξη τού µέλους ΣΥΝ. κράτηµα. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

τερερίζω ρ. µετβ. {τερέρισα} 1. παρατείνω εκκλησιαστική ψαλµωδία 
επαναλαµβάνοντας τις συλλαβές τού τερερέµ, ψάλλω µε «τερερέµ» 
2. (συνεκδ.) λέω τραγούδι ή ψαλµωδία µε τρεµουλιαστή φωνή. 
[ΕΤΥΜ < τερερέµ]. 

τερετίζω ρ. µετβ. {τερέτισα} (λόγ.) 1. (για πουλιά, τζιτζίκια) βγάζω 
κελάηδηµα ή τιττύβισµα ΣΥΝ. τιττυβίζω 2. (µτφ. για ανθρώπους) σι-
γοτραγουδώ, λέω σιγά, µουρµουριστά ένα τραγούδι ΣΥΝ. µουρµουρί-
ζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., ονοµατοπ. λ., ίσως µέσω αµάρτυρου *τφιτίζω (µε ανο-
µοίωση), πβ. κ. τιτίζω - τέττιξ]. 

τερέτισµα (το) [αρχ.] {τερετίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κελάηδηµα 
ή τιττύβισµα πουλιού ή τζίτζικα 2. κάθε µίµηση τής φωνής πουλιού ή 
τζίτζικα 3. (µτφ.) µουρµουριστό, σιγανό τραγούδι, κυρ. µε τρεµουλια-
στή φωνή. Επίσης τερετισµός (ο) [µτγν.]. 

τερζης (ο) {τερζήδες} (παλαιότ.) ο ράφτης ελληνικών εθνικών ενδυ-
µασιών και όχι ενδυµάτων ευρωπαϊκού τύπου (φράγκικων). [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. terzi]. 

τερηδόνα (η) 1. πάθηση των δοντιών, η οποία οφείλεται στη δια-
βρωτική δράση των οξέων από βακτηρίδια κατά την έκθεση τού δο-
ντιού σε σάκχαρα και άµυλα και κατά την οποία σταδιακά κατα-
στρέφεται η αδαµαντίνη, τα οδοντικά σωληνάρια και η οδοντίνη, 
οπότε δηµιουργείται κοιλότητα στο εσωτερικό τού δοντιού και προ-
σβάλλεται ο πολφός του, µε αποτέλεσµα να χαλάει (σαπίζει) το δό-
ντι: οδοντόκρεµα κατά τής - 2. νόσος των σιτηρών, που καταστρέφει 
τους καρπούς τους, µετατρέποντας τους σε γκρίζα σακουλάκια µε 
δύσοσµη σκόνη στο εσωτερικό τους · 3, έντοµο που κατατρώγει τα 
ξύλα ΣΥΝ. σαράκι 4. µαλάκιο που προσβάλλει τα ξύλα µέσα στη θά-
λασσα κατατρώγοντας τα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τερηδών, -όνος (µε εκφραστ. επίθηµα -ηδών, το οποίο 
απαντά σε λ. που δηλώνουν µικρά ζώα, πβ. άνθρ-ηδών, πεµφρ-ηδών, 
τενθρ-ηδών) < θ. τερη- < *ter-5 τού I.E. θ. *ter-, από όπου και το αρχ. 
τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (< *τέρ-)ω). Βλ. λ. διά-τρητος]. 

τερηδονίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {τερηδονίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος) (για δόντια) προσβάλλοµαι από τερηδόνα: το τερηδονισµένο 
δόντι ήθελε σφράγισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τερηδονισµός (ο) [1839] η διάβρωση, το χάλασµα δοντιού από τε-
ρηδόνα. 

τεριέ (το) {άκλ.} καθένα από τα µικρόσωµα, συνήθ. σκουρόχρωµα 
σκυλιά αγγλικής καταγωγής, που χρησιµοποιήθηκαν στο κυνήγι, κυρ. 
για να ξετρυπώνουν τα ζώα (αλεπού, λαγό, ασβό κ.λπ.) από τις φω-
λιές τους, αργότερα δε και ως σκυλιά σαλονιού. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
(chien) terrier «(σκύλος) για κυνήγι που γινόταν πεζή» < µεσν. λατ. 
terr-arius < λατ. terra «γη, έδαφος»]. 

τεριλέν (το) {άκλ.} είδος συνθετικών ινών από πολυεστέρα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. térylène, εµπορική ονοµασία]. 

τεριρέµ (το) → τερερέµ 
τερλίκι (το) {τερλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) χοντρό υφασµάτινο ή µάλλινο 

παπούτσι για το σπίτι, που µοιάζει µε κάλτσα, δεν έχει ραφές και συ-
νήθ. στολίζεται µε κέντηµα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. terlik]. 

τέρµα (το) {τέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το χρονικό ή τοπικό σηµείο 
στο οποίο κάτι τελειώνει, ολοκληρώνεται: οριστικό -|| το ~ τού δια-
δρόµου || το - τής ψηφοφορίας || το ~ τής οµιλίας του || το ~ τού βίου 
(τα γηρατειά ή ο θάνατος) ΣΥΝ. τέλος, πέρας ANT. αρχή, ξεκίνηµα- ΦΡ. 
(α) φθάνω (κάτι) ώς το | στο τέρµα ολοκληρώνω (κάτι): εφόσον ασχο-
λήθηκε µε την υπόθεση, θα φθάσει την έρευνα ώς το τέρµα (β) τέρµα 
Θεού πάρα πολύ µακριά: το σπίτι της είναι ~ 2. (ειδικότ.) το οριακό 
σηµείο στο οποίο παύει κάτι να υπάρχει ή σταµατά: το ~ µιας σχέσης 
| φιλίας || βάζω | θέτω τέρµα στη ζωή µου (αυτοκτονώ) ΣΥΝ. παύση, 
λήξη, τερµατισµός- ΦΡ. βάζω | θέτω τέρµα σε (κάτι) σταµατώ (κάτι): 
είναι αποφασισµένος να θέσει τέρµα στις αυθαιρεσίες τους || 

βάζω τέρµα στις φιλοδοξίες τού αντιπάλου µου 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
ή οποιοσδήποτε σφραγίζει ή φέρνει το τέλος ενός πράγµατος: η 
αποτυχηµένη εκστρατεία αποτέλεσε το ~ τής ηγεµονίας του 4. (µτφ.) ο 
σκοπός για τον οποίο γίνεται µια ενέργεια ή αυτό που προκύπτει ως 
αποτέλεσµα της: η εισαγωγή του στο Πανεπιστήµιο ήταν το ~ µιας 
δύσκολης σχολικής προσπάθειας · 5. (στο ποδόσφαιρο, στην 
υδατοσφαίριση, τη χειροσφαίριση) η εστία καθεµιάς από τις δύο 
αντίπαλες οµάδες, τρία δοκάρια σε σχήµα «Π»: έστειλε τη µπάλα στο 
~ || η γραµµή τού ~ ΣΥΝ. (ξέν.) γκολπόστ 6. (συνεκδ.) το γκολ: ση-
µειώνω | βάζω | πετυχαίνω ~ || νίκη µε διαφορά τριών ~ 7. το σηµείο 
στο οποίο τελειώνει η διαδροµή σε αγώνα ή σε κούρσα ταχύτητας 
και το οποίο συνήθ. είναι µία ευθεία κάθετη στον διάδροµο τού στί-
βου ή στην πίστα: έφτασε πρώτος στο ~ και στέφθηκε νικητής || τα 
δύο άλογα έτρεχαν δίπλα-δίπλα σχεδόν µέχρι το ~ · 8. η τελευταία 
στάση µιας γραµµής σε µεταφορικό µέσο: πού κάνει - το λεωφορείο; 
|| το (τρόλεϊµε τον αριθµό) «10» έχει ~ στην πλατεία Κολοκοτρώνη || 
θα κατέβω στο ~ ANT. αφετηρία 9. ΓΛΩΣΣ. (παραγωγικό) τέρµα βλ. λ. 
παραγωγικός 10. (ως επίρρ.) στη µέγιστη ένταση, στο ανώτατο ση-
µείο µιας κλίµακας: ~ το γκάζι! || η µηχανή δουλεύει στο - || βάλε τον 
ανεµιστήρα | το ραδιόφωνο στο ~! ΣΥΝ. στο φουλ 11. για να ξεκαθα-
ρίσουµε σε κάποιον ότι κάτι τελείωσε οριστικά, ότι δεν πρόκειται να 
επαναληφθεί πλέον: αρκετά σε ανέχτηκα, ~! || χειµώνιασε, - τα µπά-
νια! ΦΡ. τέρµα τα δι'φραγκα! βλ. λ. δίφραγκο. 
[ΕΤΧΜ αρχ. < *ter-mn < I.E. *ter- «τρυπώ, διαπερνώ», πβ. λατ. termen, 
-inis «σύνορο, όριο» (> ισπ. termino(, χεττ. tarma- «καρφί, πάσσαλος», 
σανσκρ. tarati «περνώ απέναντι», µέσ. άνω γερµ. drum (> γερµ. 
Trumm «ερείπιο, χάλασµα») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τείρω (< *τέρ-./ω), βλ. κ. 
διά-τρη-τος]. 

τερµατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] [τερµάτισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. οδηγώ (κάτι) στην ολοκλήρωση του, φθάνω (κάτι) στο τέλος 
του: τερµάτισε τη σταδιοδροµία του µέσα σε γενική αποδοχή || 
τερµάτισε την οµιλία του ευχαριστώντας το ακροατήριο ΣΥΝ. ολο-
κληρώνω, συµπληρώνω, τελειώνω 2. θέτω τέλος (σε κάτι): τερµάτισαν 
τη συνεργασία τους λόγω διαφωνιών || ~ τη ζωή µου (αυτοκτονώ) || ~ 
µια εγκυµοσύνη (κάνω έκτρωση) ΣΥΝ. σταµατώ, διακόπτω, λήγω, 
παύω ♦ 3. (αµετβ.) (κυρ. σε αγώνες δρόµου ή κούρσες ταχύτητας) 
φθάνω στο τέρµα: τερµάτισε πρώτος µε µεγάλη διαφορά από τον δεύ-
τερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

τερµατικό (το) 1. ΠΛΗΡΟΦ. συσκευή για την εισαγωγή πληροφοριών 
στην κεντρική µονάδα υπολογιστή, για την αποθήκευση ή ανάκληση 
πληροφοριών από αυτόν, όπως λ.χ. ένα πληκτρολόγιο µε οθόνη 2. (συ-
νεκδ.) η θέση εργασίας τού χειριστή τέτοιας συσκευής: εργάζεται 
στο ~ τής εταιρείας 3. (α) µηχανική συσκευή µε την οποία επιτυγχά-
νεται η ηλεκτρική σύνδεση µε µηχανισµό (β) το σηµείο, το τµήµα ή 
εξάρτηµα ηλεκτρικού κυκλώµατος, µέσω τού οποίου τροφοδοτείται 
το κύκλωµα µε ηλεκτρικό ρεύµα, επειδή από αυτό ξεκινούν και σε 
αυτό καταλήγουν όλες οι γραµµές, οι αγωγοί ρεύµατος: TO ~ µιας τη-
λεφωνικής εγκατάστασης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. terminal < λατ. terminales (< termi-
nus «τέρµα, όριο»)]. 

τερµατικός, -ή, -ό [1883] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τέρµα ή το 
τερµατικό (βλ.λ.): ~ συσκευή | στάδιο 2. (για χώρους) αυτός που λει-
τουργεί ως κέντρο διακίνησης, στον οποίο φθάνουν ή από τον οποίο 
ξεκινούν επιβάτες ή εµπορεύµατα, ο συγκοινωνιακός σταθµός: «αε-
ροπλάνα που πετούν στην ~ περιοχή» (εφηµ.) 3. τερµατικό (το) (βλ.λ.). 

τερµατισµός (ο) 1. η ολοκλήρωση πορείας, εξέλιξης, διαδικασίας 
κ.λπ., ώστε να φθάνει στο τέρµα της: ο ~ ενός αγώνα | µιας σχολικής 
χρονιάς | ενός λόγου ΣΥΝ. περάτωση, συµπλήρωση, τελείωµα, κατά-
ληξη ΑΝΤ. αρχή, έναρξη, ξεκίνηµα 2. το σταµάτηµα (οριστικό ή προ-
σωρινό): ο ~ µιας συνεργασίας | µιας σχέσης | µιας φιλίας | των 
εχθροπραξιών | µιας κρίσης ΣΥΝ. διακοπή, παύση 3. (σε αγώνες δρό-
µου, κούρσες ταχύτητας κ.λπ.) η ολοκλήρωση ορισµένης διαδροµής 
από έναν αθλητή, η άφιξη στο τέρµα: στον µαραθώνιο επιτυχία είναι 
και ο απλός ~. 

τερµατοφύλακας (ο/η) {(θηλ. τερµατοφύλακος) | τερµατοφυλάκων) 
(στσ ποδόσφαιρο, το χάντµπολ, στην υδατοσφαίριση κ.λπ.) ο παίκτης 
που είναι επιφορτισµένος µε τη φύλαξη τής εστίας (τέρµατος) τής 
οµάδας του από τις επιθέσεις τής αντίπαλης οµάδας ΣΥΝ. γκολκίπερ. 
[ΕΓΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. goalkeeper]. 

τέρµινθος (η) {τερµίνθου} ΙΑΤΡ. µολυσµατική δερµατοπάθεια. [ΕΤΥΜ, 
< αρχ. τέρµινθος | τερέβινθος, ονοµασία τού φυτού πιστάκη, αγν. 
ετύµου, όρ. τού προελλην. υποστρώµατος. Η σηµ. «δερµατική νόσος» 
είναι γνωστή ήδη στον Ιπποκράτη λόγω τής οµοιότητας των µο-
λυσµατικών ογκιδίων µε τους καρπούς τής τερµίνθου]. 

τέρµινο (το) (λαϊκ.) συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο καθο-
ρίζεται ως µονάδα µετρήσεως τού χρόνου, όπως λ.χ. ένας µήνας, ένας 
χρόνος κ.λπ.: δύο ~ κράτησε η συνεργασία τους· ΦΡ. (ειρων.) σε τρία 
τέρµινα σε άγνωστο, ακαθόριστο από πριν χρόνο. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
λατ. terminus «όριο, τέρµα»]. 

terminus ante quem λατ. (προφέρεται τέρµινους άν-τε κβεµ) ελλην. 
χρονολογία (όριο) προ τής οποίας- όρος που χρησιµοποιείται για τη 
χρονική τοποθέτηση έργων ή συγγραφέων: το 1830, η χρονολογία θα-
νάτου τού συγγραφέα, αποτελεί ~ για τη χρονολόγηση τού έργου που 
βρέθηκε στα κατάλοιπα του. 

terminus post quem λατ. (προφέρεται τέρµινους ποστ κβεµ) ελλην. 
χρονολογία (όριο) µετά την οποία· όρος που χρησιµοποιείται για τη 
χρονική τοποθέτηση έργων ή συγγραφέων: ~ για το κορύφωµα τής 
διαµάχης τού δηµοτικισµού αποτελεί το 1880, η χρονολογία δηµοσί-
ευσης τού «Ταξιδιού» τού Γιάννη Ψυχάρη. 

terminus technicus λατ. (προφέρεται τέρµινους τέκνικους) 1. τεχνι- 
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κός όρος 2. (γενικότ.) λέξη που χρησιµοποιείται ως όρος. 
τερµίτης (ο) {τερµιτών} τροπικό έντοµο ανοιχτόχρωµο µε µαλακό σώµα, που 

µοιάζει µε µυρµήγκι, τρέφεται µε ξύλο και καταστρέφει ξύλινες κατασκευές, 
έπιπλα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. termite < νεολατ. termites < λατ. termes, -itis 
«τερηδόνα»]. 

τερµιτόφιλος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (για ορισµένα ζωικά είδη) αυτός που εµφανίζει την 
τάση να ζει µονίµως παρασιτικά, συµβιωτικά ή σε συνοίκηση µαζί µε τους 
τερµίτες µέσα στις φωλιές τους και δεν µπορεί να ζήσει αυτόνοµα: ~ έντοµα. 
— τερµιτοφιλία (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. termitophile (νόθο συνθ.)]. 

τερπνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί µεγάλη ευχαρίστηση: ~ άκουσµα | 
γέλιο ΣΥΝ. ευφρόσυνος, ευάρεστος, απολαυστικός ΑΝΤ. δυσάρεστος, πικρός· 
ΦΡ. (παροιµ.) το τερπνόν µετά τού ωφελίµου για πράξεις που είναι 
ταυτόχρονα ευχάριστες και ωφέλιµες: τα οµαδικά αθλήµατα συνδυάζουν ~, 
αφού και παίζει και γυµνάζεται κανείς. — τερπνότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < τέρπω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νός (πβ. κ. άγ-νός, στυγ-νός). 
Η φρ. το τερπνόν µετά τού ωφελίµου είναι απόδ. τού γαλλ. l'utile à l'agréable]. 

τέρπω ρ. µετβ. {έτερψα} (λόγ.) 1. προκαλώ τέρψη, προσφέρω ευχαρίστηση: 
µουσική που τέρπει ΣΥΝ. ευφραίνω 2. (ειδικότ.) προσφέρω ψυχαγωγία, 
διασκέδαση: µε τις εκποµπές του τέρπει τους Έλληνες κάθε ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *terp- | *trep- «χορταίνω, ικανοποιούµαι», πβ. σαν-σκρ. 
trpyati «ικανοποιούµαι, χαίροµαι», περσ. tulf «υπερπλήρωση, κορεσµός» (< 
*trfra-), πιθ. κ. λιθ. tarpa «ανάπτυξη, προκοπή, ευδοκίµηση» κ.ά. Παράγ. τερπ-
νός, τέρψ-ις (-η) και κύρ. όν. όπως Τερψι-χόρη, Εύ-τέρπη κ.ά. Το ρ. τέρποµαι 
(ο µεσοπαθ. τ. είναι ο συνηθέστερος) κάλυπτε διαφορετικό σηµασιολ. πεδίο 
από το συνώνυµο χαίρω, -οµαι, καθώς ενείχε την έννοια τής πλήρους 
ικανοποίησης που νιώθει κανείς, όταν ικανοποιεί τις επιθυµίες του σε σχέση 
λ.χ. µε την τροφή, τον έρωτα ή τη διασκέδαση]. 

terra incognita λατ. (προφέρεται τέρα ινκόγκνιτα) ελλην. άγνωστη γη, 
άγνωστος τόπος- (µτφ.) άγνωστο θέµα, αντικείµενο: για µένα η φιλοσοφική 
σκέψη των Κινέζων ήταν ~. 

τερραίν (το) → τερέν 
τερτίπι (το) {τερτιπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) 1. ο πονηρός 

χειρισµός µιας κατάστασης, το παραπλανητικό τέχνασµα: κάνω τερτίπια || 
όταν τον στρυµώξεις, αρχίζει τα ~, για να ξεφύγει || άσ'τα ~ και µίλα σταράτα! || 
γνωρίζει όσο λίγοι τα - τής διπλωµατίας ΣΥΝ. κόλπο, µηχανή 2. ιδιόµορφη 
συµπεριφορά µε πείσµατα, καµώµατα, νάζια: γυναικεία ~! ΣΥΝ. 
τζιριτζάντζουλες. [ETYM. < τουρκ. tertip]. 

τερτσέτο (το) 1. η τερτσίνα (βλ.λ.) 2. µουσικό κοµµάτι, ιδ. µέρος τής όπερας, 
προορισµένο να τραγουδιστεί από τρεις τραγουδιστές ΣΥΝ. τριωδία 3. 
(συνεκδ.) οι τραγουδιστές που εκτελούν ένα τερτσέτο 4. χορός, χορογραφία ή 
τµήµα χορογραφίας για τρεις χορευτές | χορεύτριες. [ΕΤΥΜ < ιταλ. terzetto < 
terzo «τρίτος» (< λατ. tertius)]. 

τερτσίνα (η) (τερτσινών} 1. στροφή τριών στίχων, στην οποία οµοιο-
καταληκτούν ο πρώτος και ο τρίτος στίχος, ενώ ο δεύτερος οµοιοκα-ταληκτεί 
µε τον πρώτο και τον τρίτο τής επόµενης τρίστιχης στροφής ΣΥΝ. τερτσέτο 2. 
ΜΟΥΣ. το τρίηχο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. terzina < terzo «τρίτος» (< λατ. 
tertius)]. 

τέρψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η έντονη ευχαρίστηση από την 
ικανοποίηση ανάγκης ή επιθυµίας: ~ τής ακοής | των αισθήσεων || δέχτηκε να 
διαβάσει το ποίηµα του προς µεγάλη ~ τού ακροατηρίου 2. η ψυχαγωγία, η 
διασκέδαση: τον ενδιέφερε ο προβληµατισµός και όχι η - των θεατών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηδονή. [ΕΤΥΜ < αρχ. τέρψις < τέρπω (βλ.λ.)]. 

τερψιλαρύγγιος, -α, -ο [1894] (λόγ.) 1. αυτός που τέρπει τον λάρυγγα, που 
προσφέρει γευστική ευχαρίστηση: ~ εδέσµατα || ~ ποτό | γλύ-κυσµα 2. 
τερψιλαρύγγια (τα) τα ηδύποτα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. τερψι- (τού ρ. τέρπω, πβ. κ. τέρψη) + -λαρύγγιος < λάρυγγας]. 

Τερψιχόρη (η) ΜΥΘΟΑ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα 
Μούσες, προστάτιδα τού χορού, τής λυρικής ποίησης, συχνά και τής 
αυλητικής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. τερψι- (τού ρ. τέρπω, πβ. κ. τέρψις) + -χόρη < 
χορός]. 

τες 1. άτονος τύπος θηλ. τής αιτ. πληθ. τού γ' προσ. τής προσωπικής 
αντωνυµίας· αλλιώς τις: άκου ~ πώς φωνάζουν! || στείλ ~ αύριο! · 2. (παλαιότ.) 
αιτ. πληθ. τού θηλ. άρθρου, άλλος τύπος τού «τις»: «µε ~ δικές της συµβουλές, 
[...] και µε ~ υποσχέσεις της» (Κ. Καβάφης). [ΕΤΥΜ. Ήδη µεσν. τ., που 
οφείλεται στην επίδρ. τής καταλ. -ες (των τριτοκλίτων θηλ.) στο 
µεταβαλλόµενο άρθρο τας | τις (λ.χ. τάς γυναίκας > τις | τες γυναίκες, κατ' 
αναλογίαν προς την ονοµ. ai γυναίκες > οι γυναίκες). o τ. τες τής αντωνυµίας 
ανάγεται στο άρθρο τάς κατά τα θηλ. σε -ες µε παράλειψη τού ουσ.]. 

Τ.Ε.Σ. (οι) Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές. 
τεσσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. σύνολο τεσσάρων οµοειδών 

πραγµάτων, όµοιων µονάδων (συνήθ. ΑΘΛ): φάγαµε - (δεχθήκαµε τέσσερα 
γκολ) 2. (στο τάβλι) τεσσάρες (οι) τα ντόρτια (βλ.λ.): φέρνω ~ 3. ποσό ίσο µε 
τέσσερα όµοια χαρτονοµίσµατα: πλήρωσα µια ~ (χιλιάρικα) ΣΥΝ. τεσσάρι. 
[ΕΤΥΜ. < τεσσάρι + µεγεθ. επίθηµα -α, πβ. κ. τριάρι - τριάρα]. 

τέσσαρα (το) → τέσσερα 
τεσσαρακονθήµερος, -ος (καθηµ.-η), -ο(ν) (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί σαράντα 

µέρες ή γίνεται όταν συµπληρωθούν σαράντα µέ- 

ρες: ~ νηστεία | άδεια || ~ µνηµόσυνο 2. ΕΚΚΛΗΣ. τεσσαρακονθήµερο (το) 
{τεσσαρακονθηµέρ-ου | -ων} το σαρανταήµερο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τεσσαράκοντα 
+ -ήµερος < ηµέρα]. τεσσαρακοντα (το) (λόγ.) 1. σαράντα (βλ.λ.)· ΦΡ. παρά 
µίαν τεσσαράκοντα (υπό Ιουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρά µίαν ελαβον, 
Κ.∆. Β'Κορινθ. 11,24) η ατιµωτική και αυστηρότατη ποινή τριάντα εννέα 
µαστιγώσεων (µτφ.) πολύ ξύλο: έφαγε ~ 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται 
ποσοτικά στον αριθµό σαράντα (4θ). (Βλ. κ. λ. αριθµός, 

ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < τέσσαρες (βλ. λ. τέσσερεις) + -κοντά (< *dkomt, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
*dekmt- > δεκάς, -άδος, βλ.λ.), πβ. κ. τριά-κοντα, έξή-κοντα]. 

τεσσαρακοντα- κ. τεσσαρακοντα- κ. τεσσαρακοντ- [αρχ.] (λόγ.) α' συνθετικό 
που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό σαράντα 
(40): τεσσαρακοντα-ετής, τεσσαρακο-ντα-ήµερο 2. είναι σαράντα φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: τεσσαρακοντα-πλάσιος. 

τεσσαρακονταετηρίδα (η) → τεσσαρακοντα-, -ετηρίδα 
τεσσαρακονταετής, -ής, -ές → τεσσαρακοντα-, -ετής 
τεσσαρακονταετία (η) → τεσσαρακοντα-, -ετία 
τέσσαρα κοντά κις επίρρ. → τεσσαρακοντα-, -άκις 
τεσσαρακονταπλάσιος, -α, -ο -> τεσσαρακοντα-, -πλάσιος 
τεσσαρακοντούτης (ο) {τεσσαρακοντουτών},τεσσαρακοντού-τις (η) 

{τεσσαρακοντούτ-ιδος | -ίδων) (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας σαράντα ετών ΣΥΝ. 
τεσσαρακονταετής, σαραντάχρονος. [ΕΤΥΜ. µτγν. (αρχ. τεσσαρακονταετής), 
µε συνδετικό φωνήεν -ο- και συναίρεση οε>ου, < τεσσαράκοντα + ετ(ος) + 
κατάλ. -ής]. 

τεσσαρακοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 40ός στην αραβική αρίθµηση, Μ' ή µ' 
στην ελληνική και XL στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό σαράντα (40) 2. Τεσσαρακοστή (η) Σαρακοστή (βλ.λ.) (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τεσσαράκοντα + παραγ. επίθηµα -στός, πβ. κ. εικοστός, τρια-
κοστός]. 

τέσσαρες (οι) → τέσσερεις 
τεσσάρι (το) {τεσσαρ-ιού | -ιών} 1. σύνολο τεσσάρων οµοειδών πραγµάτων: 

µου κόστισε ένα ~ (ενν. χιλιάδες) το δώρο ΣΥΝ. τεσσάρα 2. τραπουλόχαρτο 
που έχει τυπωµένο τον αριθµό τέσσερα: ~ καρό | σπαθί | κούπα 3. διαµέρισµα 
µε σαλοτραπεζαρία και δύο υπνοδωµάτια: ~ µε ευρύχωρη κουζίνα || ~ 
διαµπερές | ορόφου · 4. (στο µπάσκετ) ο παίκτης που παίζει κοντά στο καλάθι, 
στη θέση «τέσσερα» (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — (υποτ.) τεσσαράκι (το). [ΕΤΥΜ 
Υποκ. τού τέσσαρα (βλ. λ. τέσσερα)]. 

τέσσερα (το) {άκλ.} τρία συν ένα, ο αριθµός 4 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τέσσαρα, ουδ. τού αριθµητ. τέσσαρες (βλ. λ. τέσσερεις)]. 

τέσσερεις, -εις, -α (σχολ. ορθ. τέσσερις) {τεσσάρων} 1. αυτοί που ανέρχονται 
ποσοτικά στον αριθµό 4: ~ άνθρωποι | χώρες | άστρα || παρήλασαν — (σε | ανά 
τετράδες) || είµαι | µπαίνω στα ~ (στον τέταρτο χρόνο τής ηλικίας µου) || 
κλείνω | πατώ τα ~ (ολοκληρώνω | µπαίνω στο τέταρτο έτος µου) (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) ■ ΦΡ. (α) στα | µε τα τέσσερα στηριζόµενος στα γόνατα και 
στις παλάµες ή στους αγκώνες: πηγαίνω ~ (µπουσουλώ) || πέφτω ~ || είµαι ~ 
(β) τα µάτια σου τέσσερα µε τεταµένη την προσοχή σου, να είσαι πολύ 
προσεκτικός και παρατηρητικός: τώρα που θα οδηγείς, ~ στον δρόµο! (γ) δεν 
ξέρω | νιώθω πού (µου) πάν' τα τέσσερα (ι) είµαι εντελώς ανίδεος, άσχετος 
(µε κάτι): από κλασική µουσική δεν ξέρει πού του πάν' τα τέσσερα (ii) τα έχω 
εντελώς χαµένα: έχω πάθει τέτοιο σοκ, που κυριολεκτικά δεν ξέρω πού µου πάν' 
τα τέσσερα! (δ) παίρνουν | πάνε (κάποιον) τέσσερεις παίρνουν (κάποιον) µέσα 
στο φέρετρο, τον παίρνουν νεκρό: (κυρ. ως κατάρα) να τον πάνε τέσσερεις! (να 
πεθάνει!) (ε) στους τέσσερεις ανέµους βλ. λ. άνεµος 2. τέσσερα (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τέσσερες (µε κατάλ. -εις κατ' αναλογίαν προς το τρεις) < 
τέσσαρες (µε προχωρητική αφοµοίωση), που απαντά και ως τέττα-ρες (αττ.), 
τέτορες (δωρ.(, πέσυρες (αιολ.(, πέτταρες (βοιωτ.) κ.ά. Οι τ. αυτοί ανάγονται, 
µε διαφορετικό φωνηεντισµό, στο I.E. *kwet(w)e/or-, ιδίως δε στον τ. µε 
µηδενισµένη τη β' συλλ. (*kwetwr-), και συνδ. µε σανσκρ. catvârah, λατ. 
quattuor (> γαλλ. quatre, ιταλ. quatro κ.τ.ό.), αρχ. γερµ. fior (> γερµ. vier), 
αρχ. αγγλ. feower (> αγγλ. four) κ.ά. Οµόρρ. τέταρ-τος, τετρ-άς (-άδα), τρά-
πεζα (βλ.λ.), τετρα- (ά συνθ.) κ.ά.]. 

τεστ (το) {άκλ.} 1. συγκεκριµένη, επιστηµονικώς κατηρτισµένη διαδικασία ή 
µέθοδος δοκιµαστικού ελέγχου, επαληθεύσεως ή αξιολογήσεως δεδοµένων: 
συγκριτικό - (µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων ή δεδοµένων) || - αντοχής 
| εγκυµοσύνης || συγκριτικό ~ (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) τεστ Παπανικολάου | Παπ-τεστ 
διεθνής µέθοδος ευρείας εφαρµογής για την έγκαιρη διάγνωση τού καρκίνου 
τού τραχήλου τής µήτρας µε κυτταρολογική εξέταση κολπικού επιχρίσµατος 
(β) τεστ κοπώσεως βλ. λ. κόπωση 2. σειρά προβληµάτων, ερωτήσεων κ.λπ. 
για την αξιολόγηση τής επίδοσης, των ικανοτήτων, των κλίσεων ή δεξιοτήτων 
(κάποιου): ψυχολογικό ~ || ~ νοηµοσύνης | γνώσεων 3. η πρόχειρη (συνήθ. 
σύντοµη) γραπτή εξέταση µαθητών σε ορισµένη ύλη ή στο µάθηµα τής 
ηµέρας: ~ στην ιστορία || πήρε «άριστα» στο ~ 4. (συνεκδ.) το ίδιο το γραπτό 
ενός µαθητή: ο καθηγητής τους έδωσε τα ~ || διορθώνω το ~. — (υποκ.) 
τεστάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. test < παλ. γαλλ. test 
«πήλινο δοχείο που χρησιµοποιούσαν οι αλχηµιστές, για να δοκιµάζουν τον 
χρυσό» < λατ. testum «πήλινο αγγείο» (< p. torrere «ξηραίνω, ψήνω, 
φρυγανίζω», µτχ. τ. tostus, βλ. λ. τοστ)]. 

τεστάρω ρ. µετβ. {τέσταρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) κάνω τεστ σε (κάτι), ελέγχω, 
υποβάλλω σε δοκιµασία: ~ τον καινούργιο κινητήρα. — τε-στάρισµα (το). 

testimonia (τα) λατ. (προφέρεται τεστιµόνια) µαρτυρίες· συνήθ. αρ- 
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χαίο χωρίο που επιµαρτυρεί κάτι, αποδεικτικό υλικό. 
τεστ-ντράιβ (το) {άκλ.} ελλην. δοκιµαστική οδήγηση η δοκιµαστική οδήγηση 

αυτοκινήτου για την εξακρίβωση των δυνατοτήτων και των µειονεκτηµάτων 
του, λ.χ. πριν από την αγορά ή την κυκλοφορία του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. test 
drive]. 

τεστοστερόνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η κυριότερη ανδρογόνος ορµόνη, 
η οποία εκκρίνεται κυρ. από τον ενδιάµεσο ορχικό ιστό, ελέγχει την 
παραγωγή τού σπέρµατος, την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και των 
δευτερογενών χαρακτηριστικών τού ανδρικού φύλου (λ.χ. της τριχοφυΐας τού 
προσώπου, τής αλλαγής χροιάς τής φωνής). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. testosterone (νόθο συνθ.) < testo- (< λατ. testis 
«µάρτυς») + ster(ol) (βλ. κ. στερόλη) + επίθηµα -öne (πβ. κ. hormone 
«ορµόνη»). Η ονοµασία δικαιολογείται από το γεγονός ότι η παρουσία τής 
ορµόνης µαρτυρεί την ύπαρξη αρσενικού φύλου]. 

τεταγµένη (η) → τάσσω 
τεταµένος, -η, -ο 1. αυτός που εκδηλώνεται µε ένταση, που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα τής έντασης: οδηγούσε µε ~ προσοχή ANT. χαλαρός 2. (για σχέσεις 
ή καταστάσεις) αυτός που βρίσκεται σε ένταση, που τείνει προς ρήξη και 
σύγκρουση: οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταµένες || ~ ατµόσφαιρα | κλίµα 
ΣΥΝ. επικίνδυνος, φορτισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. τείνω, µετάφρ. δάνειο (στη µτφ. σηµ.) 
από γαλλ. tendu]. 

τετανία (η) {τετανιών} ΙΑΤΡ. σύνδροµο νευροµυϊκής υπερδιεγερσιµό-τητας, το 
οποίο εκδηλώνεται µε χαρακτηριστικές συµµετρικές συσπάσεις των άκρων, 
κυρ. των χεριών, και συνοδεύεται από πόνους και παραισθήσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tetany]. 

τετανικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον τέτανο: ~ σπασµός | τοξίνη 
|| ~ φάρµακο (λ.χ. η στρυχνίνη). 

τετανοειδής, -ής, -ές {τετανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
τέτανο ή µε κάποιο από τα συµπτώµατα του: ~ σπασµός | συστολή. — 
τετανοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τέτανος (ο) {τετάνου | χωρ. πληθ.} µολυσµατική ασθένεια που χαρακτηρίζεται 
από τονικούς σπασµούς και ακαµψία των µυών, κυρ. τής κάτω σιαγόνος και 
τού λαιµού, η οποία µερικές φορές επιφέρει αναπνευστική παράλυση και 
θάνατο και προκαλείται από ένα βακτήριο, το οποίο εισέρχεται στον 
οργανισµό µέσω πληγής ή κοψίµατος. [EJYM αρχ., ουσιαστικοπ. αρσ. (µε 
αναβιβασµό τού τόνου) τού επιθ. τέτανος «τεντωµένος, τεταµένος» < αναδιπλ. 
τε Η- θ. τα- (< *tn, συνε-σταλµ. βαθµ. τού ρ. τείνω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
νός (πβ. κ. στεγνός, άγ-νός)]. 

τεταρταίος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται ή επανεµφανίζεται κάθε τέσσερεις 
ηµέρες· ΦΡ. τεταρταίος πυρετός (i) ελονοσία µε εξάρσεις υψηλού πυρετού 
κάθε τέσσερεις ηµέρες (ii) (µτφ.) µεγάλη αγωνία, κρύος ιδρώτας: µε πιάνει ~. 

Τετάρτη (η) 1. η τέταρτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή) 2. Μεγάλη 
Τετάρτη η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τετάρτη (ενν. ηµέρα, µε αφετηρία το Σάββατο), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
τέταρτος (βλ.λ.). Στις λατινογενείς γλώσσες επικράτησε το λατ. dies Mercuri 
«ηµέρα τού Ερµή» (> γαλλ. mercredi, ισπ. miércoles, ρουµ. miercuri κ.ά.), 
ενώ στις γερµ. γλώσσες δεν υπάρχει κοινό όνοµα (λ.χ. γερµ. Mittwoch «µέσον 
εβδοµάδος» - αγγλ. Wednesday < αρχ. αγγλ. wödnesdaeg «ηµέρα τού (θεού) 
Odin»)]. 

τεταρτηµόριο (το) {τεταρτηµορί-ου | -ων} 1. καθένα από τα τέσσερα ίσα 
τµήµατα, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο 2. ΜΑΘ. καθένα από τα τέσσερα ίσα 
µέρη, στα οποία χωρίζεται ένας κύκλος από δύο κάθετες διαµέτρους του, 
συνήθ. στον τριγωνοµετρικό κύκλο από τους τριγωνοµετρικούς άξονες 3. 
ΜΟΥΣ. το διάστηµα ενός ηµιτονίου, που το χωρίζει σε δύο ίσα µέρη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τεταρτηµόριον < τέταρτος + µόριον (πβ. κ. δεκατη-µό-ριον, 
πολλοστη-µόριον)]. 

τεταρτογενής, -ής, -ές [1873] {τεταρτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προέκυψε ή γεννήθηκε τέταρτος κατά σειρά.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. quaternary]. 

τεταρτοετής (ο/η) [1894] {τεταρτοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} φοιτητής ή 
σπουδαστής που βρίσκεται στο τέταρτο έτος σπουδών του: - τής Νοµικής | τού 
Πολυτεχνείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τέταρτος, -η (λόγ. τετάρτη), -ο (επίσης γράφεται 4ος στην αραβική αρίθµηση, ∆' 
ή δ' στην ελληνική και IV στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό τέσσερα (4): έρχοµαι | είµαι | αναδεικνύοµαι ~ || τερµάτισε ~ 
µένοντας εκτός τριάδας και χωρίς µετάλλιο || στο ~ εδάφιο τού κεφαλαίου- ΦΡ. 
τέταρτη εξουσία ο Τύπος (βλ.λ.), λόγω τής επίδρασης που ασκεί στους 
πολίτες, διαµορφώνοντας σε µεγάλο βαθµό την αντίληψη τους για πρόσωπα 
και πράγµατα (κατ' αντιδιαστολή προς τις υπάρχουσες τρεις αναγνωρισµένες 
εξουσίες, τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική) 2. τέταρτος (ο) 
{τετάρτου} (α) ο τέταρτος όροφος πολυκατοικίας (β) ο τέταρτος µήνας τού 
έτους, ο Απρίλιος: η 1/4 (πρώτη τετάρτου) είναι πρωταπριλιά 3. τετάρτη (η) 
(α) ταχύτητα οχήµατος: το αυτοκίνητο πηγαίνει µε ~ (β) η τέταρτη ηµέρα κάθε 
µήνα: την 4/12 (τετάρτη ∆εκεµβρίου) γιορτάζεται η µνήµη τής Αγίας Βαρβάρας 
(γ) η τετάρτη τάξη τού ∆ηµοτικού Σχολείου: ήµασταν συµµαθητές στην ~ (δ) 
Τετάρτη (η) βλ.λ. 4. τέταρτο (το) {τετάρτ-ου | -ων} (α) καθένα από τα 
τέσσερα ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο: το ~ του µέτρου (είκοσι 
πέντε εκατοστά) || τα δύο ~ τής διαφήµισης πηγαίνουν στην τηλεόραση (ενν. 
των χρηµάτων που διατίθενται) || µόνο το ένα ~ των υποψηφίων περνά στις 
εξετάσεις || το - τού κιλού (διακόσια πενήντα 

γραµµάρια) (β) δεκαπέντε λεπτά τής ώρας· ΦΡ. ακαδηµαϊκό τέταρτο βλ. λ. 
ακαδηµαϊκός (γ) ΜΟΥΣ. (i) φθογγόσηµο διάρκειας αντίστοιχης προς το µισό 
τού µισού τής αξίας ενός ολόκληρου φθογγοσήµου (βλ.λ., σηµ. 4) (ii) νότα µε 
διάρκεια µισή τής διάρκειας τού µισού (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — (υποκ.) 
τεταρτάκι (το) (σηµ. α-β). [ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -τος, πβ. κ. τρί-τος, εκ-
τος) < I.E. *kwetrto-(< *kwet(w(Vor-, βλ. λ. τέσσερεις), πβ. αρµ. corir, λατ. qu-
artus, αρχ. γερµ. fiordo (> γερµ. vierte), αρχ. αγγλ. féorda (> αγγλ. fourth) 
κ.ά.]. 

τεταρτοσφαίριο (το) {τεταρτοσφαιρί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. τρόπος στέγασης τής 
αψίδας ή τής κόγχης τού ιερού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, που ισοδυναµεί 
µε το ένα τέταρτο τής σφαίρας. — τεταρτσ-σφαιρικός, -ή, -ό. 

τετατέτ κ. τετ-α-τετ επίρρ. 1. κατ' ιδίαν, ιδιαιτέρως, πρόσωπο µε πρόσωπο: τα 
έλεγαν ~ επί µία ώρα || είχαν µία συνάντηση ~ 2. (συνεκδ. ως ουσ.) η κατ' ιδίαν 
συνάντηση και συνοµιλία δύο προσώπων: ο φακός τους εντόπισε σε τρυφερό ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tête à tête (< tête «κεφάλι»)]. 

τετελεσµένος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που έχει συντελεστεί, είναι οριστικός και 
τελεσίδικος- κυρ. στις ΦΡ. (α) ΓΛΩΣΣ. τετελεσµένος µέλλων βλ. συντελεσµένος 
µέλλοντας, λ. συντελώ (β) προ τετελεσµένου | -ων (γεγονότ-ος | -ων) µπροστά 
σε κάτι που έχει ήδη διαπραχθεί και δεν είναι δυνατόν να κάνει κανείς τίποτε, 
ώστε να το µεταβάλει ή να το αποτρέψει: βρίσκοµαι | µε φέρνει κάποιος - || 
τώρα βρισκόµαστε ~· δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε 2. τετελεσµένα (τα) (κα-
κόσ.) όσα έχουν διαπραχθεί εις βάρος (κάποιου) και δεν θεωρούνται πλέον 
αναστρέψιµα: τα ~ στην Κύπρο || δεν θα δεχτούµε άλλα ~· θα αντιταχθούµε σε 
κάθε εχθρική ενέργεια- ΦΡ. πολιτική τετελεσµένων η πολιτική τού να 
δηµιουργεί ένα κράτος εις βάρος άλλου κράτους καταστάσεις που δεν 
ανατρέπονται εύκολα (συνήθ. αυθαίρετες και βίαιες, χωρίς νοµική κάλυψη), 
ώστε να εκβιάσει και τη νοµική επικύρωση τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. τελώ (βλ.λ.). Η φρ. τετελεσµένο γεγονός 
αποδίδει το γαλλ. fait accompli]. 

τετέλεσται (Κ.∆. Ιωάνν. 19, 30· λ. που είπε ο Χριστός στον σταυρό, αφού του 
έδωσαν το ξίδι και πριν παραδώσει το πνεύµα) έχουν πλέον τελειώσει όλα- 
(καθηµ.) για περιπτώσεις στις οποίες για κάποιον επέρχεται το οριστικό τέλος 
µιας κατάστασης. [ΕΤΥΜ. Γ προσ. παθ. παρακ. τού αρχ. τελώ]. 

τετµηµένη (η) → τέµνω 
τέτοιος, -οια, -οιο 1. αυτού τού είδους, όµοιος (µε κάτι άλλο): αγόρασα κι εγώ 

ένα ~ φόρεµα! || δεν έχω άλλο τέτοιο στυλό, µόνο αυτό 2. (ειρων.) για 
περιφρονητική αναφορά (σε κάποιον/κάτι), για έµµεση απόρριψη ή 
υποτίµηση: όταν έχεις ~ φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς! || ~ εκτίµηση να 
µου λείπει! ΦΡ. τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια για κάτι που λέγεται άκαιρα, σε 
χρονικό σηµείο στο οποίο υπάρχουν άλλες προτεραιότητες 3. (καθηµ.) για να 
µην επαναληφθεί ένα όνοµα που έχει αναφερθεί προηγουµένως ή επειδή δεν 
θυµόµαστε ένα όνοµα λόγω αµηχανίας: είδα τον ~, τον... πώς τον λένε; 4. για 
πρόσωπο που περιφρονούµε, που δεν είναι αποδεκτό από τον οµιλητή· συνήθ. 
ο οµοφυλόφιλος άνδρας και η κοινή γυναίκα ΣΥΝ. τοιούτος. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
από συµφυρµό των αντωνυµιών τοίτοιος και ετοιος. Ο τ. τοίτοιος προέρχεται 
από τον αρχ. τοϊος «τέτοιος» µε επανάληψη τής ά συλλαβής, ενώ ο τ. ετοιος < 
έ-τοϊος (µε ε- προθεµ. κατά τα ετούτος, έ-κεϊνος) < αρχ. τοΐος. Σε ό,τι αφορά 
το αρχ. τοϊος, σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη ανάγεται στην I.E. ρίζα 
*toi- (τού άρθρου ό, ή, το) µέσω γεν. πληθ. *toi-som (*τοίων), πβ. σανσκρ. 
tés-am]. 

τετρ. συντοµ.· τετραγωνικός (για µεγέθη): έκταση 30.000 τετρ. χλµ. || 
διαµέρισµα 100 τετρ. µέτρων. 

τετρα- κ. τετρά- κ. τετρ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποι-ος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τέσσερα (4): τετρα-ετής, τετρα-κέφαλος, 
τετρα-ήµερος 2. είναι τέσσερεις φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο 
σύγκρισης: τετρα-πλάσιος, τετρά-διπλος 3. έχει µια ιδιότητα σε πολύ µεγάλο 
βαθµό: τετρά-παχος, τετρά-ψηλος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τετρα-γω-νος, τετρα-µερής), που προέρχεται από θ. τετρα-
, για το οποίο βλ. λ. τετράδα, τέταρτος]. 

τετραβάγγελο (το) (λαϊκ.) βιβλίο που περιλαµβάνει τα τέσσερα Ευαγγέλια. 
Επίσης τετραευαγνέλιο [µεσν.]. 

τετράβαθµος, -η, -ο → τετρα-, -βαθµός 
τετραγλωσσία (η) → τετρα-, -γλωσσία 
τετράγλωσσος, -η, -ο → τετρα-, -γλωσσος 
τετραγωνίδιο (το) [1886] {τετραγωνιδί-ου | -ων} µικρό τετράγωνο ΣΥΝ. 

τετραγωνάκι. 
τετραγωνίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τετραγώνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω (σε κάτι) 

τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήµα, κάνω (κάτι) να έχει γωνίες (και όχι λ.χ. 
καµπύλες): µε αυτή την ειδική φόρµα µπορείτε να τετραγωνίζετε τα γλυκά σας || 
τετραγωνισµένο δωµάτιο | χαρτί (το χαρτί µι-λιµετρέ) || τετραγωνισµένη πέτρα 
σε δαχτυλίδι || - τον κύκλο (για ανέφικτο στόχο, αδύνατη επιδίωξη) 2. (για 
αριθµούς) υψώνω αριθµό στο τετράγωνο, τον πολλαπλασιάζω επί τον εαυτό 
του. 

τετραγωνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τετράγωνο σχήµα: -πέτρα ΣΥΝ. 
τετράγωνος 2. (α) τετραγωνικό (µέτρο) το τετράγωνο που έχει πλευρά ενός 
µέτρου και χρησιµοποιείται ως µονάδα µετρήσεως επιφανειών: πόσα ~ είναι 
το σπίτι; || το - σε αυτή την περιοχή κοστίζει 160 χιλιάδες (σύµβολο τ.µ. ή µ2) 
(β) τετραγωνική ρίζα (π.χ. αριθµού α) (σύµβολο νά) ο αριθµός που, όταν 
πολλαπλασιαστεί µε τον εαυτό του, δίνει αριθµό α· λ.χ. ο αριθµός 2 είναι η ~ 
τού αριθµού 4. — τετραγωνικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

τετραγωνισµός (ο) [αρχ.] 1. η κατασκευή ενός τετραγώνου το οποίο να έχει 
εµβαδόν ίσο προς το εµβαδόν άλλου σχήµατος ή επιφάνειας- 
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ΦΡ. τετραγωνισµός τού κύκλου (i) η κατασκευή ενός τετραγώνου µε εµβαδόν 
ίσο προς αυτό ενός κύκλου, µε τη χρήση µόνο κανόνα και διαβήτη (κάτι το 
οποίο αποτελεί άλυτο γεωµετρικό πρόβληµα) (ii) (µτφ.) η επίπονη και 
συστηµατική προσπάθεια για κάτι ανέφικτο 2. ΜΑθ. ο πολλαπλασιασµός ενός 
αριθµού µε τον εαυτό του, η ύψωση του στη δεύτερη δύναµη. τετράγωνο (το) 
{τετραγών-ου | -ων} 1. το τετράπλευρο που έχει τις τέσσερεις πλευρές του ίσες 
και τις τέσσερεις γωνίες του ορθές (90°) 2. (συνεκδ.) (α) οτιδήποτε έχει το 
παραπάνω σχήµα (β) οικοδοµικό τετράγωνο το τµήµα οικοδοµηµένης 
περιοχής, που περιβάλλεται από τέσσερεις δρόµους: το σπίτι είναι δύο ~ πιο 
κάτω (γ) (συνεκδ.) το οικοδοµικό τετράγωνο· τα κτήρια που είναι χτισµένα σε 
αυτό τον χώρο και όσοι διαµένουν ή εργάζονται στα κτήρια (σπίτια, γραφεία) 
αυτά: έψαξε για διαµέρισµα σ' αυτό το ~, αλλά δεν βρήκε || γκρεµίστηκε 
ολόκληρο το ~ || όλο το - αναστατώθηκε από την έκρηξη 3. ΜΑΘ. (α) τετράγωνο 
(ενός αριθµού α) ο αριθµός που προκύπτει, όταν ένας αριθµός α 
πολλαπλασιαστεί µε τον εαυτό του, λ.χ. το τετράγωνο τού αριθµού 4 είναι το 16 
(β) τέλειο τετράγωνο βλ. λ. τέλειος 4. ΤΥΠΟΓΡ. µονάδα µετρήσεως τού πάχους 
των τυπογραφικών στοιχείων, που διαιρείται σε δώδεκα στιγµές (βλ.λ.), ίση µε 
4,512 χιλιοστά τού µέτρου. 

— (υποκ.) τετραγωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τετράγωνον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τετράγωνος]. 

τετράγωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το σχήµα τού τετραγώνου: ~ τραπεζαρία | 
πλαίσιο | παράθυρο 2. αυτός που έχει ορθές γωνίες, που είναι γωνιώδης: το 
τακούνι του είναι ~||~ ώµοι | πιγούνι 3. (µτφ.) αυτός που είναι οριοθετηµένος 
και δοµηµένος µε απόλυτη ακρίβεια, που ταξινοµεί και αναλύει τα πάντα µε 
ακριβή τρόπο: διαθέτει ~ λογική | νους | σκέψη ΣΥΝ. στέρεος 4. (ως 
χαρακτηρισµός) για ευτραφή και γεροδεµένο άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τετρα- + -γωνος < γωνία, πβ. κ. τρί-γωνος, έξά-γωνος. Ήδη 
στους αρχ. συγγραφείς η λ. χρησιµοποιείται ως ευµενής χαρακτηρισµός των 
ικανοτήτων κάποιου (λ.χ. νόω τετράγωνος, Σιµών. 5.2)]. 

τετράδα (η) 1. σύνολο τεσσάρων οµοειδών µονάδων: µία ~ πετσέτες || ανά 
τετράδες (τέσσερεις-τέσσερεις) || η τυχερή ~ τού Λαϊκού Λαχείου (τέσσερα 
λαχεία µε τον ίδιο αριθµό τής ίδιας σειράς) ΣΥΝ. τεσσάρι 2. κάθε στοίχος σε 
µία παράταξη, που σχηµατίζεται από τέσσερεις γραµµές: στην πρώτη ~ 
βάζουν πάντα τους ψηλότερους || τα θρανία τής τελευταίας ~ ακουµπούν στον 
τοίχο 3. (συνεκδ.) τα άτοµα που ανήκουν σε κάθε τέτοιο στοίχο: σήµερα 
εξέτασε την πρώτη ~ || όλες οι - παρήλασαν πολύ καλά 4. (ειδικότ.) σύνολο 
προσώπων που συνεργάζονται για ορισµένο σκοπό ή κάνουν στενή 
συναναστροφή: η θρυλική τετράς τού Πειραιώς (ρεµπέτικη κοµπανία τής 
δεκαετίας τού '30) || η αµυντική ~ τής Εθνικής. Επίσης (αρχαιοπρ.) τετράς 
[αρχ.] {τετράδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τετράς, -άδος < θ. τετρ(α)- (< *kwetr-, βλ. λ. τέταρτος) + 
παραγ. επίθηµα -άς, -άδος]. 

τετραδικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον αριθµό τέσσερα, που 
αποτελείται από τέσσερεις οµοειδείς µονάδες. 

τετράδιο (το) {τετραδί-ου | -ων} σύνολο φύλλων χαρτιού (κενών ή µε 
τυπωµένες γραµµές), που έχουν συρραφεί, έχουν προστατευτικό εξώφυλλο 
και χρησιµοποιούνται για γράψιµο, καταγραφή εµπορικών διεκπεραιώσεων 
κ.λπ.: το ~ ιστορίας ενός µαθητή || ~ σηµειώσεων | αντιγραφής | αριθµητικής || 
~ µουσικής (µε τυπωµένα πεντάγραµµα). 
— (υποκ.) τετραδιάκι (το), (µεγεθ.) τετραδιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τετράδιον < αρχ. τετράς, -άδος. Από τον 4ο αι. µ.Χ. η λ. 
αναφερόταν σε περγαµηνές διπλωµένες στα τέσσερα]. 

τετράδιπλος, -η, -ο → τετρα-, -διπλός 
Τετραδοπαρασκευή (η) (λαϊκ.) η Τετάρτη και η Παρασκευή: τις ~ νηστεύει! 
τετράδραχµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει αξία τεσσάρων δραχµών 2. (στην 

αρχαιότητα) νόµισµα αξίας τεσσάρων δραχµών. 
τετράδυµος, -η, -ο → τετρα-, -δυµος 
τετραεδρικός, -ή, -ό → τετρα-, -εδρικός 
τετράεδρος, -η, -ο → τετρα-, -εδρος 
τετραετής, -ής, -ές → τετρα-, -ετής 
τετραετία (η) → τετρα-, -ετία 
τετραευαγγέλιο (το) → τετραβάγγελο 
τετραηµερια (η) →♦ τετρα-, -ηµερία 
τετραήµερος, -η, -ο → τετρα-, -ήµερος 
τετραθέσιος, -α, -ο → τετρα-, -θέσιος 
τετράθυρος, -η, -ο → τετρα-, -θυρος 
τετρακέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τέσσερεις κεφαλές ή τέσσερα 

κεφάλια: ~ τέρας! 2. ΑΝΑΤ. τετρακέφαλος (ο) µυς που περιβάλλει το οστό τού 
µηρού και έχει τέσσερεις προσφύσεις: ασκήσεις για τους ~ || γυµνασµένος ~. 

τετράκιλος, -η, -ο → τετρα-, -κιλος 
τετρακινητήριος, -α, -ο → τετρα-, -κινητήριος 
τετρακιόνιο (το) {τετρακιονί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. (στη βυζαντινή ναοδο-µία) 

ιεροφυλάκιο που είχε τέσσερεις κίονες. 
τετράκις επίρρ. → τετρα-, -άκις 
τετράκλινος, -η, -ο → τετρα-, -κλινος 
τετράκορφος, -η, -ο → τετρα-, -κόρφος 
τετρακοσαρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηχανή τετρακοσίων κυβικών 

εκατοστών 2. (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό τετρακοσίων χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < τετρακόσια + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

τετρακοσάρης (ο) {τετρακοσάρηδες} ΑΘΛ. δροµέας αγώνα ταχύτητας 
τετρακοσίων µέτρων. [ΕΤΥΜ. < τετρακόσια + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

τετρακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά τετρακοσαριά περίπου 
τετρακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < τετρακόσια + παραγ. 
επίθηµα -αριά]. 

τετρακόσια (το) {άκλ.} τέσσερεις εκατοντάδες, ο αριθµός 400 (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ Βλ. λ. τετρακόσιοι]. 

τετρακόσιοι, -ιες, -ια {τετρακοσίων} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό τετρακόσια (400): ~ µαθητές | στρατιώτες | χιλιάρικα | στρέµµατα- ΦΡ. 
τα έχω τετρακόσια βλ. λ. έχω (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. τετρακόσια (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τετρα- (βλ.λ.) + -κόσιοι < -κάτιοι (πβ. κ. είκοσι - ¥ίκα-τι) < 
*dkmt- «εκατό» (βλ. λ. εκατό), o τ. -κόσιοι οφείλεται σε αναλογία προς τα 
επιθήµατα -κοντά, -κοστός (πβ. τριά-κοντα, τρια-κο-στός)]. 

τετρακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] (επίσης γράφεται 400ός στην αραβική αρίθµηση, 
Υ' ή υ' στην ελληνική και CD στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό τετρακόσια (400) (βλ. κ. λ αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

τετρακτύς (η) {τετρακτύος} 1. (κατά τους Πυθαγορείους) ο αριθµός 10, το 
άθροισµα των τεσσάρων πρώτων αριθµών (1+2+3+4=10), που τον θεωρούσαν 
ιερό και πηγή κάθε δηµιουργίας 2. το δεύτερο µέρος των ελευθερίων τεχνών 
(λατ. artes liberales): γεωµετρία, αριθµητική, αστρονοµία, αρµονία (= µουσική) 
3. οµάδα τεσσάρων ατόµων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τετρα- (βλ.λ.) + επίθηµα -κ-τύς, 
µε δυσερµήνευτο ου-ρανικό ένθηµα -κ-, πιθ. κατά το τρικτύς. Η σηµ. 2 
εµφανίζεται τον Μεσαίωνα ως απόδ. τού λατ. quadrivium, αρχική σηµ. 
«τετράοδος, διασταύρωση τεσσάρων οδών»]. 

τετρακύλινδρος, -η, -ο (για κινητήρα) αυτός που έχει τέσσερεις κυλίνδρους. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Vierzylinder]. 

τετράκωπος, -η, -ο → τετρα-, -κωπος 
τετραλογία (η) [αρχ.] {τετραλογιών} 1. (στην αρχαιότητα) σύνολο τεσσάρων 

δραµατικών έργων (τριών τραγωδιών και ενός σατυρικού δράµατος), που 
διδάσκονταν στους δραµατικούς αγώνες κατά τη γιορτή των Μεγάλων 
∆ιονυσίων 2. (γενικότ.) κάθε πνευµατική ή καλλιτεχνική δηµιουργία που 
απαρτίζεται από τέσσερα έργα: η ~ µουσικών δραµάτων «Το ∆αχτυλίδι των 
Νιµπελούνγκεν» τού Ρ. Βάγκνερ. 

τετραµελής, -ής, -ές -+ τετρα-, -µελής 
τετραµερής, -ής, -ές → τετρα-, -µερής 
τετράµετρο (το) [αρχ.] (τετραµέτρ-ου | -ων} (στην αρχαία µετρική) ρυθµική 

µορφή που αποτελείται από τέσσερεις µετρικούς πόδες: τροχαϊκό ~ || 
αναπαιστικό | ιαµβικό ~ (βλ. λ. µετρικός, ΠΙΝ.). 

τετράµετρος, -η, -ο → τετρα-, -µετρος 
τετραµηνία (η) —> τετρα-, -µηνία 
τετραµηνιαίος, -α, -ο → τετρα-, -µηνιαίος 
τετράµηνος, -η, -ο -> τετρα-, -µηνός 
τετράξανθος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς ξανθός ΣΥΝ. κατάξανθος, 

ολόξανθος. 
τετραξονικός, -η, -ο → τετρα-, -αξονικός 
τετράπατος, -η, -ο (για κτήρια) ο τετραώροφος (βλ.λ.). 
τετράπαχος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ παχύς. 
τετραπέρατος, -η, -ο αυτός που είναι πολύ έξυπνος: ~ παιδί ΣΥΝ. πανέξυπνος, 

ευφυέστατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που 
έχει τέσσερα πέρατα (δηλ. ο κόσµος)», < τετρα- + -πέρατος < πέρας, -ατός. Η 
σηµερινή σηµ. προήλθε από την ενδιάµεση έννοια «κοσµογυρισµένος, 
πολύπειρος, αυτός που έχει γνωρίσει τα πέρατα τού κόσµου»]. 

τετραπλασίΌζω ρ. → τετρα-, -πλασιάζω 
τετραπλάσιος, -α, -ο → τετρα-, -πλάσιος 
τετράπλατος, -η, -ο αυτός που είναι πολύ πλατύς, φαρδύς. 
τετράπλευρος, -η, -ο → τετρα-, -πλευρος 
τετραπληγια (η) {τετραπληγιών} ΙΑΤΡ. παράλυση που προσβάλλει και τα 

τέσσερα άκρα συγχρόνως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tétraplégie]. 
τετραπληγικος, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (κυρ. ως ουσ.) πρόσωπο που πάσχει από 

τετραπληγια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tétraplégique]. 
τετραπλός, -ή, -ό → τετρα-, -πλός 
τετραποδητί επίρρ. (λόγ.) µε τα τέσσερα, στηριζόµενος σε γόνατα και παλάµες 

ή αγκώνες: προχωρώ | τρέχω - ΣΥΝ. µπουσουλώντας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
τετράπους, -ποδός + επιρρ. επίθηµα -ητί, πβ. κ. άκροποδ-ητί, άτιµωρ-ητί]. 

τετραποδία (η) [µτγν.] {τετραποδιών} 1. (στην αρχαία µετρική) σύνολο 
τεσσάρων ποδών · 2. µήκος ή µέτρο τεσσάρων ποδιών. 

τετραποδίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {τετραπόδισα} 1. (για ανθρώπους) προχωρώ 
τετραποδητί, πηγαίνω µπουσουλώντας 2. (κυρ. για άλογα και γενικά για 
ιπποειδή) προχωρώ βάδην, µε τετραποδισµό. 

τετραποδισµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) 1. (για ανθρώπους) το βάδισµα στα τέσσερα, 
το µπουσούληµα 2. (για ιπποειδή) το βάδισµα µε ξεχωριστή κίνηση και των 
τεσσάρων ποδιών, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς τον καλπασµό. 

τετράποδος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τέσσερα πόδια 2. τετράποδο (το) 
{τετραπόδ-ου | -ων} (α) σπονδυλωτό ζώο που διαθέτει δύο ζεύγη ποδιών, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα δίποδα (β) (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος χαµηλής 
νοηµοσύνης ή ζωώδους συµπεριφοράς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος. 

τετράπορτος, -η, -ο → τετρα-, -πορτος 
τετράπρακτος, -η, -ο → τετρα-, -πρακτος 
τετράπτυχος, -η, -ο —> τετρα-, -πτυχος 
τετράπτωτος, -η, -ο → τετρα-, -πτωτος 
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τετράριχτος, -η, -ο (για στέγη) αυτός που έχει τέσσερεις κεκλιµένες 
πλευρές. 

τετράς (η) → τετράδα 
τετρασέλιδος, -η, -ο → τετρα-, -σέλιδος 
τετρασέπαλος, -η, -ο → τετρα-, -σέπαλος 
τετρασθενής, -ής, -ές [1887] {τετρασθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για χηµικά 

στοιχεία) αυτός που έχει σθένος τέσσερα, που πρέπει να ενωθεί µε 
τέσσερα άτοµα µονοσθενούς στοιχείου (λ.χ. υδρογόνου), για να 
σχηµατίσει κορεσµένη ένωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τετρασκελής, -ής, -ές → τετρ(α)-, -σκελής 
τετράσοφος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ σοφός: «Σοφέ µου, το 

τετράσοφο | που σε φωτάει λυχνάρι | να 'τανε, λέει, φεγγάρι | και συ 
είκοσι χρονώ» (Ζ. Παπαντωνίου). 

τετράστηλος, -η, -ο [1886] 1. (για κείµενα) αυτός που καταλαµβάνει 
τέσσερεις στήλες σε σελίδα εντύπου (κυρ. εφηµερίδας ή περιοδικού): 
~ ρεπορτάζ | άρθρο | ανάλυση | καταχώριση 2. τετράστηλο (το) {τε-
τραστήλ-ου | -ων) κείµενο που δηµοσιεύεται σε έντυπο καταλαµβά-
νοντας τέσσερεις στήλες: δεκάδες ~ αφιερώθηκαν αυτές τις ηµέρες 
στον σχολιασµό των δηλώσεων του || αποκαλυπτικό ~. 

τετράστιχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που απαρτίζεται από τέσσερεις 
στίχους, που εκτείνεται σε τέσσερεις στίχους ή γραµµές: ~ επίγραµ-
µα | αφιέρωση 2. τετράστιχο (το) ποίηµα ή στροφή που αποτελείται 
από τέσσερεις στίχους. 

τετράστυλος, -η, -ο → τετρα-, -στύλος 
τετρασύλλαβος, -η, -ο → τετρα-, -σύλλαβος 
τετρατάξιος, -α, -ο → τετρα-, -τάξιος 
τετράτοµος, -η, -ο → τετρα-, -τόµος 
τετράτροχος, -η, -ο ~» τετρα-, -τροχός 
τετράφυλλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τέσσερα φύλλα: ~ άνθος 

| ντουλάπα | τριφύλλι (σύµβολο τύχης) 2. τετράφυλλο (το) (α) φύλλο 
χαρτιού που έχει διπλωθεί στα τέσσερα ή έντυπο που κυκλοφορεί 
διπλωµένο στα τέσσερα (β) γεωµετρικό σχήµα που µοιάζει µε 
τέσσερα φύλλα σε σχήµα σταυρού. 

τετραφωνία (η) → τετρα-, -φωνία 
τετραφωνικός, -ή, -ό → τετρα-, -φωνικός 
τετράφωνος, -η, -ο → τετρα-, -φωνος 
τετράχειρος, -η, -ο αυτός που έχει τέσσερα χέρια. [ΕΤΥΜ < τετρα- + -

χειρός < αρχ. χείρ, -ρός, πβ. µτγν. τετράχειρ, -ρος]. 
τετραχισµος (ο) [1882] ΙΣΤ. (στη Γαλλία, την εποχή τής µοναρχίας) 

θανατική ποινή που επιβαλλόταν σε όσους επιχειρούσαν να δολοφο-
νήσουν τον βασιλιά' προσέδεναν τα τέσσερα άκρα τους σε τέσσερα 
άλογα, τα οποία ξεκινώντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις διαµέ-
λιζαν τον κατάδικο. 
[ΕΤΥΜ < τετρα- + -ισµός (κατά το τεµαχισµός), απόδ. τού γαλλ. 
écartèlement]. 

τετράχορδος, -η, -ο → τετρα-, -χορδος 
τετράχρονος, -η, -ο → τετρα-, -χρόνος 
τετραχρωµία (η) {τετραχρωµιών} 1. ΤΥΠΟΓΡ. τεχνική εκτυπώσεως 

πολύχρωµων εικόνων µε τα τέσσερα βασικά χρώµατα (µπλε, κίτρινο, 
κόκκινο, µαύρο)· καθένα από τα τέσσερα χρώµατα τυπώνεται στο 
χαρτί από χωριστή πλάκα (τσίγκο) εκτύπωσης 2. κάθε έντυπο που 
παράγεται µε αυτή τη µέθοδο: το φυλλάδιο αυτό είναι ~. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Vierfarbendruck (πβ. αγγλ. four-colour 
printing)]. 

τετράχρωµος, -η, -ο → τετρα-, -χρωµος 
τετράψηλος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ ψηλός: - βουνό | δέ-

ντρο ΣΥΝ. πανύψηλος. 
τετράωρος, -η, -ο → τετρα-, -ωρος 
τετραώροφος, -η, -ο → τετρα-, -ώροφος 
τετριµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει απολέσει την ιδιαιτερότητα ή 

την ξεχωριστή του σηµασία, αυτός που δεν διαθέτει πρωτοτυπία: ~ 
διατύπωση /φράση ΣΥΝ. κοινότοπος, συνηθισµένος, µπανάλ 2. τε· 
τριµµένα (τα) αυτά που καθηµερινά συναντά κανείς, ό,τι είναι δεδο-
µένο ή αναµενόµενο στο πλαίσιο τής καθηµερινής ζωής: η πρωτοπο-
ριακή γραφή του είναι εντελώς πέρα από τα ~ || διασκέδαση που ξε-
φεύγει από τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. τρίβω]. 

τέττιξ (ο) {τέττ-ιγος | -ίγων} (αρχαιοπρ.) ο τζίτζικας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ., ονοµατοπ. λ., ίσως µέσω τ. *τίττιξ (µε ανοµοίωση), τού οποίου 
το θ. *τιγ- παρουσιάζει εκφραστ. αναδιπλασιασµό], 

τεύκριο (το) {τευκρί-ου | -ων} ποώδες ή θαµνώδες διακοσµητικό φυ-
τό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τεύκριον, άλλος τ. τού τεύθριον (κατά παρετυµολ. προς 
το όν. Τεύκρος), που ίσως µαρτυρείται στη Μυκηναϊκή: te-u-ta-ra-ko-
ro: *τεύθραγρος. Ίσως συνδ. µε το αρχ. τευθίς, -ίδος «καλαµάρι» (δά-
νειο αγν. προελ.)]. 

τεύτλο (το) ποώδες, διετές φυτό µε χαρακτηριστική χυµώδη, σαρκώ-
δη ρίζα, απλά φύλλα και ερµαφρόδιτα άνθη, που χρησιµοποιείται ευ-
ρύτατα από τη βιοµηχανία τροφίµων, στην πτηνοτροφία και ως λα-
χανικό (βραστό και σε σαλάτες). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τεϋτλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Ελάχιστα πιθ. θεω-
ρείται η σύνδεση µε το αρχ. τευθίς, -ίδος «καλαµάρι», το οποίο απο-
τελεί µάλλον προελλην. δάνειο]. 

Τεύτονες (οι) {Τευτόνων} παλαιό γερµανικό φύλο, που εγκαταστά-
θηκε στα παράλια τής Βαλτικής τον 2ο αι. π.Χ. [ΕΤΥΜ < λατ. 
Teutones, γερµ. αρχής, από λ. που σήµαινε «συνέλευση τού λαού», λ.χ. 
γοτθ. piuda, αρχ. γερµ. diot, µέσ. γερµ. diet]. 

τευτονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους Τεύτονες: ~ καταγωγή 
| γλώσσα. 

τεύχος (το) {τεύχ-ους | -η, -ών) 1. καθένα από τα ανεξάρτητα από 

πλευράς περιεχοµένου τοµίδια, που τυπώνεται και εκδίδεται κάθε 
φορά σε καθορισµένη ηµεροµηνία και κυκλοφορείται συνήθ. για συ-
γκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο πλαίσιο τακτικής έκδοσης ή σει-
ράς εκδόσεων: ανάρπαστο έγινε το τελευταίο ~ τού περιοδικού! || σε 
αυτό το ~ υπάρχει προσφορά ένα άρωµα! || εορταστικό | επετειακό ~ || 
τεύχος-αφιέρωµα στον µεγάλο συνθέτη µε κείµενα και φωτογραφίες 
του 2. τµήµα βιβλίου ή συγγράµµατος, που εκδίδεται κατά δια-
στήµατα (και το οποίο θα αποτελέσει µαζί µε τα υπόλοιπα ενιαίο τό-
µο): κυκλοφορεί το δεύτερο ~ τού τόµου-αφιερώµατος στο Βυζάντιο 
3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο ενός τέτοιου τοµιδίου ή τµήµατος βιβλίου: 
ενδιαφέρον | συναρπαστικό | αξιόλογο ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τεύχος < τεύχω «παράγω, κατασκευάζω, οικοδοµώ» < 
I.E. *dheugh-, για το οποίο βλ. λ. τυγχάνω. Η λ. χρησιµοποιήθηκε κυρ. 
στον πληθ. τεύχεα (στα Οµηρικά Έπη) µε τη σηµ. τού αµυντικού ιδίως 
οπλισµού (κατ' αντιδιαστολή προς τα όπλα), αργότερα όµως δήλωσε 
πλήθος σκευών οικιακής χρήσεως, στη δε Μτγν. Ελληνική κυριάρχη-
σε η σηµ. «κώδικας, δηλ. φύλλα παπύρου ή περγαµηνής συρραµµένα 
στα άκρα»]. 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. (το) Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 
τεφαρίκι (το) {χωρ. γεν.} πράγµα εξαιρετικής, εκλεκτής ποιότητας: 

σου δίνω πράγµα ~! || αυτό είναι ύφασµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tefarik «ψιλοπράγµατα (µικρής αξίας)». Στη χρήση 
τής λ. ίσως συνετέλεσε και το όν. τού εκδότη Τεφαρίκη, ο οποίος το 
1868 εξέδωσε µια υποδειγµατική ποιητική ανθολογία υπό τον τίτλο 
Παρνασσός ή' 'Απάνθισµα των εκλεκτότερων τεµαχίων τής Νέας 
Ελληνικής ποιήσεως (µε επιλογές τού 1. Ραπτάρχη)]. 

τέφρα (η) {τεφρών} (λόγ.) 1. η στάχτη (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) η στάχτη 
από την καύση νεκρού: τελευταία επιθυµία της ήταν να σκορπιστεί η 
~ της στο Αιγαίο || (µτφ.) το κόµµα του αναγεννήθηκε από την ~ του- 
ΦΡ. αναγεννώµαι εκ τής τέφρας µου | ξαναγεννιέµαι από την 
τέφρα µου (όπως το µυθικό πτηνό Φοίνικας που αναγεννιόταν από 
την τέφρα του) (µτφ.) επανεµφανίζοµαι στο προσκήνιο δυναµικά, ενώ 
όλοι µε θεωρούν ξοφληµένο: «αυτός ο πολιτικός µας έχει συνηθίσει 
να αναγεννιέται από την τέφρα του» (εφηµ.) || «η οµάδα αναγεννή-
θηκε από την τέφρα της χάρη στο φιλί ζωής τού νέου της προπονητή» 
(εφηµ.) 3. το υπόλειµµα από την τέλεια καύση των παραγώγων τής 
κλασµατικής απόσταξης τού πετρελαίου 4. (α) ηφαιστειακή τέφρα 
ηφαιστειακό υλικό που προέρχεται από µάγµα, το οποίο εκτι-
νάσσεται από τον κρατήρα τού ηφαιστείου κατά τη διάρκεια τής 
ηφαιστειακής έκρηξης (β) ραδιενεργός τέφρα το σύνολο των ραδιε-
νεργών υλικών που εκτινάσσονται στην ατµόσφαιρα κατά τις εκρή-
ξεις πυρηνικών όπλων (λόγω πυρηνικών ατυχηµάτων ή φυσικών αι-
τιών) και αποτίθενται στη γη, λ.χ. ως ραδιενεργός βροχή ή ραδιενερ-
γό χιόνι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhegwh-ra < I.E. *dhegwh- «καίω», πβ. σανσκρ. dâhati, 
ιρλ. daig «φωτιά», λατ. favilla «στάχτη, τέφρα» (> ιταλ. favilla), γοτθ. 
dag-s «ηµέρα», γερµ. Tag, αγγλ. day κ.ά. ∆εν αποκλείεται η λ. τέφρα 
να αποτελούσε αρχικώς προσδιοριστικό τού ουσ. κόνις]. 

τεφροδοχείο (το) [1861] 1. ειδικό σκεύος για τη φύλαξη τής τέφρας 
νεκρού ΣΥΝ. τεφροδόχος, τεφροδόχη 2. το σταχτοδοχείο (βλ.λ.). 

τεφροδόχη (η) [1858] {τεφροδοχών} σκεύος στο οποίο τοποθετείται 
και φυλάσσεται η τέφρα νεκρού ΣΥΝ. τεφροδοχείο. [ΕΤΥΜ < τέφρα 
+ -δόχη < δέχοµαι]. 

τεφροδόχος (η) [1866] (λόγ.) 1. η τεφροδόχη (βλ.λ.) 2. ειδικός χώρος 
για τη συγκέντρωση τής στάχτης κάτω από το τζάκι ή τη θερµάστρα. 
[ΕΤΥΜ < τέφρα + -δόχος < δέχοµαι]. 

τεφροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τεφροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 
αυτός που η σύσταση του µοιάζει µε τη σύσταση τής τέφρας ΣΥΝ. 
σταχτερός 2. αυτός που έχει σταχτί χρώµα σαν το χρώµα τής τέφρας 
ΣΥΝ. σταχτής, τεφρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τεφρός, -ά, -ό [αρχ.] αυτός που το χρώµα του µοιάζει µε το χρώµα 
τής τέφρας ΣΥΝ. σταχτής. 

τεφρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {τεφρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που η σύσταση ή το χρώµα του µοιάζουν µε τη σύσταση ή το χρώµα 
τής τέφρας ΣΥΝ. τεφροειδής 2. αυτός που είναι γεµάτος ή σκεπασµέ-
νος από τέφρα: - χώµα | έδαφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τεφτέρι κ. δεφτέρι (το) {τεφτερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) τετράδιο στο οποίο 
κρατά κανείς λογαριασµούς: άνοιξε το τεφτέρι του όπου σηµείωνε τα 
βερεσέδια ΣΥΝ. κατάστιχο. — (υποκ.) τεφτεράκι (το). [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., όψιµο µεσν. < τουρκ. defter < µεσν. διφθέριον, υποκ. τού 
αρ£. διφθέρα (βλ.λ.)]. 

Τεχεράνη (η) η πρωτεύουσα τού Ιράν. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
Teheran < περσ. Tehran, που πιθ. σηµαίνει «επίπεδος, χαµηλός» και 
αναφέρεται στην τοποθεσία όπου είναι χτισµένη η πόλη, δηλ. στους 
πρόποδες των ορέων Έλµπουρτζ]. 

τεχνάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {τεχνάσ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} επινοώ τρό-
πους (για να πετύχω κάτι), σκαρφίζοµαι (κάτι): τεχνάστηκε κάτι, για 
να γλυτώσει ΣΥΝ. σοφίζοµαι, µηχανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τέχνη (βλ.λ.)]. 

τέχνασµα (το) [αρχ.] {τεχνάσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ό,τι επινοεί κα-
νείς, για να πετύχει κάτι: χρησιµοποιεί πολλά -, για να πείθει τους 
συνοµιλητές τον 2. (κακόσ.) το παραπλανητικό κόλπο, ο πλάγιος τρό-
πος για να επιτυγχάνει κανείς (κάτι): χρησιµοποίησε ένα ~, για να τον 
καταφέρει να υπογράψει ΣΥΝ. κόλπο, πανουργία. 

τέχνη (η) {τεχνών} 1. η ελεύθερη, δηµιουργική έκφραση τού ανθρώ-
που µε έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες: ασχολούµαι µε 
την -1| θαυµάζω | αγαπώ την ~ || δεν έχει ιδέα από ~|| ο χώρος τής -|| 
άνθρωπος τής ~ || υπηρετεί σαράντα χρόνια την ~ || πολλοί πιστεύουν 
ότι η διαφήµιση στις µέρες µας έχει αναχθεί σε - || έµπορος τέχνης- 
ΦΡ. (α) στρατευµένη τέχνη η τέχνη που εντάσσεται στην υπη- 



τεχνηέντως 1759 τεχνικός 
 

ρεσία πολιτικής, εθνικής ή άλλης σκοπιµότητας (πβ. λ. στρατευµένος) 
(β) η τέχνη για την τέχνη η αντιµετώπιση τής τέχνης ως αυτο-
σκοπού, η πίστη στην αυτονοµία τού έργου τέχνης πέρα από κάθε 
χρηστική ή κοινωνική λειτουργικότητα- δόγµα των παρνασσικών 
Γάλλων ποιητών (l'art pour l'art) (γ) έργο τέχνης (i) κάθε δηµιουργία 
που έχει αισθητικό χαρακτήρα (κατ' αντιδιαστολή προς τα πρακτικά, 
χρηστικά κυρ. αντικείµενα): στη δίκη πολλοί άνθρωποι τού πνεύµα-
τος υποστήριξαν πως το εν λόγω βιβλίο δεν πρέπει να απαγορευθεί, 
γιατί πρόκειται για ~ (ii) (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί τον θαυµασµό για 
την αισθητική του τελειότητα ή την αρτιότητα τής κατασκευής του: 
δεν είναι µια απλή κατασκευή· πρόκειται για ~ || (εµφατ.) αυτό το 
γλυκό είναι ~· πώς το φτειάχνεις; (δ) κάνω τέχνη ασχολούµαι µε την 
παραγωγή καλλιτεχνικών έργων: συχνά, όσοι κάνουν τέχνη αντι-
µετωπίζουν τη δυσπιστία τού κοινού || οι αισθητικές του επιλογές είναι 
ατυχείς, αλλά αυτός νοµίζει ότι κάνει τέχνη (ε) κοινωνιολογία "Κ 
τέχνης ο κλάδος τής κοινωνιολογίας που µελετά τις επιδράσεις των 
κοινωνικών παραγόντων και δοµών στις µορφές τής τέχνης, αλλά και 
τις επιδράσεις τής τέχνης στην κοινωνία (στ) φιλοσοφία τής τέχνης ο 
κλάδος τής φιλοσοφίας που µελετά την τέχνη σε όλες τις µορφές και 
τις εποχές της ως αισθητικό φαινόµενο και τον άνθρωπο ως 
υποκείµενο και αντικείµενο τής τέχνης (ζ) ιστορία τής τέχνης ο 
επιστηµονικός κλάδος που µελετά την τέχνη διαχρονικά και συ-
ντάσσει βιογραφίες καλλιτεχνών 2. (ειδικότ.) η έκφραση ενός συλλο-
γικού αισθητικού ιδεώδους, όπως αυτό προκύπτει µέσα από τα δηµι-
ουργήµατα ενός λαού, έθνους, µιας οµάδας ατόµων ως φορέων πολι-
τισµού: αρχαιοελληνική | δυτική | ινδιάνικη | λαϊκή ~ 3. κάθε τοµέας 
ή µορφή καλλιτεχνικής δηµιουργίας: η ~ τού χορού || παραστατικές | 
οπτικές ~· ΦΡ. (α) καλές τέχνες οι τέχνες που αποβλέπουν στην αι-
σθητική έκφραση και την ικανοποίηση της καλαισθησίας (ζωγραφι-
κή, χορός, µουσική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, χαρακτική): Ακαδηµία | 
Σχολή Καλών Τεχνών (β) εικαστικές τέχνες οι τέχνες που προσπα-
θούν να αναπαραγάγουν, να αναπαραστήσουν τον ορατό κόσµο, π.χ. 
η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία (γ) πλαστικές τέχνες βλ. λ. 
πλαστικός (δ) διακοσµητικές τέχνες βλ. λ. διακοσµητικός (ε) δραµα-
τική τέχνη το θέατρο (στ) έβδοµη τέχνη ο κινηµατογράφος (ζ) όγδοη 
τέχνη η φωτογραφία (η) ένατη τέχνη τα κόµικς 4. κάθε έργο που υπό-
κειται σε αισθητική αξιολόγηση, κάθε καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ή 
το σύνολο των έργων ενός καλλιτέχνη: δείγµατα τής - τού γνωστού 
ζωγράφου εκτίθενται στην Εθνική Πινακοθήκη || η γυναίκα στην ~ τού 
∆. Σολωµού || αυτό το πράγµα µόνο ~ δεν είναι! || κριτικός τής ~ 5. το 
προσωπικό ύφος δηµιουργού ή καλλιτέχνη: η εικαστική ~ τού 
Εγγονόπουλου είναι επηρεασµένη από τον υπερρεαλισµό ΣΥΝ. τεχνο-
τροπία 6. η καλλιτεχνική δηµιουργία ως σύνολο τάσεων, ρευµάτων, 
σχολών, κινηµάτων κ.λπ. (τόσο σε συγχρονικό όσο Kat σε διαχρονικό 
επίπεδο): η σύγχρονη ~ δεν περνά εύκολα στον πολύ κόσµο || περιο-
δικό τέχνης (µε θέµατα καλλιτεχνικά) || σπουδάζει ιστορία τής ~ || 
θεωρητικός τής ~ || βρίσκεται στην πρωτοπορία τής - 7. (µτφ.) η γνή-
σια, υψηλή έµπνευση, η δηµιουργική ικανότητα: δεν βλέπω καµιά ~ 
σ' αυτό το γλυπτοί || δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη -, για να φτειάξεις 
τέτοια εµπορικά τραγουδάκια 8. (µτφ.) η ικανότητα στην εκτέλεση 
ανθρώπινης δραστηριότητας, στην ικανοποίηση ανθρώπινης ανά-
γκης: η ~ ν' αγαπάς και ν' αγαπιέσαι || η ~ τής ζωής | τής συνύπαρξης | 
τής επικοινωνίας | τής προσφοράς || η ~ τού να γοητεύεις 9. (µτφ.) η 
µαστοριά, η εµπειρική επιδεξιότητα στην εκτέλεση µιας εργασίας: 
έπιπλο δουλεµένο µε ~ || η µαγειρίτσα θέλει ~ στο δέσιµο των υλικών 
ΣΥΝ. µαστοριά 10. το επάγγελµα, η δουλειά, κυρ. η χειρωνακτική: 
έκατσε δύο χρόνια µαθητευόµενος, µέχρι να µάθει την ~ ΣΥΝ. 
επιτήδευµα· ΦΡ. (παροιµ.) (α) µάθε τέχνη κι άσ' τηνε, κι αν πεινάσεις 
πιάσ' τηνε κάθε γνώση και δεξιότητα που αποκτά κανείς, µπορεί να 
του φανεί χρήσιµη, ακόµη και αν δεν είναι στις άµεσες προτεραιό-
τητες ή ανάγκες του (µπορεί να του χρησιµεύσει αργότερα)· ό,τι µα-
θαίνει ο άνθρωπος είναι χρήσιµο, όσο περισσότερα ξέρει τόσο πιο 
πολλά εφόδια έχει για τη ζωή (β) παλιά µου τέχνη κόσκινο για ασχο-
λία στην οποία κάποιος είναι εξαιρετικά έµπειρος, την οποία εκτελεί 
µε µεγάλη άνεση: -Είναι δύσκολη δουλειά, θα τα καταφέρεις; -Καλά 
τώρα, ~! 11. το σύνολο των αρχών ή των µεθόδων που διέπουν έναν 
τοµέα δραστηριότητας (λ.χ. επαγγελµατικής) ή γνώσης: η µαγειρική | 
ρητορική | ιατρική - || η ~ τής διαφήµισης- ΦΡ. (α) ελευθέριες τέχνες 
(κατά τον Μεσαίωνα, σε σχολές και πανεπιστήµια θεωρητικών 
επιστηµών) τα µαθήµατα τής ρητορικής, τής γραµµατικής, τής δια-
λεκτικής, καθώς και τής αριθµητικής, τής γεωµετρίας, τής αστρονο-
µίας και τής µουσικής, κατ' αντιδιαστολή προς τις µηχανικές τέχνες 
(τις χειρωνακτικές) (β) πολεµικές τέχνες βλ. λ. πολεµικός 12. πονηρό 
επινόηµα, ό,τι εφευρίσκει κανείς, για να αντιµετωπίσει µια κατά-
σταση ΣΥΝ. τέχνασµα· ΦΡ. (παροιµ.) πενία τέχνας κατεργάζεται βλ. 
λ. πενία. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *τέκτ-σνά (µε σίγηση τού ενδοσυµφωνικού -τ-) < θ. τε-
κτ- (βλ. λ. τέκτων). Η λ. δήλωνε αρχικώς την επιτηδειότητα που συ-
νοδεύεται από γνώση σχετικά µε την εκτέλεση έργου ή επαγγέλµατος. 
Στον Πλάτωνα η λ. διαχωρίστηκε σηµασιολογικώς από τους ευρείς 
όρους φύσις και επιστήµη, ενώ απέκτησε γενική σηµ. Αρκετές φρ. και 
όροι αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελευθέριες τέχνες (< λατ. artes 
liberales), η τέχνη για την τέχνη (< γαλλ. l'art pour l'art), καλές τέχνες 
(< γαλλ. beaux arts), έργο | αντικείµενο τέχνης (< γαλλ. œuvre | objet 
d'art), έβδοµη τέχνη (< γαλλ. le septième art) κ.ά.]. τεχνηέντως επίρρ. 
(λόγ.) µε επιδέξιο χειρισµό: κατάφερε - να επιβάλει τις απόψεις του 
ΣΥΝ. επιτηδείως, έντεχνα. [ΕΤΥΜ αρχ. < επίθ. τεχνήεις, -εσσα, -εν < 
τέχνη + επίθηµα -(ή)εις, πβ. κ. χαρί-εις]. τέχνηµα (το) {τεχνήµ-ατος | -
ατα, -άτων) 1. καθετί που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα έντεχνης ή καλλιτεχνικής εργασίας 2. το τεχνούργηµα 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τεχνώµαι (-άο-) < τέχνη (βλ.λ.)]. 

τεχνήτιο (το) {τεχνητίου} ΧΗΜ. συνθετικό στοιχείο (σύµβολο Te) που 
λαµβάνεται κατά τη διάσπαση ουρανίου ή µε βοµβαρδισµό µολυ-
βδαινίου" το πρώτο στοιχείο που παρασκευάστηκε τεχνητά από τον 
άνθρωπο (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς νεολατ. technetium < τεχνητ(ός) 
+ επίθηµα -ium]. 

τεχνητός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί ως αποµίµηση 
πράγµατος που υπάρχει στη φύση, ο κατασκευασµένος- µη φυσικός: - 
µετάξι | βροχή | λίµνη || οδοντοστοιχία | γονίδιο | νεφρό | µέλος σώ-
µατος ΑΝΤ. φυσικός, γνήσιος· ΦΡ. (α) τεχνητή γονιµοποίηση βλ. λ. γο-
νιµοποίηση (β) τεχνητή νοηµοσύνη βλ. λ. νοηµοσύνη (γ) τεχνητή 
γλώσσα γλώσσα που δεν οµιλείται από φυσικούς οµιλητές, αλλά επι-
νοείται και χρησιµοποιείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες επι-
κοινωνιακές ανάγκες µεταξύ αλλόγλωσσων, για τον προγραµµατισµό 
υπολογιστών κ.λπ. ΑΝΤ. φυσική γλώσσα (δ) τεχνητή αναπνοή βλ. λ. 
αναπνοή (ε) τεχνητή επιλογή (στην εκτροφή ζώων και την καλλιέρ-
γεια φυτών) διαδικασία µέσω τής οποίας ο εκτροφέας | καλλιεργητής 
επιλέγει την αναπαραγωγή µόνο εκείνων των τύπων που συγκεντρώ-
νουν συγκεκριµένα επιθυµητά κληρονοµικά χαρακτηριστικά ΑΝΤ. 
φυσική επιλογή (στ) τεχνητός δορυφόρος διαστηµικό όχηµα που 
εκτοξεύεται σε τροχιά γύρω από τη Γη (ζ) ΙΑΤΡ τεχνητό νεφρό βλ. λ. 
νεφρό 2. (µτφ.) αυτός που δεν υφίσταται πραγµατικά, αλλά καλλιερ-
γείται εντέχνως για διάφορους σκοπούς: ~ κλίµα αισιοδοξίας || προ-
σπαθούν να δηµιουργήσουν ~ κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών ΑΝΤ. 
γνήσιος, αληθινός. — τεχνητ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τεχνώµαι (-άο-) < τέχνη. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. τεχνητή γλώσσα | γονιµοποίηση | επιλογή (< αγγλ. 
artificial language | insemination | selection) κ.ά.]. 

τεχνητός - τεχνικός - τεχνολογικός - έντεχνος. Συχνά οι λέξεις 
αυτές συγχέονται σηµασιολογικά, µολονότι είναι τελείως διαφο-
ρετικές. Τεχνητός σηµαίνει «κατασκευασµένος, φτειαγµένος» και 
είναι αντίθ. τού «φυσικός» (τεχνητή λίµνη - φυσική λίµνη)- µετα-
φορικά σηµαίνει και «φτειαχτός, ψεύτικος» µε αντίθ. το «γνήσιος, 
αληθινός» (τεχνητός παράδεισος - αληθινός παράδεισος, τεχνητή 
ένταση - αληθινή ένταση). Τεχνικός (ως επίθ.) σηµαίνει «ο ανα-
φερόµενος ή σχετικός µε την τεχνική, τις τεχνικές επιστήµες» (τε-
χνικό θέµα, τεχνική πρόοδος, τεχνικό επίτευγµα). Τεχνολογικός εί-
ναι «ο αναφερόµενος ή προερχόµενος από την τεχνολογία» (τε-
χνολογικά βιβλία, τεχνολογική µέθοδος). Τεχνικός και τεχνολογι-
κός δεν συµπίπτουν σηµασιολογικά, µολονότι συνδέονται στενά. 
∆ιαφέρουν όπως τα γλωσσικός και γλωσσολογικός. Τα φαινόµενα 
τής γλώσσας είναι γλωσσικά- η µέθοδος που εφαρµόζεται για τη 
µελέτη τους είναι γλωσσολογική. Το ίδιο και στην τεχνική: τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζονται από τις διάφορες τεχνικές επιστή-
µες είναι τεχνικά προβλήµατα· η µέθοδος που χρησιµοποιείται από 
την τεχνολογία είναι τεχνολογική, τέλος, έντεχνος σηµαίνει 
«καλλιτεχνικός, φτειαγµένος µε τέχνη ή αναφερόµενος στις καλές 
τέχνες» (έντεχνη µουσική, έντεχνος λόγος «λογοτεχνία»)· µεταφο-
ρικά σηµαίνει ό,τι και το τεχνητός στη µεταφορική του σηµ.: 
«φτειαχτός, προσποιητός, επιτηδευµένος» (έντεχνο κλίµα ανατα-
ραχής, έντεχνη αµφισβήτηση). 

τεχνική (η) 1. ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί κανείς τα διάφορα 
µέσα που έχει στη διάθεση του, για να επιτύχει ή να δηµιουργήσει 
κάτι, καθώς και η ικανότητα που επιδεικνύει κατά τη χρησιµοποίηση 
τους: η ~ τού Οµήρου || η ~ ενός µάστορα || χρησιµοποιεί διάφορες ~, 
για να ελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών του || στους αγώνες 
δρόµου µετρά όχι µόνο η ταχύτητα, αλλά και η ~ τού αθλητή || πρέπει 
να δουλέψει και άλλο στην ~ του, αν θέλει να πάει για πρωταθλητής || 
έχει άριστη | άρτια | υψηλή ~ 2. καθένα από τα επιµέρους τεχνικά 
µέσα (έκφρασης, παραγωγής κ.λπ.), που χρησιµοποιούνται για την 
επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος: η ~ τού εσωτερικού 
µονολόγου | τής παράλληλης δράσης ||η~ τής λήψεως από περιστρε-
φόµενη κάµερα στον κινηµατογράφο || ~ πειθούς 3. (γενικότ.) κάθε 
µέθοδος που χρησιµοποιείται για πρακτικό αποτέλεσµα, ιδ. στη βιο-
µηχανική παραγωγή (επιστηµονική ή µη): πρωτοποριακή ~ κατα-
σκευής πλαστικών | ραφής υφασµάτων. 
[ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. τεχνικός (< τέχνη). Η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. και γαλλ. technique, γερµ. Technik]. 

τεχνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τεχνική (βλ.λ.): 
~ σχεδιασµός | θέµα | πρόοδος | βλάβη | λάθος | προβλήµατα | επί-
τευγµα || ~ προδιαγραφές | χαρακτηριστικά || δεν είχε τα ~ µέσα για να 
αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό || οι ~ λεπτοµέρειες ενός προ-
γράµµατος || διεξήχθη ~ έλεγχος στα οχήµατα || ~ εξοπλισµός- ΦΡ. (α) 
τεχνικό επιµελητήριο το επιµελητήριο στο οποίο υπάγονται ot πολι-
τικοί µηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ναυπηγοί, οι µεταλλειολόγοι, οι 
αρχιτέκτονες, οι τοπογράφοι, οι χηµικοί µηχανικοί τού Ε.Μ.Π. (β) τε-
χνικός όρος (λατ. terminus technicus) η κωδικοποιηµένη ονοµασία, ο 
όρος που χρησιµοποιεί µια τέχνη, µια επιστήµη ή µια επαγγελµατική 
ειδικότητα 2. αυτός που επιτυγχάνεται µέσω τής εφαρµογής συγκε-
κριµένης τεχνικής: ~ έργα | κατασκευές | επεξεργασία | βοήθεια | επί-
τευγµα || η ~ κάλυψη µιας εκδήλωσης 3. αυτός που σχετίζεται µε τη 
διδασκαλία τέχνης, επαγγέλµατος ή των πρακτικών πλευρών µιας 
επιστήµης: ~ εκπαίδευση (για επαγγέλµατα των εφαρµοσµένων επι-
στηµών ή επαγγέλµατα σχετικά µε τη σύγχρονη τεχνολογία) 4. (α) 
Τεχνικό Επαγγελµατικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) ανώτερο ίδρυµα τριτοβάθµιας 
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τεχνολογικής   εκπαίδευσης   (β)   Τεχνικό  Επαγγελµατικό Λύκειο 
(Τ.Ε.Λ.) λύκειο στο οποίο διδάσκονται ειδικά µαθήµατα για την προ-
ετοιµασία των µαθητών, ώστε µετά την αποφοίτηση τους να µπορούν 
να ασκήσουν µια τέχνη ως επαγγελµατίες τεχνίτες (γ) Τεχνική Επαγ-
γελµατική Σχολή (Τ.Ε.Σ.) ιδιωτική σχολή µε ανάλογους εκπαιδευτι-
κούς στόχους προς το παραπάνω λύκειο (Τ.Ε.Λ.) 5. αυτός που εκτε-
λείται µε επιδεξιότητα, µε καλή τεχνική: ~ ελιγµός | εκτέλεση ενός 
κοµµατιού | χειρισµός | ικανότητα | χτύπηµα τής µπάλας || έχει υψηλή 
- κατάρτιση ΣΥΝ. έντεχνος, περίτεχνος ΑΝΤ. άτεχνος 6. αυτός που 
σχετίζεται µε τον προπονητή ή την προπόνηση παικτών οµάδας: η ~ 
ηγεσία τής οµάδας || ~ οδηγίες 7. τεχνική (η) βλ.λ. 8. τεχνικός (ο) (α) 
επαγγελµατίας ειδικευµένος σε µια τέχνη ή στις πρακτικές εφαρµο-
γές µιας επιστήµης: οι ~ τού σταθµού µας | τής επιχείρησης | τής τη-
λεόρασης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη (β) (στα οµαδι-
κά αθλήµατα και κυρ. στο ποδόσφαιρο) ο προπονητής: ο ~ τήςΑ.Ε.Κ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τεχνητός. — τεχνικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

τεχνικότητα (η) [1887] {-ας κ. -ότητος | -οτήτων) το σύνολο των τε-
χνικών χαρακτηριστικών ενός έργου. 

τεχνίτης (ο) [αρχ.] {τεχνιτών}, τεχνίτρια (η) {τεχνιτριών} 1.ο επαγ-
γελµατίας που εξασκεί µια τέχνη, ένα συνήθ. χειρωνακτικό επάγγελ-
µα ή έχει ειδική τεχνική εκπαίδευση: θα φωνάξω έναν ~ για τα πα-
τώµατα | τα υδραυλικά | τα ηλεκτρικά | τη µόνωση τής ταράτσας ΣΥΝ. 
µάστορας 2. (µτφ.) αυτός που είναι εξαιρετικά επιδέξιος σε αυτό που 
κάνει: µεγάλος - τού λόγου | τού βιολιού | τής εικόνας | τής κάµερας || 
είναι ~ στα γλυκά! || (κακόσ. ή ειρων.) ~ στα ψέµατα | στην κοροϊδία || 
~µε τις γυναίκες. Επίσης (λαϊκ.) τεχνίτρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπειρο-
γνώµονας, χειρουργός. 

τεχνογνωσία (η) [1866] {τεχνογνωσιών} η γνώση τού τρόπου µε τον 
οποίο γίνεται κάτι· οι εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις και πρακτικές 
µέθοδοι για την κατασκευή και παραγωγή προϊόντος: κατασκευή ευ-
ρωπαϊκών τηλεοράσεων µε ιαπωνική ~. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
know-how], 

τεχνογραφια (η) [µεσν.] {τεχνογραφιων} 1. η περιγραφή των τεχνών 
και των τρόπων µε τους οποίους αυτές εφαρµόζονται 2. (στην αρχαι-
ότητα) η διδασκαλία των τεχνών τής γραµµατικής και τής ρητορι-
κής. — τεχνογράφος (ο) [αρχ.], τεχνογραφικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

τεχνοδοµή (η) το σύνολο των διευθυντικών στελεχών, των τεχνικών 
και ειδικών επιστηµόνων που χρησιµοποιούνται στις επιχειρήσεις, 
στη βιοµηχανία ή στις κυβερνητικές υποθέσεις. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. technostructure (νόθο συνθ.) < techno- (< τέχνη) + 
structure «δοµή»]. 

τεχνοκαπηλία (η) {τεχνοκαπηλιών} η χρησιµοποίηση, διάθεση τής 
τέχνης ή καλλιτεχνικού έργου ως εµπορεύσιµου είδους. — τεχνοκά-
πηλος (ο/η). 

τεχνοκράτης (ο) {τεχνοκρατών}, τεχνοκράτισσα (η) {τεχνοκρα-
τισσών} 1. οπαδός τής θεωρίας τής τεχνοκρατίας 2. ανώτερος διοι-
κητικός υπάλληλος, ειδικός επιστήµονας ή πολιτικός, ο οποίος ασκεί 
το λειτούργηµα του µε γνώµονα τις υπαρκτές οικονοµικές συνθήκες 
και απαιτήσεις, χωρίς να προτάσσει ως κριτήριο τις συνέπειες των 
επιλογών του για τον ανθρώπινο παράγοντα: στελέχωση υπουργείων 
και δηµοσίων οργανισµών µε τεχνοκράτες || κυβέρνηση τεχνοκρατών 
|| (συχνά κακόσ.) οι ~ αποφάσισαν το κλείσιµο τής επιχείρησης, 
αδιαφορώντας για την τύχη των εργαζοµένων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. technocrat]. 

τεχνοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η θεωρία που υποστηρίζει ότι η δια-
χείριση και ο έλεγχος τής οικονοµίας, τής κυβέρνησης και ολόκλη-
ρου τού κοινωνικού συστήµατος πρέπει να γίνεται από ειδικούς επι-
στήµονες και γνώστες τής τεχνολογίας, δίνοντας προτεραιότητα στα 
υπαρκτά οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα και απαιτήσεις και 
κατά δεύτερο λόγο στον ανθρώπινο παράγοντα 2. σύστηµα διακυ-
βέρνησης που εφαρµόζει αυτή τη θεωρία: ζούµε στην εποχή τής ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. technocracy]. 

τεχνοκρατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τεχνοκρατία ή τους 
τεχνοκράτες: ~ πρακτική | θεωρία | αντίληψη. — τεχνοκρατικά /-ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. technocratic]. 

τεχνοκρίτης (ο) [1853] {τεχνοκριτών} ειδικός κριτικός καλλιτεχνι-
κών, κυρ. εικαστικών, έργων και εκδηλώσεων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. critique d'art}. 

τεχνοκριτικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τεχνο-
κρίτη ή µε την κριτική έργων τέχνης 2. τεχνοκριτικός (ο) ο τεχνοκρί-
της 3. τεχνοκριτική (η) η κριτική και αισθητική αξιολόγηση έργων 
τέχνης (κυρ. εικαστικών) ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

τεχνολογία (η) {τεχνολογιών} 1. ο τοµέας τής γνώσης που ασχολείται 
µε την εφαρµοσµένη επιστήµη, τις εφευρέσεις, την ανάπτυξη και 
πρακτική αξιοποίηση επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων, κυρ. 
στους χώρους τής µηχανικής, τής βιοµηχανίας κ.λπ.: η ταχεία ανά-
πτυξη τής ~ στον 20ό αι. || αυτό το βίντεο αποτελεί την τελευταία λέξη 
τής ~· ΦΡ. τεχνολογία αιχµής βλ. λ. αιχµή 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
επιτευγµάτων (εφευρέσεων, διαδικασιών, µεθόδων κ.λπ.) που προ-
κύπτουν µέσω τής εφαρµογής επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων 
για πρακτικούς σκοπούς, καθώς και καθένα από τα παραπάνω επι-
τεύγµατα | προϊόντα: προτιµά τη γερµανική ~ || χρειάζεται ανανέωση 
η ~ τής εταιρείας || ~ τροφίµων (βλ. λ. τρόφιµο) || υψηλή | προηγµένη 
~ || ~ φιλική προς το περιβάλλον || γνώστης των νέων ~ 3. το σύνολο 
των τρόπων µε τους οποίους µια κοινωνία εξασφαλίζει τα υλικά αγα-
θά τού πολιτισµού της: η ~ των αρχαίων Ελλήνων || πρωτόγονη ~ · 4. 
(κατά την παραδοσιακή γραµµατική και γλωσσική διδασκαλία) η 
γραµµατική αναγνώριση και κλίση των γραµµατικών τύπων ενός κει-
µένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική. 

[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «συστηµατική ενασχόληση (ιδ. µε τη γραµ-
µατική^, < τεχνολόγος < τέχνη + λόγος. Η σηµερινή σηµ. είναι αντι-
δάν. από γαλλ. technologie]. 

τεχνολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τεχνολογία: ~ 
πρόοδος | εφαρµογή | εξοπλισµός | επίτευγµα | υποδοµή.  — τεχνο-
λογικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τεχνητός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. technologique]. 

τεχνολόγος (ο/η) 1, πρόσωπο που ασχολείται µε την τεχνολογία, που 
έχει ειδικευθεί σε τεχνολογικές εφαρµογές 2. πρόσωπο που ασχολείται 
µε την τέχνη σε θεωρητικό επίπεδο 3. πρόσωπο που χρησιµοποιεί 
έντεχνο και καλλιεργηµένο λόγο 4. πρόσωπο που τεχνολογεί (σηµ. 
2) ένα κείµενο. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «συγγραφέας εγχειριδίου ρητορικής», < τέ-
χνη + λόγος. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στο ελληνογενές γαλλ. 
technologue]. 

τεχνολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {τεχνολογείς... | τεχνολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προβαίνω στη συστηµατική επεξεργασία (πράγ-
µατος) µε βάση τους κανόνες µιας τέχνης · 2. κάνω γραµµατική ανα-
γνώριση των λέξεων ενός κειµένου. 

τεχνοοικονοµικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται ταυτόχρονα στην 
τεχνική και την οικονοµική πλευρά ενός ζητήµατος: -µελέτη. — τε-
χνοοικονοµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ, Εσφαλµ. σύνθετο αντί τού αναµενόµενου τεχνικο-οικονοµι-
κός}. 

τεχνοτροπία (η) [1846] {τεχνοτροπιών} η ξεχωριστή τεχνική, το στυλ 
που διέπει ένα καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό έργο, το ύφος ενός καλ-
λιτέχνη ή µιας σχολής: η ~ τού Ελ Γκρέκο | των υπερρεαλιστών. 
[ΕΤΥΜ < τέχνη + -τροπία < τρόπος]. 

τεχνούργηµα (το) [µτγν.] {τεχνουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το καλ-
λιτεχνικό δηµιούργηµα ΣΥΝ. τεχνουργια 2. καθετί που είναι αποτέλε-
σµα ανθρώπινης εργασίας ή παρέµβασης, κατ' αντιδιαστολή προς 
ό,τι υπάρχει ή δηµιουργείται φυσικά. 

τεχνουργια (η) [µτγν.] {τεχνουργιών} 1. η δηµιουργία περίτεχνων έρ-
γων ή κατασκευασµάτων 2. το τεχνούργηµα (βλ.λ.) 3. η χρησιµοποίη-
ση τεχνικής για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος. 

τεχνουργικος, -ή, -ό [1768] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τεχνουρ-
για: ~ επεξεργασία 2. αυτός που έχει κατασκευαστεί µε έντεχνο, πε-
ρίτεχνο τρόπο. — τεχνουργικ-ά | -ώς επίρρ. 

τεχνουργός (ο/η) 1. τεχνίτης ειδικευµένος σε συγκεκριµένη τέχνη 2. 
αυτός που δηµιουργεί περίτεχνα έργα, καλλιτεχνήµατα ΣΥΝ. καλ-
λιτέχνης. [ΕΤΥΜ µτγν. < τέχνη + -ουργός (< έργον)]. 

τεχνουργώ ρ. µετβ. [µτγν.] {τεχνουργείς... | τεχνούργ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ (κάτι) χρησιµοποιώντας µια τέχνη ή 
τεχνική 2. κατασκευάζω (κάτι) µε καλλιτεχνικό τρόπο. 

τέως επίρρ. (λόγ.) 1. έως πριν από λίγο χρόνο, ακριβώς προηγουµένως: 
ο νέος υπουργός διαχώρισε τη θέση του από τον ~ (ενν. υπουργό) 2. ο 
τέως (στον δηµοσιογραφικό λόγο) ως χαρακτηρισµός τού τελευταίου 
βασιλέα των Ελλήνων: η εφηµερίδα φιλοξενεί συνέντευξη τού ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *τάΕος (συσχετικό τού έως < *aFoç), που συνδ. µε σαν-
σκρ. tävat «τόσο µακριά» και προέρχεται από το θ. τού άρθρου τό (< 
I.E. *tod-) και το έως (βλ.λ.)]. 

τέως - πρώην. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν µπροστά από ονόµατα 
αξιωµάτων ή επαγγελµάτων ότι η άσκηση τού αναφερόµενου 
επαγγέλµατος ή αξιώµατος τοποθετείται στο παρελθόν, ότι δεν 
ισχύει πλέον. Η διαφορά στη χρήση των δύο επιρρηµάτων για τον 
προσεκτικό χρήστη τής γλώσσας είναι ότι το µεν πρώην αναφέρε-
ται σε παρελθοντική κατάσταση που δεν προσδιορίζεται, ενώ το 
τέως δηλώνει το εγγύς παρελθόν, κάτι που ίσχυε µέχρι πρόσφατα, 
µέχρι προ ολίγου χρόνου (ηµερών, µηνών ή και ετών)' το τέως δηλ. 
αναφέρεται σε µία ή περισσότερες χρονικές φάσεις, που προηγού-
νται αµέσως τής παρούσας χρονικής φάσης: Στην τελετή παρέ-
στησαν όλες οι τοπικές αρχές, µεταξύ των οποίων δύο πρώην νο-
µάρχες και ο τέως νοµάρχης Ανατ. Αττικής - Είναι πρώην βουλευ-
τής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. (ενν. ότι έχει διατελέσει κάποτε βουλευτής) -
Μίλησε ο τέως υπουργός Παιδείας (ενν. τής αµέσως προηγούµενης 
κυβέρνησης) - Είστε πρώην διοικητής τής Τράπεζας; ∆εν είµαι 
πρώην διοικητής, αλλά ο τέως διοικητής. Εγώ παρέδωσα στον ση-
µερινό διοικητή τής Τράπεζας. Αρα πρώην σηµαίνει «παλαιότερος, 
κάποτε στο παρελθόν», ενώ τέως σηµαίνει «τελευταίος, πρόσφα-
τος, µέχρι πριν από λίγο». 

τζαζ (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. (α) µουσική που πρωτοαναπτύχθηκε από τους 
µαύρους τής Νέας Ορλεάνης στις αρχές τού 20ού αι.' χαρακτηρίζεται 
από ρυθµικές εναλλαγές, συγκοπτόµενους ρυθµούς, πολυφωνικές 
εκτελέσεις από µικρές αρχικά και µεγαλύτερες αργότερα ορχήστρες 
µε αυτοσχεδιασµούς, σόλο δεξιοτεχνίας, µελωδική ελευθερία και συ-
νεχείς παραλλαγές σε ένα θέµα: ο Αούις Αρµστρονγκ είναι από τους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους τής ~ || ορχήστρα - (β) (µέχρι και τη 
δεκαετία τού '60) τα ντραµς (βλ.λ.) 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται 
µε αυτό το είδος µουσικής, που συνθέτει ή εκτελεί µουσικά κοµµά-
τια αυτού τού είδους: ~ κοµµάτι | συγκρότηµα | µουσική | σκηνή || ~ 
εκτέλεση | φωνή | άκουσµα · 3. (αργκό-σκωπτ.) αυτός που είναι εντε-
λώς ιδιόµορφος, εντελώς απρόβλεπτος ή παράξενος στις αντιδράσεις, 
στον τρόπο σκέψης και δράσης: τα άτοµα είναι εντελώς ~! || ~ κατά-
σταση ΣΥΝ. (οικ.) τρελαµένος. 
[ΕΤΥΜ < αµερ. jazz, αβεβ. ετύµου, ίσως από κρεολικό jass, λέξη-τα-
µπού, που αναφερόταν σε άσεµνους χορούς. Η λ. jazz (όπως και η λ. 
rock, βλ. λ. ροκ), στην αργκό, είχε επίσης την σηµασία τής σεξουαλι- 
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κής πράξης]. 
τζαζεύω ρ. αµετβ. {τζάζε-ψα, -µένος) (αργκό-σκωπτ.) συµπεριφέρο-
µαι εντελώς ιδιόµορφα και απρόβλεπτα ή έχω παράξενες αντιδρά-
σεις και τρόπο σκέψης και δράσης: Πώς τρέχεις έτσι; Τζάζεψες εντε-
λώς; ΣΥΝ. τρελαίνοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < τζαζ, ίσως από τη σηµ. τού αγγλ. jazz «εξάπτω (τη φαντασία, 
το ενδιαφέρον κάποιου) χρησιµοποιώντας υπερβολές» και τη χρήση 
του στην αµερ. αργκό]. 

τζαζίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} µουσικός τής τζαζ. 
[ΕΤΥΜ. < τζαζ + παραγ. επίθηµα -ίστας]. 

τζάκα (η) χοντρή γυναικεία ζακέτα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. giacca < giacchetta 
(υποχωρητ.) < γαλλ. jaquette (βλ. λ. τζάκετ)]. 

Τζακάρτα (η) η πρωτεύουσα τής Ινδονησίας. [ΕΤΥΜ. < ινδονησ. 
Jakarta | Djakarta < παλαιότ. Jayakarta «νίκη και ευηµερία», ονοµασία 
που δόθηκε στην πόλη το 1527 από τον πρίγκιπα Φαταχίλα, αφού την 
κυρίευσε. Μέχρι το 1949 έφερε το όν. Batavia (ολλν αρχής)]. 

τζακάς (ο) {τζακάδες} (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζει και εγκαθιστά 
τζάκια σε σπίτια. 

τζάκετ (το) {άκλ.} κοντό χειµωνιάτικο πανωφόρι για άνδρες και γυ-
ναίκες: κολεγιακό | στρατιωτικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. jacket < γαλλ. jaquette, αρχική σηµ. «ένδυµα χωρικού», 
< κύρ. όν. Jacques ως προσωνύµιο χωρικών]. 

τζάκι (το) {τζακ-ιού | -ιών} 1. εσωτερικός κτιστός χώρος µε µεγάλο 
άνοιγµα για την τοποθέτηση ξύλων και το άναµµα φωτιάς, καθώς 
και µε καπνοδόχο για τη διοχέτευση τού καπνού από την καύση των 
ξύλων ΣΥΝ. εστία, παραγώνι, παραστιά 2. (συνεκδ.) η φωτιά που καί-
ει στον παραπάνω χώρο: ανάβω | σβήνω το ~ || το ~ βγάζει καπνούς 
3. (µτφ.) (α) η οικογένεια, κυρ. η επώνυµη, η επιφανής: λένε πως κα-
τάγεται από µεγάλο ~ (έχει αριστοκρατική ή πλούσια καταγωγή) ΣΥΝ. 
σόι (β) τζάκια (τα) οι οικονοµικά και κοινωνικά ισχυρές οικογένειες 
ενός τόπου (που κυρ. διαχειρίζονται την εξουσία ή µετέχουν στη δια-
κυβέρνηση του, στη δηµόσια ζωή του): τα παλιά | νέα ~ τής πολιτικής 
ΣΥΝ. προύχοντες, ευγενείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. < όψιµο 
µεσν. ότζάκι(ν) (µε σίγηση τού αρκτικού ατόνου Ô-) < τουρκ. ocak]. 

τζακπότ κ. τζακ-πότ (το) {άκλ.} η µη ανάδειξη πρώτου νικητή κατά 
την κλήρωση τού λαχείου, τού λόττο κ.λπ., µε αποτέλεσµα το χρη-
µατικό ποσό που θα κέρδιζε ο νικητής να προστίθεται στο ποσό τού 
νικητή τής επόµενης κλήρωσης: µετά από τέσσερα ~ στην κλήρωση 
τού λαχείου, ένα αστρονοµικό ποσό περιµένει τον επόµενο τυχερό! 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. jack-pot, αρχικά όρ. τού πόκερ]. 

Τζαµάίκα (η) (αγγλ. Jamaica) κράτος των Μεγάλων Αντιλλών στην 
Καραϊβική Θάλασσα µε πρωτεύουσα το Κίνγκστον, επίσηµη γλώσσα 
την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Τζαµάικας· αλλιώς Ιαµαϊκή. — 
Τζαµαϊκανός (ο), Τζαµαϊκανή (η), τζαµαϊκανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Jamaica < ινδιάν. Xaymaca «γη των πηγών» (γλώσσα Αραουάκ)]. 

τζαµαρία (η) {τζαµαριών} 1. µεγάλης επιφάνειας τζάµι, που χρησι-
µοποιείται ως προστατευτική, διαχωριστική ή διακοσµητική τοίχιση 
οικοδοµής, βεράντας κ.λπ., η οποία συνήθ. καλύπτει µια ολόκληρη 
πλευρά δωµατίου ή κτιστού χώρου από το πάτωµα ώς το ταβάνι: η ~ 
κατά µήκος ενός διαδρόµου 2. κάθε κατασκευή από γυαλί ή υαλό-
τουβλα: η ~ τού θερµοκηπίου 3. (συνεκδ.) κάθε χώρος που περιβάλ-
λεται από ανάλογη κατασκευή: κάθεται στη ~ και λιάζεται 4. (γενι-
κότ.) οι µεγάλες τζαµόπορτες: το σαλόνι έχει µεγάλη ~, που βγάζει σε 
βεράντα 5. (µτφ.-σκωπτ.) τα γυαλιά: φοράει ~. [ΕΤΥΜ < τζάµι + 
παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. τραπεζ-αρία, γαλ-αρία]. 

τζαµάς (ο) {τζαµάδες} 1. ο τεχνίτης που κόβει τα τζάµια και τα το-
ποθετεί σε πόρτες και παράθυρα, που κατασκευάζει τζαµόπορτες 2. 
ο έµπορος που πουλά τζάµια. 

τζαµένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι κατασκευασµένος από τζάµι: ~ 
πόρτα. 

τζαµί (το) {τζαµ-ιού | -ιών} µουσουλµανικός ναός ή τόπος δηµόσιας 
λατρείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. carni]. 

τζάµι (το) {τζαµ-ιού | -ιών) 1. το γυαλί 2. (συνεκδ.) η γυάλινη επιφά-
νεια (πόρτας, παραθύρου, βιτρίνας κ.λπ.): η βροχή χτυπά στο ~ || τα ~ 
τού πούλµαν δεν ανοίγουν (τα παράθυρα του) · 3. (σκωπτ.) τζάµια 
(τα) τα γυαλιά οράσεως 4. (αργκό ως επίθ. ή επίρρ.) αυτός που δεν 
έχει ψεγάδι, ο τέλειος: το καινούργιο του αµάξι είναι ~! || περάσαµε 
~! — (υποκ.) τζαµάκι (το) (σηµ. 1-2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. cam]. 

τζαµόπορτα (η) {δύσχρ. τζαµόπορτων} πόρτα µε τζάµι ή από τζάµι, 
η τζαµωτή πόρτα. 

τζάµπα κ. τσάµπα επίρρ. (καθηµ.) 1. χωρίς χρηµατικό αντίτιµο, δω-
ρεάν: µου το 'δώσε ~, δεν πλήρωσα τίποτα! ΦΡ. (παροιµ.) τζάµπα ξίδι, 
γλυκό σαν µέλι ό,τι είναι φθηνό ή δωρεάν γίνεται δεκτό µε χαρά 2. 
πολύ φθηνά, µε ελάχιστα χρήµατα: το αγόρασα ~ (σε τιµή ευκαιρίας) 
ΣΥΝ. πάµφθηνα 3. χωρίς κόστος ή βλάβη· στη ΦΡ. τζάµπα µάγκας 
αυτός που συµπεριφέρεται σαν µάγκας, που κάνει τον σπουδαίο ή 
προσπαθεί να επιβληθεί, έχοντας εξασφαλίσει τον εαυτό του, χωρίς 
να κινδυνεύει: «όλοι αυτοί οι επιτήδειοι τής πατριδοκαπηλίας, τού 
αποµονωτισµού, τής δηµαγωγίας, τής αρπαχτής, όλοι οι "τζάµπα 
µάγκες", οι έµποροι εθνικών οραµάτων...» (εφηµ.) 4. (ως επίθ.) αυτός 
που είναι πολύ φθηνός, κυρ. στη ΦΡ. τζάµπα πράµα: Μόνο τόσο τα 
αγόρασες; ~! ΣΥΝ. πάµφθηνος 5. χωρίς κανένα όφελος ή αποτέλεσµα: 
~ ήρθαµε· έχουν ήδη φύγει όλοι! || ~ τόσα έξοδα και κόποι, τίποτα δεν 
κατάφερε- ΦΡ. (α) πηγαίνω τζάµπα πεθαίνω άδικα (µε τρόπο που δεν 

το άξιζα): τζάµπα πήγε είκοσι χρονών παλληκάρν τι τις ήθελε τις κό-
ντρες µε τη µηχανή; ΣΥΝ. µάταια (β) (εµφατ.) τζάµπα και βερεσέ για 
κάτι που γίνεται άδικα, που πάει χαµένο: από την αµέλεια τους πήγε 
τόσος κόπος ~ || Να πνιγεί κολυµπώντας! ~ πήγε ο άνθρωπος. Επίσης 
(αργκό) τζαµπέ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. caba], 

τζαµπατζής κ. τσαµπατζής (ο) {τζαµπατζήδες}, τζαµπατζού (η) 
{τζαµπατζούδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που συστηµατικά επιδιώκει ή 
καταφέρνει να αποκτά ή να απολαµβάνει κάτι χωρίς να πληρώνει γι' 
αυτό 2. (µειωτ.) πρόσωπο που επιλέγει πάντα τις φθηνότερες λύσεις 
για την ικανοποίηση των βιοτικών και κοινωνικών του αναγκών 3. 
(ειδικότ.) πρόσωπο που παρακολουθεί παράσταση, συναυλία κ.λπ., 
χωρίς να πληρώνει εισιτήριο. — τζαµπατζήδικος, -η, -ο, τζαµπατζή-
δικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cabaci]. 

τζάµπο-τζετ (το) {άκλ.} αεριωθούµενο µε θάλαµο αρκετά ευρύχωρο, 
ώστε να µεταφέρει εκατοντάδες επιβατών Kat µε δύο διαδρόµους 
ανάµεσα στα καθίσµατα του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. jumbo-jet]. 

τζαµώνω ρ. µετβ. {τζάµω-σα, -θηκα, -µένος} (σε πόρτες, παράθυρα, 
βιτρίνες, κορνίζες κ.λπ.) τοποθετώ τζάµι (ώστε να είναι στο πλαίσιο 
του, στη σωστή του θέση). 

τζαµωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από τζάµι ή έχει 
τζάµια: ~ διαχωριστικό || ~ πόρτα ΣΥΝ. τζαµένιος 2. τζαµωτό (το) ο 
χώρος που περιβάλλεται από τζαµαρία. 

τζαναµπέτης (ο) {-ες κ. -έτηδες), τζαναµπέτισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο µε δύστροπο χαρακτήρα και κακούς τρό-
πους ΣΥΝ. κακότροπος, στριµµένος 2. (σκωπτ.) πρόσωπο που σκέφτε-
ται πονηρά, που κάνει πονηριές ΣΥΝ. πονηρούλης. — τζαναµπέτικος, 
-η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cenabet]. 

τζαναµπετιά (η) (λαϊκ.) 1. η ιδιότητα τού τζαναµπέτη 2. κακότροπη 
συµπεριφορά ή αντίδραση, παραξενιά. 

τζάνεµ κ. τζάνε µου επιφών. (διαλεκτ.) ψυχή µου, καλέ µου: έλα 'δώ, 
~! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. canim «ψυχή µου»]. 

τζανεριά (η) η κοροµηλιά (βλ.λ.). 
τζάνερο (το) το κορόµηλο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τζανερίκι (που θεωρήθηκε 

υποκοριστικό) < τουρκ. canerigi. Απίθανη η προταθείσα παραγωγή 
τζάνερο < *διά-νερο «χυµώδες, γεµάτο χυµό»]. 

Τζαννης (ο) ανδρικό όνοµα· συνήθ. ως χαϊδευτ. τού Ιωάννης (βλ.λ.) 
σε ορισµένες περιοχές τής Ν. Ελλάδας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Gianni 
«Ιωάννης»]. 

Τζάντε (το) {άκλ.} (διαλεκτ.) η Ζάκυνθος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< ιταλ. Zante < λατ. Zacynthus < αρχ. Ζάκυνθος (βλ.λ.)]. 

τζάντζαλο (το) (λαϊκ.) το κουρέλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. τζάντζαλον, 
υποκ. τού ιταλ. cencio «κουρέλι, ράκος», αβεβ. ετύµου, πιθ. αντιδάν., αν 
ανάγεται στο λατ. Cynici (< αρχ. κυνικοί), που αναφέρεται στη 
φιλοσοφική σχολή τού Αντισθένη, εφόσον οι κυνικοί συχνά 
ντύνονταν µε κουρέλια]. 

τζάουλ (το) {άκλ.} (σύµβολο J) ΦΥΣ. µονάδα έργου και ενέργειας στο 
∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SX). 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Αγγλου φυσικού J.P. Joule (1818-89), ο οποίος 
διατύπωσε πρώτος τη σχέση µεταξύ θερµότητας και µηχανικής ενέρ-
γειας]. 

τζαρτζάρω ρ. µετβ. {τζαρτζάρισα} (λαϊκ.-στο ποδόσφαιρο) σπρώχνω 
αντίπαλο παίκτη, καθώς κινείται, µε το σώµα µου, µε τον ώµο και τον 
βραχίονα. — τζαρτζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Εκφραστ. διπλασιασµός τού αγγλ. jar «τραντάζω, συγκρούο-
µαι», ονοµατοπ. λ.]. 

τζατζίκι (το) {τζατζικ-ιού | -ιών} 1. ορεκτικό που παρασκευάζεται από 
γιαούρτι µε σκόρδο και αγγούρι, κρεµµύδι, λάδι κ.λπ.: µια µερίδα ~ 
2. (συνεκδ.) ένα πιάτο από αυτό το ορεκτικό, όπως σερβίρεται σε τα-
βέρνες, εστιατόρια κ.λπ.: παρήγγειλε δύο ~. — (υποκ.) τζατζικάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cacik]. 

τζατζόνερος (ο), τζατζόνρια (η) (λαϊκ.-εκφραστ.) πρόσωπο ηλι-
κιωµένο και παράξενο ΣΥΝ. γεροπαράξενος. [ΕΤΥΜ. < τζατζόγρια < 
τσατσά (βλ.λ.) + γριά]. 

τζελ (το) {άκλ.} ηµίρρευστη ουσία (συνήθ. σε σωληνάριο) µε ποικίλες 
χρήσεις ανάλογα µε τη σύσταση της (χρησιµοποιείται π.χ. ως οδο-
ντόκρεµα ή για καλλυντική περιποίηση των µαλλιών)· αλλιώς γέλη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gel (βλ. κ. ζελέ)]. 

τζενεράλε επίθ. {άκλ.} στη ΦΡ. πρόβα τζενεράλε βλ. λ. πρόβα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. generale «γενικός» < λατ. generalis]. 

τζέντζερης (ο) → τέντζερης 
τζέντλεµαν (ο) {άκλ.} 1. άνδρας µε ευγενική, αριστοκρατική κατα-
γωγή 2. (κατ' επέκτ.) άνδρας µε λεπτούς, εξευγενισµένους τρόπους: 
ένας ~ ποτέ δεν παραφέρεται! 3. άνδρας που σέβεται και τηρεί τον 
κώδικα τιµής: είναι ~· κράτησε τον λόγο του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
gentleman < gentle «ευγενής» + man «άνδρας»]. 

τζερεµές (ο) (τζερεµέδες) (λαϊκ.) 1. η ζηµιά που βαρύνει κάποιον, 
χωρίς αυτός να την έχει προκαλέσει: φώναξα µάστορα για κάτι τζε-
ρεµέδες 2. τα χρήµατα που πληρώνει κανείς, για να αποκαταστήσει 
ζηµιές ή ως αποζηµίωση: µου άφησε πολλούς ~ αυτή η ιστορία µε την 
εφορία 3. (σκωπτ.) ο τεµπέλης άνθρωπος που γίνεται µπελάς. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. cereme «πρόστιµο»]. 

τζερτζελές (ο) {τζερτζελέδες} (λαϊκ.) 1. η συνήθ. ευχάριστη και ευ- 
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πρόσδεκτη αναστάτωση, η µεγάλη φασαρία: κάνω | έχω ~ 2. (για 
πρόσ.) ο φασαριόζος: είναι µεγάλος ~. [ΕΤΥΜ Ονοµατοπ. λ.]. 

τζετ (το) {άκλ.} το αεριωθούµενο αεροσκάφος. [ΕΤΥΜ.< αγγλ. jet < 
γαλλ. jeter «ρίχνω, εκτοξεύω» (µε αναφορά στο αεριωθούµενο 
σκάφος). Βλ. κ. ζετέ]. 

τζετζερέδια (τα) → τεντζερέδια 
τζετ-λαγκ (το) {άκλ.} ελλην. πτητική απορρύθµιση-η διαταραχή των 

σωµατικών ρυθµών που µπορεί να προκληθεί σε κάποιον µετά από 
πολύωρο αεροπορικό ταξίδι προς προορισµό µε πολύ µεγάλη διαφορά 
ώρας από τον τόπο όπου ζει, όπως µεγάλη κούραση, σύγχυση κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. jet lag < jet (βλ. λ. τζετ) + lag «καθυστερώ, επιβραδύ-
νω»]. 

τζετ-σέτ (το) {άκλ.} η υψηλή κοινωνία, ο κόσµος τής αριστοκρατίας: 
το διεθνές ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. jet set «το σύνολο των αριστοκρατών, που συχνά χρη-
σιµοποιούν αεροπλάνο για τα ταξίδια τους»]. 

τζετ-σκί (το) {άκλ.} µικρό όχηµα που µοιάζει µε µηχανάκι χωρίς ρό-
δες, το οποίο έχει στη βάση του ένα φαρδύ θαλάσσιο σκι, που επι-
τρέπει στον αναβάτη να περνά µε ορµή µέσα από τα κύµατα και να 
κινείται µε ταχύτητα στην επιφάνεια τού νερού. [ΕΤΥΜ < αγγλ. jet 
ski]. 

-τζήδικο (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν το κατάστηµα στο οποίο πωλείται κάτι: σουβλα-τζή-δικο, 
παλια-τζήδικο, πατσα-τζήδικο. 
[ΕΤΥΜ. Από τον πληθ. αντίστοιχων επαγγελµατικών σε -τζής (παλια-
τζής > παλιατζήδ-ες, ψιλικατζής > ψιλικατζήδ-ες) + παραγ. επίθηµα 
-ικο\. 

-τζής (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν το πρόσωπο το οποίο (α) ασκεί επάγγελµα σχετικό µε κάτι: 
καφε-τζής, φαναρ-τζής (β) κάνει κάτι: πλακα-τζής, καβγα-τζής, χω-
ρατα-τζής. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
τουρκ. -ci και εµφανίζεται τόσο σε τουρκ. λ. (λ.χ. µπογια-τζής < 
τουρκ. boya-ci, σοβα-τζής < τουρκ. siva-ci) όσο και σε νόθα συνθ. (λ.χ. 
παλια-τζής, σουβλα-τζής)]. 

Τζια (η) (λαϊκ.) η Κέα (βλ.λ.). — Τζιώτης (ο), Τζιώτισσα (η), τζιώτικος, -
η, -ο. 

τζίβα κ. τσίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. χόρτο µε ινώδη σύστα-
ση, µε το οποίο παλαιότ. γέµιζαν στρώµατα, µαξιλάρια κ.λπ. ή το 
χρησιµοποιούσαν για τη λείανση ξύλινων επιφανειών: τρίβω την κα-
σέλα µε - 2. σχοινί που κατασκευάζεται από αυτό το χόρτο 3. οτιδή-
ποτε µοιάζει µε αυτό το χόρτο: τα µαλλιά της έγιναν ~ από τα πολλά 
βαψίµατα. [ΕΤΥΜ Ίσως < αγγλ. ceiba < ισπ. ceiba < γλ. Αραουάκ 
ceyba]. 

τζιβαερι (το) τζοβαί'ρι (βλ.λ.)· συχνά χαϊδευτ.: «η ξενιτειά σε χαίρεται, 
~ µου» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cevahir]. 

τζιέρι κ. τζιγέρι (το) (λαϊκ.) 1. το συκώτι (βλ.λ.) 2. τζιέρια (τα) τα 
εντόσθια- ΦΡ. τρώω | ψήνω τα τζιέρια (κάποιου) καταταλαιπωρώ (κά-
ποιον), υποβάλλω (κάποιον) σε µαρτύρια 3. (ως προσφώνηση) σπλά-
χνο (µου), ψυχή (µου). [ΕΤΥΜ < τουρκ. ciger < περσ. cigar 
«συκώτι»]. 

τζιζ (το) {άκλ.} (εκφραστ.) (στο λεξιλόγιο των νηπίων) στην επιφωνη-
µατική ΦΡ. (µη!) (κάνει) τζιζ! για να δηλωθεί, συνήθ. προειδοποιητικά 
ή αποτρεπτικά, σε παιδί ότι κάτι καίει ή είναι επικίνδυνο: Μη βάζεις 
το δάχτυλο σου στην πρίζα! Κάνει τζιζ! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ. τής 
παιδικής γλώσσας]. 

τζιµάνι (το) {τζιµαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο έξυπνος και ικανός άνθρω-
πος: (συχνά ειρων.) παιδί ~ (πολύ ξύπνιος). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ.-αµερ. G-man, συντετµ. τ. τού Government 
man, «άνθρωπος τής κυβερνήσεως», που αποδιδόταν συνθηµατικά 
στους ειδικούς πράκτορες τού F.B.I.]. 

Τζιµπουτί (το) {άκλ.} (αραβ. Jumhüriyat Jibuti, γαλλ. République de 
Djibouti = ∆ηµοκρατία τού Τζιµπουτί) κράτος τής ΒΑ. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα το Τζιµπουτί, επίσηµες γλώσσες την Αραβική και τη 
Γαλλική Kat νόµισµα το φράγκο Τζιµπουτί. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Djibouti < αραβ. Jibuti < gabouti (γλώσσα Αφάρ), που 
είχε τη σηµ. «πιάτο, δίσκος» και, σύµφωνα µε µιαν άποψη, αναφερό-
ταν στο έθιµο τής κατασκευής τέτοιων αντικειµένων από ίνες φοινι-
κοδένδρων]. 

τζιν1 (το) 1. χοντρό, πολύ ανθεκτικό ύφασµα από βαµβάκι ή πολυε-
στέρα, που βάφεται συνήθ. µπλε και χρησιµοποιείται κυρ. για την 
κατασκευή ρούχων, καλυµµάτων κ.λπ.: φούστα από ~ || µαύρο | κόκ-
κινο ~ 2. (συνεκδ.) παντελόνι από αυτό το ύφασµα: φορούσε ένα ~ κι 
ένα µπλουζάκι 3. κάθε ρούχο από αυτό το ύφασµα: ντύσου πρόχειρα· 
θα φοράµε όλοι ~ || η µόδα των ~ 4. (ως επίθ.) αυτός που είναι κατα-
σκευασµένος από αυτό το ύφασµα: ~ φούστα | πουκάµισο | µπουφάν. 
Επίσης µπλουτζίν (το) (σηµ. 1, 2, 3). — (υποκ.) τζινάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. jean (fustian) < jean (< παλαιότ. Jene | Gene «Γένουα», πόλη τής 
Ιταλίας) + fustian «χοντρό βαµβακερό ύφασµα, κοτλέ»]. 

τζιν2 (το) άχρωµο δυνατό, αρωµατικό οινοπνευµατώδες ποτό, που πα-
ρασκευάζεται µε απόσταξη πολτού βύνης και νερού και παίρνει το 
άρωµα του από τον καρπό ενός είδους κέδρου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. gin, 
συγκεκοµµ. τ. τού γαλλ. genièvre < ολλ. jenever «κέδρος» (< λατ. 
juniperus) µε την επίδρ. τού τόπων. Genève «Γενεύη»]. 

τζίνι (το) {χωρ. γεν.} (κατά την αραβική µυθολογία) 1. φανταστικό δαι-
µονικό πνεύµα τού αέρα ή τής φωτιάς µε υπερφυσικές δυνάµεις, το 
οποίο µπορούσε να παίρνει οποιαδήποτε µορφή ζώου ή ανθρώπου, 

ζούσε συνήθ. εγκλωβισµένο µέσα σε λυχνάρι και µπορούσε να εκ-
πληρώνει µε µαγικό τρόπο τις ευχές (συνήθ. τρεις) αυτού που θα το 
απελευθέρωνε τρίβοντας το λυχνάρι 2. (µτφ.) ο πανέξυπνος, δαιµό-
νιος άνθρωπος: αυτό το παιδί είναι ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. jinni «δαίµονας, πνεύµα»]. 

Τζίντζερ (το) {άκλ.} ποώδες φυτό, τού οποίου η ρίζα χρησιµοποιείται 
στη µαγειρική και τη φαρµακευτική ΣΥΝ. πιπερόριζα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. ginger < παλ. γαλλ. gimgibre < µεσν. λατ. gingiber < 
λατ. zingiber < µτγν. ζιγγίβερι < παλικ. sifïgivera- | σανσκρ. srngavera-]. 

Τζιπ (το) {άκλ.} µικρό όχηµα κατάλληλο για οδήγηση σε ανώµαλο και 
απότοµο δρόµο, µε κίνηση στους τέσσερεις τροχούς, το οποίο αρχικά 
κατασκευάστηκε για στρατιωτική χρήση (κατά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο). — (υποκ.) τζιπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. εµπορ. ονοµ. jeep, από την προφορά των αρχικών 
γραµµάτων g- και ρ- στην αγγλ. φρ. general purpose (vehicle) «(όχηµα) 
γενικής χρήσεως». Η γρ. Jeep ίσως οφείλεται σε επίδρ. τής φιγούρας 
κινουµένων σχεδίων Eugene the Jeep, που παρίστανε ένα µικρό θαυ-
µατοποιό ζώο, το οποίο ήταν πηγή ανεξάντλητης δύναµης]. 

τζιριτζάντζουλα (η) → τζυριτζάτζουλα 
τζίρος (ο) → τζύρος 
τζίτζί (το) {άκλ.} (λαϊκ.-προφορ.) ως χαρακτηρισµός για κάποιον/κάτι 

όµορφο, περιποιηµένο κ.λπ.: έπλυνα το αυτοκίνητο και το έκανα ~! 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. cid «ωραίος, όµορφος»]. 

τζίτζικας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µεγαλόσωµο έντοµο που απαντά στις 
θερµές περιοχές τής Γης, φέρει δύο ζεύγη διαφανή φτερά µε µεµβρά-
νες και το αρσενικό διαθέτει ένα όργανο παραγωγής τριγµού (τρα-
γουδιού) χαρακτηριστικού για κάθε είδος, παραµένει συνήθ. κρυµ-
µένο µέσα στο φύλλωµα των δέντρων, από τους χυµούς των οποίων 
τρέφεται· θεωρείται σύµβολο τού καλοκαιριού και τής ξέγνοιαστης 
ζωής: (παροιµ.) «αν δεν λαλήσει τζίτζικας, δεν είναι καλοκαίρι» || µα-
ζεύω | παγιδεύω τζίτζικες ΣΥΝ. τζίτζιρας· ΦΡ. σκάει ο τζίτζικας κάνει 
πολύ µεγάλη ζέστη: έξω ~ κι έχεις κλειστό το παράθυρο; 2. (µτφ.) άν-
θρωπος τεµπέλης, που καλοπερνά αδιαφορώντας για το αύριο· κυρ. 
µε αναφορά στον γνωστό µύθο τού Αισώπου: ο ένας εργατικός και ο 
άλλος ~! Επίσης τζιτζίκι (το) {τζιτζικιού}. — (υποκ.) τζιτζικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. τέττιξ, -ιγος | -ικος (βλ.λ.), µε την επίδρ. τού ήχου 
τζι τζι]. 

Τζιτζιµπίρα (η) → τσιτσιµπίρα 
τζίτζιρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο τζίτζικας (βλ.λ.), συνήθ. στον 

γλωσσοδέτη: ο τζίτζιρας, ο µίτζιρας, ο τζιτζιµιτζιχότζιρας, ανέβηκε 
στη τζιτζιριά, τη µιτζιριά, τη τζιτζιµιτζιχοτζιριά... [ΕΤΥΜ < τζίτζικας, 
µε επίθηµα -ρας, κατ' αναλογίαν προς ουσ. όπως µπόµπιρας. ∆εν 
ευσταθεί η αναγωγή στο αρχ. τίτυρος «είδος πιθήκου»]. 

τζιτζιφιόγκος (ο) (λαϊκ.-σκωπτ.) άνδρας που προσέχει υπερβολικά 
την εµφάνιση του, µε επιτηδευµένο ντύσιµο και παρουσιαστικό ΣΥΝ. 
λιµοκοντόρος, κοµψευόµενος. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. νόθο συνθ. < τζιτζί (αργκό) (< τουρκ. cici «ωραίος») + φιό-
γκος}. 

τζιτζυφιά (η) (συχνή ορθ. τζιτζιφιά) φυλλοβόλο δέντρο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζιζυφέα < µτγν. ζίζυφον (βλ. κ. τζίτζυφο)]. 

Τζίτζυφο (το) ο καρπός τής τζιτζυφιάς. [ΕΤΥΜ < µτγν. ζίζυφον (µε 
ηχηροποίηση), δάνειο αγν- ετύµου]. 

τζίφος (ο) (λαϊκ.) η εντελώς αποτυχηµένη προσπάθεια, το µηδαµινό 
αποτέλεσµα: όλη η προσπάθεια ήταν | πήγε ~ || ~ οι κόποι µας | η 
υπόθεση ΣΥΝ. αποτυχία. [EJYM Πιθ. < αραβ. zife ή < αρχ. ψήφος, µε 
τη σηµ. «µηδέν»]. 

τζίφρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η υπογραφή: το χαρτί δεν είχε τη 
~ τού διευθυντή || πάµε αύριο για τις - κι έκλεισε το συµβόλαιο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσίφρα < ιταλ. cifra «αριθµός - µονογραφή» < αραβ. 
sifr «µηδέν»]. 

τζιχάντ (η) {άκλ.} ιερός πόλεµος στη µουσουλµανική παράδοση κατά 
των «απίστων» (µη µουσουλµάνων). [ΕΤΥΜ. < αραβ. jihad 
«µεγίστη προσπάθεια»]. 

Τζοβαΐρι (το) [τζοβαϊρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πολύτιµη πέτρα 2. κόσµη-
µα φτειαγµένο από πολύτιµη πέτρα και γενικότ. κάθε κόσµηµα· ΦΡ. 
(ως επιφών.) τζοβαΐρι µου! θησαυρέ µου! Επίσης τζιβαερι. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. cevahir]. 

τζοβαϊρικά (τα) (λαϊκ.) τα πολύτιµα πετράδια ή χρυσαφικά ΣΥΝ. κο-
σµήµατα. 

τζόβενο (το) (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. νεαρός, νέος: δεν είσαι πια κάνα ~ 
για να µην κουράζεσαι, µεγάλωσες πια! 2. (ειρων.-µειωτ. για άνδρα 
προχωρηµένης ηλικίας) αυτός που προσπαθεί να µοιάσει µε τους νέ-
ους στην εµφάνιση, τη συµπεριφορά κ.λπ. Επίσης τζόβενος (ο). 
[ΕΤΥΜ, < βεν. zoven < λατ. juvenis «νέος»]. 

τζογαδόρος (ο) πρόσωπο που χαρτοπαίζει συστηµατικά, που ασχο-
λείται µε τα τυχερά παιχνίδια, µε τον τζόγο (επαγγελµατικά ή ερασι-
τεχνικά): του έφαγαν τα λεφτά του οι ~||~είναι, από τα στοιχήµατα 
ζει. — τζογαδόρικος, -η, -ο, τζογαδόρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
zogador «παίκτης» (βλ. κ. τζόγος)]. 

τζόγια (η) (λαϊκ.) στη ΦΡ. τζόγια µου! (κ. τζογούλα µου!) καµάρι µου, 
χαρά µου, χρυσέ | -ή µου! 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < ιταλ. gioia «χαρά» < λατ. gaudia, πληθ. τού 
gaudium (< p. gaudeo «χαίροµαι»)]. 

τζόγκινγκ κ. τζόκινγκ (το) {άκλ.} αργό τρέξιµο µεγάλων αποστάσεων 
για τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης: κάνω | πηγαίνω για - 
στο πάρκο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. jogging < ρ. jog «σκουντώ ελαφρά, περπατώ αργά», 
από συµφυρµό τού παλαιότ. jot «σκουντώ» και τού shog «κουνώ, τρα- 
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ντάζω»]. 
τζόγος (ο) (λαϊκ.) 1. η χαρτοπαιξία (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε 

τυχερό παιχνίδι, αλλά και όλα τα τυχερά παχνίδια στο σύνολο τους: 
εκατοµµύρια χάνονται στον ~ || τα καζίνα είναι µια βιοµηχανία τζόγου 
3. (µτφ.) οποιαδήποτε διαδικασία ή κατάσταση έντονης και αµ-
φίρροπης αντιπαράθεσης, η έκβαση, το αποτέλεσµα τής οποίας εξαρ-
τάται από αστάθµητους παράγοντες, εύστοχες κινήσεις, προβλέψεις 
και χειρισµούς: ο ~ τής πολιτικής 4. η ασταθής επαφή, η µερική εφαρ-
µογή: το τιµόνι έχει πολύ τζόγο και θέλει ρύθµιση. [EJYM. < βεν. zogo 
«παιχνίδι» (ιταλ. gioco) < λατ. jocus]. 

τζόκεϊ (ο) (παλαιότ. τζόκεϋ) {άκλ.} 1. ο επαγγελµατίας αναβάτης που 
µετέχει σε ιπποδροµίες 2. τζόκεϊ (το) καπέλο µε µικρό γείσο, σαν αυτά 
που φορούν οι αναβάτες ή οι στρατιώτες. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. jockey < 
κύρ. όν. Jock, µε τη σηµ. «άνδρας, αθλητής»]. 

τζόκερ (ο) (άκλ.) (λαϊκ. στο χαρτοπαίγνιο) το τραπουλόχαρτο µε την 
εικόνα τού γελωτοποιού, το οποίο µπορεί να αντικαταστήσει οποιο-
δήποτε άλλο χαρτί ως ισοδύναµο του ΣΥΝ. µπαλαντέρ. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. joker < joke «αστείο» < λατ. jocus «παιχνίδι»]. 

τζόρας (ο) (ως χαρακτηρισµός και για άνδρα και για γυναίκα) πει-
σµατάρης, ξεροκέφαλος. [ΕΤΥΜ. πιθ. < σερβοκρ. zoran «ρωµαλέος - 
βίαιος»]. 

τζουκµπόξ κ. τζουκ-µποξ (το) {άκλ.} µεγάλο µηχάνηµα µε ενσω-
µατωµένο πικάπ (βλ.λ.), το οποίο λειτουργεί µε κέρµατα και διαθέτει 
ποικιλία δίσκων µέσα σε φανταχτερή βιτρίνα, από τους οποίους ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει αυτόν που θέλει να ακούσει, πατώντας 
το αντίστοιχο πλήκτρο. 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. juke-box (box «κουτί»). Η λ. juke έχει αποσπαστεί από 
το περιφραστ. ουσ. juke joint, το οποίο περιέγραφε ένα εστιατόριο 
πρόχειρου φαγητού, όπου µπορούσε κανείς να ακούσει µουσική από 
τζουκ-µποξ]. 

Τζουµέρκα (τα) τα ΑθαµανικάΌρη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

τζούντο (το) {άκλ.} ιαπωνική πολεµική τέχνη που βασίζεται στο ζί-
ου ζίτσου (βλ.λ.), αλλά δεν επιτρέπει τα σκληρά χτυπήµατα και δίνει 
έµφαση στο αθλητικό στοιχείο και κυρ. στην ταχύτητα και την ευλυ-
γισία των αγωνιζοµένων: αγώνας | αθλητής τού ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
judo < ιαπων. judo < jû «ευλυγισία, ευγένεια» + dö «δρόµος - 
τέχνη»]. 

τζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το υπόλειµµα ενός υγρού (κα-
τακάθι) στο δοχείο που το περιείχε 2. η πολύ µικρή ποσότητα (λ.χ. 
ενός υγρού): ήπιε µια ~ καφέ, γιατί βιαζόταν || µία ~ ζάχαρη 3. ρου-
φηξιά τσιγάρου ή ναρκωτικού: τραβώ µια -1| κάνω µια ~ 4. (συνεκδ.) 
η ποσότητα ναρκωτικού, κυρ. χασίς, που καπνίζεται µε µία ρουφη-
ξιά, εισπνοή. — (υποκ.) τζουρίτσα (η). [ΕΤΥΜ < τουρκ. cura 
«ρουφηξιά, γουλιά»]. 

τζουράς (ο) {τζουράδες} ΜΟΥΣ. τρίχορδο όργανο τής λαϊκής µουσι-
κής, µε µακρύ µπράτσο και µικρό σκάφος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cura]. 

τζουτζές (ο) {τζουτζέδες} (λαϊκ.-µειωτ.} 1. ο νάνος (βλ.λ.) 2. µικρό-
σωµος γελωτοποιός, ο γελοίος άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cuce]. 

τζουτζούκος (ο), τζουτζούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) ως προ-
σφώνηση αγαπηµένου προσώπου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çocuk «παιδί»]. 

τζούφιος, -α, -ο κ. ζούφιος (λαϊκ.) 1. (για καρπούς) αυτός που δεν έχει 
ψίχα, ο κούφιος, αυτός που δεν έχει µεστώσει ακόµα: τα αµύγδαλα 
είναι ~ ΣΥΝ. κούφιος, χαλασµένος, ανούσιος, ισχνός, ατροφικός, 
αµέστωτος ANT. µεστός, γεµάτος, σαρκώδης 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δεν έχει εσωτερική (πνευµατική-ψυχική) καλλιέργεια, ο 
κενός και επιφανειακός χαρακτήρας: τον νόµιζα άνθρωπο, µα κι αυ-
τός ~ είναι! || τι θέλει και ασχολείται µε τους ~· περιµένει να τον κα-
ταλάβουν; ΣΥΝ. ανόητος, επιπόλαιος, επιφανειακός, κενός, άδειος. — 
(τ)ζουφάδα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ζούφιος < µεσν. ζοφός (µε τροπή /ο/ → Ini) < αρχ. σοµφός 
«αραιός - σπογγώδης», που συνδ. µε αρχ. γερµ. svamp «σπόγγος», 
αρχ. αγγλ. svamm κ.ά.]. 

τζυράρω ρ. αµετβ. {τζύρ-αρα κ. -άρισα} κάνω εµπορικές συναλλαγές 
που ολοκληρώνονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, πραγµατο-
ποιώ κύκλο εργασιών. 

τζυριτζά(ν)τζουλα (η) (συνήθ. ορθ. τζιριτζά(ν)τζουλα) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. ο ελιγµός, η στροφή 2. (στον πληθ.) τα καµώµατα, τα νάζια: 
κάνω | αρχίζω τις - ΣΥΝ. κόλπα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. gironzolare «περιφέροµαι άσκοπα, τριγυρίζω» 
(µε εκφραστ. επανάληψη τού φθόγγου -τζ-) < *gironzolo, υποκ. τού 
giro < λατ. gyrus < µτγν. γύρος (πβ. κ. τζύρος)). 

τζύρος (ο) (συνήθ. ορθ. τζίρος) 1. το σύνολο των εµπορικών συναλ-
λαγών που ολοκληρώνονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ο 
κύκλος εργασιών: φέτος ο ~ εµφανίζεται µειωµένος 2. (συνεκδ.) το 
συνολικό µικτό κέρδος που αποδίδει µια επιχείρηση σε συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα: είχε ~ δέκα εκατοµµύρια || το µαγαζί του κάνει 
µεγάλο | µικρό ~. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. giro < λατ. gyrus < µτγν. 
γύρος]. 

τήβεννος (η) {τηβένν-ου | -ων, -ους} 1. (στην αρχαιότητα) µακρύς 
εξωτερικός µανδύας ή χλαµύδα που φορούσαν οι αρχαίοι Ρωµαίοι, 
κυρ. οι ανώτεροι αξιωµατούχοι και ο αυτοκράτορας 2. µακρύ, ριχτό 
σκουρόχρωµο ένδυµα µε φαρδιά µανίκια και διακοσµητικές ταινίες 
γύρω από τα µανίκια και τον λαιµό, που φορούν δικαστές και πανε-
πιστηµιακοί σε επίσηµες τελετές ή περιστάσεις. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
τήβεννα | τήβεννος, λ. ετρουσκ. προελ.]. 

τηβεννοφορος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που φορά τήβεννο λόγω τού 

αξιώµατος ή τής θέσης του. 
τηγανητός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τηγανιστεί ή ψήνεται στο τηγάνι: 

~ πατάτες || τα ψάρια θα τα κάνεις ~ ή στον φούρνο; ΣΥΝ. τηγανιστός 
2. τηγανητά (τα) τα φαγητά που ψήνονται στο τηγάνι: αποφεύγει τα 
- κατόπιν εντολής τού γιατρού. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τηγανητόν, ουδ. αµάρτυρου ρηµατικού επιθ. »τηγανη-
τός < αρχ. τήγανον (βλ. λ. τηγάνι)]. 

τηγάνι (το) {τηγαν-ιού | -ιών} 1. πλατύ, στρογγυλό και ρηχό µεταλλι-
κό µαγειρικό σκεύος µε µακριά λαβή για ψήσιµο φαγητών στο λάδι 
ή στο βούτυρο: ~ µε αντικολλητικό πάτο 2. οτιδήποτε έχει πεπλατυ-
σµένο σχήµα ή αβαθή κοιλότητα 3. (συνεκδ.) το ψήσιµο σε σκεύος 
τέτοιου είδους: αποφεύγει τα φαγητά που θέλουν ~ 4. (συνεκδ.) η τη-
γανιά (βλ.λ.) · 5. (µτφ.) στρογγυλή επιφάνεια µε καθίσµατα στο λού-
να-παρκ, που ανεβοκατεβαίνει ή δονείται απότοµα, τραντάζοντας 
όσους έχουν ανεβεί σε αυτήν · 6. περιφραγµένη έκταση σε αλυκή µε 
πολύ µικρό βάθος. — (υποκ.) τηγανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τηγάνιον, υποκ. τού αρχ. τήγανον | τάγηνον, τεχν. όρ., 
αγν. ετύµου]. 

τηγανιά (η) η ποσότητα που µπορεί να ψηθεί κάθε φορά σε ένα τη-
γάνι: ιχια ~ πατάτες ΣΥΝ. τηγάνι. 

τηγανίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {τηγάνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. ψήνω (κάτι) στο τηγάνι, µέσα σε καυτό λάδι ή βούτυρο: ~ αβγά | 
ψάρια | πατάτες 2. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη δοκιµασία, 
τον ταλαιπωρώ πολύ ♦ 3. (αµετβ.) ψήνω στο τηγάνι: απ' το πρωί τη-
γανίζει για την οικογένεια! — τηγάνισµα (το) [µεσν.]. 

τηγανιστός, -ή, -ό [µτγν.] ο τηγανητός (βλ.λ.). 
τηγανίτα (η) {τηγανιτών} γλύκυσµα από χυλό αλευριού, που τηγανί-
ζεται σε καυτό λάδι: τηγανίτες µε µέλι και καννέλα ΣΥΝ. λαλαγγίτα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τηγανιτής (ενν. άρτος, αλλαγή γένους κατά το πίτα) < 
αρχ. τήγανον (βλ. λ. τηγάνι)]. 

τηγανοειδής, -ής, -ές {τηγανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το 
σχήµα του µοιάζει µε τηγάνι ΣΥΝ. τηγανόµορφος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ης, -ες,- 

τη γα νολαδο (το) λάδι που έχει χρησιµοποιηθεί σε τηγάνισµα ή πρό-
κειται να ξαναχρησιµοποιηθεί σε τηγάνισµα. 

τηγανόµορφος, -η, -ο ο τηγανοειδής (βλ.λ.). 
τηγανόψωµο (το) στρογγυλό τηγανισµένο ψωµί µε επίπεδη επιφάνεια 

και γέµιση από τυρί. 
τήγµα (το) {τήγµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα τής τήξης, στερεό 

σώµα που έχει λειώσει. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τήγµα «λειωµένο χρώµα» < 
αρχ. τήκω]. 

τήδε επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τήδε κακείσε (τήδε κάκεϊσε) εδώ και 
εκεί, χωρίς σειρά ή τάξη, µε άτακτο τρόπο: βρήκε τις σηµειώσεις του 
σκορπισµένες ~ ΣΥΝ. άτακτα, σκόρπια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τήδε (µε επιρρ. χρήση), δοτ. εν. τής δεικτ. αντων. όδε (ό 
+ δέ(]. 

τηκ (το)→τικ2 
τηκτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που επιφέρει τήξη, που µπορεί να 
λειώσει κάτι, κυρ. ένα στερεό σώµα: - θερµοκρασία | περιβάλλον 
ΣΥΝ. διαλυτικός, ρευστοποιητικός. 

τηκτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να λειώσει, εύτηκτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τήκω]. 

τήκω ρ. µετβ. {έτηξα, τετηγµένος} (λόγ.) 1. µεταβάλλω (στερεό σώµα) 
σε υγρό θερµαίνοντας το: ο χάλυβας τήκεται σε υψηλές θερµοκρασίες 
ΣΥΝ. ρευστοποιώ, λειώνω 2. (µτφ.) φθείρω (κάτι), διασπώ τη συνοχή 
ΣΥΝ. µαραίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
fΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *te- «λειώνω» (µε ουρανική παρέκταση -κ-), πβ. αρχ. 
σλαβ. tajq «λειώνω», αρµ. t'amam «υγραίνω, µουσκεύω», αρχ. ιρλ. tarn 
«θάνατος», ουαλ. tawdd «τήξη», λατ. tâbês «τήξη, σήψη» κ.ά.]. 

τηλαισθησία (η) [1891] {τηλαισθησιών} η ικανότητα που θεωρείται 
πως έχουν ορισµένα άτοµα να αντιλαµβάνονται, να αισθάνονται 
αντικείµενα, γεγονότα ή καταστάσεις, τα οποία υπάρχουν ή συµβαί-
νουν πέρα από την ακτίνα οράσεως ή ακοής τους και, κατά συνέ-
πεια, χωρίς τη διέγερση των αισθητηρίων οργάνων τους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télésthésie]. 

τηλουγής, -ής, -ές {τηλαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· τηλαυγέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που εκπέµπει φωτεινή ακτινοβολία σε µεγάλη 
απόσταση, που φέγγει από µακριά: ~ αστέρας | φάρος. — τηλαυνώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. <τηλ(ε)- + 
αυγής < αυγή, πβ. κ. λυκ-αυγής]. 

τηλε- κ. τηλέ- κ. τηλ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων, το 
οποίο: 1. προσδίδει σε κάτι την έννοια τής µεγάλης απόστασης: 
τηλε-βόλο, τηλε-φακός, τηλέ-γραφος · 2. δείχνει ότι κάτι σχετίζεται 
µε την τηλεόραση: τηλε-θεατής, τηλε-παρουσιαστής, τηλε-περιοδικό, 
τηλε-παιχνίδι, τηλ-οψία. 
[ΕΤΎΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίρρ. τήλε «µακριά». Σε ό,τι αφορά την ετυµ. τού επιρρ. τήλε, 
που παρουσιάζει δυσερµήνευτη κατάλ. -ε, φαίνεται προφανής η ανα-
γωγή σε I.E. *kwel- «µακριά» (µε τοπική και χρονική σηµ.), καθώς και 
η σύνδεση µε σανσκρ. caramä- «άκρος», ενώ εµφανίζεται και ως α' 
συνθ. των µυκ. ανθρωπωνυµίων qe-ra-di-ri-jo, qe-re-qo-ta-o. Ως α' 
συνθ. το επίρρ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. tele-, γαλλ. 
télé-]. 

τηλεαΓΓελία (η) {τηλεαγγελιών} αγγελία που δίδεται για δηµοσίευ-
ση σε έντυπο µέσω ξένων δικτύων. 

τηλεαγορά (η) (συνήθ. στον πληθ.) 1. µέθοδος πώλησης προϊόντων, 
κατά την οποία ο πωλητής τηλεφωνεί σε ανθρώπους, για να διαπι-
στώσει αν θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα του · 2. µέθοδος πώλη-
σης προϊόντων, κατά την οποία αυτά προβάλλονται σε τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις και αποστέλλονται στον πελάτη, µόνον αφού τηλεφωνή- 
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σει στην εταιρεία και τα παραγγείλει. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telemarketing (νόθο συνθ.)]. 

τηλεακτινογραφια (η) {τηλεακτινογραφιών} ΙΑΤΡ. η συνήθ. οπι-
σθοπρόσθια ακτινογραφία τού θώρακα, που αναδεικνύει τους πνεύ-
µονες και την καρδιά. — τηλεακτινογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ, 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleradiography (νόθο συνθ.) < tele- (< 
αρχ. τηλε-) + -radio- (< λατ. radius «ακτίνα») + -graphy < -γραφία (< 
γράφω)]. 

τηλεβόας (ο) {τηλεβόων} 1. ηλεκτρονικό µεγάφωνο, συνήθ. µε ειδικό 
εξάρτηµα που µοιάζει µε χωνί, για την ενίσχυση τού ήχου ΣΥΝ. (κα-
θηµ.) ντουντούκα 2. (παλαιότ.) µεταλλική χοάνη που κατέληγε σε ει-
δικό επιστόµιο, το οποίο προσαρµοζόταν στο στόµα τού οµιλητή και 
ενίσχυε την ένταση τής φωνής του, κυρ. όταν απευθυνόταν σε οµάδα 
ανθρώπων, π.χ. δίνοντας οδηγίες, παραγγέλµατα, φωνάζοντας συνθή-
µατα κλπ.: ναυτικός ~ (που χρησιµοποιούσαν παλαιότ. οι ναυτικοί) 
ΣΥΝ. χωνί, µπουρού. [ΕΤΥΜ.qpy. < τηλε- + -βόας < βοώ (·άω)). 

τηλεβόλο (το) 1. βαρύ πυροβόλο όπλο που πλήττει στόχους σε µεγά-
λες αποστάσεις: αντιαεροπορικό | αντιαρµατικό ~ ΣΥΝ. κανόνι 2. (ει-
δικότ.) πυροβόλο πολεµικού πλοίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ 
Ουδ. τού αρχ. επιθ. τηλεβόλος «αυτός που βάλλει προς τον στόχο 
από µακριά» < τηλε- + -βόλος < βάλλω]. 

τηλεβόµβα (η) (τηλεβοµβών) εκρηκτικός µηχανισµός που πυροδο-
τείται από απόσταση µε τηλεχειρισµό. 

τηλεγραφειο (το) [1833] το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία 
αποστολής και λήψεως τηλεγραφηµάτων τού ταχυδροµείου. 

τηλεγράφηµα (το) [1843] {τηλεγραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κείµενο 
που αποστέλλεται µέσω τηλεγράφου- το κόστος αποστολής του 
αυξάνει αναλόγως τού αριθµού των λέξεων και κατά συνέπεια δια-
µορφώνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή νοηµατική συµπύκνωση, εκ-
φραστική λιτότητα και συντοµία: επείγον | ευχετήριο | συλλυπητήριο 
~ 2. (συνεκδ.) το έντυπο τού τηλεγραφείου, στο οποίο έχει τυπωθεί το 
παραπάνω κείµενο: έλαβε το - || χάνω ένα ~ 3. (µτφ.) κάθε κείµενο 
που είναι διατυπωµένο µε µεγάλη συντοµία, που έχει πολύ µικρή 
έκταση: έκθεση ζήτησα, όχι αυτό το ~! [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. télégramme]. 

τηλεγραφητής (ο) [1833], τηλεγραφήτρια (η) [1888] (τηλεγραφη-
τριών} 1. υπάλληλος τηλεγραφείου που χειρίζεται τον τηλέγραφο, α-
ποστέλλοντας και λαµβάνοντας τηλεγραφήµατα 2. ΝΑΥΤ. Ο αξιωµατι-
κός που χειρίζεται τον ασύρµατο τηλέγραφο τού πλοίου ΣΥΝ. ασυρ-
µατιστής. 

τηλεγραφία (η) [1847] {τηλεγραφιών} 1. τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 
για τη διαβίβαση µηνυµάτων, που κωδικοποιούνται βάσει συµβολι-
κού αλφαβήτου 2. η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
αυτού τού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 3. κλάδος τής ηλεκτρολο-
γίας, που µελετά τους τρόπους τεχνολογικής υποστήριξης αυτού τού 
συστήµατος- ΦΡ. ασύρµατη τηλεγραφία η ραδιοτηλεγραφία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télégraphie]. 

τηλεγραφικός, -ή, -ό [1817] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την τη-
λεγραφία ή τον τηλεγραφητή: ~ επικοινωνία | σήµα | γραµµή | στύλος 
(β) τηλεγραφική ταινία η διάτρητη ταινία, µε την οποία γίνεται η µε-
τάδοση πληροφοριών µέσω τής τηλεγραφίας (γ) τηλεγραφικός κώδι-
κας ο κώδικας που χρησιµοποιείται στην τηλεγραφία και κάθε λέξη 
του αντίστοιχα σε µία φράση (δ) τηλεγραφικό λεξικό λεξικό στο 
οποίο περιλαµβάνονται όλες οι λέξεις των κωδίκων που χρησιµοποι-
ούνται στην τηλεγραφία 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µε-
γάλη περιεκτικότητα πληροφοριών και ελλειπτική έκφραση: ~ διατύ-
πωση | ανακοίνωση | δήλωση. — τηλεγραφικ-ά | -ως [1854] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télégraphique]. 

τηλεγραφοξυλο (το) 1. στύλος στον οποίο στηρίζονται τα καλώδια, 
τα σύρµατα, µέσω των οποίων µεταδίδονται τα τηλεγραφικά σήµατα, 
ο τηλεγραφικός στύλος 2. (µτφ.-σκωπτ.) ο πολύ αδύνατος και ψηλός 
άνθρωπος. 

τηλέγραφος (ο) [1817] {τηλεγράφ-ου | -ων,-ους} 1. σύστηµα συσκευ-
ών για τη µετάδοση µηνυµάτων ή σηµάτων σε µεγάλη απόσταση, κυρ. 
για την επικοινωνία µεταξύ δύο ηλεκτρικών συσκευών που συνδέο-
νται µε καλώδιο ή µε άλλο δίαυλο 2. θέση εργασίας στην οποία απα-
σχολείται ο χειριστής τηλεγράφου: δουλεύει στον ~ 3. (µτφ.) (α) κάθε 
µέσο, δίαυλος γρήγορης επικοινωνίας (β) τηλέγραφος µηχανοστασίου 
συσκευή για τη µεταβίβαση οδηγιών από τη γέφυρα προς το µηχανο-
στάσιο πλοίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télégraphe]. 

τηλέγραφο) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1856] (τηλεγραφείς... | τηλεγράφ-ησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) στέλνω (µήνυµα) µε τον τηλέ-
γραφο ή µέσω τής τηλεγραφικής υπηρεσίας: ~ ένα ευχετήριο µήνυµα || 
του τηλεγράφησα να έρθει επειγόντως ♦ 2. (αµετβ.) χειρίζοµαι τον 
τηλέγραφο, στέλνοντας ή λαµβάνοντας τηλεγραφήµατα: δεν ξέρω να 
τηλεγραφώ. τηλεδιάψνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ιατρική διάγνωση που γίνεται από απόσταση µε τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών µέσων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
telediagnosis]. τηλεδιάσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων) 
διάσκεψη στην οποία τουλάχιστον δύο από τους µετέχοντες δεν 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τους υπολοίπους, αλλά παρακολουθούν 
και µετέχουν σε αυτήν µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακού µέσου, 
όπως λ.χ. µέσα από κλειστό τηλεοπτικό κύκλωµα: επιχειρηµατική | 
εκπαιδευτική ~ ΣΥΝ. τηλεσυνεδρίαση. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleconference (νόθο συνθ.)]. 
τηλεειδοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} σύστηµα ασύρ-
µατης σύνδεσης µε ειδικό δέκτη, µέσω τού οποίου ειδοποιείται κα- 

νείς για τηλεφωνική κλήση. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. télésignalisation (νόθο συνθ.)]. 

τηλεθεαµατικοτητα (η) {χωρ. πληθ.} το ποσοστό των τηλεθεατών 
που παρακολουθούν συγκεκριµένη εκποµπή στην τηλεόραση σε σχέση 
προς το σύνολο των τηλεθεατών (που λαµβάνονται ως στατιστικό 
δείγµα) και οι οποίοι έχουν ανοικτό τον τηλεοπτικό τους δέκτη (πα-
ρακολουθούν τηλεόραση) την ώρα µεταδόσεως τής εκποµπής. 
τηλεθέαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} το σύνολο των τηλε-
θεατών που παρακολουθούν µια εκποµπή, κυρ. όπως αυτοί υπολογί-
ζονται στατιστικά µε βάση συγκεκριµένο δείγµα: η εκποµπή του συ-
γκεντρώνει µεγάλη -1| τα ποσοστά τηλεθέασης µιας σειράς. τηλεθεατής 
(ο), τηλεθεάτρια (η) {τηλεθεατριών} πρόσωπο που παρακολουθεί ένα 
τηλεοπτικό πρόγραµµα, που βλέπει τηλεόραση. — τηλεθεατικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. téléspectateur (νόθο συνθ.)]. 
τηλεϊατρική (η) {χωρ. πληθ.} η χρησιµοποίηση τής πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών για ιατρικούς σκοπούς (για τη διάγνωση, για 
την παροχή οδηγιών θεραπείας σε ασθενείς, ακόµη και για τον εξ 
αποστάσεως συντονισµό χειρουργικών επεµβάσεων, κυρ. µε τη βοή-
θεια τής ροµποτικής). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telemedicine 
(νόθο συνθ.)]. 
τηλεκαθοδηγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η τηλεκατεύθυνση 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. remote guidance]. 
τηλεκαρτα (η) {τηλεκαρτών} µαγνητική κάρτα η οποία επιτρέπει τη 

χρήση των κοινόχρηστων καρτοτηλεφώνων µε την εισαγωγή της στην 
ειδική υποδοχή τους και δίνει στον χρήστη δυνατότητα για τόσες τη-
λεφωνικές συνδιαλέξεις όσες αντιστοιχούν σε ορισµέ\Ό αριθµό τηλε-
φωνικών µονάδων τής κάρτας. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télécarte < télé- (< τηλε-) + carte 
(βλ. λ. κάρτα)]. 

τηλεκατευθυνόµενος, -η, -ο 1. (για µηχανές, συσκευές, σώµατα σε 
τροχιά) αυτός που τίθεται σε λειτουργία ή που η κίνηση του ελέγ-
χεται από απόσταση µε τηλεκατεύθυνση (µε σήµατα που µεταδίδο-
νται, λ.χ. µέσω ερτζιανών ή ηλεκτρικών κυµάτων): ~ παιχνίδια || ~ 
βλήµα | αεροπλάνο | πλοίο | µοντέλο | αντιαεροπορικό πυροβόλο (πβ. 
λ. αυτοκατευθυνόµενος) 2. (µτφ.) αυτός που δεν αυτενεργεί, αλλά δρα 
καθ' υπόδειξιν άλλων: ~ διασπαστές τού κόµµατος ΣΥΝ. βαλτός 3. 
(µτφ.) αυτός που προκύπτει ή γίνεται σύµφωνα µε τις εντολές άλλων: 
~ δηλώσεις | κινήσεις ΣΥΝ. υποκινούµενος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. teleguided (νόθο συνθ.)]. 

τηλεκατεύθυνση (η) (-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ο έλεγχος τής 
λειτουργίας ή τής κίνησης ενός σώµατος, µιας συσκευής, µηχανής 
κ.λπ. από απόσταση, µε σήµατα που µεταδίδονται µέσω ερτζιανών 
κυµάτων, οπτικών ινών ή ηλεκτρικών γραµµών, κυρ. κατ' αντι-
διαστολή προς την αυτοκατεύθυνση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. remote guidance]. 

τηλεκινηµατογραφία (η) (τηλεκινηµατογραφιών} η µετατροπή κι-
νηµατογραφικής ταινίας σε τηλεοπτική µέσω τηλεκινηµατογράφου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télécinématographie]. 

τηλεκινηµατογραφος (ο) ηλεκτρονική συσκευή µε την οποία µια 
κινηµατογραφική ταινία γίνεται κατάλληλη για τηλεοπτική µετάδο-
ση µε κωδικοποίηση τού ήχου και των εικόνων της σε ηλεκτρικά σή-
µατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télécinéma]. 

τηλεκίνησία (η) (χωρ. πληθ.} η ικανότητα που θεωρείται ότι έχουν 
ορισµένα άτοµα (συνήθ. µέντιουµ) να µετακινούν άψυχα σώµατα ή 
να µεταβάλλουν το σχήµα τους µε την επίδραση ψυχικής δύναµης 
ΣΥΝ. ψυχοκίνηση. — τηλεκινητικός, -ή, -ό, τηλεκινητικ-ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télékinésie]. 

τηλεκοντρόλ (το) {άκλ.} ελλην. τηλεχειριστήριο· µηχάνηµα που 
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο τής λειτουργίας µιας συσκευής από 
απόσταση, όπως λ.χ. τής τηλεόρασης, τού στερεοφωνικού συγκροτή-
µατος, τού κλιµατιστικού κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. telecontrol (νόθο συνθ.) < tele- (< τηλε-) + control 
«έλεγχος»]. 

τηλεκπαίδευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως, π.χ. δι' αλληλογραφίας ή συµµετέχοντας σε µάθηµα µέ-
σω τηλεοράσεως, ∆ιαδικτύου (= ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση) κ.λπ. 
— τηλεκπαιδευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των αγγλ. longdistance 
education, distance learning]. 

τηλεκριτική (η) η κριτική για τα προγράµµατα τής τηλεόρασης, η ο-
ποία συνήθ. δηµοσιεύεται σε εφηµερίδες και περιοδικά. 

τηλεκριτικός (ο/η) πρόσωπο που σε περιοδικό ή εφηµερίδα ανα-
λαµβάνει την τηλεκριτική, δηµοσιογράφος που κρίνει τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα. 

τηλεµαγκαζίνο (το) {άκλ.} ψυχαγωγική, ενηµερωτική κ.λπ. τηλεο-
πτική εκποµπή, που προβάλλεται συνήθ. το πρωί και παρουσιάζει 
ποικίλα θέµατα. 

τηλεµαραθώνιος (ο) {τηλεµαραθωνί-ου | -ων, -ους} τηλεοπτικός 
µαραθώνιος· εκποµπή µε πολύ µεγάλη διάρκεια υπό µορφήν εκστρα-
τείας αφιερωµένης σε συγκεκριµένο σκοπό (λ.χ. την ενίσχυση των 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες) µέσω τής παροχής δωρεών από τους 
τηλεθεατές. 

τηλεµάρκετινγκ (το) (άκλ.) τηλεαγορές (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. telemarketing (νόθο συνθ.)]. 

τηλεµατική (η) το σύνολο των τεχνικών µεθόδων και υπηρεσιών που 
συνδυάζουν τις δυνατότητες τής πληροφορικής και των τηλεπικοι-
νωνιακών δικτύων. — τηλεµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. telematics 
(νόθο συνθ.) < tele(communications) «τηλε- 
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πικοινωνίες» + (infor)matics «πληροφορική»]. 
τηλεµαχία (η) {τηλεµαχιών) η τηλεοπτική αντιπαράθεση κυρ. µεταξύ 

πολιτικών, η δηµόσια αναµέτρηση δύο συγκρουόµενων πλευρών, που 
µεταδίδεται από την τηλεόραση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντιµπέιτ. 

Τηλέµαχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Οδυσσέα και τής 
Πηνελόπης 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < τηλε- + -µαχος < µάχοµαι. Η αρχική σηµ. ίσως 
ήταν «αυτός που είναι µακριά από τη µάχη», ενώ δεν αποκλείεται η 
ύπαρξη αµάρτυρου επιθ. *τηλέµαχος «αυτός που µάχεται από µα-
κριά» (κατ' αντιδιαστολή προς το αγχέ-µαχος)]. 

τηλεµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση τής θεα-
µατικότητας τηλεοπτικών εκποµπών. 

τηλεµετρία (η) {χωρ. πληθ.} η µέτρηση µακρινών αποστάσεων µε 
τηλέµετρο. — τηλεµετρικός, -ή, -ό. ίΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. telemetrie]. 

τηλέµετρο (το) [1897] {τηλεµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. όργανο που χρη-
σιµοποιείται για τη µέτρηση τής απόστασης µεταξύ παρατηρητή και 
παρατηρούµενου σηµείου, το οποίο βρίσκεται µακριά· χρησιµοποιεί-
ται στην τοπογραφία, τη ναυσιπλοΐα, σε στρατιωτικές εφαρµογές κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télémètre]. 

τηλεµηχανικη (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. Ο τηλεχειρισµός των µηχα-
νών, η µεταβίβαση µηχανικής ενέργειας από απόσταση. [ΕΤΥΜ, 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telemechanics]. 

τηλενέρνεια (η) {χωρ. πληθ.} (στην παραψυχολογία) η επίδραση που 
θεωρείται ότι ασκούν στην ύλη άτοµα µε ξεχωριστή ψυχική δύναµη. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telergy]. 

τηλεοµοιοτύπηµα κ. τηλοµοιοτύπηµα (το) {τηλεοµοιοτυπήµ-ατος | -
ατα, -άτων} το µεταβιβαζόµενο κείµενο ή εικόνα µέσω τηλεο-
µοιοτύπου. 

τηλεοµοιοτυπία κ. τηλοµοιοτυπία (η) {τηλεοµοιοτυπιών} µορφή 
τηλεπικοινωνίας µε την οποία είναι δυνατή η εξ αποστάσεως αναπα-
ραγωγή και µεταβίβαση κειµένων και εικόνων µέσω οµοιοτυπικών 
µηχανηµάτων και των κυκλωµάτων τού δηµόσιου τηλεφωνικού δι-
κτύου ΣΥΝ. τέλεφαξ (πβ. λ. τηλέτυπο, φαξ). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. telefax (βλ. κ. τέλεφαξ)]. 

τηλεοµοιοτυπικός κ. τηλοµοιοτυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται 
µε την τηλεοµοιοτυπία 2. τηλ(ε)οµοιοτυπικό κ. τηλ(ε)οµοιό-τυττο (το) 
η συσκευή τηλεοµοιοτυπίας- το φαξ ΣΥΝ. τέλεφαξ. 

τηλεοµοιοτυπω κ. τηλοµοιοτυπω ρ. µετβ. (τηλεοµοιοτυπείς... | 
τηλεοµοιοτύπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} µεταβιβάζω κείµενο ή 
εικόνα µε τηλεοµοιότυπο. 

τηλεοπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την τηλεόραση: ~ 
πρόγραµµα | σταθµός | εικόνα | οθόνη | δελτίο | κανάλι | δίκτυο | κά-
µερα | σίριαλ | συνεργείο | εκποµπή | συζήτηση | εµφάνιση | συνέ-
ντευξη | διαφήµιση || κλείνω | παίρνω | εξασφαλίζω τα ~ δικαιώµατα 
για την αναµετάδοση ενός αγώνα | µιας συναυλίας || τα ~ µέσα ενη-
µέρωσης || η ταινία προβάλλεται σε πρώτη ~ µετάδοση- ΦΡ. (α) τηλε-
οπτικός δέκτης η συσκευή τής τηλεόρασης (β) τηλεοπτικό µανκαζί-
νο τηλεοπτική εκποµπή ποικίλης ύλης 2. αυτός που έχει καλή και 
άνετη παρουσία, όταν εµφανίζεται στα τηλεοπτικά µέσα, αυτός που 
έλκει το κοινό και στέκεται σωστά στον χώρο: δεν είναι ~ τύπος ο 
υπουργός- µάλλον θα βλάψει παρά θα ωφελήσει η συµµετοχή του στην 
εκποµπή ANT. αντιτηλεοπτικός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. ά συνθ. TV. - σε φρ. όπως TV. station | 
programme κ.ά.]. 

τηλεορασάκιας (ο) {τηλεορασάκηδες} (εκφραστ.) αυτός που βλέπει 
συνέχεια ή πολύ συχνά τηλεόραση. 
[ΕΤΥΜ < τηλεόραση + µειωτ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας, µατ-
άκιας]. 

τηλεόραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µετάδοση µε τη 
βοήθεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων κινούµενων ή ακίνητων εικό-
νων και ήχου, που µπορούν είτε να αναπαράγονται σε οθόνη ταυτό-
χρονα µε τη λήψη τους είτε να εγγραφούν σε κατάλληλο µέσο για µε-
ταγενέστερη αναπαραγωγή (βίντεο)· ΦΡ. (α) καλωδιακή τηλεόραση 
βλ. λ. καλωδιακός (β) δορυφορική τηλεόραση βλ. λ. δορυφορικός 2. 
(συνεκδ.) η συσκευή µέσω τής οποίας προβάλλονται οι µεταδιδόµε-
νες εικόνες: βλέπω µια εκποµπή στην ~ || έχω τρεις ~ στο σπίτι || ανοί-
γω ή ανάβω | κλείνω ή σβήνω | χαµηλώνω ή δυναµώνω (ενν. τον ήχο) | 
ρυθµίζω την ~ || ~ έγχρωµη | ασπρόµαυρη | δορυφορικής λήψεως | µε 
επίπεδη οθόνη ΣΥΝ. τηλεοπτικός δέκτης· ΦΡ. κάνω τηλεόραση (i) πα-
ράγω υλικό για τηλεοπτική προβολή (ii) (για ηθοποιό) παίζω σε τη-
λεοπτική παραγωγή: µετά από αρκετά χρόνια αποφάσισα να κάνω 
πάλι τηλεόραση 3. (συνεκδ.) το τηλεοπτικό πρόγραµµα: βλέπω | πα-
ρακολουθώ ~ 4. (συνεκδ.) (α) κάθε τηλεοπτικός σταθµός: τη συνά-
ντηση κάλυψαν απευθείας όλες οι ~ τού κόσµου || κρατική | ιδιωτική - 
(το σύνολο των κρατικών | ιδιωτικών σταθµών) || ~ συνδροµητών 
(βλ.λ.)· ΦΡ. ελεύθερη τηλεόραση το σύνολο των ιδιωτικών τηλεοπτι-
κών σταθµών (αυτών δηλ. που δεν ελέγχονται από το κράτος) (β) το 
σύνολο των τηλεοπτικών σταθµών που λειτουργούν σε συγκεκριµένη 
περιοχή: έχει τίποτα η ~ απόψε; || τι παίζει η ~ αυτή την εβδοµάδα; 5. 
το περιεχόµενο των προγραµµάτων που προβάλλουν τα τηλεοπτικά 
µέσα: η ~ στην Αµερική είναι χαµηλού επιπέδου || εκπαιδευτική ~ (ει-
δικό επιµορφωτικό τηλεοπτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται στους 
µαθητές) || παιδική ~ 6. οι τηλεοπτικοί σταθµοί, τα προγράµµατα 
τους, οι παραγωγοί και συντελεστές των προγραµµάτων και η αντί-
ληψη που έχουν για το τι αξίζει να µεταδίδεται και µε ποιον τρόπο, 
δηλ. τα παραπάνω ως µέσο επικοινωνίας και ενηµέρωσης: η ~ απο-
ξενώνει τους ανθρώπους || ο ρόλος τής ~ στη διαµόρφωση κοινωνικών 
στερεοτύπων. — (υποκ.) τηλεορασούλα κ. τηλεορασίτσα (η). 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. télévision (νόθο συνθ.) < télé- (< τη- 

λε-) + vision «όραση»]. 
τηλεορασόπλήκτος (ο) (µειωτ.) αυτός που βλέπει τηλεόραση σε 

υπερβολικό βαθµό, που δεν αντέχει να µη δει τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. < 
τηλεόραση + -πληκτος < πλήττω]. 

τηλεπάθεια (η) [1890] {χωρ. πληθ.} παραψυχολογικό φαινόµενο που 
συνίσταται στην ανταλλαγή σκέψεων και εντυπώσεων, στην πνευ-
µατική επικοινωνία µεταξύ δύο ατόµων που βρίσκονται σε µεγάλη 
απόσταση µεταξύ τους, χωρίς τη µεσολάβηση των αισθήσεων και τη 
χρησιµοποίηση των αναγκαίων επικοινωνιακών κωδίκων (βλ. κ. λ. τη-
λαισθησία). — τηλεπαθητικός, -ή, -ό [1891], τηλεπαθητικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τηλε- + -πάθεια (από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-παθ-ον τού ρ. 
πάσχω), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telepathy]. 

τηλεπαιχνίδι (το) {τηλεπαιχνιδ-ιού | -ιών} παιχνίδι που παίζεται µε-
ταξύ παικτών σε τηλεοπτικό στούντιο και µεταδίδεται από τηλεο-
πτικό σταθµό και στο οποίο οι διαγωνιζόµενοι κερδίζουν δώρα ή χρη-
µατικά ποσά. 

τηλεπαρουσιαστής (ο), τηλεπαρουσιάστρια (η) {τηλεπαρου-
σιαστριών} πρόσωπο που παρουσιάζει τηλεοπτικό πρόγραµµα και 
κυρ. το δελτίο ειδήσεων. 

τηλεπειρατεία (η) {τηλεπειρατειών} η παράνοµη εκποµπή τηλεο-
πτικού προγράµµατος χωρίς την απαιτούµενη άδεια. — τηλεπειρα-
τής (ο), τηλεπειρατικός, -ή, -ό. 

τηλεπεριοδικό (το) εβδοµαδιαίο περιοδικό το οποίο περιέχει τα 
προγράµµατα των τηλεοπτικών καναλιών. 

τηλεπικοινωνία (η) {τηλεπικοινωνιών} 1.η επικοινωνία µεταξύ ατό-
µων που βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους µε τη χρησιµοποίηση 
ειδικών συσκευών που µεταβιβάζουν και δέχονται ηλεκτροµαγνητι-
κά σήµατα 2. τηλεπικοινωνίες (οι) το σύνολο των µέσων (ενσύρµα-
των, ραδιοηλεκτρικών, οπτικών, ηλεκτροµαγνητικών κ.λπ.) µε τα 
οποία επιτελείται η επικοινωνία αυτή (τηλέγραφος, τηλέφωνο, τηλε-
όραση, δορυφόροι κ.ά.): µεγάλες επενδύσεις στην πληροφορική και 
στις ~. [ΕΤΧΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telecommunication (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλεπικοινωνιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τηλεπικοι-
νωνία: ~ µηχανήµατα | συστήµατα | δίκτυα | εξοπλισµός. — τηλεπι-
κοινωνιακά επίρρ. 

τηλεπισκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΑΣΤΡΟΝ.-ΓΕΩΛ. η 
τεχνική συλλογής στοιχείων για τους πόρους τής γήινης επιφάνειας 
(ύπαρξη νερού, µεταλλεύµατος κ.λπ.) µε την ανάλυση των δεδοµένων 
που παρέχουν ειδικά όργανα, τα οποία βρίσκονται σε δορυφόρους και 
σε αεροπλάνα: την ~ χρησιµοποιούν ακόµη και αλιευτικοί στόλοι, για 
να εντοπίζουν τα κοπάδια των ψαριών. — τηλεπισκοπιστής (ο), τη-
λεπισκοπίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. télédétection (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλεπληροφορική (η) ο συνδυασµός συστηµάτων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών για τη µεταβίβαση δεδοµένων και εντολών από 
απόσταση. ίΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleinformatics (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλερνασία (η) {χωρ. πληθ.} η επαγγελµατική απασχόληση εκτός ε-
πιχειρήσεως (κατ' οίκον) µε χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η 
τηλεµατική (βλ.λ.). — τηλεργασιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. teleworking (νόθο συνθ.)]. 

τηλεσηµία (η) {χωρ. πληθ.} η µεταβίβαση σηµάτων και η επικοινω-
νία από µεγάλη απόσταση. [ΕΤΥΜ. < τηλε- + -σηµία < σήµα]. 

τηλεσκηνοθεσια (η) {χωρ. πληθ.} η σκηνοθεσία (βλ.λ.) τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. 

τηλεσκηνοθέτης (ο) {τηλεσκηνοθετών}, τηλεσκηνοθέτιδα (η) 
{τηλεσκηνοθετίδων} πρόσωπο που σκηνοθετεί τηλεοπτικές εκποµπές. 
Επίσης τηλεσκηνοθέτρια (η). 

τηλεσκοπία (η) [1852] {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνική χειρισµού τού τηλε-
σκοπίου 2. (συνεκδ.) η αστρονοµική παρατήρηση που γίνεται µε τη-
λεσκόπιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telescopy]. 

τηλεσκοπικός, -ή, -ό [1859] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τηλεσκό-
πιο: ~ φακός 2. αυτός που γίνεται µε τηλεσκόπιο: ~ παρατηρήσεις 3. 
(για ουράνια σώµατα) αυτός που είναι ορατός µόνο µε τηλεσκόπιο • 
4. αυτός που σχετίζεται µε την τηλεπισκόπηση (βλ.λ.). — τηλε-
σκοπικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telescopic]. 

τηλεσκόπιο (το) [1766] {τηλεσκοπί-ου | -ων} 1. όργανο που συλλέγει 
ορισµένες από τις ακτινοβολίες που εκπέµπονται από ουράνιο σώµα, 
για να σχηµατίσει είδωλο του ή για να επιτρέψει την καταγραφή και 
ανάλυση των ακτινοβολιών µε κατάλληλα όργανα 2. (γενικότ.) όργα-
νο οπτικής παρατήρησης αντικειµένων που βρίσκονται σε µεγάλη 
απόσταση. 
[ΕΤΥΜ. < τηλε- + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telescope]. 

τηλεσύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η σύνδεση ορισµέ-
νων σηµείων ενός κτηρίου µε συσκευές τηλεοράσεως, ώστε να υπάρ-
χει συνεχής εσωτερική επικοινωνία εικόνας και ήχου. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleconnection (νόθο συνθ.)]. 

τηλεσυνδιάσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} η τηλεδιά-
σκεψη (βλ.λ.). 

τηλεσυνεδρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) η τηλεδιάσκεψη 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleconference (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλεσυνερνασία (η) συνεργασία εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά 
συνήθ. µέσα. 

τηλεταινία (η) {τηλεταινιών} ταινία που γυρίζεται ειδικά για να µε- 
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ταδοθεί από την τηλεόραση, συνήθ. µε τηλεοπτικές κάµερες και όχι 
σε κινηµατογραφικό φιλµ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. téléfilm (νόθο συνθ.)], 

τηλεταχύµετρο (το) {τηλεταχυµέτρ-ου | -ων} όργανο για τον προσ-
διορισµό από απόσταση τής ταχύτητας κινούµενου οχήµατος: ~ τής 
τροχαίας. 

τηλετράπεζα (η) {τηλετραπεζών} σύστηµα που επιτρέπει τραπεζικές 
συναλλαγές µέσω δικτύου (σύνδεση µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 
[ΕΤΥΜ: Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telebank (νόθο συνθ.)]. 

τηλετύπηµα (το) {τηλετυπήµ-ατος | -axa, -άτων} το κείµενο που µε-
ταβιβάζεται µε τηλέτυπο. 

τηλετυπία (η) {χωρ. πληθ.) το σύστηµα τηλεγραφίας µε τηλέτυπο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. teletypy]. 

τηλετυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το τηλέτυπο: ~ µη-
χάνηµα (η συσκευή τηλετυπίας) 2. τηλετυπικό (το) το τηλέτυπο 
(βλ,λ.). 

τηλέτυπο (το) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που µοι-
άζει εξωτερικά µε γραφοµηχανή µε αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και 
χρησιµοποιείται για την απευθείας αποστολή κειµένου, το οποίο δα-
κτυλογραφείται πάνω σε ειδική ταινία ή σελίδα και αποστέλλεται 
ταχύτατα µέσω δικτύου ΣΥΝ. τέλεξ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. teletype]. 

τηλετυπώ ρ. µετβ. {τηλετυπείς... | τηλετύπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος) στέλνω κείµενο µε τηλέτυπο. 

τηλεφακός (ο) σύστηµα φακών µεγάλης εστιακής απόστασης, που 
χρησιµοποιείται σε φωτογραφικές ή τηλεοπτικές µηχανές για τη φω-
τογράφιση αποµακρυσµένων αντικειµένων. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
téléobjectif]. 

τηλεφηµερίδα (η) η εκποµπή ειδήσεων και σχολίων που µεταδίδεται 
από την τηλεόραση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. téléjournal 
(νόθο συνθ.)]. 

Τήλεφος (ο) [-ου κ. -έφου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ηρακλή και τής Αύγης, 
διάδοχος στον θρόνο τής Μυσίας, ο οποίος, αφού τραυµατίστηκε από 
τον Αχιλλέα, έλαβε τον χρησµό ότι αυτός που τον τραυµάτισε θα τον 
θεραπεύσει (ό τρώσας και ΐάσεται). 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < τηλε- (< επίρρ. τήλε «µακριά», βλ.λ.) + -φος 
(αγν. ετύµου)]. 

τηλεφωνείο (το) [1880] ο χώρος ή ο θάλαµος στον οποίο βρίσκεται 
εγκατεστηµένη τηλεφωνική συσκευή για δηµόσια χρήση. 

τηλεφώνηµα (το) [1895] {τηλεφωνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κλήση 
και επικοινωνία µέσω τηλεφώνου: τοπικό | υπεραστικό ~ ΣΥΝ. συν-
διάλεξη 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο µιας τέτοιας επικοινωνίας: τώρα 
τελευταία δέχεται απειλητικά ~ από αγνώστους. 

τηλεφωνητής (ο) [1891], τηλεφωνήτρια (η) [1890] {τηλεφωνητριών} 
1. ο υπάλληλος δηµόσιου, ιδιωτικού ή στρατιωτικού τηλεφωνικού 
κέντρου, που µεριµνά για τη διεξαγωγή τής τηλεφωνικής σύνδεσης 
και επικοινωνίας 2. (αυτόµατος) τηλεφωνητής συσκευή συν-
δεδεµένη µε το τηλέφωνο, η οποία δίνει σύντοµη µαγνητοφωνηµένη 
απάντηση κατά την κλήση και καταγράφει τα τηλεφωνικά µηνύµα-
τα: µου απάντησε ο ~ σου || έχετε µήνυµα στον ~ σας. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. téléphoniste]. 

τηλεφωνία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων που διαθέτει µια περιοχή 2. (συνεκδ.) (α) η επικοι-
νωνία µέσω τηλεφώνου: αναλογική | ψηφιακή - (β) κινητή τηλεφω-
νία το είδος τής τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατά την οποία ο ένας 
τουλάχιστον από τους δύο συνδροµητές επικοινωνεί µε τον άλλον 
(δέχεται κλήση ή καλεί) χρησιµοποιώντας φορητή ασύρµατη τηλε-
φωνική συσκευή (κινητό τηλέφωνο), η οποία συνδέεται µέσω αριθ-
µού κλήσεως µε ειδικό τηλεφωνικό κέντρο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telephony. Η φρ. κινητή τηλεφω-
νία είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. mobile telephony]. 

τηλεφωνικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τηλέφωνο ή 
την τηλεφωνία: ~ θάλαµος | κέντρο | συσκευή | δίκτυο | γραµµή | 
κατάλογος | παρακολούθηση | µονάδες χρέωσης | κλήση 2. αυτός που 
γίνεται µε το τηλέφωνο: ~ συνοµιλία/ καταγγελία/ επικοινωνία/ συ-
νεργασία. — τηλεφωνικ-ά | -ώς [1886] επίρρ. 

τηλέφωνο (το) [1861] {τηλεφών-ου | -ων} 1. συσκευή που επιτρέπει 
την προφορική συνδιάλεξη µεταξύ δύο προσώπων που βρίσκονται σε 
απόσταση µεταξύ τους, πάνω στην οποία υπάρχει πίνακας µε αριθ-
µητικά στοιχεία από το 0 µέχρι το 9 (µε τα οποία σχηµατίζει κανείς 
τον αριθµό κλήσεως τής αντίστοιχης συσκευής τού προσο&που µε το 
οποίο επιθυµεί να συνοµιλήσει), καθώς και υποδοχές από όπου α-
κούµε (ακουστικό) τον συνοµιλητή και µιλούµε προς αυτόν: ψηφιακό 
~ || κλείνω το - (σταµατώ να µιλάω, κατεβάζω το ακουστικό) || βάζω 
~ (µου τοποθετεί ο Ο.Τ.Ε. την τηλεφωνική συσκευή και µε εντάσσει 
στο δίκτυο των συνδροµητών του) || πιάνω το ~ (απαντώ, όταν χτυπά-
ει) || σηκώνω το ~ (δηλ. το ακουστικό, γενικότ. απαντώ) || το τηλέφω-
νο είναι νεκρό (δεν ακούγεται το σήµα λειτουργίας του, δεν δουλεύει) 
|| ΤΟ ~ βουίζει (κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο που δηλώνει ότι η 
γραµµή είναι κατειληµµένη) || σε ζητούν στο -1| χτυπάει το ~ (καλεί)· 
ΦΡ. (α) κάνω (σε κάποιον) ένα τηλέφωνο | παίρνω (στο) τηλέφωνο 
(κάποιον) τηλεφωνώ (σε κάποιον) (β) είµαι στο τηλέφωνο µιλώ στο 
τηλέφωνο, συνοµιλώ τηλεφωνικά: περίµενε λίγο, τώρα ~ (γ) µιλάει το 
τηλέφωνο είναι κατειληµµένη η τηλεφωνική γραµµή (δ) µου κόβουν 
το τηλέφωνο µου διακόπτουν την τηλεφωνική σύνδεση, επειδή δεν 
πληρώνω τον λογαριασµό (ε) κινητό τηλέφωνο βλ. λ. κινητός (στ) 
σταθερό τηλέφωνο βλ. λ. σταθερός (ζ) φορητό | ασύρµατο τηλέφω-
νο φορητή συσκευή τηλεφωνίας, την οποία µπορούµε να παίρνουµε 
µαζί µας από δωµάτιο σε δωµάτιο και επιτρέπει τη συνδιάλεξη χωρίς 

καλωδιακή σύνδεση (η) µεταφορά τηλεφώνου η εγκατάσταση τού ί-
διου τηλεφώνου σε διαφορετικό χώρο, σε διαφορετική περιοχή, που α-
παιτεί νέα σύνδεση από τον Ο.Τ.Ε. και έχει ως αποτέλεσµα την αλ-
λαγή τού αριθµού τηλεφωνικής κλήσεως (θ) ροζ τηλέφωνα τηλεφω-
νικό δίκτυο στο οποίο, όταν κανείς καλεί συγκεκριµένους αριθµούς, 
ακούει επί πληρωµή µαγνητοφωνηµένα ερωτικά µηνύµατα ή συνοµι-
λεί ανταλλάσσοντας ερωτικά µηνύµατα (ι) κόκκινο τηλέφωνο ειδική 
τηλεφωνική γραµµή που αποσκοπεί στην ανταλλαγή πολιτικών και 
στρατιωτικών πληροφοριών µεταξύ αρχηγών κρατών (ια) χαλασµένο 
τηλέφωνο παιδικό παιχνίδι στο οποίο ο πρώτος παίκτης λέει στο α-
φτί τού δευτέρου µια φράση χωρίς καθαρή άρθρωση και αυτός µετα-
φέρει στον επόµενο ό,τι άκουσε κ.ο.κ., ώστε να προκύπτει στο τέλος 
ένα αστείο αποτέλεσµα (ιβ) άναψαν τα τηλέφωνα βλ. λ. ανάβω 2. (συ-
νεκδ.) το τηλεφώνηµα: κάνω ένα -1| είχα ένα ~ από το εξωτερικό || α-
κρίβυνε το - (το κόστος κάθε συνδιάλεξης) 3. (συνεκδ.) ο αριθµός τη-
λεφωνικής κλήσεως κάποιου: µου δίνετε το ~ σας; || βρήκα το - σου 
στον κατάλογο 4. (συνεκδ.) ο λογαριασµός τηλεφώνου και το έντυπο 
µε το οποίο αυτός αποστέλλεται και πληρώνεται: ήρθε το ~ || πλήρω-
σα το ~5. το τηλεφωνικό δίκτυο, η παροχή τηλεφωνίας: στο χωριό δεν 
υπάρχει ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telephone]. 

τηλεφωνώ (κ. -άω) [1833] ρ. αµετβ. κ. µετβ. (+σε) {τηλεφων-είς κ. -
άς... | τηλεφών-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα} ♦ 1. (αµετβ.) µιλώ (µε κάποιον) 
µέσω τηλεφώνου: ~ για πολλή ώρα || δεν µπορώ να σου µιλήσω τώρα, 
γιατί - ΣΥΝ. είµαι στο τηλέφωνο ♦ 2. (µετβ.) (α) καλώ κάποιον στο τη-
λέφωνο: αν δεν αισθάνεσαι καλά, τηλεφώνησε µου (β) µεταδίδω πλη-
ροφορία από το τηλέφωνο: µου τηλεφώνησε ότι θα περνούσε το από-
γευµα να µας έβλεπε 3. (µεσοπαθ. τηλεφωνιέµαι) επικοινωνώ τηλε-
φωνικώς (µε κάποιον): τηλεφωνηθήκαµε χτες || τηλεφωνιέµαι µε τον 
Πέτρο συχνά. 

τηλεφωτογραφία (η) [1893] {τηλεφωτογραφιών} 1. µέθοδος µετα-
δόσεως εικόνων και κειµένων, κατά την οποία η εικόνα σαρώνεται 
από ακτίνες φωτός, τού οποίου η ένταση µεταβάλλεται ανάλογα µε 
τις διαφορές φωτεινότητας τής εικόνας και τού ρεύµατος, που απο-
δίδεται από τα φωτοκύτταρα στα οποία αντανακλάται 2. η τεχνική 
τής φωτογράφισης από µεγάλη απόσταση µε τη χρήση τηλεφακού. 
Επίσης τηλεφωτογράφιση (σηµ. 2). — τηλεφωτογραφικός, -ή, -ό 
[1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telephotography], 

τηλεχειριζόµενος, -η, -ο (για συσκευές, µηχανισµούς κ.λπ.) αυτός που 
τον ενεργοποιεί και τον χειρίζεται κανείς µε τηλεχειρισµό: ~ στε-
ρεοφωνικό συγκρότηµα | τηλεόραση | κλιµατιστικό | αυτοκινητάκι. 
[ETYML Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telecontrolled]. 

τηλεχειρισµός (ο) ο χειρισµός συσκευής από απόσταση, που µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια φωτεινών σηµάτων, ηλεκτρικού 
ρεύµατος ή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. télécommande (νόθο συνθ.)]. 

τηλεχειριστήριο (το) {τηλεχειριστηρί-ου | -ων} µικρή συσκευή για 
τον χειρισµό συσκευών από απόσταση: το - τής τηλεόρασης | τού βί-
ντεο ΣΥΝ. τηλεκοντρόλ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. télécommandeur (νόθο συνθ.), αγγλ. 
remote control]. 

τηλεψυχία (η) {χωρ. πληθ.) η τηλεπάθεια. 
τηλοµοιοτύπηµα (το) → τηλεοµοιοτύπηµα 
τηλοµοιοτυπία (η) → τηλεοµοιοτυπία 
τηλοµοιότυπο (το) ·*· τηλεοµοιοτυπικός 
τηλοµοιοτυπώ ρ. → τηλεοµοιοτυπώ 
Τήλος (η) νησί των ∆ωδεκανήσων Β∆. τής Ρόδου. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. Τήλος, αγν. ετύµου]. 
τηλοψία (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) το να παρακολουθεί κανείς τηλεόρα-

ση (πβ. λ. τηλεθέαση). [ΕΤΥΜ < τηλ(ε)- + -οψία < όψη]. 
Τήνος (η) 1. νησί των Κυκλάδων µεταξύ τής Ανδρου και τής Μυκόνου 

2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Τηνιακός κ. (λόγ.) Τήνως 
(ο), Τηνιακή κ. (λόγ.) ΤήνΐΌ κ. Τηνία (η), τηνιακός -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Τήνος, αγν. ετύµου]. 

ΤΠξΠ (η) )-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µετάβαση ενός σώµατος 
από τη στερεά στην υγρή κατάσταση ΣΥΝ. λειώσιµο ANT. πήξη 2. ση-
µείο τήξεως η θερµοκρασία κατά την οποία ένα σώµα µεταβαίνει α-
πό τη στερεά στην υγρή κατάσταση. [ΕΤΥΜ < αρχ. τήξις < τήκω 
(βλ.λ.)]. 

τηράω ρ. µετβ. {τηράς... | τήραξα} (λαϊκ.) 1. κοιτάζω, παρατηρώ 2. 
(µτφ.) προσέχω, φροντίζω για κάτι. — (σπάν.) τήραγµο (το). [ΕΤΥΜ 
< µεσν. τηρώ | -άω < αρχ. τηρώ (-έω), βλ.λ. Από τη σηµ. «προσέχω, 
φυλάσσω» τού αρχ. τηρώ προήλθε η σηµερινή (ήδη µεσν.) σηµ. 
«παρατηρώ, κοιτάζω»]. 

-τήρας παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσ. ουσ. που δη-
λώνει όργανο ή σκεύος, το οποίο επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία: 
λαµπ-τήρας, ανεµισ-τήρας, προφυλακ-τήρας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. -τηρ, -τήρος, παραγ. επίθηµα τής Αρχ. Kat Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από την εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. επιθήµατος *-ter (πβ. 
σανσκρ. pi-t5, λατ. pa-ter = αρχ. πα-τήρ) και συνδ. µε τα επιθήµατα 
-τήριο(ν), -τωρ, -τήριος]. 

τήρηση (η) [αρχ.] ί-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η διάσωση, η διαφύ-
λαξη: ~ τού παραδοσιακού τρόπου ζωής | των εθίµων 2. (συνεκδ.) η 
πιστή εφαρµογή, η συµµόρφωση προς κάτι: - νόµων | συµφωνίας | 
υποσχέσεων 1 τυπικών διαδικασιών || - απόστασης ασφαλείας µεταξύ 
των αυτοκινήτων 3. η εκτέλεση ορισµένης υπηρεσίας ή εργασίας: ~ 
λογιστικών βιβλίων | πρακτικών συνεδριάσεων || ~ αρχείου. 

-τήρι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδ. ουσ. που δηλώ- 



-τήριο 1767 -τικός 
 

νει: 1. το όργανο ή το σκεύος µε το οποίο γίνεται κάτι: σκαλισ-τήρι, 
βιδω-τήρι 2. τον τόπο όπου γίνεται κάτι: πατη-τήρι, εργασ-τήρι. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αρχ. -τήριον (βλ.λ.)]. 

-τήριο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδ. ουσ. που δηλώ-
νει: 1. το όργανο ή το σκεύος που επιτελεί µια λειτουργία: πλυν-τή-
ριο, στεγνω-τήριο 2. το µέσο µε το οποίο γίνεται κάτι: ειδοποιη-τήριο, 
απολυ-τήριο 3. τον τόπο όπου γίνεται κάτι: καθαρισ-τήριο, κρατη-τή-
ριο, δικασ-τήριο, γυµνασ-τήριο. 
[ΕΤΎΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθηµα -τήρ (βλ.λ.) και απαντά αρχικώς σε παράγωγα ουσ. 
των αρσ. σε -τήρ (λ.χ. κλη-τήρ - κλη-τήριον)]. 

-τήριος, -α, -ο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθ. που δη-
λώνει αυτόν που γίνεται µε ορισµένο τρόπο ή για συγκεκριµένο σκο-
πό: ευχαρισ-τήρια επιστολή, κινη-τήριος µοχλός. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθηµα -
τήρ (βλ.λ.), λ.χ. κινη-τήρ - κινη-τήριος, απαντά όµως και ως 
ανεξάρτητο παραγωγικό µόρφηµα (λ.χ. εύχαρισ-τήριος, ασφαλ ισ-
τήριος)]. 

τηρώ ρ. µετβ. {τηρείς... | τήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. 
διασώζω, διαφυλάσσω: ~ παλιές συνήθειες | ήθη | έθιµα | παραδόσεις 
ΣΥΝ. κρατώ, διατηρώ ANT. εγκαταλείπω, παραµελώ 2. (συνεκδ.) ακο-
λουθώ πιστά, εφαρµόζω: ~ τους νόµους | τον λόγο | την υπόσχεση µου 
| µια συµφωνία ΑΝΤ. παραβαίνω, παραβιάζω 3. έχω αναλάβει την 
εκτέλεση ορισµένης υπηρεσίας ή εργασίας: ~ τα λογιστικά βιβλία τής 
επιχείρησης || ~ τα πρακτικά συνεδρίου ΣΥΝ. κρατώ 4. κρατώ ορισµένη 
στάση, συµπεριφέροµαι µε συγκεκριµένο τρόπο· ΦΡ. (λόγ.) (α) τηρώ 
σιγήν ιχθύος βλ. λ. ιχθύς (β) τηρώ στάση αναµονής περιµένω (δεν 
ενεργώ, επειδή περιµένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα): οι 
Η.Π.Α. τηρούν στάση αναµονής στο θέµα τής σύγκρουσης των δύο 
χωρών (γ) τηρουµένων των αναλογιών βλ. λ. αναλογία (δ) τηρώ τα 
προσχήµατα βλ. λ. πρόσχηµα (ε) τηρώ αιδήµονα σιγή βλ. λ. αιδήµων 
(στ) τηρώ | κρατώ (τις) αποστάσεις βλ. λ. απόσταση. — τήρηση (η) 
[αρχ.], τηρητής (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τηρώ 
(-έω), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *kwë-r-o (µε υγρό ένθη-µα -r-), εκτεταµ. βαθµ. 
τού I.E. *kwei- «προσέχω, παρατηρώ», πβ. σαν-σκρ. cavati «παρατηρώ, 
φροντίζω, φοβούµαι», αρχ. σλαβ. cajç «αναµένω, ελπίζω», λιθ. kâina 
«αξία, τιµή» κ.ά. Αν αυτή η ετυµ. είναι έγκυρη, τότε το ρ. τηρώ 
εντάσσεται στην οικογ. των λ. ποινή, τίω (βλ.λ.), ενώ αποκλείεται η 
σύνδεση µε το ρ. πέλω | -οµαι. Για τη σχέση µε το αρχ. τηµελώ, βλ. λ. 
ατηµέλητος. Ήδη αρχ. η σηµ. «εφαρµόζω, ακολουθώ πιστά», λ.χ. 
τηρώ όρκους (∆ηµοκρ. 239), τηρώ παρακαταθήκας (Ισοκρ. 1, 22) κ.ά. 
Η φρ. τηρώ στάση αναµονής αποτελεί απόδ. τού γαλλ. guarder une 
position d'attente]. 

της1 οριστικό άρθρο → ο, η, το 
της2 -> αυτός 
-της κ. -τής παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσ. ουσ. που 

δηλώνει: 1. την ιδιότητα προσώπου: δεσµώ-της, πατριώ-της 2. επάγ-
γελµα: πεταλω-τής, χορευ-τής 3. όργανο, σκεύος: µετρη-τής, υπολο-
γισ-τής. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το I.E. *-tâ- και απαντά σε παράγωγα ρηµάτων (λ.χ. µαθη-τής, 
έρέ-της) και ονοµάτων (λ.χ. τοξό-της, αγορη-τής)]. 

Τ.Θ. (η) Ταχυδροµική θυρίδα 
ΤΙ ερωτηµ. αντων. 1. (ως ουσιαστικό) ποιο πράγµα, ποια πράξη κ.λπ.: ~ 

είπες; || ~ άκουσες; ΦΡ. (α) (αρχαιοπρ.) τι µέλλει γενέσθαι βλ. λ. γενέ-
σθαι (β) (αρχαιοπρ.) τι τέξεται η επιούσα (τι τέξεται ή έπιοΰσα, Π.∆. 
Παροιµ. 27,1) τι θα φέρει η επόµενη µέρα: ας µη λέµε µεγάλα λόγια, 
γιατί δεν ξέρουµε - (γ) (λόγ.) τι το όφελος; (αρχ. φρ. τί δ' έστ' όφελος | 
τί γαρ όφελος;) ποιο είναι το όφελος; κι αν βλάψω την υγεία µου, για 
να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις µου, ~; (δ) τι θα πει (i) τι σηµαίνει: 
το παιδί ρωτά τον πατέρα του - «διάτρητος» (ii) για να εκφραστεί έ-
ντονη αντίρρηση, για να δηλωθεί ο αδικαιολόγητος χαρακτήρας ε-
νέργειας, σκέψης κ.λπ.: ~ ότι δεν µπορούσε; (ε) και τι µ' αυτό; (i) για 
να δηλωθεί κάτι άσχετο προς το θέµα: ~; Γι ' άλλο πράγµα συζητάµε 
(ii) (για να εκφραστεί αδιαφορία ή αµφιβολία για την έκβαση ενέρ-
γειας) και τι βγαίνει µ' αυτό;: ~; θα λύσουµε κανένα πρόβληµα; (στ) 
ξέρεις τι; άκου να σου πω: ~; ∆εν θα ρθω αύριο στη δουλειά (ζ) προς 
τι; για ποιον λόγο, γιατί: ~ το µίσος και ο αλληλοσπαραγµός; (η) (λόγ.) 
τι χρείαν έχοµεν µαρτύρων; (τί χρείαν εχοµεν µαρτύρων, Κ.∆. Μάρκ. 
14,63) τι ανάγκη έχουµε από µάρτυρες; (για πράγµατα προφανή, που 
αποδεικνύονται από µόνα τους): όταν ο ίδιος οµολογεί την πράξη του, 
~; 2. (σε ρητορικές ερωτήσεις) (α) (απολύτως): ~ είχαµε, ~ χάσαµε; (τί-
ποτα δεν είχαµε, τίποτα δεν χάσαµε) (β) σε ερωτήσεις µε άρνηση, στις 
οποίες υπονοείται ως απάντηση «πάρα πολλά, τα πάντα»: ~ δεν θα 
'δινα, να ξαναβρισκόµουν στο χωριό µου! (γ) τι κι αν για να δείξουµε 
ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, δεν πειράζει: ~ βρέχει; || - γεράσαµε; 3. (ως 
επίθ.) (α) τι λογής, τι είδους: ~ άνθρωπος είσαι συ; || ~ ρούχα θα βά-
λεις; || ~ πρόβληµα έχει αυτός; Με τα λεφτά που βγάζει κάνει ό,τι θέ-
λει! (β) (καθηµ.) πόσος: ~ µισθό παίρνετε; 4. (ως επίρρ. για να δηλω-
θεί αιτία, σκοπός ή αναφορά) γιατί, για ποιον σκοπό, σε τι: ~ σου 
φταίω εγώ (σε τι...) || ~ κλείστηκες εκεί µέσα; (γιατί...) 5. (εµφατ. πριν 
από ερώτηση που ακολουθεί και εµπεριέχει έκφραση έκπληξης, θαυ-
µασµού ή αποδοκιµασίας για κάτι): Γι; Αύριο έχουµε αργία; || Τι; Θα 
ξανάρθει στη δουλειά; 6. (επιδοκιµαστικά ή µειωτ., σε περιπτώσεις έ-
ντονης εκδήλωσης συναισθήµατος): -ωραία!/ καλά! | µαρτύριο! | αη-
δία! 7. (σε απάντηση, για να εκφραστεί αποδοκιµασία ή αντίρρηση): -
Ήταν ωραίο το ταξίδι; -Τι ωραίο; Έβρεχε σ' όλη τη διαδροµή! 8. (µε 
άρθρο) (α) πόσα πολλά: το ~ λέει για σένα είναι απερίγραπτο (β) αυτό 
που: το ~ έγινε δεν περιγράφεται. 

[ΕΤΥΜ Ουδ. τής αρχ. ερωτηµατικής αντων. τις (βλ.λ.)]. 
-τιά κατάληξη θηλ. ουσ.: χαραγµα-τιά, δαγκωµα-τιά, πηδηµα-τιά, λα-
βωµα-τιά. 
[ΕΤΥΜ Κατάλ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής που προήλθε από ουδ. σε -
µα, τα οποία έχουν χαρακτήρα -τ- στη γενική (λ.χ. χάραµα - χαρά-
µατ-ος, χαραµατιά)]. 

τιάρα (η) {τιαρών} η µίτρα των Παπών τής Ρώµης και των ιεραρχών 
τής Αγγλικανικής Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ αρχ., ανατολ. δάνειο, ίσως 
φρυγικής αρχής], 

Τίβερης (ο) ποταµός τής Κ. Ιταλίας που πηγάζει από τα Απέννινα 
Όρη και διασχίζει τη Ρώµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τίβερις | Θύ(µ)βρις < λατ. Tiberis, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
κελτ. dubr «ύδατα». Οι Ρωµαίοι θεωρούσαν ότι ο ποταµός ονοµάστη-
κε έτσι εξαιτίας τού βασιλιά τής Αλβας Τιβερίνου]. 

Τιβί κ. Tl-ßl (η) {άκλ.} η τηλεόραση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αγγλ. TV, 
συντοµ. τής λ. television (βλ. κ. τηλεόραση)]. 

τίγκα ως επίθ. κ. επίρρ. {άκλ.} (λαϊκ.) εντελώς γεµάτος: το βαρέλι εί-
ναι ~· δεν χωράει άλλο || το µαγαζί ήταν - από κόσµο ΣΥΝ. φύσκα, 
κάργα. — τιγκάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < ιταλ. diga «επίχωµα, φράγµα» < γαλλ. digue < ολλ. dijk. 
Κατ' άλλη άποψη, < ιταλ. διαλεκτ. tinga < p. tingare «δίνω, παρέχω 
αφθόνως» (υποχωρητ.) < µεσν. λατ. thingäre < αρχ. γερµ. thingön]. 

Τιγρε επίρρ.· σαν τής τίγρης (δηλ. µε ραβδώσεις): ~ γατάκια | ύφασµα 
| φούστα. 

τίγρη (η) {τίγρ-εις, -εων} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 1. 
µεγαλόσωµο σαρκοφάγο θηλαστικό, που ανήκει στην οικογένεια των 
αιλουροειδών και χαρακτηρίζεται από το ζωηρό καστανοκίτρινο 
χρώµα του και τις κάθετες προς τον άξονα τού σώµατος µαύρες ρα-
βδώσεις τού δέρµατος του, καθώς και για τη δύναµη και ευκινησία 
του 2. (µτφ.) (α) για ευκίνητο, δυναµικό και ορµητικό πρόσωπο (β) 
για τη δύναµη και την ορµητικότητα (κάποιου): (για παίκτη οµάδας) 
ένας ~ στην επίθεση τής οµάδας || «βάλτε έναν - στη µηχανή» (ενν. 
τού αυτοκινήτου· διαφήµιση για καύσιµα). Επίσης τίγρις {τίγρεως} 
κ. τίγρης (ο). — (υποκ.) τιγράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τίγρις, περσ. δάνειο, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί η 
ακριβής προέλευση. Η σύνδεση µε αβεστ. tiyri- «βέλος», αρχ. περσ. 
tigra- «οξύς, αιχµηρός» ίσως οφείλεται σε παρετυµολογία, παρά το 
σχόλιο τού Στράβωνος για τον οµώνυµο ποταµό (Τίγρις άµικτον φυ-
λάσσω ν τό ρεύµα δια την οξύτητα, αφ' ου και τοϋνοµα Μήδων τί-γριν 
καλούντων το τόξευµα). Μέσω τού λατ. tigris η λ. πέρασε και σε 
άλλες ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. tiger, γαλλ. tigre, γερµ. Tiger]. 

Τίγρης (ο) ποταµός τής ∆. Ασίας που πηγάζει από τον Αντίταυρο, 
διαρρέει το Ιράκ και εκβάλλει στον Περσικό Κόλπο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Τίγρης, -ητος | Τίγρις, -ιδος < αρχ. περσ. Tigra- (βλ. λ. τίγρη) λόγω τής 
ορµητικότητας των υδάτων του]. 

τιγροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τιγροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει στο σώµα µε τίγρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τιθασεύω ρ. µετβ. {τιθάσευ-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 1. (για άγρια 
ζώα) εξηµερώνω, δαµάζω ΣΥΝ. ηµερεύω ΑΝΤ. εξαγριώνω, αποθηριώνω 
2. (µτφ.) (α) υποτάσσω (κάποιον/κάτι) στη θέληση µου, τον κάνω να 
µε υπακούει: δύσκολα µπορεί κανείς να τιθασεύσει αυτούς τους 
απείθαρχους νέους (β) θέτω υπό έλεγχο: προσπαθούν να τιθασεύσουν 
τα ελλείµµατα τού ∆ηµοσίου. — τιθάσευση (η) [µτγν.], τιθασευτής 
(ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τιθασός «εξηµερωµένος» (µε επίθηµα -σός, πβ. κ. βλαι-
σός, ρυ-σός), µε θ. θα- και εκφραστ. αναδιπλασιασµό -τι-. Το θ. πα-
ρουσιάζει τη συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dhë- «θηλάζω, τρέφω» (πβ. 
αρχ. θή-σθαι, ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. dhâyati, αρχ. σλαβ. dojo, αρχ. 
γερµ. täju κ.ά. Σύµφωνα µε την ετυµολογία, η λ. τιθασός θα προσδιό-
ριζε αρχικώς το ήµερο ζώο, που δέχεται να τραφεί από ανθρώπινο 
Χει»]· τίθεµαι ρ. αµετβ. {τίθε-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -εσθε, -νταν παρατ. 

ετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο} µεσοπαθ. ενεστ. τού ρ. 
θέτω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. µέσ. τ. τού τίθηµι, βλ. λ. θέτω]. 

τίθονται! Ορισµένοι οµιλητές χρησιµοποιούν στο γ' πρόσωπο πλη-
θυντικού τού τίθεµαι τον τύπο τίθονται)ί): Τίθονται τα εξής ζητή-
µατα. Το ίδιο συµβαίνει και µε σύνθετα τού Τίθεµαι: Οι αντίπαλοι 
επιτίθονταν Επίσης, σπανιότερα χρησιµοποιούν και τύπο τίθοµαι 
και σύνθετο επι-τίθοµαι. Στις περιπτώσεις αυτές, τα τίθονται | τί-
θοµαι χρησιµοποιούνται εσφαλµένως αντί των τίθενται | τίθεµαι, 
όπως φαίνεται και από τους υπόλοιπους τύπους τού ρήµατος (τί-
θεµαι, τίθεσαι, τίθεται, τιθέµεθα, τίθεσθε, τίθενται). Οι τύποι µε -ο- 
σχηµατίζονται αναλογικά προς τους κανονικούς τύπους σε -οµαι | 
-ονται των ρηµάτων σε -ω (ντύνοµαι | ντύνονται, γράφοµαι | 
γράφονται, ορίζοµαι | ορίζονται κ.λπ.). 

τικ1 (το) {άκλ.} IATP. αφύσικη, ακούσια και επαναλαµβανόµενη σπα-
σµωδική κίνηση τού προσώπου, τού λαιµού, των άκρων, κ.λπ. (τίναγ-
µα απότοµο, σύσπαση, µορφασµός κ.λπ.), η οποία οφείλεται σε ψυ-
χολογικά κυρ. αίτια: από τα καψώνια στον στρατό τού έµεινε κάποιο 
-1| νευρικό ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tic, ονοµατοπ. λ.]. 

ΤΙΚ2 (το) {άκλ.} 1. ψηλό δέντρο των τροπικών περιοχών τού οποίου το 
ξύλο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία και χρησιµοποιείται 
στην ναυπηγική, στην επιπλοποιία, σε οικοδοµικές κατασκευές κ.λπ. 
2. (συνεκδ.) το ξύλο τού παραπάνω δέντρου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. teak < 
πορτ. teca < µαλαϊκ. tekka]. 

-τικός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 



τικ-τάκ 1768 τιµητικός 
 

προέρχεται από τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -µα: πραγµα-τικός, συ-
µπληρωµατικός, εµβληµα-τικός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από ουσ. µε επίθηµα -της (λ.χ. άθλη-τής > αθλητικός, ύπηρέ-της > 
υπηρετικός), από όπου γρήγορα αυτονοµήθηκε ως επίθηµα]. 

τικ-τάκ κ. τίκι-τάκ (το) {άκλ.} 1. ο ήχος τού ρολογιού, που παράγεται 
από την κίνηση των δεικτών του 2. κάθε µονότονα επαναλαµβα-
νόµενος παλµικός ήχος, λ.χ. των χτύπων τής καρδιάς, ιδ. λόγω συ-
γκίνησης, ανησυχίας, επιθυµίας κ.ά.: «όταν σε κοιτώ, αρχίζει τής 
καρδιάς το ~» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. tic tac, ηχοµιµητ. λ.]. 

τίκτω ρ. µετβ. {έτεκον} (αρχαιοπρ.) (για γυναίκα) γεννώ, φέρνω στον 
κόσµο: ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τίκτει (βλ. λ. γεννώ) || ώδινεν 
όρος και έτεκε µυν (βλ. λ. µυς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*τί-τκ-ω (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό και αντιµετάθεση των 
συµφώνων) < θ. -τκ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. τεκ-, που απαντά και στην 
οµόρρ. λ. τέκ-νον (βλ.λ.). Αυτή η οικογένεια λέξεων, που συµπε-
ριλαµβάνει και τους ετεροιωµ. τ. τόκ-ος, τοκ-ετός, συνδ. επίσης µε 
γερµανικές λέξεις, οι οποίες έχουν τις σηµ. «νεαρός, υπηρέτης, πολε-
µιστής», λ.χ. αρχ. σκανδ. begn, αρχ. αγγλ. peg(e)n, αρχ. γερµ. degan 
κ.ά.]. 

Τίλιά (η) BOT. η φλαµουριά. [ΕΤΥΜ < λατ. 
tuia «φιλύρα», αγν. ετύµου]. 

τίλιο (το) το αφέψηµα που γίνεται από φύλλα και άνθη φλαµουριάς 
και έχει καταπραϋντικές ιδιότητες. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tiglio < λατ. tilia 
«φιλύρα»]. 

τίλλω ρ. µετβ. {έτιλα} (λόγ.) 1. (για ύφασµα) ξεφτύζω, κουρελιάζω 2. 
(γενικότ.) µαδώ- µόνο στη ΦΡ. τίλλω τας τρίχας τής κεφαλής µου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *τίλ-[ω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < πτίλον «φτερό» (µε αφο-
µοίωση τού π- κυρ. στα συνθ. µε προθέσεις άπο-, πάρα-, περί-). Βλ. κ. 
πτίλον]. 

τίλµα (το) {τίλµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) στουπί από νήµατα παλαι-
ών λινών και βαµβακερών υφασµάτων, το οποίο χρησιµοποιείται για 
τον καθαρισµό µηχανηµάτων ή ως γάζα για την κάλυψη τραυµάτων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τίλλω (βλ,λ.)]. 

τι µ (το) {άκλ.} ελλην. οµάδα- σύνολο προσώπων που συνεργάζονται 
για συγκεκριµένο σκοπό: το προπονητικό ~ τής οµάδας || το επιστη-
µονικό ~ τής εταιρείας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. team]. 

τιµαλφής, -ής, -ές {τιµαλφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που έχει 
µεγάλη αξία ΣΥΝ. πολύτιµος, βαρύτιµος 2. τιµαλφή (τα) τα κοσµήµα-
τα, τα χρυσαφικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τιµή + -αλφής, από το θ. τού αορ. β' άλφείν τού ρ. 
άλφάνω «κοµίζω, παράγω» < I.E. *algwh- «κερδίζω - αντίτιµο», πβ. 
σανσκρ. ârhati «κερδίζω», λιθ. alga «αµοιβή» κ.ά.]. 

τιµαριθµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τιµάριθµο 2. Αυ-
τόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (συντοµ. Α.Τ.Α.) η προσαρµογή 
τού µισθού των υπαλλήλων και των ηµεροµισθίων των εργατών στην 
αύξηση τού τιµαρίθµου, ώστε να προστατεύεται το πραγµατικό τους 
εισόδηµα, η αγοραστική δύναµη (βλ. λ. αγοραστικός) τού µισθού 
τους. 

τιµαριθµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. η προσαρ-
µογή των οικονοµικών µεγεθών στον τιµάριθµο. 

τιµαριθµοποιώ ρ. µετβ. {τιµαριθµοποιείς... | τιµαριθµοποί-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ΟΙΚΟΝ. προσαρµόζω οικονοµικά µεγέθη στον τι-
µάριθµο. 

τιµάριθµος (ο) {-ου κ. -ίθµου | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. Ο δείκτης µετρήσε-
ως τού κόστους διαβίωσης, που προσδιορίζει τις µεταβολές των τι-
µών των αγαθών ανάµεσα σε δύο χρονικές περιόδους: άνοδος | πτώ-
ση τού —1| ο — κυµάνθηκε στο πρώτο τρίµηνο τού '97 σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα ΣΥΝ. δείκτης τιµών (πβ. λ. πληθωρισµός). [ΕΤΥΜ. < τιµή 
+ αριθµός, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Wertzahl]. 

τιµάριο (το) {τιµαρί-ου | -ων} 1. (στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) 
εκτεταµένη αγροτική περιοχή που παραχωρούσε ο σουλτάνος σε 
στρατιωτικό αξιωµατούχο, ο οποίος καρπωνόταν µόνο τις προσόδους, 
χωρίς να είναι ιδιοκτήτης τής έκτασης, αναλάµβανε όµως να παρέ-
χει στρατιωτική υποστήριξη στον σουλτάνο (πβ. λ. τσιφλίκι, φέουδο) 
2. (µτφ.) οτιδήποτε εκµεταλλεύεται κάποιος, χωρίς να του ανήκει (θέ-
ση, αξίωµα κ.λπ.): το κόµµα δεν είναι ~ κανενός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τιµάριονκ πέρα. timar]. 

τιµαριούχος (ο) [1831] ο ιδιοκτήτης τιµαρίου ΣΥΝ. τσιφλικάς (πβ. λ. 
φεουδάρχης). [ΕΤΥΜ. < τιµάριο + -ούχος < έχω]. 

τιµαριώτης (ο) [1782] {τιµαριωτών} ο τιµαριούχος. 
τιµαριωτικός, -ή, -ό [1782] αυτός που σχετίζεται µε το τιµάριο ή τον 

τιµαριούχο: -σύστηµαΙ ιδιοκτησία. 
τιµαριωτισµός (ο) [1856] ΙΣΤ. διοικητικό σύστηµα που αναπτύχθηκε 

κατά την περίοδο τής ακµής τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και εί-
χε ως βάση την παραχώρηση τιµαρίων σε στρατιωτικούς αξιωµα-
τούχους ΧΥΝ. τιµαριωτικό σύστηµα (πβ. λ. φεουδαρχία). 

τιµή (η) 1. (για πράγµατα) η αξία, το αντίτιµο, το χρηµατικό ποσό που 
πρέπει να καταβάλει κανείς για την αγορά πράγµατος ή την παροχή 
υπηρεσίας: ~ διεθνής (στην οποία πωλείται στη διεθνή αγορά) | επο-
χική | εργοστασίου (όσο κοστίζει στους κατασκευαστές) | κόστους 
(όσο κοστίζει ένα προϊόν χωρίς κέρδος) | σταθερή (που δεν µεταβάλ-
λεται ή χωρίς τον πληθωρισµό) | τρέχουσα (που ισχύει σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή) | χρηµατιστηριακή | πράσινη (ενός αγροτικού προϊό-
ντος, όπως καθορίζεται από την Ε.Ε.) | φίξινγκ (συναλλάγµατος, το 
οποίο αγοράζουν ή πωλούν οι τράπεζες) | ξένων νοµισµάτων/ χρυσού 
| συναλλάγµατος || ~ αγοράς | πώλησης ενός προϊόντος || συγκράτηση 

Ι άνοδος | πτώση των - || οι - στη λαχαναγορά κυµαίνονται σε υψηλά 
επίπεδα || τσουχτερές | τσιµπηµένες (ανεβασµένες) | συµφέρουσες | 
λογικές | υπερβολικές | ανταγωνιστικές | εκπτωτικές ~ στα κα-
ταστήµατα || αγόρασα κάτι σε ~ ευκαιρίας (βλ.λ.) || σου το δίνω σε 
συµβολική ~ (κατώτερη από την πραγµατική του) || οι ~ αφέθηκαν 
ελεύθερες (να αυξοµειώνονται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζή-
τηση) || οι ~ των ακινήτων | των µετοχών ! των καυσίµων ΦΡ. τιµή εκ-
κινήσεως βλ. λ. εκκίνηση 2. ΜΑΘ.-ΦΥΣ. κάθε δυνατός προσδιορισµός 
µεταβλητού µεγέθους ή ποσότητας ή µαθηµατικής παράστασης: ~ 
αλγεβρικής παράστασης | θερµοκρασίας- ΦΡ. απόλυτη τιµή βλ. λ. 
απόλυτος · 3. (για πρόσ.) (α) η υπόληψη, η κοινωνική εκτίµηση που 
δικαιούται κάθε άνθρωπος ως κοινωνικό ον (β) στοιχείο τής προσω-
πικότητας τού ατόµου, η κοινωνική και προσωπική του αξία: το αί-
σθηµα τής ~ || σέβοµαι | θίγω | προσβάλλω την ~ κάποιου || προσωπική 
| οικογενειακή ~ || η ~ τού νεκρού | τού αδελφού- ΦΡ. (α) τιµής ένεκεν 
(τιµής ένεκα, Ξενοφ. Άνάβασις 7.3.28) σε ένδειξη σεβασµού, 
εκτιµήσεως, έντονης επιδοκιµασίας: έπαινος | βραβείο | δίπλωµα | 
τίτλος -1| χαρίζω βιβλίο - (β) (επίσ.) διατελώ µετά τιµής | µε τιµή (ως 
στερεότυπη κατακλείδα επιστολών) µε εκτίµηση, µε σεβασµό (γ) 
στον λόγο τής τιµής µου | λόγω τιµής | έχεις | σου δίνω τον λόγο τής 
τιµής µου οµωτική έκφραση που βασίζεται στην επίκληση τής 
προσωπικής αξιοπρέπειας: ~! Θα σου επιστρέψω το γρηγορότερο τα 
χρήµατα (δ) αποτίνω φόρο τιµής (σε | προς κάποιον) εκφράζω τον 
σεβασµό, την εκτίµηση µου για πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που ξε-
χώρισαν, διακρίθηκαν (σε κάτι): ήρθαµε εδώ, για να αποτίσουµε φόρο 
τιµής στους νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία τής πατρίδας (ε) 
χρέος τιµής η ηθική υποχρέωση: ήταν ~ να υποδεχτούµε πανηγυρικά 
τους ολυµπιονίκες στη χώρα µας (στ) κώδικας τιµής ο ηθικός 
κώδικας που περιλαµβάνει αξίες και κανόνες, οι οποίοι αφορούν και 
συµβάλλουν στην καλή φήµη, στην υπόληψη (κάποιου): ανάµεσα 
στους Κρητικούς επικρατεί ένας ~ | |  ο ~  των σαµουράι λέγεται «µπου-
σίντο» (ζ) (παροιµ.) η τιµή τιµή δεν έχει (και χαρά στον που την έχει) η 
κοινωνική εκτίµηση είναι ανεκτίµητο αγαθό, που δεν εξαγοράζεται µε 
τίποτε: Τι να τα κάνεις τ' άνοµα λεφτά; ~! (η) για την τιµή των όπλων 
για υποχώρηση, συµβιβασµό ή ήττα, κατά την οποία τηρούνται τα 
προσχήµατα, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια τού ηττηµένου 4. 
(συνήθ. στον πληθ.) τιµητική διάκριση ή εκδήλωση: δεν επιζητούσε τις 
~ || του απένειµαν τις καθιερωµένες ~ || στρατιωτικές - (αυτές που 
αποδίδονται από στρατιωτικό άγηµα µε βάση ειδικό κανονισµό) || του 
έκαναν µεγάλες τιµές- ΦΡ. κυρία (επί) των τιµών η κυρία που 
υποδέχεται επίσηµα πρόσωπα (αρχηγούς κρατών, πρέσβεις κ.ά.) και 
ανήκει στην ιδιαίτερη ακολουθία βασίλισσας ή πριγκίπισσας 5. 
οτιδήποτε ανεβάζει την υπόληψη κάποιου: είναι - µας να σας έχουµε 
απόψε κοντά µας || είναι προς τιµήν του ότι δεν δέχτηκε αντάλλαγµα || 
έχω την ύψιστη τιµή, κύριε Πρόεδρε, να σας υποδέχοµαι στη χώρα µου 
|| σε τι οφείλω την ~ τής επισκέψεως σας; || θα χαρώ πολύ, αν µου 
κάνετε την τιµή να παρευρεθείτε στη δεξίωση || «τιµή σ' εκείνους όπου 
στην ζωήν των ώρισαν και φυλάγουν Θερµοπύλες» (Κ. Καβάφης)· ΦΡ. 
προς τιµή(ν) (κάποιου) για ενέργεια που προσδίδει αξία, υπόληψη σε 
αυτόν που την κάνει: αν και αντίπαλος µου, ~ του παραδέχθηκε ότι 
είχα δίκιο 6. (συνεκδ.) πρόσωπο που µας κάνει υπερήφανους: η ~ τής 
οικογενείας µας ΣΥΝ. καµάρι, στολίδι 7. (για κορίτσια) η αγνότητα, η 
παρθενία: παίρνω την ~ κάποιας (είµαι ο πρώτος που έρχεται σε 
σεξουαλική επαφή µαζί της) || στα χωριά παλαιότερα φρόντιζαν για 
την - των κοριτσιών πριν από τον γάµο. [ΕΤΥΜ, αρχ. < τίω «αποδίδω 
τιµή, εκτιµώ, σέβοµαι» < θ. τι- < I.E. *kwl-, µηδενισµ. βαθµ. τού *kwei- 
(ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. cavati «σέβοµαι», cäyu- «σεβαστός». ∆εν 
θεωρείται έγκυρη οποιαδήποτε σύνδεση των ρ. τίω και τίνω «πληρώνω, 
αµείβω» (βλ. λ. άπο-τίνω). Το ουσ. τιµή είχε τη βασική σηµ. «αξία», 
προσδιόριζε όµως και τον οφειλόµενο σεβασµό που απέρρεε από τη 
βασιλική ιδιότητα ή τη µεγάλη περιουσία κάποιου, ενώ παράλληλα 
χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµ. «χρηµατική αξία». Ορισµένες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. δίνω τον λόγο τής τιµής µου (< γαλλ. donner 
ma parole d'honneur), κώδικας τι-µήζ (< γαλλ. code d'honneur), η τιµή 
τιµή δεν έχει (< γαλλ. l'honneur n'a pas de prix), χρέος τιµής (< αγγλ. 
debt of honour), ζήτηµα τιµής (< γαλλ. point d'honneur), έχω την τιµή 
να... (< γαλλ. avoir l'honneur de...), το πεδίο τής τιµής (< γαλλ. le 
champ d'honneur), κυρία επί των τιµών (< αγγλ. lady | maid of 
honour) κ.ά.]. τίµηµα (το) [αρχ.] {τιµήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το 
χρηµατικό ποσό που στοιχίζει η απόκτηση πράγµατος ή η παροχή 
υπηρεσίας: καταβολή τιµήµατος || το ~ τής εξαγοράς τής εταιρείας 
ΣΥΝ. αντίτιµο, αξία 2. (µτφ.) το κόστος (κοινωνικό, ψυχολογικό κ.λπ.) 
ενέργειας ή συµπεριφοράς: το - τής δόξας | τού πλούτου | τής αγάπης || 
όλα στη ζωή έχουν το ~ τους || «ο ισλαµιστής πρώην πρωθυπουργός 
πλήρωσε το ~ τής διένεξης του µε τον στρατό» (εφηµ.) || το ~ τής νίκης 
ήταν βαρύ ΣΥΝ. αντίτιµο. τίµηση (η) [αρχ.] (-ης κ. -ήσεως | χωρ. 
πληθ.} 1. η απονοµή τιµής 2. ο 
προσδιορισµός τής χρηµατικής αξίας, η χρηµατική αποτίµηση. 
τιµητής (ο), τιµήτρια (η) {τιµητριών} πρόσωπο που έχει την τάση να 
κρίνει µε αυστηρό τρόπο τους άλλους και τις ενέργειες τους: άνθρω-
ποι µε πολλά ελαττώµατα γίνονται παρά ταύτα τιµητές των συναν-
θρώπων τους || ποιος είναι αυτός που έχει µεταβληθεί σε τιµητή των 
πάντων; ΣΥΝ. επικριτής, επιτιµητής, κήνσορας. [ΕΤΥΜ αρχ. < τιµώ. 
Ως τιµητής στην αρχ. Ελλάδα προσδιοριζόταν ο αξιωµατούχος που 
αποτιµούσε τη φορολογήσιµη αξία των υπαρχόντων ή αξιολογούσε 
το µέγεθος φυσικών καταστροφών. Στη σηµερινή σηµ. συνέβαλε το 
αξίωµα τού Ρωµαίου τιµητοΰ (µτγν., απόδ. τού λατ. censor), βλ. κ. 
κήνσορας]. τιµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αποδίδει 
τιµές (σε 
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κάποιον): ~ άγηµα | φρουρά 2. (για πράγµ.) αυτός που γίνεται ή πα-
ρέχεται σε ένδειξη τιµής: ~ σύνταξη/ διάκριση! αφιέρωση/ εκδήλωση 
| βραδιά || απονοµή ~ µεταλλίων 3. ως ουσ. στη ΦΡ. έχω την τιµητική 
µου: απόψε έχει την τιµητική του- όλοι γι'αυτόν συζητούν || τις µέρες 
των γιορτών τα γλυκά αυτά έχουν την τιµητική τους 4. αυτός που 
φανερώνει εκτίµηση και προσδίδει τιµή σε (κάποιον): ~ τίτλος | 
προσφώνηση | αναφορά ΣΥΝ. εξυψωτικός ANT. ταπεινωτικός, µειωτι-
κός. — τιµητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

τίµιος, -α, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει συναίσθηση τής τιµής και 
τού καθήκοντος και ακολουθεί τα προστάγµατα τής ηθικής ΣΥΝ. 
έντιµος, χρηστός, ηθικός ANT. άτιµος, ανήθικος, ασυνείδητος 2. αυτός 
που γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά ήθη και τον νόµο: ~ µοιρασιά || ~ 
συναλλαγές | κουβέντες ΦΡ. τίµια πράγµατα! (για να βεβαιώσουµε 
ότι δεν θα υπάρξει απάτη ή αδικία): θα γίνουν όλα όπως συµφωνή-
σαµε, ~! · 3. ΕΚΚΛΗΣ. ιερός, άγιος: ~ σταυρός (στον οποίο σταυρώθηκε 
ο Χριστός) | ξύλο (βλ.λ.) || ~ δώρα (ο άρτος και ο οίνος που προ-
σκοµίζει ο ιερέας ως αναίµακτη θυσία προς τον Θεό) || ~ ζώνη (η ζώ-
νη τής Θεοτόκου). — τίµκι | τιµίως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τιµή]. 

τιµιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού τίµιου ανθρώπου, η 
συνέπεια και η τήρηση των συµφωνηµένων και των νόµων ΣΥΝ. εντι-
µότητα ANT. ατιµία, ανεντιµότητα. 

Τιµόθεος (ο) {-ου κ. -έου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον µαθητή τού Αποστόλου 
Παύλου, προς τον οποίο απευθύνονται οι επιστολές Προς Τι-µόθεον 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τίµος. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
τιµώ + θεός]. 

τιµοκατάλογος (ο) [1871] {τιµοκαταλόγ-ου | -ων, -ους) ο κατάλογος 
στον οποίο αναγράφονται οι τιµές των διαφόρων καταναλωτικών ει-
δών και εµπορευµάτων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Preisliste]. 

τίµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} µορφή πολιτεύµατος τής αρχαίας Ελλά-
δας, στο οποίο η συµµετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση τής πο-
λιτείας ήταν ανάλογη µε την περιουσιακή τους κατάσταση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τιµή + -κρατία < κράτος, πβ. κ. δηµο-κρατία]. 

τίµοκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την τίµοκρατία: η 
διάκριση των αρχαίων Αθηναίων σε τάξεις σύµφωνα µε το ~ σύ-
στηµα. 

Τιµολέων (ο) {Τιµολέοντ-ος, -α} 1. αρχαίος Κορίνθιος πολιτικός και 
στρατιωτικός (410-337 π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) "ΤΊµο-
λέοντας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < τιµώ + λέων]. 

τιµολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ο καθορισµός τής τι-
µής προϊόντος. 

τιµολόγιο (το) [1856] {τιµολογί-ου | -ων) 1. εµπορικό έγγραφο που δί-
νεται από τον πωλητή στον αγοραστή και στο οποίο καταγράφονται το 
είδος και τα στοιχεία τού εµπορεύµατος (η ποσότητα, η τιµή, το µετα-
φορικό κόστος κ.λπ.) 2. έγγραφο απόδειξης πωλήσεως εµπορεύµατος ή 
παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφεται και το αντίστοιχο αντίτι-
µο: κόβω ~ || ~ ηλεκτρικού ρεύµατος ΣΥΝ. λογιαριασµός. — τιµολο-
γιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Preiskurant]. 

τιµολογώ ρ. µετβ. [1889] {τιµολογείς... | τιµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} καθορίζω την τιµή πωλήσεως προϊόντος. 

τιµόνι (το) {τιµον-ιού | -ιών} όργανο µε το οποίο ο οδηγός (οχήµατος, 
σκάφους, αεροπλάνου) καθορίζει την κατεύθυνση: κρατάω | στρίβω 
το -1| ξύλινο | πλαστικό | υδραυλικό (στα αυτοκίνητα) ~· ΦΡ. στο τι-
µόνι (i) στην οδήγηση, το να οδηγεί κανείς (συνήθ. επαγγελµατικά, 
λ.χ. ταξί): όλη µέρα ~, σπάνε στο τέλος τα νεύρα σου! || ο καπετάνιος 
ήταν ~ (ii) στη θέση τού οδηγού: ποιος κάθεται | είναι ~; (iii) στην 
εξουσία, στη διοίκηση: βρίσκεται ~ τής διακυβέρνησης τής χώρας 
από το 1994 || είναι ~ τής εταιρείας εδώ και δέκα χρόνια. — (υποκ.) 
τιµονάκι (το), (µεγεθ.) τιµονάρα (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < βεν. timon < λατ. temo, -önis «άµαξα, άρµα» (µε τη 
µεσν. σηµ. «άροτρο, τιµόνι»), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

τιµονιά (η) ο χειρισµός τού τιµονιού: έκανε µια ανάποδη ~ και βρέ-
θηκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. 

τιµονιά ρω ρ. µετβ. (τιµόνιαρα) (λαϊκ.) 1. κρατώ το τιµόνι, κατευθύ-
νω µε τιµόνι ΣΥΝ. (λόγ.) πηδαλιουχώ 2. (µτφ.) διοικώ, κυβερνώ. 

τιµονιέρης (ο) {τιµονιέρηδες}, τιµονιέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πρόσωπο που κρατά, που χειρίζεται το τιµόνι (κυρ. στα πλοία) ΣΥΝ. 
πηδιαλιούχος 2. (µτφ.) ο κυβερνήτης, ο διοικητής: ~ τού κράτους || «ο 
µεγάλος ~», έτσι αποκαλούσαν τον Μάο Τσε Τουνγκ. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
timonier < timon (βλ. λ. τιµόνι)]. 

τιµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τιµάς... | τίµ-ησα, -ώµαι, -άσαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. απονέµω τιµή (βλ.λ.), εκφράζω τον σεβασµό µου (σε κάποιον/κά-
τι): τιµούµε τους αγωνιστές τής εθνικής αντίστασης || τιµά τη µνήµη 
τού πατέρα του || ~ το µεγαλείο | τη θυσία | το έργο κάποιου || ~ δεό-
ντως | γενναία ΣΥΝ. σέβοµαι 2. εκδηλώνω τιµητικά (µε τιµητικές δια-
κρίσεις) τον σεβασµό µου προς κάποιον: η Βουλή τίµησε µε ειδικό µε-
τάλλιο τον µεγάλο πολιτικό 3. περιβάλλω (κάποιον) µε τιµή, αποδίδω 
τιµή (σε κάποιον): αυτή η ενέργεια δεν τον τιµά καθόλου || µε τίµησε 
µε την εµπιστοσύνη του || µε την επιτυχία του τιµά τους δασκάλους και 
τους γονείς του- ΦΡ. τιµώ µε την παρουσία µου (κάποιον) (για ε-
πίσηµα πρόσωπα) παρευρίσκοµαι τιµητικά στην εκδήλωση (κάποιου) 
4. (µτφ. για φαγητό) αποδίδω την πρέπουσα σηµασία (τρώγοντας, πί-
νοντας κ.λπ.): θα τιµήσουµε το κρασί σας δεόντως || τίµησα τις σπε-
σιαλιτέ σας και µε το παραπάνω 5. τηρώ, εφαρµόζω στην πράξη: ~ 
τον όρκο | την υπόσχεση µου ΣΥΝ. κρατώ 6. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. τι-
µάται | τιµώνται) (λόγ.) κοστίζει | κοστίζουν: το βιβλίο | το έντυπο τι- 

µάται χίλιες δραχµές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τιµώ (-άω) < τιµή (βλ.λ.)]. 

τιµώµενος, -η, -ο 1. αυτός ο οποίος τιµάται, του αποδίδονται τιµές 2. 
ΝΟΜ. (ως ουσ.) πρόσωπο στο οποίο καταλείπεται µε διαθήκη περι-
ουσιακό όφελος (κατεξοχήν οι κληρονόµοι και οι κληροδόχοι αλλά 
και άλλα πρόσωπα τα οποία αποκτούν κάποιο περιουσιακό όφελος 
από τη διαθήκη). [ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. τιµώ (-άω)]. 

Τίµων (ο) (Τίµων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος πολίτης (5ος αι. π.Χ.), 
γνωστός για τη µισανθρωπία του 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
ένας από τους 70 Αποστόλους 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τί-
µωνας κ. Τίµος. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < τιµή]. 

τιµωρία (η) [αρχ.] (τιµωριών} 1.η ποινή που επιβάλλεται σε κάποιον, 
ο οποίος διέπραξε αξιόποινη πράξη: επιβάλλω ~2. (συνεκδ.) η ταλαι-
πωρία ή ο καταναγκασµός που επιβάλλεται για σφάλµα ή παράλει-
ψη: ο δάσκαλος του έβαλε - να γράψει δέκα φορές τα ορθογραφικά 
του λάθη σωστά- ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) τιµωρία τιµωρώ µε συγκε-
κριµένο τρόπο (κάποιον): τον έβαλε τιµωρία στον πίνακα (να στέκεται 
όρθιος στον πίνακα) (β) θεία τιµωρία (i) η τιµωρία που επιβάλλεται, 
σύµφωνα µε θρησκευτικές αντιλήψεις, από τον θεό στους αµαρ-
τωλούς (ii) για καθετί που παθαίνει κάποιος ο οποίος έχει βλάψει άλ-
λους και θεωρείται στη λαϊκή συνείδηση ότι αποτελεί εκδήλωση τής 
θεϊκής δικαιοσύνης- αλλιώς Θεία ∆ίκη. — (υποκ.) τιµωριούλα (η). 

τιµωρός (ο/η) 1. πρόσωπο που τιµωρεί (κάποιον): ο διαβόητος ληστής 
εµφανιζόταν ως ~ των πλουσίων και προστάτης των φτωχών 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε εµφανίζεται ως τιµωρία, ως ανταπόδοση ή εκδίκηση: ο 
σκληρός θάνατος ήρθε ~ τής απληστίας του. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τιµή + -ωρός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όροµαι | ορώ «βλέπω, φυλάσσω, προστατεύω» (πβ. κ. θυρ-
ωρός, άκται-ωρός). Όπως δείχνει ο µορφολογικός σχηµατισµός, το 
συνθ. τιµωρός είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που προστατεύει την τι-
µή κάποιου», χρησιµοποιήθηκε δε και µε την έννοια «βοηθός, συνε-
πίκουρος, προστάτης», ενώ η σηµ. «αυτός που επιβάλλει ποινή, που 
εκδικείται» φαίνεται να οφείλεται σε παρασυσχετισµό προς το ρ. τί-
νω (βλ; κ. άπο-τίνω)]. 

τιµωρώ ρ. µετβ. [αρχ.] (τιµωρείς... | τιµώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. επιβάλλω τιµωρία, ποινή (σε κάποιον): θα σε τιµωρήσει η δι-
καιοσύνη για τα αδικήµατα που διέπραξες || τιµώρησαν τους ενόχους 
όπως τους άξιζε || ~ σκληρά | αυστηρά | επιεικώς 2. (συνεκδ.) τα-
λαιπωρώ, βασανίζω 3. ανταποδίδω την πράξη κάποιου για παραδειγ-
µατισµό ή εκδίκηση: ο Θεός µάς τιµωρεί για τα αµαρτήµατα µας! || 
καταστρέψαµε τη φύση κι αυτή τώρα µας τιµωρεί || ο γυιος της την 
τιµωρούσε µε τον τρόπο του: αδιαφορούσε για ό,τι έλεγε. 

τινάζω ρ. µετβ. {τίνα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (α) κουνώ (κάτι) µε δύ-
ναµη, για να πέσουν αυτά που έχει πάνω του: ~ τις ελιές | τις κερα-
σιές, για να πέσουν οι καρποί || ~ τα ρούχα | το πάπλωµα | τις κου-
βέρτες (για να φύγει η σκόνη) (β) (ειδικότ. για ρούχα, χαλιά, σκεπά-
σµατα κ.λπ.) χτυπώ (κάτι) µε ειδικό όργανο (χτυπητήρι) ή µε τα χέ-
ρια, αφού το κρεµάσω από ψηλά (για να καθαρίσει από τη σκόνη): 
όταν τινάζει τα χαλιά, όλη η σκόνη έρχεται στο µπαλκόνι µου (γ) (γε-
νικότ.) κινώ κάτι πέρα-δώθε: τίναξε τα µαλλιά της µε χάρη || ~ τα σε-
ντόνια 2. πετώ (κάτι) µε ορµή, εκσφενδονίζω: του τίναξε την καρέκλα 
στο κεφάλι- ΦΡ. (α) τινάζω τα µυαλά µου στον αέρα βλ. λ. µυαλό (β) 
τινάζω (κάτι) στον αέρα (i) ανατινάζω, καταστρέφω (κάτι) µε εκρη-
κτικό µηχανισµό: οι σαµποτέρ τίναξαν στον αέρα τις αποθήκες πυ-
ροµαχικών (ii) (µτφ.) οδηγώ σε αποτυχία, καταστρέφω: τίναξε τις δια-
πραγµατεύσεις στον αέρα ΣΥΝ. τορπιλίζω (γ) τα τινάζω | τινάζω τα 
πέταλα (περιφρονητικά ή επιτιµητικά) πεθαίνω 3. (µεσοπαθ. τινάζο-
µαι) (α) πετιέµαι από τη θέση µου λόγω έντονου ή ξαφνικού συναι-
σθήµατος: ξαφνικά του ήρθε µια ιδέα και τινάχτηκε από τη θέση του 
σαν ελατήριο (β) κάνω απότοµη κίνηση, συσπώµαι: ξαφνικά το χέρι 
του τινάχτηκε µπροστά || µόλις του χτύπησε µε το σφυράκι το γόνατο, 
το πόδι του τινάχτηκε µπροστά. — τίναγµα (το) [µτγν.] κ. (σπάν.) 
τιναγµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έτίναξα τού αρχ. τινάσσω, κατά το σχήµα 
χαράσσω - έχάραξα - χαράζω. Το ρ. τινάσσω, εκφραστ. τ., είναι αβεβ. 
ετύµου, ίσως προέρχεται από απρφ. *κινάξαι (µε ανοµοιωτική τροπή 
-κ- > -τ- λόγω τού -ξ- <ks>]. 

τίνος → τίς1 
τίντα (η) (χωρ. πληθ.} 1. ΤΥΠΟΓΡ. τυπογραφικό µελάνι απαλού χρώµα-

τος, που χρησιµοποιείται για εκτύπωση χωρίς τονικές διακυµάνσεις 
2. χρώµα ζωγραφικής που αραιώνεται µε λινέλαιο και νέφτι. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. tinta < παλαιότ. tinct < λατ. tinctus, µτχ. τ. τού ρ. tingere «βρέχω, 
υγραίνω»]. 

τίποτε κ. τίποτα αντων. {άκλ.} 1. (ως ουσ. ουδετέρου γένους) (α) (σε 
προτάσεις καταφατικές ή ερωτηµατικές) κάτι: βλέπεις ~; || τρέχει 
(συµβαίνει) ~; || (προτρεπτικά) φάε ~, να δυναµώσεις! (β) (σε προτά-
σεις αποφατικές) καθόλου, ουδέν: δεν είδα απολύτως - || αν δεν πιε-
στούν όλοι οι υπάλληλοι, δεν κάνεις ~ (δεν έχεις αποτέλεσµα)· ΦΡ. (α) 
δεν γίνεται τίποτα για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει λύση ή 
δυνατότητα να διευθετηθεί (κάτι): -Θεραπεύεται αυτή η ασθένεια, 
γιατρέ; -∆υστυχώς, ~! (β) δεν κάνει τίποτε! (i) (ως απάντηση σε ευ-
χαριστία για υπηρεσία ή βοήθεια που προσφέρθηκε) δεν κοστίζει τί-
ποτε: -Σας ευχαριστώ για όλα! —! (ii) (για πρόσωπο ή πράγµα) δεν 
αξίζει, είναι άχρηστο)ς): ο νέος υπάλληλος ~ || το εξάρτηµα | το 
ανταλλακτικό ~ (iii) (για πρόσ.) µένει άπρακτος, αδρανεί, τεµπελιά-
ζει: ~ όλη µέρα (γ) τίποτα το λες εσύ... ασήµαντο το θεωρείς εσύ...: ~ 
που τράκαρε το αυτοκίνητο; || Βρέθηκε απ' τη µια µέρα στην άλλη µε 
τόσα εκατοµµύρια. ~ αυτό; (δ) µε τίποτα (στον κόσµο) µε κανένα 
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αντάλλαγµα, σε καµιά περίπτωση: ~ δεν θ'άλλαζα τους φίλους µου 
(ε) δεν έχω τίποτα εναντίον (κάποιου) δεν έχω εχθρική διάθεση προς 
(κάποιον): µη µε παρεξηγείς· - σου || Έχεις τίποτα εναντίον µου; Μή-
πως είπα τίποτα και σε πείραξε; (στ) δεν τρέχει τίποτε για την έκ-
φραση αδιαφορίας ή για να δείξουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, για 
να καθησυχάσουµε κάποιον: άσ' τον να λέει, ~ || µην ανησυχείς ~ (η) 
άλλο τίποτε (ί) για να εκφραστεί ο µεγάλος βαθµός στον οποίο εµ-
φανίζεται ένα φαινόµενο, κατάσταση κ,λπ.: από σκοτούρες και βά-
σανα ~ (ii) (ερωτηµατικώς) υπάρχει κάτι άλλο;: Σαν πολλά δεν ζητάς; -
; (θ) ένα τίποτε κάτι ασήµαντο, µηδαµινό: αυτός είναι ~ (ι) κι όχι τί-
ποτ' άλλο... (επιτατ.) για να εστιάσουµε την προσοχή σε κάτι που 
µας ενδιαφέρει περισσότερο από άλλα: είναι η τρίτη φορά που ανα-
βάλλουµε την παράδοση τού έργου- -, θα λένε ότι το κάνουµε επίτη-
δες! 2. (µε άρθρο) για να δηλωθεί κάτι ελάχιστο ή εντελώς ανάξιο λό-
γου· κυρ. στις ΦΡ. (α) για | µε το τίποτα χωρίς σηµαντικό λόγο, για 
ασήµαντη αιτία ή αφορµή: θυµώνει | κάνει καβγά - (β) πολύ κακό 
για το τίποτα βλ. λ. πολύς (γ) από το τίποτα από εντελώς ασήµαντη 
αφορµή ή κατάσταση, από το µηδέν: ξεκίνησε - κι έφτασε ψηλά (χω-
ρίς αρχική υποδοµή, χωρίς να του παρέχει κανείς βοήθεια, µια βάση 
για να ξεκινήσει) 3. (ως αόρ. αντων., ιδ. σε ερωτηµ. προτάσεις, πριν 
από ονόµατα πληθυντικού αριθµού): έχει ~ εστιατόρια εδώ πέρα, για 
να φάµε; || έχεις ~ πληροφορίες για το θέµα; 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τί-ποτε; «τι άραγε;». Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη µεσν., 
ενώ ο τ. τίποτα οφείλεται σε αναλογία προς τα επιρρ. σε -α (πβ. κ. σή-
µερον - σήµερα)]. 

τιποτένιος, -ια, -ιο 1. ο ανάξιος λόγου: τσακώθηκαν για ~ πράγµατα 
ΣΥΝ. µηδαµινός, ασήµαντος ANT. αξιόλογος, σηµαντικός 2. (συ-
νεκδ. για πρόσ.) ο πρόστυχος, ο φαύλος: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. ελεεινός. 
[ETYM < τίποτε + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. σοκολατ-ένιος, χρυ-
σαφ-ένιος]. 

Τιπούκειτος (ο) κατάλογος στον οποίο αναγράφονταν τα βιβλία, οι 
τίτλοι και χωρία τής µεγάλης βυζαντινής νοµοθετικής συλλογής Βα-
σιλικά. 
[ΕΤΥΜ µεσν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. τί ποϋ κείται; «πού 
βρίσκεται τι»]. 

τιράζ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. ο αριθµός των αντιτύπων, στα οποία τυπώ-
νεται ένα έντυπο ΣΥΝ. τράβηγµα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tirage < tirer 
«τραβώ» < µεσν. λατ. tirare]. 

τιραµισού (το/η) {άκλ.} γλύκυσµα που αποτελείται από λεπτό πα-
ντεσπάνι, κρέµα µε βάση άσπρο τυρί και άρωµα καφέ, πασπαλισµέ-
νο µε κακάο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tiramisu < ιταλ. tira mi su «τράβηξε µε πάνω, ανέβασε 
µε», εξαιτίας των δυναµωτικών ιδιοτήτων του]. 

Τίρανα (τα) {Τιράνων} η πρωτεύουσα τής Αλβανίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < <*λβ. Tirane, πιθ. συνδ. µε το λατ. Tyrrheni «Τυρρηνοί» (βλ. κ. 
Τυρρηνοί)]. 

τιράντα (η) {δύσχρ. τιραντών} 1. καθεµία από το ζευγάρι των ελα-
στικών λωρίδων που περνά κανείς πάνω από τους ώµους του και 
εφαρµόζει στη µέση παντελονιού ή φούστας, ώστε να συγκρατείται 
χωρίς ζώνη 2. καθεµιά από τις υφασµάτινες λωρίδες ενός ρούχου χω-
ρίς µανίκια, που περνά από τους ώµους και ενώνει το µπροστινό (στο 
ύψος τού στήθους) µε το πίσω µέρος: ~ νυχτικού/ σουτιέν | κοµπινε-
ζόν ΣΥΝ. ράντα. — (υποκ.) τιραντάκι (το) κ. τιραντούλα (η). [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. tirante, µτχ. τ. τού ρ. tirare «τραβώ» < µεσν. λατ. tirare]. 

τιρκουαζ (το) {άκλ.} 1. ορυκτό µε υαλώδεις κρυστάλλους σε χρώµα 
γαλάζιο, πρασινωπό ή γκριζοπράσινο, το οποίο χρησιµοποιείται στην 
κοσµηµατοποιία 2. (συνεκδ.) το ίδιο το χρώµα τού παραπάνω ορυ-
κτού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. turquoise «είδος πέτρας που συναντάται στην Τουρ-
κία», θηλ. τού επιθ. turquois < turc «Τούρκος»]. 

τιρµπουσον (το) {άκλ.} ελλην. εκπώµαστρο- ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο µε το 
οποίο αφαιρεί κανείς τον φελλό (πώµα) µπουκαλιών (συνήθ. κρα-
σιού)· αποτελείται από ελικοειδές στέλεχος µε αιχµηρή άκρη, το 
οποίο εισέρχεται στον φελλό και κατόπιν έλκεται προς τα έξω είτε µε 
τη δύναµη τού χεριού είτε µε ειδικό µηχανισµό. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tire-
bouchon < tirer «τραβώ» + bouchon «πώµα»]. 

τις'οριστικό άρθρο → ο, η, το 
τις2 αντων. {τίνος, τίνι, τίνα | τίνες, τίνων, τίσι, τίνας) (αρχαιοπρ.-λόγ.) 

1. ποιος· ΦΡ. (α) πς πταίει; ποιος φταίει; (τίτλος τού δηκτικού άρθρου 
που έγραψε ο Χ. Τρικούπης εναντίον τής πολιτικής των ανακτόρων το 
1874) (β) τις αγορευειν βούλεται; βλ. λ. αγορεύω (γ) ΣΤΡΑΤ. τις ει; 
ποιος είσαι; (στερεότυπη έκφραση αναγνώρισης, που απευθύνει 
στρατιώτης-σκοπός σε στρατιώτη που πλησιάζει, περίπολο ή εφοδεύ-
οντα αξιωµατικό) (δ) τίνι τρόπω (τίνι τρόπω) µε ποιον τρόπο: κανείς 
πλέον δεν γνωρίζει ~ θα εκτονωθεί η ένταση 2. (η γεν. τίνος µε τη 
σηµ. «ποιανού, σε ποιον»): τίνος είναι η τσάντα || τίνος είναι τούτο το 
παιδί; (ποιοι είναι οι γονείς του; ποια είναι η καταγωγή του;) || τίνος 
να το πω; (σε | προς ποιον) || τίνος το όνοµα έχει; [ΕΤΥΜ αρχ. 
αντων., η οποία λειτουργούσε ως ερωτηµατική (όταν τονιζόταν) και ως 
αόριστη (όταν ήταν εγκλιτική), που ανάγεται σε I.E. *kwi- «ποιος, 
κάποιος», πβ. λατ. quis, χεττ. kuiS, σανσκρ. cit, αρχ. σλαβ. cî-(to) κ.ά. 
Από την αµάρτυρη αιτ. *τιν (πβ. χεττ. kuin, λατ. quem), όπου το -ν- 
θεωρήθηκε θεµατικό, προήλθαν οι τ. τίνος (γεν.), τίνι (δοτ.). Στο ίδιο θ. 
ανάγονται οι πλάγιες πτώσεις τέο (αττ. τοΰ(, τέω (δοτ. τφ), που συνδ. 
µε σανσκρ. kasya, λατ. cujus, (> ισπ. cuyo), αρχ. αγγλ. hzaes (> αγγλ. 
whose), αρχ. σλαβ. ceso κ.ά.]. 

Τιτάνας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. καθένα από τα παιδιά τού Ουρανού και τής 
Γαίας, που επαναστάτησαν κατά των θεών τού Ολύµπου και, αφού 
ηττήθηκαν, ο ∆ίας τους έριξε στον Αδη 2. (µετωνυµ.) αυτός που δια- 

θέτει πάρα πολύ µεγάλη σωµατική δύναµη: οι - τής άρσης βαρών 
κέρδισαν τέσσερα µετάλλια στους Ολυµπιακούς Αγώνες ΣΥΝ. γίγα-
ντας, υπεράνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Γιτάν, -άνος (µε δυσερµήνευτο επίθηµα -άν, πβ. κ. Άθα-
µάν, Άκαρνάν), αβεβ. ετύµου. Οι αρχαίοι συνέδεαν τη λ. µε το αρχ. 
τιταίνω «τείνω, τεντώνω» (< *τι-τάν-ίω, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. τείνω), 
αλλά η σηµ. «τιµωρώ» που αποδίδει στο ρ. ο Ησίοδος, δεν είναι επαρ-
κώς τεκµηριωµένη και οφείλεται µάλλον σε παρετυµολογία προς το 
ρ. τίω. Αν θεωρηθεί ότι οι Τιτάνες αποτελούσαν θεότητες που σχετί-
ζονταν µε τον Ήλιο και προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, δεν απο-
κλείεται η λ. να έχει µικρασιατική προέλ.]. 

τιτάνειος, -α, -ο κ. τιτάνιος 1. αυτός που χαρακτηρίζει τους Τιτάνες 
(βλ. λ. τιτάνας), ο πάρα πολύ δυνατός 2. (µτφ.) αυτός που είναι πάνω 
από τις φυσικές, ανθρωπινές δυνάµεις, ο υπεράνθρωπος: - έργο | 
προσπάθειες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγάντειος. [ΕΤΥΜ; |ΐτγν. < αρχ. Τιτάν, 
-άνος]. 

τιτανικός, -ή, -ό [αρχ.] τιτάνειος (βλ.λ.). 
τιτάνιο κ. (ορθότ.) τιτάνειο (το) [1897] {τιτανίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 

ελαφρύ µέταλλο (σύµβολο Ti) µε αργυρόλευκο χρώµα, τα κράµατα 
τού οποίου χρησιµεύουν ως ύλη για την κατασκευή τουρµπίνων, τρο-
χών σιδηροδρόµων, εξαρτηµάτων πλοίων, υπερηχητικών αεροπλάνων 
και πυραύλων κ.ά (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. titanium, ονοµασία που δόθη-
κε στο µέταλλο εξαιτίας τής ανθεκτικότητας των κραµάτων που σχη-
µατίζει]. 

τιτάνιος -α, -ο ~» τιτάνειος 
τιτανιούχος, -ος, -ο [1897] ΧΗΜ. (για χηµικές ενώσεις) αυτός που πε-

ριέχει τιτάνιο. 
τιτανίτης (ο) [1867] {τιτανιτών} ΧΗΜ. ορυκτό µε κύρια συστατικά το 

πυριτικό τιτάνιο και το ασβέστιο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. titanite]. 

τιτανόλιθος (ο) [1840] {τιτανολίθ-ου | -ων, -ους) ΧΗΜ. ο ασβεστόλι-
θος. 

τιτανοµαχία (η) [µτγν.] {τιτανοµαχιών} 1. ΜΥΘΟΛ. η σύγκρουση µε-
ταξύ Τιτάνων και θεών τού Ολύµπου, που έληξε µε τη νίκη των θεών 
2. (µτφ.) µάχη µεταξύ πολύ ισχυρών προσώπων ή αθλητικών οµάδων. 

τίτανος (ο) {τιτάνου | χωρ. πληθ.} ο ασβέστης. [ΕΤΥΜ αρχ·» ayv. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή η σύνδεση µε 
σανσκρ. svitnâ- «υπόλευκος»]. 

τιτάνωση (η) [1812] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το πέρασµα µε 
ασβέστη, το ασβέστωµα 2. ΙΑΤΡ. η φυσική εναπόθεση αλάτων ασβε-
στίου στους ιστούς των δοντιών και των οστών και άλλων οργάνων, 
καθώς και παθολογικών µορφωµάτων ΣΥΝ. αποτιτάνωση. 

τιτιβίζω ρ. → τιττυβίζω 
τιτλοµανής, -ής, -ές [1897] {τιτλοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

επιδιώκει µε µανία την απόκτηση τίτλων (αξιωµάτων ή διακρίσεων). 
- τιτλοµανία (η) [1822]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ < τίτλος + -µανής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' έ-µάν-ην τού ρ. 
µαίνοµαι]. τίτλος (ο) 1. (σε κείµενο) λέξη ή φράση που αναφέρεται 
στο περιεχόµενο κειµένου ή βιβλίου: στο εξώφυλλο υπάρχει ο - τού 
έργου || ο ~ τού άρθρου | τής επιφυλλίδας || σύντοµος | ευρηµατικός | 
πρωτότυπος 
- || πολλοί περαστικοί έστεκαν στα περίπτερα και χάζευαν τους ~ των 
εφηµερίδων ΣΥΝ. επικεφαλίδα, επιγραφή· ΦΡ. (α) πηχυαίος τίτλος 
(κυριολ.) ο τίτλος που έχει µήκος έναν πήχυ- (µτφ.-εκφραστ.) πολύ µε-
γάλος τίτλος, µε πολύ µεγάλα γράµµατα: οι εφηµερίδες προέβαλαν µε 
πηχυαίους τίτλους την εκλογική νίκη (β) κύριος τίτλος ο βασικός 
τίτλος τής εφηµερίδας, στο κέντρο συνήθ. ή ψηλά στην πρώτη σελί-
δα: όλες οι εφηµερίδες αναφέρονται στον κύριο τίτλο τους στην προ-
κήρυξη εκλογών 2. (συνεκδ.) το βιβλίο που εκδίδεται υπό ορισµένο 
τίτλο: ο εκδοτικός µας οίκος φέτος εξέδωσε εκατό τίτλους 3. (ειδικότ. 
στο εσωτερικό κειµένου) λέξη ή σύντοµη φράση που τίθεται στην αρ-
χή κεφαλαίου, ενότητας, τµήµατος δηµοσιεύµατος και συµπυκνώνει 
το περιεχόµενο τους ή προϊδεάζει γι' αυτό 4. λέξη ή φράση που προσ-
διορίζει το περιεχόµενο θεατρικού, κινηµατογραφικού, τηλεοπτικού, 
καλλιτεχνικού κ.λπ. έργου, εκποµπής (ραδιοφώνου, τηλεόρασης) και 
λειτουργεί ως αναγνωριστικό του στοιχείο: ο ~ µιας τηλεοπτικής εκ-
ποµπής για το βιβλίο ήταν «Άξιον Εστί» || ο ~ τής ταινίας µοιάζει 
άσχετος µε την υπόθεση || ο ~ ενός πίνακα | ενός γλυπτού 5. (σε κι-
νηµατογραφικό έργο) τίτλοι (οι) τα στοιχεία τού έργου (ο τίτλος και 
τα ονόµατα των ηθοποιών, σκηνοθετών, συντελεστών παραγωγής), 
που προβάλλονται συνήθ. στην αρχή τής ταινίας· ΦΡ. πέφτουν οι τίτ-
λοι προβάλλονται στην οθόνη τα στοιχεία τού έργου: πρώτα - και µε-
τά αρχίζει η δράση 6. η ονοµασία επιχείρησης, εταιρείας, ιδρύµατος, 
οργάνωσης κ.λπ., η οποία κατοχυρώνεται και προστατεύεται νοµικά-
ΦΡ. διακριτικός τίτλος όνοµα φανταστικό ή πραγµατικό, παράσταση 
ζωγραφική, σχέδιο κ.λπ., που φέρει αποκλειστικά µια εµπορική επι-
χείρηση (λ.χ. καφενείο «Η Συνάντηση»), ένα κόµµα, ένας σύλλογος 
κ.λπ. 7. έγγραφο ή χρεώγραφο µε οικονοµική αξία, που ενσωµατώνει 
δικαίωµα υπέρ (κάποιου) (µετοχές, οµόλογα κ.λπ.)· αλλιώς χρηµατι-
στηριακοί τίτλοι: εκδόθηκαν τίτλοι τού ∆ηµοσίου || µακροχρόνιοι ~ 
χαµηλού επιτοκίου 8. ΝΟΜ. (α) έγγραφο µε το οποίο πιστοποιείται νό-
µιµο δικαίωµα σε κάτι (κτήµα, κτίσµα κ.ά.) υπέρ κάποιου προσώπου: 
- κυριότητας ακινήτου || ~ ιδιοκτησίας | κατοχής (β) εκτελεστός τίτ-
λος δηµόσιο έγγραφο βάσει τού οποίου µπορεί να γίνει αναγκαστική 
εκτέλεση προς ικανοποίηση κάποιας αξιώσεως (δηλ. να υποχρεωθεί 
ο οφειλέτης να εκπληρώσει την υποχρέωση του, λ.χ. τελεσίδικη δι-
καστική απόψαστ], διαιτητική απόφαση, διαταγή πληρωµής κ.ά.) 9. 
έγγραφο που χορηγεί εκπαιδευτικός οργανισµός, σχολή, το κράτος 
κ.λπ., µε το οποίο βεβαιώνεται ότι κάποιος παρακολούθησε ή περά- 
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τωσε επιτυχώς σπουδές, φοίτησε ή αποφοίτησε από εκπαιδευτικό 
ίδρυµα κ.λπ.: - σπουδών || είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού ~ (διπλώ-
µατος, πτυχίου) || έχει να επιδείξει τίτλους και αξιόλογο επιστηµονικό 
έργο 10. (γενικότ.) (α) δίπλωµα ή τιµητική διάκριση (β) αντιποίηση 
τίτλου βλ. λ. αντιποίηση 11. αξίωµα, τιµητική προσαγόρευση: του 
απονεµήθηκε ο - τού διδάκτορος τής Νοµικής Σχολής 12. αξίωµα σε 
ιεραρχία ή στην κοινωνική διαστρωµάτωση: ~ ευγενείας (λ.χ. δού-
κας, µαρκήσιος, κόµης κ.λπ.) || φέρει τον ~ τού αρχιστρατήγου- ΦΡ. 
τίτλος τιµής κάτι που τιµά αυτόν που το έχει: η συµµετοχή µου στην 
Αντίσταση αποτελεί ~ για µένα 13. ΑΘΛ. (α) το πρωτάθληµα: η κατά-
κτηση τού ~ από τηνΑ.Ε.Κ. || σε τροχιά τίτλου µπήκε ο Π.Α.Ο.Κ. µε τη 
σηµερινή νίκη του (β) η διάκριση τού πρωταθλητή ή κυπελλούχου 
επίσηµης διοργάνωσης: η οµάδα µας κέρδισε τον ~ τού Κυπελλούχου 
Ευρώπης στο µπάσκετ. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «επιγραφή», < λατ. 
titulus]. 

τιτλούχος, -ος, -ο 1. αυτός που φέρει τίτλο ευγενείας ή κατέχει ένα 
αξίωµα 2. ΑΘΛ. οµάδα που έχει κερδίσει αθλητικό τίτλο (πρωταθλητή ή 
κυπελλούχου). [ΕΤΥΜ < τίτλος + -ούχος < έχω]. 

τίτλοφόρο (το) το δηµοσιογραφικό δηµοσίευµα που φέρει ιδιαίτερο 
τίτλο. [ΕΤΥΜ. < τίτλος + -φόρος < φέρω]. 

τιτλοφορώ ρ. µετβ. [1835] {τιτλοφορείς... | τιτλοφόρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. απονέµω (σε κάποιον) τιµητικό τίτλο 2. δίνω ονο-
µασία, τίτλο (σε κάτι): ~ µια οργάνωση | µια επιχείρηση ΣΥΝ. επιγρά-
φω 3. (µεσοπαθ. τιτλοφορούµαι) φέρω ως τίτλο: ένα βιβλίο που τιτ-
λοφορείται «Το τέλος τής Ιστορίας» ΣΥΝ. επιγράφοµαι. — τιτλοφό-
ρηση (η) [1891]. 

τιτοϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Γιουγκοσλάβο πολιτικό 
Τίτο (βλ. λ. τιτοϊσµός). 

τιτοϊσµός (ο) η ιδεολογία και η πολιτική τού Γιουγκοσλάβου πολιτι-
κού Τίτο, κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας ήταν η σχετική αυτονό-
µηση από τις σοβιετικές κατευθύνσεις. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. titoism, από το όνοµα τού Γιουγκοσλά-
βου πολιτικού Josip Broz Tito (1892-1980)]. 

Τίτος (ο) 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε 
γνωστότερο τον µαθητή τού Αποστόλου Παύλου, προς τον οποίο 
απευθύνεται η επιστολή Προς Τίτον 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
κυρ. όν. < λατ. Titus, πιθ. συγκεκοµµ. µορφή τής λ. titulus «τίτλος», 
υποδηλώνοντας ένα πρόσωπο που χαίρει σεβασµού]. 

τιτουλάριος (ο) {τιτουλαρί-ου | -ων, -ους) 1. πρόσωπο που φέρει µό-
νο τον τίτλο αξιώµατος (δεν έχει δηλ. και τη δυνατότητα ασκήσεως 
τής αντίστοιχης εξουσίας σε συγκεκριµένη εκκλησία) ΣΥΝ. επίτιµος 
2. ΕΚΚΛΗΣ. ο βοηθός επίσκοπος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < τίτουλος < λατ. titulus (βλ. λ. τίτλος) + παραγ. επίθηµα 
-άριος, πβ. κ. καγκελ-άριος]. 

τιτρωσκω ρ. µετβ. {έτρωσα (µτχ. τρώσας), ετρώθην, -ης, -η... (να/θα 
τρωθώ, µτχ. τρωθείς, -είσα, -έν)} (αρχαιοπρ.) τραυµατίζω, πληγώνω: 
ΤΟ κύρος τής κυβέρνησης έχει τρωθεί λόγω των ατασθαλιών που απο-
καλύφθηκαν || «οι παραδοσιακές κοινωνικές δοµές έχουν τρωθεί από 
τον χρηµατισµό και τη διαφθορά» (εφηµ.)· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) ο τρώσας 
και ιάσεται (ό τρώσας και ΐάσεται) αυτός που προκάλεσε το τραύµα, 
θα το θεραπεύσει (µτφ.) όποιος προκάλεσε τη ζηµιά, θα την αποκα-
ταστήσει: µη ζητάς ευθύνες από εµένα για ό,τι συνέβη· ~! [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θ. τρω-, µε ενεστ. αναδιπλασιασµό και επίθηµα -σκω (πβ. κ. 
άρέ-σκω). Η ρίζα τρω- παρουσιάζει τη µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. τερη- 
(µε µηδενισµ. το πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν), δι-σύλλ. 
µορφή τού I.E. *ter- «διαπερνώ, τρυπώ», που µαρτυρείται στα οµόρρ. 
τερη-δών, τραϋ-µα, τρί-β-ω, τρη-τός (βλ. λ. διά-τρη-τος) κ.ά.]. 

τιττυβίζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. τιτιβίζω) {τιττύβισα} (για πουλιά) κε-
λαηδώ. — τιττύβισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., ονοµατοποιηµ. λ., που ίσως συνδ. µε το σανσκρ. tittirâ 
«πέρδικα»]. 

Τιφλίδα (η) (εσφαλµ. ορθ. Τυφλίδα) η πρωτεύουσα τής Γεωργίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού τουρκ. Tiflis < γεωργιαν. Tbilisi < tbili «θερ-
µός», που αναφέρεται στις φυσικές θερµοπηγές τής χώρας]. 

Τ.Κ. (ο) Ταχυδροµικός Κώδικας (ορθότ. Κωδικός). 
τ.µ. συντοµ.· τετραγωνικό µέτρο: η τιµή τού τ.µ. ξεπερνά τις 300.000 

δρχ. 
τµήθηκα ρ. → τέµνω 
τµήµα (το) {τµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µέρος που έχει αποσπαστεί, 

αποκοπεί από ένα αντικείµενο: ~ από τον κορµό δένδρου || ~ από τα 
οστά ΣΥΝ. τεµάχιο 2. το µέρος ενός όλου: ~ βιβλίου | πόλεως | δάσους 
3. (ειδικότ.) ΜΑθ. (α) το µέρος ευθείας ή επιφάνειας (β) ευθύγραµµο 
τµήµα βλ. λ. ευθύγραµµος (γ) τµήµα κύκλου το µέρος τής επιφάνειας 
τού κύκλου, που ορίζεται από ένα τόξο τής περιφέρειας του και τής 
αντίστοιχης χορδής (δ) τµήµα σφαίρας το µέρος τής σφαίρας που πε 
ριλαµβάνεται µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων 4. κλάδος δηµόσιας 
ή ιδιωτικής υπηρεσίας: ~ πωλήσεων/ τραπεζικών καταθέσεων/ ερευ 
νών | µάρκετινγκ || Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΣΥΝ. τοµέας 5. (συ 
νεκδ.) τα γραφεία στα οποία στεγάζεται ο κλάδος αυτός- ΦΡ. (α) 
(αστυνοµικό) τµήµα (i) αστυνοµική υπηρεσία τής οποίας οι αρµο 
διότητες εντοπίζονται σε ορισµένη περιοχή (ii) (συνεκδ.) τα γραφεία 
στα οποία στεγάζεται η υπηρεσία αυτή: τους συνέλαβαν και τους 
πήγαν στο - (β) εκλογικό τµήµα (i) περιοχή που αντιστοιχεί σε ορι 
σµένο αριθµό εκλογέων (ii) (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο διεξάγονται 
οι εκλογές στην περιοχή αυτή 6. (σε σχολείο) υποδιαίρεση τάξης και 
συνεκδ. η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία: η Α Γυµνασίου έχει 
τρία ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τµήµα, αρχική σηµ. «κοµµάτι, τεµάχιο - υποδιαίρεση», 

< θ. τµη- (< *tmë-), µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτε-
ταµ. το δεύτερο φωνήεν) τού θ. *τεµε-, δισύλλ. µορφή τού I.E. *tem-
(βλ. λ. τέµνω). Μτγν. είναι η σηµ. που αναφέρεται σε µέρη ενός συνό-
λου ανθρώπων]. 

τµήµα ή τιµήµα; Συχνά ακούγεται, ιδ. από οµιλητές καταγόµενους 
από τη Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησο), ο τ. τιµήµα αντί τού τµήµα. 
Στην προφορά δηλ. αυτών των οµιλητών αναπτύσσεται το φωνηε-
ντικό στοιχείο [i], που διευκολύνει την προφορά τού τµ- στην αρχή 
τής λέξης. Οπωσδήποτε, ο ετυµολογικά και πανελλήνια ορθός τύ-
πος είναι ο τ. τµή-µα από το ρ. τέµνω (πβ. τµή-ση, τµη-τός, συντε-
τµη-µένος [συντέµνω], περιτετµη-µένος [περιτέµνω] κ.ά.). Το ίδιο 
φαινόµενο παρατηρείται και στις λέξεις σταθιµός αντί σταθµός 
και καπινός αντί καπνός. Στις λέξεις αυτές, ωστόσο, η χρήση των 
τύπων µε την ανάπτυξη τού [i] είναι περιορισµένη. 

τµηµατάρχης (ο/η) [1833] {(θηλ. τµηµατάρχου) κλητ. τµηµατάρχα | 
τµηµαταρχών} 1. προϊστάµενος τµήµατος υπηρεσίας (δηµόσιας ή 
ιδιωτικής) 2. βαθµός στη διοικητική ιεραρχία: ~ τού Υπουργείου Παι-
δείας. 

[ΕΤΥΜ. < τµήµα + -άρχης < άρχω]. τµηµατικός, -ή, -ό [1835] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε το τµήµα 2. αυτός που γίνεται κατά τµήµατα, 
σταδιακά: ~ καταβολή ποσού ΣΥΝ. µερικός ANT. συνολικός, 
ολόκληρος. — τµηµατικ-ά | -ως [1871] επίρρ. 
τµήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) 1. η τοµή, η αποκοπή µέρους 

από ένα σύνολο 2. (στην Αρχαία Ελληνική) ο αποχωρισµός προθέσεως 
από λέξη, µε την οποία αποτελούσε σύνθετη λέξη και η παρεµβολή 
άλλων λέξεων ενδιαµέσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τµήµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τµήσις < θ. τµη- τού ρ. τέµνω, βλ. κ. τµή-µα]. 

τµήσω (να/θα) ρ. → τέµνω 
τµητός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που µπορεί να διαιρεθεί σε τµήµατα, να 

τµηθεί 2. κοµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τµήµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. τµη- 
τού ρ. τέµνω, βλ. κ. τµή-µα]. 

Τ.Μ.Τ.Σ. (η) Τράπεζα Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 
TNT (το/η) → τρινιτροτολουόλη 
ΤΟ1 αρθρ. → ο, η, το [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. άρθρου ό, ή, τό, που 

ανάγεται σε I.E. *tod, πβ. σανσκρ. tad, γοτθ. pata, αρχ. σλαβ. to, λιθ. 
tai κ.ά. Βλ. κ. ό, ή]. 

ΤΟ2 → αυτός 
Ταγκό (το) {άκλ.} (γαλλ. République Togolaise = ∆ηµοκρατία τού Τό-

γκο) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λοµέ, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότη-
τας. — Τογκολέζος (ο), Τογκολέζα (η), τογκολικός, -ή, -ό κ. τογκολέ-
ζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Togo, από την οµώνυµη λίµνη, τής οποίας το όν. προ-
έρχεται από τις λ. to «νερό» και go «ακτή, όχθη» (γλώσσα Κούα)]. 

τοιούτος, τοιαύτη, τοιούτο· αντων. δεικτική (λόγ.) 1. τέτοιος, τέτοιας 
λογής· ΦΡ. εν τοιαύτη περιπτώσει (έν τοιαύτη περιπτώσει) σε τέτοια 
περίπτωση, τότε 2. (λαϊκ.) τοιούτος (ο) ο οµοφυλόφιλος, ο κίναιδος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· τοιούτος, από συµφυρµό των αντωνυµιών τοϊος (βλ. κ. 
τέτοιος) και ούτος]. 

τοιουτοτρόπως επίρρ. (λόγ.) µε αυτό τον τρόπο, έτσι. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
τοιουτότροπος «τέτοιος, τέτοιου είδους» < τοιούτος + τρόπος]. 

τοις µετρητοίς → µετρητά 
τοιχαρχια (η) {τοιχαρχιών} ΝΑΥΤ. καθένα από τα δύο τµήµατα στα 

οποία χωρίζεται το πλήρωµα πολεµικού πλοίου, για να εκτελούνται 
µε βάρδια (εναλλάξ) οι εργασίες και οι υπηρεσίες στο πλοίο. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. τοίχαρχος, αρχική σηµ. «επόπτης ερετών σε κάθε πλευρά τού 
πλοίου», < τοίχος + -άρχος < άρχω]. 

τοιχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {τοίχισα} περικλείω (κάτι) µε τοίχο 
ΣΥΝ. περιτοιχίζω. — τοίχιση (η). 

τοιχίο (το) (λόγ.) 1. µικρός τοίχος, τοιχάκι 2. το µέρος τού τοίχου που 
βρίσκεται από τη µια και την άλλη πλευρά πόρτας ή παραθύρου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοιχίον, υποκ. τού αρχ. τοίχος (βλ.λ.)]. 

τοίχιση (η) → τοιχίζω 
τοιχοβάτης (ο) {τοιχοβατών} ΑΡΧΙΤ. η βάση τού τοίχου αρχαίων κτη-

ρίων. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που βαδίζει πάνω σε τοίχο», < 
τοίχος + -βάτης < βαίνω (πβ. κ. έπι-βάτης - επι-βαίνω)]. 

τοιχογράφηµα (το) [1845] {τοιχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η τοιχο-
γραφία (βλ.λ., σηµ. 1). 

τοιχογραφία (η) [µτγν.] {τοιχογραφιών} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ζωγραφική πα-
ράσταση στην επιφάνεια τοίχου ή οροφής οικοδοµήµατος ΣΥΝ. νωπο-
γραφία, φρέσκο 2. (µτφ.) η απεικόνιση καταστάσεων µιας περιόδου, 
εποχής κ.λπ.: τα διηγήµατα του συνθέτουν µια ~ τής Αθήνας τού Με-
σοπολέµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 

τοίχο γραφικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τοιχο-
γραφία 2. αυτός που γίνεται µε τοιχογραφία: ~ διάκοσµος. 

τοιχογράφος (ο) [µτγν.] αυτός που κάνει τοιχογραφίες. 
τοιχογράφο) ρ. αµετβ. [µεσν.] {τοιχογραφείς... | τοιχογράφ-ησα, -ού-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ζωγραφίζω σε τοίχο. — τοιχογράφηση (η) 
[1887]. 

τοιχογυρίζω ρ. µετβ. {τοιχογύρισ-α, -µένος) περικλείω µε τοίχο ΣΥΝ. 
περιτοιχίζω. — τοιχογύρισµα (το). 

τοιχοδοµή (η) [1897] η κατασκευή τοίχου και ο ίδιος ο τοίχος ως κα-
τασκευή ΣΥΝ. τοιχοποιία. 

τοιχοδοµώ ρ. αµετβ. {τοιχοδοµείς... | τοιχοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} χτίζω, ανεγείρω τοίχο. — τοιχοδόµηση κ. τοιχοδοµία (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τοιχοδοµώ (-έω) < τοιχοδόµος (ήδη µυκ. to-ko-do-mo) < 
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τοίχος + δόµος < δέµω «χτίζω, κατασκευάζω» (βλ. κ. δοµή)]. 
τοιχοκόλληµα (το) [1856] {τοιχοκολλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κόλ-

ληση σε τοίχο 2. (συνεκδ.) καθετί που κολλιέται σε τοίχο (λ.χ. µια 
αφίσα). 

τοιχοκόλληση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κόλληση 
σε τοίχο, λ.χ. αφίσας: µε νόµο απαγορεύεται η ~. 

τοιχοκολλητής (ο) [1889], τοιχοκολλήτρια (η) {τοιχοκολλητριών} 
πρόσωπο που κολλά (αφίσες, ανακοινώσεις, διαφηµιστικά χαρτιά 
κ.ά.) σε τοιχίο. 

τοιχοκολλώ ρ. µετβ. [1835] {τοιχοκολλάς... | τοιχοκόλλ-ησα, -ούµαι κ. -
ιέµαι κ. -ώµαι, -ήθηκα, -ηµένος) κολλώ (κάτι) σε τοίχο: ~ ανακοίνωση 
| διαφήµιση | αφίσα | αγγελία. 

τοιχοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή τοίχων ΦΡ. ξηρά 
τοιχοποιία η ξερολιθιά (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το σύνολο των χτισµένων 
µερών οικοδοµής. 

τοίχος (ο) κατασκεύασµα από δοµικά υλικά, όπως πέτρες, τούβλα 
κλπ., τα οποία συνδέονται συνήθ. µε κονίαµα και τοποθετούνται σε 
κατακόρυφη διάταξη, περιβάλλοντας εξωτερικά ένα κτίσµα ή σχη-
µατίζοντας χωρίσµατα στο εσωτερικό του (λ.χ. οι τοίχοι των δωµα-
τίων): χτίζω | υψώνω ~ || βάφω τους ~ || γκρεµίζω τον ~ που χωρίζει τα 
δύο δωµάτια || ο - που περιβάλλει την αυλή | το κτήµα | την έπαυλη || 
κρεµώ | καρφώνω έναν πίνακα στον ~ ΣΥΝ. ντουβάρν ΦΡ. (α) χτυπώ 
το κεφάλι µου στον τοίχο µετανιώνω οικτρά: αν δεν ακούσεις τις 
συµβουλές µου, µια µέρα θα το χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο 
(β) τοίχο-τοίχο για κάποιον που περπατά προσεκτικά, µε προφύλαξη, 
ακουµπώντας στον τοίχο (γ) και οι τοίχοι έχουν αφτιά βλ. λ. αφτί (δ) 
κολλάω (κάποιον) στον τοίχο αποστοµώνω, κάνω (κάποιον) να µη 
µπορεί να πει τίποτα, αποδεικνύοντας του ότι έχει άδικο: παρουσίασε 
ατράνταχτα στοιχεία και κόλλησε τους κατηγόρους του στον τοίχο (ε) 
στήνω (κάποιον) στον τοίχο (i) τοποθετώ (κάποιον) όρθιο µε την πλάτη 
να ακουµπά ή να βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχο για εκτέλεση, οδηγώ 
(κάποιον) στο εκτελεστικό απόσπασµα: εγκληµατίες σαν κι αυτόν 
πρέπει να τους στήνουν στον τοίχο (ii) κατηγορώ (κάποιον) µε έντονο 
ύφος, του καταλογίζω ευθύνες για κάτι, τον θεωρώ ένοχο: µ'έχουν 
στήσει στον τοίχο για όλα τα λάθη που έγιναν! (στ) µέσα στους 
τέσσερεις τοίχους µέσα στο σπίτι: όλη µέρα είµαι κλεισµένη ~· βα-
ρέθηκα πια! — (υποκ.) τοιχάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. τοίχος, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στη λ. τείχος (βλ.λ.)]. 

τοιχόστρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επίστρωση εσω-
τερικών τοίχων µε διάφορα υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασµα κ.λπ.) ΣΥΝ. 
ταπετσάρισµα. 

τοιχόχαρτο (το) [1889] το χαρτί που χρησιµοποιείται στην τοιχό-
στρωση, η ταπετσαρία. 

τοίχωµα (το) [1898] {τοιχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επιφάνεια που 
περιορίζει έναν χώρο, η πλευρά κοιλώµατος: ~ δοχείου | δεξαµενής | 
αγγείου 2. ΑΝΑΤ. (ειδικότ.) επιφάνεια που περιβάλλει κοιλότητα τού 
σώµατος: θωρακικό | κοιλιακό ~. 

τοκάριθµος (ο) [1882] {τοκαρίθµ-ου | -ων, -ους} 1. ΟΙΚΟΝ. το γινόµενο 
τού κεφαλαίου επί τον αριθµό των ηµερών, κατά τις οποίες το κεφά-
λαιο αυτό δίνει τόκο 2. τοκάριθµοι (οι) οι σειρές των αριθµών που πε-
ριέχονται στους πίνακες των τοκολογίων. 

τοκατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. αρχικά, ελεύθερη σύνθεση για 
πληκτροφόρο όργανο, κοµµάτι µε το οποίο ο εκτελεστής «άγγιζε» τα 
πλήκτρα, συχνά εισαγωγή σε κάποιο άλλο- αργότερα, σύνθεση για 
πιάνο γρήγορη και δεξιοτεχνική: ~ και φούγκα, τού Μπαχ. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. toccata, θηλ. τής µτχ. toccatus τού ρ. toccare «αγγίζω, πιάνω» < 
µεσν. λατ. toccare (ονοµατοπ. λ., από όπου γαλλ. toucher > αγγλ. 
touch)]. 

τοκετός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η γέννα: φυσιολογικός | πρόωρος ~ 2. (µτφ.) το 
στάδιο στο οποίο υλοποιείται κάτι, αποκτά υπόσταση: «το µεγαλε-
πήβολο αυτό σχέδιο βρίσκεται στα πρόθυρα τού ~» (εφηµ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τόκος + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. κ. παγ-ετός, συρφ-
ετός)]. 

τοκιζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τόκισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δανείζω χρήµατα µε 
τόκο 2. (µεσοπαθ. τοκίζοµαι) (για ποσά σε τράπεζα) προστίθεµαι στο 
κεφάλαιο ως προβλεπόµενος τόκος: άφησε τα χρήµατα στην τράπεζα 
να τοκίζονται. — τοκισµός (ο) [αρχ.]. 

Τόκιο (το) → Τόκυο 
τοκισµός (ο) → τοκίζω 
τοκιστής (ο) [αρχ.] αυτός που δανείζει µε τόκο' ΦΡ. τοκιστής και 

σουλατσαδόρος άνθρωπος που δεν εργάζεται, χαραµοφάης: «αυτού 
τού είδους η ανάπτυξη ευνοεί τους απατεώνες, τους τοκιστές και 
σουλατσαδόρους» (εφηµ.). 

Τοκογλυφία (η) [1833] (τοκογλυφιών) ο δανεισµός χρηµάτων µε 
υπερβολικά υψηλό τόκο, πάνω από αυτόν που επιτρέπει ο νόµος. 

τοκογλυφικός, -ή, -ό [1871] αυτός που σχετίζεται µε τον τοκογλύφο ή 
την τοκογλυφία: ~ κεφάλαιο. 

τοκογλύφος (ο/η) πρόσωπο που δανείζει χρήµατα µε υπερβολικά 
υψηλό (πάνω από τον νόµιµο) τόκο ΣΥΝ. αισχροκερδής, (λαϊκ.-εκφρα-
στ.) αγιογδύτης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τόκος + -γλύφος < γλύφω «χαράσσω, σκαλίζω». Η λ. 
αναφέρεται περιγραφικά στη συνήθεια των τοκογλύφων να χαράσ-
σουν µε τη γλυφίδα πάνω στο ξύλινο τραπέζι τους τόκους, µε τους 
οποίους επιβάρυναν τους πελάτες τους]. 

τοκολόγιο (το) [1853] {τοκολογί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. σύνολο πινάκων, 
στους οποίους αναγράφονται οι τόκοι κεφαλαίων σε συνάρτηση µε 
τον χρόνο τοκισµού και το επιτόκιο. 

τοκοµερίδιο (το) [1871] {τοκοµεριδί-ου | -ων} απόδειξη ενσωµατω- 

µένη σε χρεωγραφο, η οποία παρέχει στον κοµιστή το δικαίωµα να 
εισπράξει τον τόκο που αυτή αντιπροσωπεύει κατά τη λήξη ορισµέ-
νης χρονικής περιόδου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. coupon d'intérêt]. 

τοκοπληρωµή (η) πληρωµή τόκων για ένα χρονικό διάστηµα χάριτος 
χωρίς παράλληλη αποπληρωµή κεφαλαίου. 

τόκος (ο) 1. το ποσό που αποφέρουν ως κέρδος χρήµατα κατατεθει-
µένα στην τράπεζα για ορισµένη χρονική περίοδο (εξάµηνο ή έτος) 
ανάλογα µε το επιτόκιο· ΦΡ. στον τόκο για κατάθεση χρηµάτων σε 
τράπεζα (όπου τοκίζονται): καλύτερα να βάλεις τα λεφτά σου ~, παρά 
να τα κρατάς στο σπίτι 2. (συνεκδ.) το επιτόκιο: -Με πόσο ~ έβαλες 
τα λεφτά στην τράπεζα; -5% 3. το ποσό που πληρ(όνει οφειλέτης 
στον δανειστή του ως αντάλλαγµα για τη χρησιµοποίηση των χρη-
µάτων που δανείστηκε: ~ δανείου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «τοκετός», < θ. τοκ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. 
τεκ-, για το οποίο βλ. λ. τίκτω (< *τί-τκ-ω)]. 

τοκόσηµο (το) (τοκοσήµ-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. το φορόσηµο µε το οποίο 
εισπράττονται οι φόροι επί των τόκων ενός τίτλου. 

τοκοφορία (η) [1761] ΟΙΚΟΝ. η απόδοση τόκου. 
τοκοφόρος, -ος, -ο [1871] αυτός που αποφέρει τόκο: ~ δάνειο. 

[ΕΓΥΜ < τόκος + -φόρος < φέρω]. 
τοκοχρεωλύσιο (το) [1848] {τοκοχρεωλυσί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. µία από 

τις προκαθορισµένες δόσεις δανείου που περιλαµβάνει τους τόκους 
τής περιόδου και αέρος τού κεφαλαίου: η αποπληρωµή των ~. 

τοκοχρεωλυτικος, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τοκο-
χρεωλύσιο 2. τοκοχρεωλυτική δόση η δόση που καταβάλλεται για 
την αποπληρωµή δανείου και αποτελείται από το ποσό που δίδεται 
για την εξόφληση τού κεφαλαίου και το ποσό που προορίζεται για 
την εξόφληση των τόκων: ~ στεγαστικού δανείου. 

τοκσόου κ. τοκ-σόου (το) {άκλ.} ελλην. εκποµπή (δια)λόγου ή λο-
γοθέαµα- τηλεοπτική εκποµπή στην οποία οι προσκεκληµένοι (πρό-
σωπα συνήθ. τής επικαιρότητας, διασηµότητες, αλλά συχνά και κοι-
νό) συζητούν ένα θέµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. talk show]. 

Τόκυο (το) η πρωτεύουσα τής Ιαπωνίας. [ΕΤΥΜ. < ιαπ. Tokyo 
«ανατολική πρωτεύουσα» < tö «ανατολή» + kyö «πρωτεύουσα». Η 
πόλη έλαβε αυτό το όνοµα κατ' αντιδιαστολή προς την προηγούµενη 
πρωτεύουσα Kyoto]. 

τολ (το) {άκλ.} µετάλλινη κυλινδρική κατασκευή που στεγάζει έναν 
χώρο: οι στρατιώτες εγκαταστάθηκαν σε ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tôle, 
διαλεκτ. τ. τού table «τραπέζι»). 

Τολέδο (το) πόλη και περιοχή τής Κ. Ισπανίας, όπου έζησε και δηµι-
ούργησε ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). [ΕΤΥΜ < ισπ. 
Toledo < λατ. Toletum < κελτ. toi «λόφος - ύψωµα», καθώς η πόλη 
βρίσκεται σε µια υπερυψωµένη περιοχή κοντά στον ποταµό Τάγο]. 

τόλµη (η) {χωρ. πληθ.} η απουσία φόβου, το θάρρος: «θέλει αρετήν 
και τόλµην η ελευθερία» (Α. Κάλβος) ΣΥΝ. σθένος, αποφασιστικότητα 
ANT. δειλία, λιποψυχία. 
[ΕΓΥΜ < αρχ· τόλµα | τόλµη < *τολοµά (µε συγκοπή τού δεύτερου -ό-
σε περιβάλλον υγρού) < *τολά-µά (µε αφοµοίωση) < θ. τολά-, µετα-
πτωτ. βαθµίδα (µε ετεροιωµ. το πρώτο και συνεσταλµ. το δεύτερο φω-
νήεν) τού δισύλλ. I.E. θ. *telä- «ζυγίζω, σηκώνω», βλ. οµόρρ. ταλαν-
ίζω, τάλα-ντ-ο(ν). Στη λ. τόλµη το αρχικό θ. αποκτά τη µεταφορική 
σηµ. «αναλαµβάνω την ευθύνη για κάτι, παίρνω πρωτοβουλία»]. 

τόλµηµα (το) [αρχ.] (τολµήµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε ενέργεια που 
συνεπάγεται κίνδυνο και το αποτέλεσµα τής οποίας δεν είναι βέβαιο" 
ριψοκίνδυνη, παράτολµη πράξη: ήταν ~ που του εναντιώθηκες· µπο-
ρούσε να σε βλάψει! 

τολµηρός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει τόλµη, που ενεργεί µε 
ριψοκίνδυνο τρόπο: ένας έξυπνος και ~ πολιτικός ΣΥΝ. άφοβος, θαρ-
ραλέος, αποφασιστικός ΑΝΤ. άτολµος 2. (για πράξεις) αυτός που γί-
νεται µε τόλµη: ~ εγχείρηµα 3. (κακόσ.) ο θρασύς, ο αναιδής 4. αυτός 
που ξεπερνά τα ηθικά όρια· (ειδικότ.) αυτός που έχει ερωτικά προ-
κλητικό περιεχόµενο ή εµφάνιση: ~ ντύσιµο | λόγια | σχέσεις | ταινία 
| µυθιστόρηµα | περιγραφή. — τολµηρ-ά | -ως [αρχ.] επίρρ., τολµη-
ρότητα (η) [1898]. [ΕΤΥΜ αρχ. < τόλµη + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. 
κ. πον-ηρός, αύστ- 
ηρόςΐ 

τολµητιας (ο) [µτγν.] {τολµητιών} (λόγ.) ο τολµηρός άνθρωπος: «αλί-
µονο σ' εκείνον που θα γίνει ~ και θ' αµφισβητήσει την αυθεντία 
τους» (εφηµ.). Επίσης τολµητής [µτγν.]. 

τολµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τολµάς... | τόλµ-ησα, -ώµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. παίρνω το θάρρος να κάνω κάτι ριψοκίνδυνο: η 
µικρή αυτή χώρα τόλµησε να τα βάλει µε τους µεγάλους τής γης ΑΝΤ. 
δειλιάζω, λιγοψυχώ, τροµάζω 2. (κακόσ.) έχω το θράσος να (κάνω κά-
τι): δεν φτάνει που µε εξαπάτησε, τόλµησε να µου ζητήσει από πάνω 
και τα ρέστα || πώς τολµάς και µου µιλάς έτσι; ΦΡ. (α) τολµώ να... 
παίρνω το θάρρος να...· για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος διστάζει 
να είναι κατηγορηµατικός, λέει ή υποθέτει κάτι µε επιφύλαξη ή γνω-
ρίζοντας πως θα υπάρξουν αντιδράσεις: ~ πω ότι η συγκεκριµένη 
επιλογή τής κυβέρνησης ήταν τουλάχιστον ατυχής! (β) µην τολµήσεις 
να | και... (ως απειλή) µην αποπειραθείς, µην επιχειρήσεις να (κάνεις 
κάτι): ~ µου ξαναµιλήσεις! || ~ και µε ξαναπάρεις τηλέφωνο! ♦ 3. 
(αµετβ.) είµαι τολµηρός: δεν είναι άνθρωπος που τολµά στη ζωή του || 
(παροιµ.) «ο τολµών νικά». [ΕΤΥΜ < αρχ. τολµώ (-άω) < τόλµη]. 

τολύπη (η) {τολυπών} (λόγ.) 1. τούφα από κατεργασµένο µαλλί ή 
βαµβάκι 2. (κατ' επέκτ. κ. συνεκδ.) καθετί που έχει παρόµοιο µε το 
παραπάνω σχήµα: ~ χιονιού | καπνού. 



τοµαρένιος 1773 τονικός 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως < τύλος «εξόγκωµα, κάλος, 
ρόζος» (βλ.λ.) µέσω αµάρτυρου *τυλυπ- (µε ανοµοίωση). Η σύνδεση 
µε το ρ. τυλίσσω δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς]. 

τοµαρένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει φτειαχτεί από τοµάρι ΣΥΝ. δερ-
µάτινος, πέτσινος. Επίσης τοµαρήσιος 

τοµάρι (το) {τοµαρ-ιού | -ιών} 1. το δέρµα, το πετσί: ~ ζώου ΣΥΝ. δορά 
2. (ειρων.) το ανθρώπινο σώµα και κατ' επέκτ. ο εαυτός· ΦΡ. (α) που-
λάω ακριβά το τοµάρι µου υπερασπίζοµαι τη ζωή µου µε όλη µου τη 
δύναµη, προκαλώντας τις µέγιστες απώλειες στον αντίπαλο: δεν πρό-
κειται να παραδοθούµε- θα πουλήσουµε ακριβά το τοµάρι µας! (β) 
φυλάει το τοµάρι του αγαπά πολύ τη ζωή του (γ) νοιάζεται µόνο για 
το τοµάρι του ενδιαφέρεται µόνο για τον εαυτό του: είναι µια πα-
λιοεγωίστρια· µόνο για το τοµάρι της νοιάζεται (δ) τον τρώει το το-
µάρι του κάνει πράγµατα που προκαλούν επιθετική αντίδραση, σαν 
να επιθυµεί να τον δείρουν (ε) γλυτώνω το τοµάρι µου διαφεύγω τον 
θάνατο, καταφέρνω να ζήσω: µέσα στον χαλασµό το µόνο που τους 
ενδιέφερε ήταν να γλυτώσουν το τοµάρι τους 3. (κακόσ.) παλιάνθρω-
πος: είναι µεγάλο ~ || (επιτατ.) πουληµένο ~ ΣΥΝ. γαϊδούρι, καθοίκι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοµάριον < αρχ. τόµος (βλ.λ.) + επίθηµα -άριον]. 

τοµάτα (η) → ντοµάτα 
τοµατιά (η) → ντοµατιά 
τοµατοπολτός (ο) → ντοµατοπολτός 
τοµατοσαλάτα (η) → ντοµατοσαλάτα 
τοµεακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τοµέα: ~ συνέλευση 2. 

αυτός που γίνεται κατά τοµείς: ~ δράση | πολιτικές. 
τοµεάρχης (ο) {κλητ. τοµεάρχα | τοµεαρχών} (στον διοικητικό ή πο-

λιτικό χώρο) ο προϊστάµενος τοµέα: ~ στον Ο.Τ.Ε. || σύνοδος των το-
µεαρχών τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ < τοµέας + -άρχης < άρχω]. 

τοµέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. το τµήµα έργου, δραστηριότητας 
ή υπηρεσίας: το πανεπιστήµιο έχει δραστήρια παρουσία σε όλους τους 
~ τής έρευνας || ~ πωλήσεων | διανοµής προϊόντων || δηµόσιος ~ (το 
∆ηµόσιο) || ιδιωτικός ~ || ο πολιτικός και ο στρατιωτικός ~ µυστικής 
υπηρεσίας || ~ δράσης || το κυβερνητικό έργο στον ~ τής οικονοµίας 
κρίνεται επιτυχηµένο || διακρίθηκε σε πολλούς - τής δηµόσιας ζωής 2. 
οι περιοχές, τα επίπεδα στα οποία µπορεί να διαιρεθεί µια έννοια ή 
ένας αφηρηµένος χώρος: σε όλους τους ~ τού επιστητού | τής γνώσης 
| τής αλήθειας | τής φιλοσοφίας 3. το τµήµα ευρύτερης περιοχής, 
όπως έχει αυτή χωριστεί, για να ελέγχεται και να εξυπηρετείται 
καλύτερα: Νέα Υόρκη, δυτικός ~ 4. (α) (σε πανεπιστήµιο) διοικητική 
υποδιαίρεση τού Τµήµατος: ο ~ Κλασικής Φιλολογίας ανήκει στο 
Φιλολογικό Τµήµα (β) (συνεκδ.) η συνεδρίαση των µελών (διδα-
σκόντων) τού τοµέα: αύριο έχει - στις δύο το µεσηµέρι (βλ. λ. πανε-
πιστήµιο, ΠΙΝ.) 5. η ειδικότητα κάποιου (συνήθ. στην επιστήµη ή την 
τέχνη): πρόκειται για γιατρό µοναδικό στον ~ του · 6. ΜΑθ. (α) κυ-
κλικός τοµέας το µέρος τής επιφάνειας ενός κύκλου που ορίζεται 
από δύο ακτίνες και το µεταξύ τους τόξο (β) σφαιρικός τοµέας το 
στερεό που γράφει κυκλικός τοµέας ο οποίος περιστρέφεται γύρω 
από δεδοµένη διάµετρο τού κύκλου, όπου ανήκει ο κυκλικός τοµέας 
7. καθένα από τα τέσσερα άνω και τα τέσσερα κάτω µπροστινά δό-
ντια τής οδοντοστοιχίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τοµεύς «αυτός που κόβει» < τοµή (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. secteur (< λατ. sector), που αρχικώς 
αναφερόταν σε γεωµετρικά σχήµατα (κύκλους, σφαίρες κ.ά.(, όπως 
περιγράφεται στη σηµ. 6]. 

τοµή (η) 1.το κόψιµο µιας επιφάνειας σε ένα σηµείο της: κάνω ~||-
βαθιά | επίπεδη | κάθετη | κατά πλάτος 2. (συνεκδ.) το ίδιο το σηµείο, 
στο οποίο κόπηκε µια επιφάνεια: τοποθέτησε το εργαλείο στην - 3. 
(ειδικότ.) η χειρουργική διάνοιξη τής σάρκας ανθρώπου ή ζώου µε ει-
δικό εργαλείο: καισαρική - 4. (συνεκδ.) το άνοιγµα που έγινε µε τον 
παραπάνω τρόπο: έβλεπες ακόµη την - από την επέµβαση 5. ΜΕΤΡ. 
(α) ο χωρισµός στίχου σε τµήµατα κατά την απαγγελία (β) (συνεκδ.) 
το σηµείο στο οποίο γίνεται η µετρική διαίρεση: πενθηµιµερής | 
εφθηµιµερής | βουκολική ~ 6. ΜΑθ. το σύνολο των κοινών σηµείων 
δύο γραµµών επιφανειών ή στερεών ΦΡ. (α) χρυσή τοµή βλ. λ. χρυ-
σός (β) τοµή συνόλων το σύνολο των κοινών στοιχείων δύο συνόλων 
7. (µτφ.) (α) η δραστική παρέµβαση σε συγκεκριµένο χώρο (ο οποίος 
παρουσιάζει πρόβληµα): πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ~ στον τοµέα 
τής παιδείας (β) καθετί µε το οποίο ρυθµίζονται µε τρόπο πρωτοπο-
ριακό και καθοριστικό τα θέµατα ενός χώρου: - στον τοµέα τής υγεί-
ας αποτελεί το καινούργιο νοµοσχέδιο (γ) η σε βάθος ανάλυση φαι-
νοµένου, καταστάσεως ή γεγονότος: τοµές στα πολιτικά γεγονότα 8. 
σχεδιάγραµµα µιας από τις δύο επιφάνειες, στις οποίες διαιρείται ένα 
κτήριο, ένα σκάφος, µια κατασκευή κ.λπ., που τέµνεται από επίπεδο 
κατά µήκος ή εγκάρσια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. τοµ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. τέµνω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. 
είναι απόδ. τού γερµ. Einschnitt], 

-το µ ή κ. -ΤΟ µ ία ΙΑΤΡ. β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ου-
σιαστικών που δηλώνουν χειρουργική διάνοιξη ορισµένου οργάνου: 
τραχειο-τοµή, κρανιο-τοµία. 
[ΕΤΥΜ, Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φλεβο-τοµία, ανα-
τοµή, µτγν. λαρυγγο-τοµία), που προέρχεται από το θ. τοµ- τού ρ. τέ-
µνω (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. και µετάφρ. 
δάνεια (λ.χ. γαλλ. splénectomie, artériatomie)]. 

-τοµή | -τοµία, -εκτοµή | -εκτοµία, -στοµία, -πηξία, -πλαστική, -τοµή 
ή -τοµία είναι το λεξικό επίθηµα που δηλώνει εγχειρήσεις κατά τις 
οποίες γίνεται απλή χειρουργική διάνοιξη τού αναφερόµενου 
οργάνου, λ.χ. ναστροτοµή (για την αφαίρεση καταποθέντος ξένου 
σώµατος), κυστεοτοµή (για την αφαίρεση λίθου τής ουρο- 

δόχου κύστης), νεφροτοµή ή πυελοτοµή (για την αφαίρεση λίθου 
από τη νεφρική πύελο) κ.ο.κ. Αντί τού -τοµή χρησιµοποιείται ισο-
τίµως και το επίθηµα -τοµία. Το β' συνθετικό -εκτοµή χρησιµοποι-
είται για τις εγχειρήσεις κατά τις οποίες γίνεται αφαίρεση τού 
αναφεροµένου στο α' συνθετικό οργάνου, λ.χ. ναστρεκτοµή (για 
καρκίνο), σπληνεκτοµή (σε ρήξεις τού οργάνου), νεφρεκτοµή, µα-
στεκτοµή κ.ο.κ. Αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί τού -εκτοµή 
το -εκτοµία, αυτό δεν είναι καθιερωµένο. Μια -εκτοµή µπορεί να 
είναι ολική ή υφολική ή µερική Το επίθηµα -οτοµία χρησιµο-
ποιείται για τις επεµβάσεις στις οποίες δηµιουργείται χειρουργική 
έξοδος που παροχετεύει το προϊόν τής λειτουργίας τού χειρουργη-
µένου οργάνου, λ.χ. νεφροστοµία ή ουρητηροστοµία για την πα-
ροχέτευση των ούρων, ειλεοστοµία ή κολοστοµία (η λεγόµενη και 
παρά φύσιν έδρα) για την αποµάκρυνση των κοπράνων, κυστεο-
στοµία για την απαγωγή των ούρων από την κύστη κ.ο.κ. Σε µερι-
κές περιπτώσεις το -στοµία µπορεί να χρησιµεύει και για την πα-
ροχή τροφής, υγρών κ.λπ., όπως συµβαίνει µε τη γαστροστοµία. 
Ένα άλλο είδος επεµβάσεως δηλώνει το επίθηµα -πηξία, όταν 
πραγµατοποιείται στερέωση οργάνου σε περιπτώσεις πτώσης του, 
λ.χ. σε πτώση τής µήτρας γίνεται υστεροπηξία, σε πτώση τού νε-
φρού νεφροπηξία κ.ο.κ. Το β' συνθετικό -πλαστική, αναφέρεται σε 
επεµβάσεις που τελούνται για ανατοµική ή/και λειτουργική απο-
κατάσταση, όπως λ.χ. χειλεοπλαστική, ρινοπλαστική, πυελοπλα-
στική, ενώ άλλοτε τέτοιες επεµβάσεις αναφέρονται περιφραστικά, 
όπως λ.χ. πλαστική µαστού. 

τοµίας (ο) {τοµιών} (λόγ.) ο ευνούχος (βλ.λ.). 
ΙΕΤΥΜ. αρχ. < τοµή]. 

τοµίδιο (το) [1766] {τοµιδί-ου | -ων) (λόγ.) ο µικρός τόµος. 
τοµογραφία (η) {τοµογραφκον} 1. ΙΑΤΡ. διαγνωστική µέθοδος κατά 

την οποία χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ, για να φωτογραφίσουµε προ-
καθορισµένο επίπεδο τού ανθρώπινου σο&µατος, παραµερίζοντας τα 
υπόλοιπα επίπεδα: αξονική (βλ.λ.) ~ || µαγνητική ~ (τεχνική απεικο-
νίσεως κυρ. των µαλακών µορίων τού ανθρώπινου σώµατος µε τη 
βοήθεια µαγνητικών πεδίων για τον εντοπισµό όγκων και ανωµαλιών 
στους ιστούς) 2. (συνεκδ.) η απεικόνιση τού επιπέδου τού σώµατος 
(αυτού που υποβάλλεται σε εξέταση): ώς σήµερα έχει κάνει τρεις ~. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tomography]. 

τοµογράφος (ο) η συσκευή µε την οποία γίνονται οι τοµογραφίες: 
αξονικός | µαγνητικός ~ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. tomograph]. 

τόµος (ο) 1. βιβλίο που αποτελεί µέρος ευρύτερου έργου: ~ εγκυ-
κλοπαίδειας || ογκώδης | λεπτός | πολύχρωµος | κατατοπιστικός ~||η 
βιβλιοθήκη τού δήµου διαθέτει αρκετές χιλιάδες ~, που καλύπτουν 
πολλούς τοµείς γνώσεως 2. (ειδικότ.) µεγάλο και ογκώδες βιβλίο: αυ-
τό δεν είναι βιβλίο, είναι - 3. ΕΚΚΛΗΣ. συνοδικός τόµος κείµενο Πα-
τριάρχη ή αρχηγού αυτοκέφαλης Εκκλησίας και των συνόδων τους, 
µε το οποίο τακτοποιούνται σοβαρά εκκλησιαστικά ζητήµατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φέτα, κοµµάτι», < θ. τοµ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. τέµνω (βλ.λ.). Ήδη µτγν. η σηµ. «ρόλος παπύρου - τεύχος»]. 

-τόµος λεξικό επίθηµα το οποίο δηλώνει το πρόσωπο ή το όργανο 
που κόβει κάτι: υλο-τόµος, λαιµη-τόµος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ύλο-τό-
µος), που προέρχεται από το ρ. τέµνω]. 

-τόµος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
συγκεκριµένο αριθµό τόµων: δίτοµο λεξικό || δωδεκάτοµη εγκυκλο-
παίδεια. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. τετρά-τοµος, 
τρί-τοµος), που προέρχεται από το αρχ. τόµος]. 

τόµπολα (η) {χωρ. πληθ.) 1. οµαδικό τυχερό παιχνίδι που παίζεται µε 
κάρτες, οι οποίες έχουν σηµειωµένους πάνω τους αριθµούς, όπου νι-
κητής είναι όποιος συµπληρώσει πρώτος τους αριθµούς τής κάρτας 
του τραβώντας αριθµούς από κληρωτίδα 2. (ως επιφών.) πέτυχα ή 
έχασα: ~! Σας κέρδισα όλους! || ~! Πάλι λάθος έκανα! [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. tombola < ρ. tombolare, άλλος τ. τού ρ. tombare «πέφτω» < 
δηµώδ. λατ. *tumbare, εκφραστ. ονοµατοπ. λ., µε αφετηρία τον θόρυβο 
που προκαλείται κατά την πτώση]. 

τον1 → ο, η, το 
τον2 → αυτός 
τονάζ {άκλ.} ΝΑΥΤ. η χωρητικότητα πλοίου σε τόνους. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. tonnage < tonne «τόνος (χίλια κιλά)»]. 
Τόνγκα (η) {άκλ.} (τονγκ. Pule'anga Tonga = Βασίλειο τής Τόνγκα) 

νησιωτικό κράτος στον Ν. Ειρηνικό Ωκεανό µε πρωτεύουσα τη Νου-
κουαλόφα, επίσηµη γλώσσα την Τονγκική και νόµισµα το παάνγκα. 
— Τόνγκιος (ο), Τόνγκια (η), τονγκικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < τονγκ. 
Tonga, που πιθ. σηµαίνει απλώς «νησί» ή, κατ' άλλους, «ιερός 
τόπος»]. 

τονθορύζω ρ. → υποτονθορύζω 
τονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {τόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ΓΛΩΣΣ. 

βάζω τόνο (βλ. λ. τόνος) σε συλλαβή µιας λέξης 2. προφέρω µε τρόπο 
έντονο: τελείωσε την αγόρευση του τονίζοντας τις τελευταίες του λέ-
ξεις 3. (µτφ.) υπογραµµίζω, δίνω έµφαση (σε κάτι): ο υπουργός τόνισε 
τη σηµασία τού έργου που επιτελέστηκε στην περιοχή || το κούρεµα της 
τονίζει τις γραµµές τού προσώπου της || ένα βάψιµο που τονίζει το 
χρώµα των µατιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 

τονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τόνο ή τον τονι-
σµό: ~ σηµεία (οξεία, περισπωµένη, βαρεία) | κανόνες (οι κανόνες για 
τη σωστή τοποθέτηση και χρησιµοποίηση τού τόνου) || ~ σύστηµα • 
2. ΙΑΤΡ. τονωτικός: ~ φάρµακα ΣΥΝ. δυναµωτικός· ΦΡ. τονικός σπα-
σµός ο σπασµός κατά τον οποίο οι µύες βρίσκονται σε κατάσταση 
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διαρκούς συσπάσεως · 3. ΜΟΥΣ. (α) τονική µουσική | τονικό σύστηµα 
η µουσική που γράφεται στο σύστηµα των επτάφθογγων κλιµάκων, 
όπως διαµορφώθηκαν ως µείζονες και ελάσσονες (βλ. λ. κλίµακα)- 
ταυτίζεται κατά πολύ µε την τήρηση των κανόνων τής παραδοσιακής 
αρµονίας και αντίστιξης και αντιπαρατίθεται αφενός στο τροπικό 
σύστηµα, το οποίο είναι γραµµένο σε παραδοσιακούς µουσικούς 
τρόπους, αφετέρου στο ατονικό σύστηµα· αλλιώς σύστηµα µείζονος 
- ελάσσονος (το) (β) τονική βαθµίδα ή τονική (ιταλ. tonica) (στο 
τροπικό σύστηµα) η κυρίαρχη βαθµίδα τής κίνησης τού µέλους, η 
οποία αντιπροσωπεύει το σηµείο όπου το µέλος ηρεµεί, σε αντίθεση 
προς τη δεσπόζουσα (βλ.λ.), η οποία αντιπροσωπεύει το σηµείο τής 
έντασης- στο τονικό σύστηµα (µείζονος - ελάσσονος) ταυτίζεται µε 
την πρώτη βαθµίδα τής επτάφθογγης κλίµακας (γ) τονική συγ· 
χορδία (στο τονικό σύστηµα) η συγχορδία (βλ.λ.) που σχηµατίζεται 
µε θεµέλιο την τονική βαθµίδα, δηλαδή την πρώτη τής κλίµακας. 

τονικότητα (η) [1847] {τονικοτήτων} 1. ΜΟΥΣ. η τονική κυριαρχία 
ενός βασικού φθόγγου σε µουσική κλίµακα και στις µελωδίες που 
βασίζονται σε αυτήν 2. ΦΥΣΙΟΛ. η ιδιότητα των ζωντανών µυών να 
παρουσιάζουν µυϊκό τόνο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
tonicité]. 

τονισµός (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. (α) η εκφώνηση µιας λέξης µε έξαρση τής φω-
νής (σε ένταση ή σε ύψος) κατά την εκφορά ορισµένης συλλαβής- (β) 
(για λέξεις) η τοποθέτηση τόνου (βλ.λ.): ~ ρήµατος | ουσιαστικού || ~ 
στη λήγουσα | στην παραλήγουσα (γ) δυναµικός τονισµός η τοποθέ-
τηση τονικού σηµείου στο φωνήεν τής λέξης που προφέρεται πιο 
έντονα, πιο δυνατά σε σχέση µε τα υπόλοιπα (π.χ. στα Νέα Ελληνικά) 
(δ) προσωδιακός | µουσικός τονισµός η τοποθέτηση τόνου µε βάση 
τη χρονική διάρκεια (µακρά ή βραχεία) και τον τρόπο τής προφοράς 
(«προσωδίας») των φωνηέντων µιας λέξης (π.χ. στα Αρχαία Ελληνι-
κά) 2. η µεγαλύτερη προβολή ενός πράγµατος σε σχέση µε κάτι άλλο, 
η ανάδειξη ενός στοιχείου (από ένα σύνολο) σε ένταση και έκταση 
µεγαλύτερη από κάποιο άλλο: στον πίνακα αυτόν είναι χαρακτηρι-
στικός ο ~ των γκρίζων χρωµάτων | των όγκων | τής µορφής || ο~ των 
αδυναµιών τού αντιπάλου ΣΥΝ. προβολή, ανάδειξη, υπογράµµιση ANT. 
παραµερισµός, υποβάθµιση. 

τονισµός: είδη τόνων. Προτού εφαρµοστεί (από το 1982) το µονο-
τονικό σύστηµα, η χρήση δηλ. ενός µόνον είδους τόνου, τής οξεί-
ας, για να δηλώνει πού τονίζεται η λέξη, χρησιµοποιούνταν τρεις 
διαφορετικοί τόνοι: η οξεία, η περισπωµένη και (στα τυπωµένα, 
ιδίως, κείµενα) η βαρεία. Βλέποντας ιστορικά το θέµα, γνωρίζουµε 
ότι οι αρχαίοι έγραφαν σε µεγαλογράµµατη γραφή, χωρίς να 
δηλώνουν τον τόνο (ενώ µε ειδικό γράµµα, το Η, δήλωναν στην 
Αθήνα µέχρι το 400 π.Χ. το δασύ πνεύµα, βλ. λ. πνεύµα). Με την 
κατάργηση τής προσωδίας (τής διάκρισης µακρών και βραχέων 
φωνηέντων), οι αρχαίοι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί, για την ακρί-
βεια ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος, επινόησαν και πρωτοχρησιµο-
ποίησαν από το 200 π.Χ. τους τόνους (και τα πνεύµατα), για να 
διακρίνουν αρχικά τους οµόγραφους τύπους (νόµος ✈  νοµός, 
οΐκοι Φ οίκοι κ.τ.ό.). Μετά την κατάργηση τής προσωδίας, που 
ολοκληρώνεται τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες, και µε τις 
µελέτες των Αλεξανδρινών γραµµατικών, ιδίως τού Ηρωδιανού 
(περ. 200 µ.Χ.), αρχίζουν να δηλώνονται συχνότερα οι τόνοι στα 
φιλολογικά κυρ. κείµενα από τον 2ο και 3ο αι. µ.Χ., γεγονός που 
διευκολύνει τη σπουδή των αρχαίων κειµένων και τους πολλούς 
ξένους (Ρωµαίους, Αιγυπτίους κ.ά.) που µάθαιναν Ελληνικά. Η 
χρήση των τόνων (και των πνευµάτων) γενικεύεται πολύ αργότερα, 
τον 9/10 αι. µ.Χ. στο Βυζάντιο, µαζί µε την καθιέρωση τής 
µικρογράµµατης γραφής. Έκτοτε και µέχρι το 1982 οι τόνοι 
χρησιµοποιήθηκαν πάντοτε στη γραφή µε µικρές απλοποιήσεις σε 
σχέση µε τον τονισµό των δίχρονων (α, ι, υ). 
Τα τρία είδη τόνων είναι: οξεία (από το οξεία προσωδία): δηλώνει 
το ανέβασµα τής φωνής σε µία από τις τρεις από το τέλος συλλα-
βές- π.χ. τόν, νέος, άνθρωπος- βαρεία: δηλώνει το κατέβασµα τής 
φωνής, που συµβατικά εστιάζεται στην πρώτη από το τέλος συλ-
λαβή (λήγουσα), όταν δεν ακολουθεί σηµείο στίξεως· π.χ. τόν νέο, 
τόν καλό µαθητή περισπωµένη (λεγόταν και οξυβαρεία): δηλώνει 
το ανέβασµα και µαζί το κατέβασµα τής φωνής στην ίδια συλλα-
βή- π.χ. κήπος, δώρο. 
Σηµειώνεται ότι φωνολογικά το κύρω από πλευράς τονισµού στην 
ελληνική -γλώσσα είναι η θέση τού τόνου (σε ποια συλλαβή βρί-
σκεται) και όχι πια το είδος τού τόνου (αν είναι οξεία, βαρεία ή 
περισπωµένη). Σηµαντικό λ.χ. είναι να διακρίνει κανείς τους δια-
φορετικούς τύπους (λέξεις | σηµασίες), που δηλώνει η διαφορετική 
θέση τού τόνου στα: γέρος - γερός, νόµος - νοµός, χαµόγελα -
χαµογέλα - χαµογελά, pino (πίνω) - pino (πεινώ), lipo (λείπω) - lipo 
(λυπώ). 

τόννος (ο) ψάρι µε σώµα µεγάλο και παχύ, σχήµα ατρακτοειδές, 
χρώµα σκούρο µπλε στη ράχη και σταχτί στην κοιλιά, που ζει κυρ. 
στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό και το κρέας του είναι πολύ νό-
στιµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα, τόνος, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. tonno < µτγν. λατ. tunnos < λατ. thynnus < αρχ. 
θύννος (βλ.λ.)]. 

τοννοσαλάτα (η) {δύσχρ. τοννοσαλατών} σαλάτα µε τόννο, διάφορα 
λαχανικά και µαγιονέζα. 

τονοδέτης (η) {τονοδετών} ΝΑΥΤ. δέστρα στην προκυµαία, όπου δέ-
νονται τα σχοινιά τής πρύµνης. [ΕΤΥΜ < τόνος + -δέτης < δένω, πβ. 
κ. λαιµο-δέτης]. 

τονοµετρια (η) {τονοµετριών} η µέτρηση τής ενδοφθάλµιας πίεσης. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tonometry]. 
τονόµετρο (το) {τονοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τής ενδο-

φθάλµιας πίεσης, που αποτελείται από µεταλλικό έµβολο, το οποίο 
ακουµπά στον οφθαλµικό βολβό και δείχνει την πίεση σε ειδικά βαθ-
µονοµηµένη κλίµακα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
tonometer]. 

τόνος1 (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. (α) το ύψος ή η ένταση τής φωνής στον προφορικό 
λόγο σε ένα σηµείο λέξεως ή οµάδας λέξεων (β) (συνεκδ.) (στον 
γραπτό λόγο) διακριτικό σηµείο που σηµειώνεται πάνω από το φω-
νήεν συλλαβής µιας λέξης και δηλώνει το σηµείο τής έντασης τής 
φωνής, όταν αυτή εκφωνείται, ή τις αυξοµειώσεις τού ύψους τής φω-
νής: τοποθέτηση | είδη τόνων (: οξεία, περισπωµένη, βαρεία) || βάζω | 
σηµειώνω | παραλείπω τον ~ σε µια λέξη 2. (για φωνή) το ύψος, η 
ένταση: δυνατοί | χαµηλοί ~ || υψώνω | χαµηλώνω τον ~ τής φωνής 
µου || µη µου υψώνεις εµένα τον τόνο τής φωνής σου (µη µου µιλάς 
έντονα και απειλητικά) 3. το σύνολο των χαρακτηριστικών, ο τρόπος 
τής οµιλίας, όπως αντανακλά την ψυχική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο οµιλητής: µιλώ µε έντονο | επιθετικό ~ || µου µίλησε µ' 
έναν ~ απογοήτευσης | ειρωνείας | θλίψης || (κ. στον πληθ.) διαµαρ-
τυρήθηκε σε ήπιους ~ || τα αντιπολιτευόµενα στελέχη κράτησαν χα-
µηλούς ~ στη συνεδρίαση τής Κεντρικής Επιτροπής || συµφώνησαν να 
χαµηλώσουν οι ~ τής αντιπαράθεσης και να µειωθεί η ένταση-ΦΡ. (α) 
ανεβάζω | κατεβάζω τους τόνους αυξάνω | µετριάζω την ένταση τής 
φωνής, τού ύφους τής οµιλίας µου: ο δηµοσιογράφος ζήτησε από τους 
δύο πολιτικούς να κατεβάσουν τους τόνους || στη συζήτηση που 
ακολούθησε ο υπουργός ανέβασε τους τόνους (β) ανεβαίνουν οι τόνοι 
αυξάνεται η ένταση: σιγά-σιγά - τής προεκλογικής αντιπαράθεσης (γ) 
επαναλαµβάνω σε όλους τους τόνους επαναλαµβάνω µε κάθε 
δυνατό τρόπο, µε έµφαση: ο πρωθυπουργός επανέλαβε σε όλους τους 
τόνους την πρόθεση τής κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία Α. 
(ειδικότ. για τη λογοτεχνία) το ύφος: επικός | λυρικός ~ ποιήµατος 5. 
(για προφορικό ή γραπτό λόγο) η ιδεολογική διάθεση ή τάση: η οµιλία 
του χαρακτηριζόταν από αντιδεξιούς ~ · 6. ΙΑΤΡ. (α) ο βαθµός 
ελαστικότητας µυός ή ιστού (β) η πίεση στα τοιχώµατα τού 
οφθαλµικού βολβού από τα υγρά που υπάρχουν σε αυτόν • 7. ΜΟΥΣ. 
(α) (γερµ. Ton) ο µουσικός ήχος, ο φθόγγος (βλ.λ.), το τονικό ύψος (β) 
το µεγαλύτερο µουσικό διάστηµα ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς 
φθόγγους µιας φυσικής ή συγκερασµένης διατονικής κλίµακας· 
διαιρείται σε δυο ηµιτόνια: η µείζων κλίµακα προχωρά κατά ~, -, 
ηµιτόνιο, ~, ~, ~, ηµιτόνιο || αυτό το πιάνο είναι κουρδισµένο ενάµιση - 
πιο ψηλά από το άλλο- ΦΡ. δίνω τον τόνο (i) (σε ορχήστρα ή 
τραγουδιστή) υποδεικνύω τον κατάλληλο µουσικό ρυθµό (ii) (µτφ.) 
παρουσιάζω, µεταδίδω το κύριο χαρακτηριστικό, το στίγµα, την κυ-
ρίαρχη ατµόσφαιρα, τον ρυθµό: ο πρωθυπουργός έδωσε τον τόνο τής 
πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει || οι δηµοσιογράφοι δίνουν 
τον τόνο τής προεκλογικής εκστρατείας των κοµµάτων 8. (στο τηλέ-
φωνο, αν καλέσουµε τον αριθµό 141- ως ηχητική ένδειξη για την ώρα) 
χαρακτηριστικός ήχος σύντοµης διάρκειας: η ώρα στον επόµενο ~ θα 
είναι δέκα και είκοσι και τριάντα δευτερόλεπτα 9. (για χρώµατα) ο 
βαθµός εντάσεως, η διαβάθµιση φωτός και σκιάς: πίνακες µε γκρί-
ζους ~ || ζεστοί | ρόδινοι ~ στον ουρανό || οι ~ τού γαλάζιου | τού πρά-
σινου σ' ένα τοπίο 10. (κατ' επέκτ.) η απόχρωση στην ατµόσφαιρα 
ενός χώρου: υπήρχε ένας ~ κοµψότητας | λιτότητας | µεγαλοπρέπειας 
στο δωµάτιο | στο κτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, εµετός, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. τείνω (< *τέν:/ω), βλ.λ.]. 

τόνος - τόνος - τόννος. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές στην 
προέλευση και τη σηµασία τους λέξεις. Το τόνος, που σηµαίνει 
«την έξαρση τής φωνής σε ορισµένη συλλαβή µιας λέξης» και τη 
γραπτή δήλωση της (τόνος = οξεία, βαρεία, περισπωµένη), προέρ-
χεται από τη ρίζα τεν- (πβ. τέν-ων, τείνω < *τεν-./'ω), αποτελώντας 
την ετεροιωµένη βαθµίδα της (τεν-: τόν-ος, όπως λέγ-ω: λόγ-ος, µέν-
ω: µόν-ος). Το τόνος, που σηµαίνει «µέτρο χωρητικότητας» (ένας 
τόνος σιτάρι), είναι δάνειο από το γαλλ. tonne (πβ. αγγλ. tun και ton, 
γερµ. Tonne, ισλ. tunna) - παλαιότερα, πριν απλογραφηθούν τα σύµ-
φωνα των δάνειων λέξεων τής Ελληνικής, η λέξη γραφόταν τόν-
νος. Τέλος, το τόννος, που δηλώνει το οµώνυµο ψάρι, πήρε µεν την 
τελική µορφή του ως δάνειο από το ιταλ. tonno, το ίδιο όµως το ι-
ταλ. tonno ανάγεται στο αρχ. ελλην. θύννος (όπως και το tuna τής 
Αγγλικής < ισπ. atun < αραβ. tun < θύννος). Το τελευταίο αυτό είναι 
καλό να γράφεται µε δύο -ν- (τόννος) σύµφωνα µε την προέλευση 
του. 

τόνος2 (ο) 1. µονάδα βάρους ίση µε χίλια κιλά 2. (µτφ.) για πολύ µε-
γάλη ποσότητα: πήγε κι αγόρασε έναν - πατάτες 3. µέτρο χωρητικό-
τητας πλοίων ΣΥΝ. κόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. tonne < µεσν. λατ. tunna, κελτ. αρχής], 

TÓVTI επίρρ. → τωόντι 
τονώνω ρ. µετβ. {τόνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προσδίδω δύναµη, αυξά-

νω τη ζωντάνια: ένα πλούσιο πρωινό µε δηµητριακά τονώνει σηµα-
ντικά τον ανθρώπινο οργανισµό ΣΥΝ. ενδυναµώνω, ενισχύω ANT. εξα-
σθενίζω, αδυνατίζω 2. (µτφ.) αναζωογονώ, ζωντανεύω: οι νέες επεν-
δύσεις θα τονώσουν την οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή || ο 
λοχαγός προσπαθούσε να τονώσει το ηθικό των στρατιωτών του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τονώ (-όω) < αρχ. τόνος]. 

τόνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η ενίσχυση, το δυνά-
µωµα, η αύξηση τής ενεργητικότητας και τής ζωντάνιας: ένα ρόφη-
µα για την ~ τού οργανισµού || (µτφ.) εµψυχωτικά λόγια για την ~ τού 
ηθικού των παικτών. 

Τονωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (κυρ. για φάρµακα ή φαρµακευτικές ου- 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Ως τονικό σηµείο (τόνος) χρησιµοποιείται η οξεία ) ' ). Οι λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα ονοµάζονται οξύτονες- αυτές που 
τονίζονται στην παραλήγουσα παροξύτονες και αυτές που τονίζονται στην προπαραλήγουσα προπαροξύτονες. 

2. Τόνο παίρνει κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές (όχι οι µονοσύλλαβες λέξεις). ∆εν ανεβάζουν τον τόνο τους στην 
προηγούµενη λέξη οι λέξεις στις οποίες έχει σιγηθεί το τονιζόµενο αρκτικό φωνήεν (αφαίρεση), είτε παρουσιάζονται ως µονοσύλλαβες 
είτε ως δισύλλαβες: του 'πε [< του είπε], µου 'ρθε [< µου ήρθε], του 'φέρε [< του έφερε], του δώσε [< του έδωσε]). ∆ιατηρούν τον τόνο 
τους: (α) Λέξεις που παρουσιάζονται ως µονοσύλλαβες ύστερα από έκθλιψη: λίγ' απ' όλα, ούτ'εγώ (β) Λέξεις που παρουσιάζονται ως 
µονοσύλλαβες ύστερα από αποκοπή τού ληκτικού φωνήεντος µπροστά από σύµφωνο: φέρ' το, άσ' τον. 

3. Οι µονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τόνο. Εξαιρούνται και παίρνουν τόνο: (α) o 
διαζευκτικός σύνδεσµος ή:   ο Κώστας ή ο Γιάννης. 
(β) Οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυµιών (µου, σου, του, της, µας, σας, τους), για να διακριθούν από τις κτητικές: η µητέρα µού 

είπε (= η µητέρα είπε σε µένα), αλλά η µητέρα µου είπε (= η δική µου µητέρα είπε). 
(γ) Τα ερωτηµατικά πού και πώς (είτε βρίσκονται σε ευθεία είτε σε πλάγια ερώτηση): Πού µένεις; (ευθεία ερώτηση) - Πες µου πού µένεις 

(πλάγια ερώτηση) - Πώς είσαι; - Πες µου πώς είσαι. 
(δ) Οι µονοσύλλαβες λέξεις, όταν συνεκφέρονται µε τους ρηµατικούς τύπους µπω, βγω, βρω, 'ρθω, σε όλα τα πρόσωπα και τους 

αριθµούς, λ.χ. θά µπω, θά 'ρθω κ.λπ. (επειδή προφέρεται πιο δυνατά το θα), αλλά θα µπω, θα 'ρθω (προφέρεται θα µπώ, θα 'ρθώ). 
(Σηµειώνεται ότι ανάλογος τονισµός [«τονισµός φράσεως»] δεν προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, π.χ. θα 'φέρε [όχι θά 'φερε\ 
βλ. 2). 
• Θεωρούνται µονοσύλλαβοι και δεν παίρνουν τόνο οι συνιζηµένοι τύποι: για, γεια, ποιος, ποιου, ποιους, πια, πιω, δυο, µια, γυιος, το 

βίος κ.ά. (αλλά: δύο, µία, το ποιόν, ο βίος). 
4. o τόνος τού εγκλιτικού αναβιβάζεται στη λήγουσα τής προηγούµενης λέξης, όταν αυτή είναι προπαροξύτονη: ο πρόεδρος µας, 

άνοιξε του. Όταν προηγείται τύπος προστακτικής και ακολουθούν δύο εγκλιτικά, ο τόνος σηµειώνεται ως εξής: 
πες του     το    (µονοσύλλαβος τύπος προστακτικής) 
δώσε      τού     το    (παροξύτονος τύπος προστακτικής) άνοιξε   του     
το    (προπαροξύτονος τύπος προστακτικής) 

5. Πνεύµατα δεν σηµειώνονται (ψιλή ['], δασεία [*]). 

Προτείνουµε και εφαρµόζουµε στο παρόν λεξικό τον τονισµό τής γενικής τού οριστικού άρθρου (τού - τής - τού), για να αποφεύγεται η 
σύγχυση µε τα αντίστοιχα κτητικά (του, της, του) και για να διευκολύνεται η ανάγνωση και κατανόηση των ονοµατικών φράσεων σε 
συνεχές κείµενο: 
Η πτώση τής τιµής τού δολαρίου προκαλεί αναταραχή στις αγορές τής Ευρώπης. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Α. Οι τόνοι είναι δύο: η οξεία ) ' ) και η περκπτωµέγη (~)1. 
Οξεία τίθεται πάντοτε στη βραχεία συλλαβή και, ανάλογα µε την περίπτωση, στη µακρά συλλαβή. 
Περισπωµένη τίθεται µόνο σε µακρά συλλαβή. 

Β. Οι βασικοί (γενικοί) κανόνες τού τονισµού είναι: 
1. Η τονιζόµενη βραχεία συλλαβή παίρνει πάντοτε οξεία: φυτό, νέα. 
2. Η τονιζόµενη µακρά παραλήγουσα παίρνει περισπωµένη, όταν η λήγουσα είναι βραχεία: δώσε, φήµες (~-·)2. 

 

• Εξαιρούνται: ώστε, ούτε, µήτε, είτε, είθε. 
• Η τονιζόµενη µακρά παραλήγουσα παίρνει οξεία, όταν η λήγουσα είναι µακρά: ακούω, ανθρώπους, κηφήνων, µήνας 

3. Η τονιζόµενη προπαραλήγουσα παίρνει πάντοτε οξεία: τράπεζα, ώριµος, αίτηµα. 

Γ. Για να εφαρµοστούν οι γενικοί αυτοί κανόνες, πρέπει να γνωρίζουµε πότε µια συλλαβή (δηλ. το φωνήεν ή η δίφθογγος της) είναι µακρά 
και πότε βραχεία 3. 
(α) Τα φωνήεντα µπορεί να είναι µακρά, βραχέα ή δίχρονα. 

Βραχέα είναι πάντοτε τα: ε, ο (συνεπώς, παίρνουν πάντοτε οξεία). 
Μακρά είναι πάντοτε τα: η, ω (παίρνουν άλλοτε οξεία και άλλοτε περισπωµένη, βλ. Β2). 
∆ίχρονα είναι τα: α, ι, u (είναι δηλ. άλλοτε µακρά και άλλοτε βραχέα). 

(β)Ειδικότερα, τα δίχρονα4: 
1. Τα ι, u είναι βραχέα στην παραλήγουσα των ονοµάτων (ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών, µετοχών) και των ρηµάτων 

(συνεπώς, όταν τονίζονται, παίρνουν οξεία): τρίβε («1«), λύσε (ώ«), σκύλος (ό ~), κλίµα (<ί ~) κ.λπ. 
2. Το α είναι βραχύ: (α) Στη λήγουσα των ουδετέρων: µήλα ) =w ) (β) Στην άτονη λήγουσα τής οριστικής των ρηµάτων: τραγουδούσα 

) - W ), είδα ) - W ) (γ) Στην παραλήγουσα των ρηµάτων, εκτός από τις καταλήξεις -αµαι, -ασαι, -αται τού ενικού και -αµε, -ατε, -
ανε τού πληθυντικού: βάλε (ώ« ), αλλά πεινάνε, κοιµάµαι, εκτιµάτε, ας φάµε ) - ~ ). 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα α, ι, υ θεωρούνται µακρά. 

(γ) Συλλαβές µε δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου, υι) και συνδυασµούς αυ, ευ θεωρούνται µακρές: γενναίος ) = w ), εκείνος (-<-), πλοίο ) - 
« (, κλήρου, πίνει ) »i - ), εύρος ( - ^ ) ,  µαύρα ) - « ). 
• Εξαιρούνται (θεωρούνται βραχέα) τα αι, οι στο τέλος κλιτής λέξεως (εφόσον δεν ακολουθούνται από άλλο φθόγγο | γράµµα): 

χοίροι ) = w ), είµαι ) = ~ (, λαοί ) - ώ ), αλλά κλαίς ) = ), πληροίς ) - = ). 
∆. Τέλος, τίθεται πάντοτε περισπωµένη: 

(α) Στην τονιζόµενη µακρά λήγουσα των ρηµάτων: αγαπώ, κλαις, τρως, κινείς. 
(β) Στην τονιζόµενη γενική (ενικού και πληθυντικού) ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυµιών: τού µαθητή, τής αλεπούς, των 

γυναικών, σου, αυτών κ.λπ. (γ) Στις αντωνυµίες: εµείς, εµάς, µας, εσείς, εσάς, σας. (δ) Στα κύρια ονόµατα σε -ας και σε άλλα: Λουκάς, 
Μηνάς, Θεοτοκάς - Ηρακλής, Περικλής, 'Αθηνά, Ναυσικά, 'Ιησούς κ.ά. 

1. Υπάρχει καν ένας τρίτος τόνος, η βαρεία ) ' ), που τίθεται πάντοτε στην τελευταία τονιζόµενη συλλαβή (τό µικρό σπίτι) (αν δεν ακολουθεί 
στίξη), µόνο στα τυπωµένα αρχαία ή λογιότερα κείµενα. 

2. Εδώ η βραχεία συλλαβή συµβολίζεται µε το (~), ενώ η µακρά συλλαβή µε το (-), π.χ. φορητός (« -κι). 
3. Στη σηµερινή γλώσσα δεν υπάρχουν µακρά και βραχέα φωνήεντα, o χαρακτηρισµός τους ως «µακρών» και «βραχέων» γίνεται µε βάση 

την αρχαία γλώσσα και µόνο για να καθοριστεί ο τόνος στο πολυτονικό σύστηµα. 
4. Οι κανόνες πολυτονικού τής Νέας Ελληνικής που αφορούν στα δίχρονα είναι απλοποιηµένοι έναντι των κανόνων τής Αρχαίας, π.χ. 

Αρχαία: γλώσσα, πείρα, πράγµα - Νέα: γλώσσα, πείρα, πράγµα. 
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σίες και ενέσεις) αυτός που δυναµώνει τον οργανισµό και ενισχύει 
τη δραστηριότητα των οργάνων τού σώµατος: ~ λοσιόν για τα µαλ-
λιά ΣΥΝ. δυναµωτικός 2. (συνεκδ.) ο αναζωογονητικός: ~ παραµβά-
σεις στην οικονοµία 3. ενισχυτικός τού ηθικού: η πρώτη νίκη τής 
οµάδας ήταν ~ για τους παίκτες- ΦΡ. τονωτική ένεση καθετί που το-
νώνει το ηθικό κάποιου: η βόλτα στην εξοχή ήταν µια ~ µετά από τό-
ση κούραση. — τονωτικά επίρρ. 

τοξευτής (ο) [αρχ.], τοξεύτρια (η) [1875] {τοξευτριών} πρόσωπο που 
τοξεύει, τοξότης. 

τοξεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τόξευ-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) ρίχνω 
µε τόξο ♦ 2. (µετβ.) τραυµατίζω (κάποιον) µε βέλος. — τόξευµα (το) 
[αρχ.] κ. τόξευση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < τόξον). 

τοξικοδερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που οφείλεται 
στη λήψη φαρµακευτικής ουσίας ή στην κατανάλωση τροφίµων που 
περιέχουν τοξική χηµική ουσία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
toxicodermie]. 

τοξικολογία (η) [1859] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που ασχολείται µε 
τις τοξικές ουσίες και τις επιδράσεις τους στον οργανισµό και µε τη 
θεραπεία των δηλητηριάσεων που προξενούν.  — τοξικολόνος (ο/η) 
[1887], τοξικολογίας, -ή, -ό [1880], τοξικολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toxicologie]. 

τοξικοµανής, -ής, -ές {τοξικοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που κα-
ταναλώνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα και από συνήθεια ουσίες 
που προκαλούν σωµατική και ψυχική εξάρτηση (ναρκωτικά, παραι-
σθησιογόνα, ηρεµιστικά, διεγερτικά κ.ά.): (κυρ. ως ουσ.) πρόγραµµα 
απεξάρτησης τοξικοµανών || αντιµετωπίζει τους ~ µε κατανόηση ΣΥΝ. 
ναρκοµανής. — τοξικοµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < 
τοξικός + -µανής (από το θ. τού αρχ. αορ. β' έ-µάν-ην τού ρ. 
µαίνοµαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toxicomane]. 

τοξικός, -ή, -ό αυτός που περιέχει δηλητήριο ή που προκαλείται από 
δηλητηριώδεις ουσίες: - ουσίες/ φάρµακα/ αέρια/ κατάλοιπα/ από-
βλητα. 
[ΕΤΥΜ οφΧ· < τόξον (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στην αρχ. συ-
νεκφορά τοξικον φάρµακο ν «δηλητήριο µε το οποίο άλειφαν τις αιχ-
µές των βελών», από όπου προέκυψαν οι ξέν. όροι, λ.χ. αγγλ. toxic, 
γαλλ. toxique κ.ά.]. 

τοξικότητα (η) [1894] {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα µιας ουσίας να προ-
καλεί τοξικά φαινόµενα (δηλητηριάσεις). [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. toxicité]. 

τοξικοφοβια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο παθολογικός φόβος για τις δη-
λητηριώδεις ουσίες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxiphobia]. 

τοξικοφόρος, -ος, -ο αυτός που περιέχει ή παράγει τοξικές ουσίες. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. toxophorous]. 

τοξίκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. βαρύ σύνδροµο 
τής βρεφικής ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από πεπτικές διαταραχές 
και αφυδάτωση ΣΥΝ. τοξινίαση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. toxicosis]. 

τοξιναιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία πολλών βακτηριακών 
τοξινών στο αίµα και η µόλυνση του από αυτές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. toxaemia (βλ. κ. τοξίνη)]. 

τοξίνη (η) [1894] {τοξινών} ΙΑΤΡ.-ΒΙΟΛ. καθένα από τα µέλη οµάδας µο-
ρίων πρωτεϊνικής φύσεως, που είναι δηλητηριώδη για τον οργανισµό: 
οι ~ ορισµένων φαγητών || τρώει µόνο λαχανικά, για να καθαρίσει ο 
οργανισµός του από τις ~. — τοξινικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. toxine]. 

τοξινίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η τοξίκωση (βλ.λ.). 
τοξινοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. θεραπεία που γίνεται µε τη 

χρήση, µικροβιακών κυρίως, τοξινών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < 
αγγλ. toxinotherapy]. 

τοξινοφόρος, -ος, -ος ΙΑΤΡ. αυτός που περιέχει τοξίνες. [ΕΤΥΜ. < 
τοξίνη + -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxophorous], 

τοξίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η προσβολή από 
τοξίνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxinosis], 

τόξο (το) 1. όπλο που αποτελείται από καµπύλο µακρύ στέλεχος (από 
ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, ανάλογα µε την εποχή και το είδος), τού 
οποίου οι δύο άκρες συνδέονται µε ευθύ (τεντωµένο) σχοινί (χορδή) 
ή µε ειδικό ελατήριο, πάνω στο οποίο προσαρµόζεται το βέλος που 
ρίχνεται προς συγκεκριµένο στόχο: στρατιώτης µε ~ (τοξότης) || βάζω 
ένα βέλος στο - || ρίχνω µε το ~ 2. το παραπάνω όπλο σε σύγχρονη 
µορφή, που χρησιµοποιείται στο άθληµα τής τοξοβολίας 3. (συνεκδ.) 
το βέλος που ρίχνει κανείς µε το τόξο: τα ~ έπεφταν βροχή 4. σήµα 
κυκλοφορίας σε δρόµο ή κλειστό χώρο (λ.χ. διάδροµο, κατάστηµα), 
το οποίο δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει κανείς να ακολουθήσει 
και έχει το σχήµα βέλους: ένα ~ έδειχνε την πορεία · 5. ΜΑθ. (α) κάθε 
τµήµα καµπύλης, που ορίζεται από δύο σηµεία της (β) κυκλικό τόξο 
το µέρος τής περιφέρειας κύκλου που ορίζεται από δύο σηµεία του 
6, (συνεκδ.) ΑΝΑΤ. µέλος τού σώµατος που έχει σχήµα τόξου (σηµ. 1): 
αορτικό | βραχιόνιο | ζυγωµατικό ~ 7. (µτφ.) για τον γεωγραφικό 
προσδιορισµό µιας τάσης (ιδεολογίας, θρησκείας κ.λπ.) που έχει εξα-
πλωθεί σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, δίνοντας την εντύπωση κα-
µπύλης (τόξου): πολλοί µιλούν για µουσουλµανικό ~ στα Βαλκάνια 
πάνω από την Ελλάδα 8. ΑΡΧΙΤ. αψίδα, καµάρα 9. ΜΕΤΕΩΡ. ουράνιο 
τόξο βλ. λ. ουράνιος, ίριδα 10. ΜΟΥΣ. το δοξάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βέλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τόξον, πιθ. δάνειο από τη σκυθική γλώσσα, αν λάβουµε 
υπ' όψιν την ξεχωριστή φήµη που είχαν οι Πέρσες, και κυρ. οι Σκύ-
θες, ως επιδέξιοι τοξότες. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η λ. ίσως 

συνδ. µε τα σκυθικά ανθρωπωνύµια Γόξαρις, Τάξακις, Ταξίλας και 
µε το µτγν. περσ. taxa «τόξο». Αντιθέτως, η συσχέτιση µε λατ. taxus 
«είδος δέντρου» και περσ. *taxäa- είναι λιγότερο πιθανή. Η σηµ. «ου-
ράνιο τόξο» είναι µτγν.]. 

τοξοβολία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. αγώνισµα που συνίσταται 
στη ρίψη βελών µε τόξο εναντίον κινητών ή ακίνητων στόχων. 

τοξοβόλος (ο/η) αθλητής | αθλήτρια τής τοξοβολίας. 
IETYM. µτγν. < τόξο ν + -βόλος < βάλλω]. 

τοξοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τοξοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)) (λόγ.) αυτός 
που έχει σχήµα τόξου: ~ αρτηρίες | ίνες | κατασκευή ΣΥΝ. τοξωτός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τοξόπλασµα (το) (τοξοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. (συνήθ. στον 
πληθ.) παρασιτικός µικροοργανισµός που απαντά κυρ. στα λευκο-
κύτταρα ανθρώπων και ζώων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxoplasma]. 

τοξοπλάσµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. παρασιτική 
ασθένεια των σπονδυλωτών, που οφείλεται σε µόλυνση από τοξό-
πλασµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. toxoplasmosis]. 

τοξοστοιχία (η) {τοξοστοιχιών) ΑΡΧΙΤ. (στη βυζαντινή ναοδοµία) η 
ένωση µε τόξα των κιόνων µιας κιονοστοιχίας. {ΕΤΥΜ, < τόξο + -
στοιχία < στοίχος]. 

τοξότης (ο) {τοξοτών} 1. στρατιώτης οπλισµένος µε τόξο · 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
αµφιφανής αστερισµός τού Ν. ηµισφαιρίου, ο οποίος περιέχει τις πυ-
κνότερες περιοχές τού γαλαξία µας 3. ΑΣΤΡΟΛ. το ένατο ζώδιο τού ζω-
διακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 23/11-21/12 
4. (συνεκδ. στον ενικό) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρ-
κεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ αρλ- (ήδη µυκ. to-ko-so-ta) < τόξον + παραγ. επίθηµα -της (πβ. 
κ. ίππό-της)]. 

τοξοφόρος, -ος, -ο αυτός που έχει τόξο (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τόξον + -φόρος < φέρω]. 

τοξωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα τόξου, ο κυρτωµένος: -
φρύδια || ~ έγχορδο µουσικό όργανο (που παίζεται µε δοξάρι) ΣΥΝ.το-
ξοειδής. 

τοπάζι (το) (τοπαζ-ιού | -ιών} ορυκτό και πολύτιµος λίθος µε χαρα-
κτηριστικό κίτρινο χρώµα (αλλά και καστανό ή κυανό) και υαλώδη 
λάµψη, που µετά από θερµική κατεργασία αποκτά ρόδινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοπάζιον, δάνειο ανατολ. προελ., που πιθ. προήλθε από 
όνοµα νησιού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέσω τού λατ. topazus η λ. 
διαδόθηκε σε αρκετές γλώσσες, λ.χ. αγγλ. topaz, γαλλ. topaze κ.ά.]. 

τοπάρχης (ο) (τοπαρχών} 1. ο διοικητής ενός τόπου 2. (συνεκδ.) 
ισχυρός τοπικός άρχοντας ΣΥΝ. προεστός, προύχοντας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < τόπος + -άρχης < άρχω]. 

τοπαρχία (η) [µτγν.] (τοπαρχιών) 1. περιοχή που διοικείται από τον 
τοπάρχη 2. (συνεκδ.) το αξίωµα τού τοπάρχη. 

τόπι (το) (δύσχρ. τοπ-ιού | -ιών} 1. µικρή σφαίρα, κυρ. από λάστιχο, 
που χρησιµοποιείται σε διάφορα παιχνίδια: τα παιδιά έπαιζαν - ΣΥΝ. 
µπάλα 2. η µπάλα τού ποδοσφαίρου: «ο επιθετικός τής Προοδευτικής 
έσπρωξε το - στα δίχτυα τής οµάδας τού Ιωνικού» (εφηµ.) || (ει-ρων.) 
έντεκα άντρες που κλοτσούν ένα ~· ΦΡ. κάνω (κάποιον) τόπι στο 
ξύλο δέρνω (κάποιον) πολύ · 3. µακρύ ύφασµα περιτυλιγµένο γύρω 
από ξύλινο άξονα σε σχήµα κυλίνδρου: ο υπάλληλος έβαλε τα - στα 
ράφια · 4. (παλαιότ.-λαϊκ.) η µπάλα τού καννονιού 5. (συνεκδ.) το 
καννόνι: «βάλτε φωτιά στα -, κάψτε τα Γιάννενα» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. top «σφαίρα»]. 

-τόπι λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών µε τη σηµ. 
«χωράφι, αγρός, τόπος»: βοσκο-τόπι, λασπο-τόπι, βαλτο-τόπι. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (-τόπιον), υποκ. 
τού αρχ. τόπος]. 

τοπικισµός (ο) [1877] η υπερβολική προσήλωση (κάποιου) στα συµ-
φέροντα τού τόπου καταγωγής του, τής ιδιαίτερης πατρίδας του ή 
τού τόπου όπου διαµένει, αδιαφορώντας για το ευρύτερο (εθνικό ή 
κοινωνικό) συµφέρον. — τοπικιοτής (ο) [1892], τοπικίστρια (η), Tom-
κιστικός, -ή, -ό [1894], τοπικιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. localism]. 

τοπικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένη γε-
ωγραφική περιοχή (κατ' αντιδιαστολή συνήθ. προς το σύνολο τής επι-
κράτειας ή έναν µεγάλης έκτασης γεωγραφικό χώρο): ~ άρχοντας | 
προβλήµατα | εκλογές | αρµοδιότητα | (κοµµατική) οργάνωση | σύλ-
λογος || ~ κλίµα | παράδοση | πόλεµος | πανηγύρι | έθιµα || ΓΛΩΣΣ. ~ 
επίρρηµα (επίρρηµα που δηλώνει τόπο) (β) τοπική κοινωνία δήµος ή 
κοινότητα, κατ' αντιδιαστολή προς ευρύτερη περιφέρεια (γ) τοπική 
συγκοινωνία συγκοινωνιακό δίκτυο, συνήθ. λεωφορειακό, που εξυ-
πηρετεί τους κατοίκους συγκεκριµένης περιοχής µέσα στα όρια της 
(κατ' αντιδιαστολή προς τους λεωφορειακούς άξονες, που εξυπηρε-
τούν κατοίκους διαφορετικών περιοχών) (δ) τοπική αυτοδιοίκηση δη-
µοκρατικός αποκεντρωτικός θεσµός διαχείρισης των τοπικών υποθέ-
σεων οι δήµοι και οι κοινότητες· βλ. κ. λ. αυτοδιοίκηση (ε) ΜΕΤΕΩΡ. 
τοπικός άνεµος άνεµος µικρής εντάσεως, που επηρεάζεται από τη 
διαµόρφωση τού χώρου και τις συνθήκες τής περιοχής και όχι από 
τη γενικότερη κυκλοφορία στην ατµόσφαιρα 2. αυτός που σχετίζεται 
µε ένα ορισµένο τµήµα από ένα σύνολο: καταπολέµηση τού ~ πάχους 
|| - θεραπεία. — τοπικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. 

τοπίο (το) 1. υπαίθριος συνήθ. φυσικός χώρος (ως προς τα ιδιαίτερα 
εκείνα χαρακτηριστικά του, που τον καθιστούν αντικείµενο αισθητι-
κής απόλαυσης από τον άνθρωπο): ορεινό | νησιωτικό | µαγευτικό | 
υπέροχο | µοναδικό | εξαίσιο ~ || θαυµάζω | ατενίζω το ~ 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
η ζωγραφική παράσταση τέτοιου χ(ορου, πολλές φορές πλαισιωµένου 
και από πρόσωπα: ο πίνακας απεικονίζει ένα ορεινό - 3. (γενικότ.) η 
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κατάσταση πραγµάτων, το σκηνικό: ακόµη δεν φαίνεται να έχει ξε-
καθαρίσει το πολιτικό - τής χώρας || «µια σειρά βιοµηχανικών συγ-
χωνεύσεων και εξαγορών µεταµορφώνει κάθε µέρα το ~ των Μ.Μ.Ε.» 
(εφηµ.) || θολό το ~ στη χρηµατιστηριακή αγορά. [ETYM. < µεσν. 
τοπίον < µτγν. τόπιον (µε καταβιβασµό τού τόνου), υποκ. τού αρχ. 
τόπος]. 

τοπιογραφία (η) [1863] {τοπιογραφιών} ζωγραφικός πίνακας που 
απεικονίζει τοπίο. — τοπογραφικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 

τοπίογραφος (ο/η) [1829] ζωγράφος που φιλοτεχνεί τοπιογραφίες. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. paysagiste]. 

το πλανάσθαι ανθρώπινον → ανθρώπινος 
τόπλες επίρρ. 1. (για γυναίκα) χωρίς να καλύπτεται µε ρούχο το στή-

θος: στην παραλία πολλές γυναίκες κυκλοφορούν ~ 2. (ως επίθ. για 
ρούχο) αυτός που αφήνει το πάνω µέρος τού γυναικείου σώµατος, ιδ. 
το στήθος, ακάλυπτο: φοράει µαγιό ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. topless]. 

τοπ-µόντελ (το) {άκλ.} γυναίκα ή άνδρας που βρίσκεται στην κορυφή 
των µοντέλων τα οποία µετέχουν σε επιδείξεις µόδας, υψηλής ρα-
πτικής στον διεθνή χώρο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. top-model]. 

τοπογραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η εφαρµοσµένη επιστήµη µέ-
σω τής οποίας διενεργούνται ακριβείς µετρήσεις γήινων επιφανειών 
και απεικονίζονται γραφικά σε χάρτη 2. (συνεκδ.) η ακριβής και λε-
πτοµερής περιγραφή τόπου ή περιοχής (µε τα βουνά, τις κοιλάδες 
κ.λπ.)' επίσης η ίδια η διαµόρφωση ενός τόπου: η ~ µιας περιοχής. 

τοπογραφικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τοπο-
γραφία: ~ µελέτη | σχεδιάγραµµα | χάρτης | υπηρεσία 2. τοπογραφικό 
(το) το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. — τοπογραφικ-ά | -ώς [1848] 
επίρρ. 

τοπογράφος (ο/η) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικός που ασχολείται µε τοπογρα-
φικές εργασίες (σύνταξη τοπογραφικών χαρτών, χάραξη τεχνικών έρ-
γων κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. topographe]. 

τοπογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {τοπογραφείς... | τοπογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) χαρτογραφώ µια περιοχή συντάσσοντας τον τοπο-
γραφικό της χάρτη. 

τοποθεσία (η) [µτγν.] {τοποθεσιών} 1. το µέρος, η θέση σε τόπο, την 
οποία καταλαµβάνει ένα σπίτι, ένας οικισµός κ.λπ. και η ίδια η πε-
ριοχή γενικότερα: χωριό χτισµένο σε ωραία | πεδινή | ορεινή ~ 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. συλλογή από ιστοσελίδες τού Παγκόσµιου Ιστού: επισκέ-
φθηκα µια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ~ σχετικά µε τον γαλλικό κι-
νηµατογράφο. [ΕΤΥΜ. Στην πληροφορική η λ. αποδίδει το αγγλ. web-
site]. 

τοποθέτηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) (για 
πράγµατα) το να τοποθετεί κανείς (κάτι/κάπου): η ~ των πιατικών 
στα ράφια (β) η ένταξη στον χώρο και τον χρόνο: η ~ αυτού τού ποι-
ητή στην εποχή του || η ~ τής δράσης στη χώρα των φαραώ αποτελεί 
εύρηµα τού σκηνοθέτη 2. (για πρόσ.) ο καθορισµός τής θέσης στην 
οποία πρόκειται να υπηρετήσει ένας υπάλληλος (διορισµός, µετάθε-
ση, προαγωγή): η ~ καθηγητών σε οργανικές θέσεις σχολείων || η ~ 
κάποιου ως προέδρου ενός οργανισµού 3. (για χρήµατα/κεφάλαια) η 
επένδυση σε τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα κ.λπ.: βραχυπρόθεσµη ~ 
κεφαλαίου || ~ αποταµιεύσεων · 4. η άποψη, η γνώµη για ένα θέµα | 
ζήτηµα: οι ~ των συνέδρων στο σχετικό ζήτηµα ήταν ποικίλες || πολι-
τική ~ || δεξιά | αριστερή ~. 

τοποθετώ ρ. µετβ. {τοποθετείς... | τοποθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. (για πράγµατα) βάζω (κάτι) σε συγκεκριµένη θέση (συνήθ. µε 
προσοχή): ~ τα βιβλία στη βιβλιοθήκη | τα πιάτα στην πιατοθήκη || ~ 
τα ρούχα µε προσοχή στη βαλίτσα 2. (µτφ.) βάζω (κάποιον/κάτι) σε 
συγκεκριµένη θέση (κοινωνική, πολιτική, ηθική, καλλιτεχνική κ.λπ.) 
µέσα σε σύνολο, τον κατατάσσω (κάπου): τον τοποθετούν στον χώρο 
τού υπερρεαλισµού || -Πού τον τοποθετείς σύµφωνα µε όσα λέει; -Τον 
~ στην Αριστερά 3. (µτφ.-ειδικότ.) προσδιορίζω σε χώρο και χρόνο, 
εντοπίζω: πότε και πού τοποθετείτε τις απαρχές τού σύγχρονου 
ευρωπαϊκού πολιτισµού; || ο ερευνητής τοποθετεί το έργο τού καλλι-
τέχνη στο ιστορικό του πλαίσιο || ο συγγραφέας τοποθετεί τους ήρωες 
του στη µετεµφυλιακή Ελλάδα 4. βάζω σε µια θέση, σε σειρά (ιε-
ραρχία, κλίµακα κ.λπ.): τον τοποθέτησαν στη δεύτερη κατηγορία || 
τοποθέτησαν την οµάδα σε όµιλο ισχυρών αντιπάλων 5. (για σκέψη, 
ιδέα, άποψη) στηρίζω (κάπου), θέτω: τοποθέτησε το θέµα σε εσφαλ-
µένη βάση || δεν το τοποθετείς σωστά το θέµα 6. ορίζω (µε διορισµό, 
προαγωγή, µετάθεση) κάποιον σε εργασιακή, πολιτική, διοικητική θέ-
ση: ο πρωθυπουργός τοποθέτησε δικούς του ανθρώπους στις θέσεις-
κλειδιά τού κρατικού µηχανισµού || τοποθετήθηκε µορφωτικός ακό-
λουθος τής πρεσβείας 7. (για κεφάλαια) επενδύω: ~ χρήµατα στην 
τράπεζα- (µεσοπαθ. τοποθετούµαι) 8. παίρνω θέση στον χώρο: τοπο-
θετήθηκε στο κατάλληλο σηµείο, για να δει από κοντά τον πρόεδρο || 
ο παίκτης είχε τοποθετηθεί στο σωστό σηµείο για γκολ 9. (µτφ.) παίρνω 
θέση για ένα ζήτηµα, εκφράζω συγκεκριµένη άποψη: αφού τοπο-
θετήθηκαν όλοι οι σύνεδροι, άρχισε η ψηφοφορία 10. (µτφ.) κινούµαι 
µέσα στα όρια ενός χώρου (ιδεολογικού, πολιτικού, καλλιτεχνικού 
κ.λπ.), φέρω τα χαρακτηριστικά του: η σκέψη του τοποθετείται στο 
ρεύµα τού ροµαντισµού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοποθετώ (-έω), αρχική σηµ. «περιγράφω», < τόπος + -
θετώ < -θέτης < τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

τοπολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΑΘ. η επιστήµη που µελετά τη σχέση 
τού χώρου (τοπολογικός χώρος) και ιδ. των στοιχείων των αντικειµέ-
νων τα οποία µένουν αναλλοίωτα, ακόµη και όταν τα σχήµατα πα-
ραµορφώνονται, τεντώνονται, σχίζονται κ.λπ. µε τη µαθηµατική ανά-
λυση. — τοπολογικός, -ή, -ό [1788], τοπολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. topologie]. 
τοποµετρία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής τοπογραφίας, που έχει ως 

αντικείµενο τις απεικονίσεις και τις µετρήσεις των θέσεων διαφόρων 
σηµείων τού εδάφους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
topométrie]. 

τόπος (ο) 1. τοποθεσία, µέρος, περιοχή· ΦΡ. (λόγ.) (α) κατά τόπους 
κατά περιοχές, τοπικά: ~ θα σηµειωθούν βροχοπτώσεις (β) κρανίου 
τόπος ο Γολγοθάς (βλ.λ.) (γ) Άγιοι Τόποι τα µέρη στα οποία έζησε και 
δίδαξε ο Χριστός (δ) (λόγ.) επί τόπου µε παρουσία (κάποιου) σε αυτό 
τον ίδιο τον τόπο που τον ενδιαφέρει: ο νοµάρχης θα µεταβεί ~, για να 
επιβλέψει το έργο (ε) (µτφ.) µένω στον τόπο πεθαίνω ακαριαία: τον 
χτύπησε σφαίρα και έµεινε στον τόπο (στ) αφήνω (κάποιον) στον 
τόπο σκοτώνω (κάποιον) ακαριαία: τον χτύπησε µε δύναµη και τον 
άφησε στον τόπο (ζ) κοινός τόπος η κοινοτοπία (βλ.λ.): η ανάγκη πε-
ριορισµού των ελλειµµάτων αποτελεί κοινό τόπο πλέον (η) άλλοι τό-
ποι, άλλοι άνθρωποι τα ανθρώπινα ήθη και έθιµα ποικίλλουν από 
τόπο σε τόπο (θ) από τόπο σε τόπο σε διάφορες περιοχές: η λαϊκή 
µας µουσική διαφέρει ~ (ι) τόπος αναπαύσεως το νεκροταφείο 2. το 
µέρος από το οποίο κατάγεται ή στο οποίο διαµένει (κάποιος) (χωριό, 
πόλη ή χώρα), η πατρίδα: νοσταλγώ τον ~ µου || ο ~ µας είναι ξεχα-
σµένος από το κράτος ΦΡ. (α) (παροιµ.) παπούτσι από τον τόπο σου 
κι ας είν' και µπαλωµένο βλ. λ. παπούτσι 3. ο χώρος που καταλαµβά-
νει ένα αντικείµενο, η θέση στην οποία βρίσκεται: κάθε πράγµα βρι-
σκόταν στον ~ του- ΦΡ. (α) πιάνω τόπο βλ. λ. πιάνω (β) (µτφ.) δίνω τό-
πο στην οργή συγκρατώ τον θυµό µου, παύω να είµαι οργισµένος: 
δώσε τόπο στην οργή πια- αφού βλέπεις ότι έχει µετανιώσει! (γ) κάνω 
τόπο (σε κάποιον) αφήνω ελεύθερο χώρο: κάνε τόπο να περάσουµε! 
(δ) τόπο στα νιάτα! (ως σύνθηµα) για την ανάγκη ανανέωσης ενός 
χώρου (εργασιακού, πολιτικού κ.ά.) σε έµψυχο υλικό µε προώθηση 
νεότερων στελεχών: είναι καιρός να αποσυρθεί η παλαιά φρουρά από 
την ηγεσία τής παράταξης- ~! 4. (µτφ.) θέση στο ∆ιαδίκτυο: στον 
διαδικτυακό µας ~ υπάρχουν ιστοσελίδες για όλα τα αθλήµατα • 5. 
ΜΑΘ. γεωµετρικός τόπος το σύνολο σηµείων που έχουν ορισµένη 
κοινή ιδιότητα και συνήθ. ανήκουν σε µια ευθεία, γραµµή ή επι-
φάνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Εντελώς υποθετικές mt ανεπιβεβαίωτες θε-
ωρούνται οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε λιθ. tenkù «εκτείνω, εξα-
πλώνοµαι», µε αρχ. αγγλ. pafian «συναινώ, παρέχω, επιτρέπω» και µε 

αρχ. σλαβ. tepo «χτυπώ», οι οποίες προϋποθέτουν δυσερµήνευτη µε-
ταβολές]. 

-τόπος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. τό-
πο ή περιοχή γεµάτη από κάτι: θαµνό-τοπος, ψαρό-τοπος 2. τόπο που 
προορίζεται για κάτι: βοσκό-τοπος, κυνηγό-τοπος, βιό-τοπος 3. τόπο 
που έχει συγκεκριµένη ιδιότητα: ξερό-τοπος, αγριό-τοπος. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
τόπος και εµφανίζεται τόσο σε κληρονοµηθέντα σύνθετα (λ.χ. αρχ. 
ä-τοπος, εκ-τοπος, µτγν. ίδιό-τοπος) όσο και σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους (λ.χ. αγγλ. bio-tope), από όπου επεκτάθηκε σε γενικότερη 
χρήση (λ.χ. δασό-τοπος, ερηµό-τόπος)]. 

τοποτηρητής (ο) 1. πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να αντικαθι-
στά (κάποιον), όταν απουσιάζει (λ.χ. ο κληρικός που αναπληρώνει 
τον επίσκοπο χηρεύουσας επισκοπής) 2. (µτφ.) το πρόσωπο που το-
ποθετεί κάποιος κάπου, για να επιτηρεί, να εποπτεύει Kat va του 
αναφέρει τι γίνεται: «ο υπουργός Εξωτερικών δεν είδε µε καλό µάτι 
την τοποθέτηση τοποτηρητή τού πρωθυπουργού δίπλα του» (εφηµ.). 
— τοποτηρητεία (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < τοποτηρώ (-έω) < τόπος + 
τηρώ]. 

τοποχρονολογία (η) [1892] {τοποχρονολογιών} (στη βιβλιογραφία) 
ο τόπος, η χρονολογία και ο εκδοτικός οίκος ενός δηµοσιεύµατος. 

τοπωνυµία (η) [1874] {τοπωνυµιών} η ονοµασία τόπου ή γεωγραφι-
κού χώρου ΣΥΝ. τοπωνύµιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toponymie]. 

τοπωνυµικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις τοπωνυ-
µίες: ~ έρευνες | κατάλογοι 2. τοπωνυµικό (το) το σύνολο των τοπω-
νυµίων χώρας ή περιοχής: ~ τής Ηλείας. 

τοπωνύµιο (το) {τοπωνυµί-ου | -ων} ονοµασία τόπου (χωριού, κωµό-
πολης, πόλης, δρόµου, βουνού, ποταµού κ.λπ.) ΣΥΝ. τοπωνυµία. 
[ΕΤΥΜ < τόπος + -ωνύµιο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συν-
θέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. toponyme]. 

κλίση τοπωνυµίων. Τα ξένα τοπωνύµια, τα οποία λήγουν ή σχη-
µατίζονται µε καταλήξεις τού κλιτικού συστήµατος τής Ελληνι-
κής (-α, -η, -ο κ.λπ.), κλίνονται κανονικά όπως τα αντίστοιχα ονό-
µατα τής Ελληνικής: η Νικαράγουα - τής Νικαράγουας, η Κένυα - 
τής Κένυας, όπως και η Σερβία - τής Σερβίας, η Ρωσία - τής Ρω-
σίας κ.λπ. Οµοίως θα κλίνουµε η Σκόδρα - τής Σκόδρας, η Λίµα -
τής Λίµας, η Ριβιέρα - τής Ριβιέρας, η Κωνστάντζα - τής Κων-
στάντζας, η Οττάβα - τής Οττάβας, η Βενεζουέλα - τής Βενεζουέ-
λας κ.ο.κ. Επίσης θα κλίνουµε και τα ουδέτερα σε -ο: το Τολέδο -
τού Τολέδου, το Τορίνο - τού ΤΌρίνου, το Οντάριο - τον Ονταρίου, 
το Όσλο - τού Όσλου, όµοια όπως λέµε το Βερολίνο - τού Βερολί-
νου, το Μιλάνο - τού Μιλάνου, το Λονδίνο - τού Λονδίνου κ.τ.ό. Το 
ίδιο ισχύει για τα ξένα τοπωνύµια σε -η: η Κορνουάλλη - τής Κορ-
νουάλλης, η Καµπότζη - τής Καµπότζης, η Βρετάνη - τής Βρετά-
νης, η Ζανζιβάρη - τής Ζανζιβάρης κ.ο.κ., όπως και η Βόννη - τής 
Βόννης, η Βιένη - τής Βιένης, η Βοµβάη - τής Βοµβάης, η Ζυρίχη -
τής Ζυρίχης κ.λπ. 

τορ (το) (άκλ.) µονάδα πίεσης ίση µε την πίεση που προκαλεί στη 
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βάση της στήλη υδραργύρου ύψους ενός χιλιοστοµέτρου- αντιστοιχεί 
στο 1/760 τής πρότυπης ατµοσφαιρικής πίεσης. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. όρ. torr, από το όν. τού Ιταλού φυσικοµαθηµατικού Ε. 

Torricelli (1608-47), ο οποίος µελέτησε την επίδραση τής ατµοσφαιρι-
κής πίεσης]. Τορά (η) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. 1. η Πεντάτευχος 2. (κατ' 
επέκτ.) το σύνολο τής ιουδαϊκής θρησκευτικής λογοτεχνίας, 
περιλαµβανοµένης τής Παλαιάς ∆ιαθήκης, τού Ταλµούδ κ.λπ. 3. 
ειλητάριο από περγαµηνή, πάνω στην οποία είναι γραµµένο το 
κείµενο τής Πεντατεύχου· χρησιµοποιείται για τις λατρευτικές 
ανάγκες στις εβραϊκές συναγωγές. [ΕΤΥΜ. < εβρ. törah «διδασκαλία, 
νόµος» < hora «διδάσκω»]. -τορας παραγωγικό επίθηµα αρσενικών 
ουσιαστικών που δηλώνουν ιδιότητα ή επάγγελµα: αυτοκρά-τορας, 
εισπράκ-τορας, διδάκ-τορας, µαγαζά-τορας, συµβουλά-τορας, 
παντοκρά-τορας, κοσµοκρά-τορας, εστιά-τορας. 

[ETYM. < αρχ. παραγ. επίθηµα -τωρ, -τορος (λ.χ. κτή-τωρ, αυτοκρά-
τωρ, ήγή-τωρ), εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. επιθήµατος 
*-te/or (πβ. πα-τήρ, σω-τήρ - γεν. γεννή-τορ-ος, κλητ. µή-τερ)]. 

τορβάς (ο) → ντορβάς 
τορέρο (ο) {άκλ.} ο ταυροµάχος (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < 

ισπ. torero < toro «ταύρος» < λατ. taurus]. 
τόρευµα (το) [µτγν.] {τορεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) έργο 
σµιλευτό ή σκαλισµένο ΣΥΝ. ανάγλυφο, σκαλιστό. 

τορεύς (ο) {τορ-έως | -είς, -έων} (αρχαιοπρ.) αυτός που κατεργάζεται 
µέταλλα ή σκληρά υλικά, δηµιουργώντας ανά·γλυφα έργα (µικροτε-
χνίας κ.λπ.), κοµψοτεχνήµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τορευω (βλ.λ.)]. 

τορευω ρ. µετβ. {τόρευ-σα | -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) κατεργάζοµαι 
(λ.χ. µε σµίλη) µέταλλο ή άλλο σκληρό υλικό, δηµιουργώντας ανά-
γλυφα ή έκτυπα σχήµατα, έργα µικροτεχνίας κ.λπ. — τορευτής (ο) 
[µτγν.], τορευτικός, -ή, -ό [µτγν.], τορευτός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. τορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (< *τέρ-
7'ω, βλ. κ. τερη-δών, τέρ-µα), + επίθηµα -εύω, µάλλον αναλογικά προς 
το χαλκεύω]. 

Τορίνο (το) πόλη τής Β∆. Ιταλίας στις όχθες τού Πάδου. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. Torino, που οφείλει την ονοµασία στον ρωµαϊκό οικισµό 
Augusta Taurinörum, τον οποίο είχαν ιδρύσει οι Taurini, µια λι-
γουριανή φυλή. Το εθνωνύµιο Taurini είναι κελτ. αρχής και ανάγεται 
πιθ. στις κελτ. λ. tauro «βουνό» ή tur «νερό», ενώ υπάρχει και η άπο-
ψη ότι προέρχεται από το λατ. taurus (< αρχ. ταύρος)]. 

τορµος (ο) (λόγ.) 1. προεξοχή εξαρτήµατος, η οποία εφαρµόζει σε 
εγκοπή άλλου εξαρτήµατος, ώστε να τα ενώνει και να συγκρατεί 
επιβραδύνοντας την κίνηση τού ενός 2. ΣΤΡΑΤ. η οπή στην οποία 
εφαρµόζει το µεταλλικό σύστηµα τού πολυβόλου. — (υποκ.) τορµί-
σκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., που χρησιµοποιείται µε τις βασικές σηµ. «οπή, 
κοιλότητα» και «τένοντας, άξονας», καθώς και µε πολλές άλλες εξει-
δικευµένες σηµασίες. Η σηµ. «οπή, κοιλότητα» θα επέτρεπε τη σύν-
δεση µε την οικογ. τού ρ. τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (βλ. κ. τορευω), 
αλλά οι σηµ. «τένοντας, άξονας» έχουν οδηγήσει ορισµένους µελε-
τητές στη σύνδεση µε γερµ. λ. για το «έντερο», πβ. αρχ. σκανδ. barmr, 
γερµ. Darm ή και µε χεττ. tarma- «καρφί, αστράγαλος»]. 

τορναδόρος (ο) ο τεχνίτης, σε ξυλουργείο ή σιδηρουργείο, που κα-
τεργάζεται µε τόρνο (βλ.λ.) ξύλινα ή µεταλλικά αντικείµενα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < βεν. tornidor < µτγν. λατ. tornator < λατ. tornus < αρχ. 
τόρνος (βλ.λ.)]. 

τορνάρισµα (το) {τορναρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η κατεργασία αντι-
κειµένου (ξύλινου, µεταλλικού κ.ά.) µε τόρνο ΣΥΝ. τόρνευµα, τόρνευ-
ση. 

τορνάρω ρ. → τορνεύω 
τόρνεµα (το) {τορνέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τόρνευση 2. (συνεκδ.) 

το αντικείµενο που έχει δουλευτεί µε τόρνο. Επίσης τόρνευµα [αρχ.]. 
τορνευτήριο (το) {τορνευτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο στο οποίο ο 

τορναδόρος κατεργάζεται αντικείµενα από ποικίλα υλικά µε τόρνο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τορνευτήριον < αρχ. τορνεύω + παραγ. επίθηµα -τή-
ριον, πβ. κ. οίκη-τήριον, µαιευ-τήριον]. 

τορνευτής (ο) [µτγν.] ο τορναδόρος. 
τορνευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τορνευτή: ~ 

εργαλεία 2. τορνευτική (η) η τέχνη τού τορνευτή. 
τορνευτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που τον έχει κατεργαστεί τεχνίτης 

µε τόρνο 2. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα 
και συµµετρία αναλογιών: οι ~ καµπύλες τού σώµατος ΣΥΝ. καλλί-
γραµµος (β) περίτεχνα επεξεργασµένος: ~ λόγος. 

τορνεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {τόρν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. κατεργάζο-
µαι, επεξεργάζοµαι (κάτι) µε τόρνο: ~ το µέταλλο | το ξύλο 2. (µτφ. 
για λόγο) δουλεύω περίτεχνα. Επίσης τορνάρω. — τόρνευση (η) 
[µτγν.]. 

τόρνος (ο) µηχάνηµα πολλαπλής χρήσεως, τόσο στη βιοτεχνία όσο 
και τη βιοµηχανία, εφοδιασµένο µε κοπτικό εργαλείο, µε το οποίο 
µπορούµε να αφαιρέσουµε τµήµα τής µάζας µετάλλου ή ξύλου, ωσό-
του αυτό αποκτήσει την επιθυµητή µορφή, το οποίο χρησιµοποιούν 
συνήθ. οι ξυλουργοί για την κατεργασία διαφόρων αντικειµένων, 
προκειµένου να τους δώσουν καµπύλο ή κυλινδρικό σχήµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ., τεχν. όρ. (µε παραγ. επίθηµα -νος, πβ. κ. κύκ-νος), < θ. τορ-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (βλ. κ. τορευω)]. 

Τορόντο (το) πόλη και λιµάνι τού ΝΑ. Καναδά. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
Toronto, που έλαβε την ονοµασία του από το ινδιάν. χωριό 
Tarantou, το οποίο ίσως ανάγεται στην ιροκέζικη λ. Toron-to-hen 
«δάσος µέσα στο νερό» ή στη λ. deondo «τόπος συνάντησης» 
(γλώσσα Χούρον)]. 

τορπίλα (η) → τορπίλη 
τορπιλάκατος (η) [1892] {τορπιλακάτ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ελαφρό 

ταχύπλοο πολεµικό πλοίο, εξοπλισµένο µε τορπίλες, αντιαεροπορικά 
πυροβόλα µικρού διαµετρήµατος και πυροβόλα. 

τορπίλη (η) [1879] {τορπιλών} 1. υποβρύχιο βλήµα µακρόστενου, κυ-
λινδρικού σχήµατος, το οποίο διαθέτει σύστηµα προωθήσεως και κα-
τευθύνσεως, µπορεί να µεταφέρει εκρηκτική γόµωση (µέχρι πεντα-
κοσίων κιλών) σε µεγάλη απόσταση και να βρίσκει µε ακρίβεια τον 
στόχο του· εκτοξεύεται από αεροπλάνο, πλοίο ή υποβρύχιο και µπο-
ρεί να προκαλέσει την καταστροφή µέχρι και βαριά θωρακισµένου 
πλοίου: εκτοξεύω | ρίχνω ~ εναντίον εχθρικού καταδροµικού || η ~ δεν 
εξερράγη | αστόχησε || πετυχαίνω µε ~ έναν στόχο || τηλεκατευθυνό-
µενη ~ || ~ µε σύστηµα αυτόµατης αναζήτησης τού στόχου 2. (µτφ.) 
κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό να πλήξει κάποιον, πυροδοτεί αντι-
δράσεις και έχει καταστροφικά αποτελέσµατα: νέα - εναντίον τού 
προέδρου από οµάδα βουλευτών τής εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης. 
Επίσης (λαϊκ.) τορπίλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νάρκη. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. torpille < προβηγκ. torpio < λατ. torpedo, -
inis «νάρκη» < p. torpere «ναρκώνω»]. 

τορπιλητής (ο) [1890] ΝΑΥΤ. υπαξιωµατικός ή ναύτης τού Πολεµικού 
Ναυτικού, επιφορτισµένος µε τον χειρισµό των τορπιλών κατά την 
εκτόξευση τους. 

τορπιλίζω ρ. µετβ. [1896] {τορπίλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ανατινάζω 
(εχθρικό στόχο) εκτοξεύοντας τορπίλη: οι Ιταλοί τορπίλισαν την 
«Έλλη» 2. (µτφ.) υπονοµεύω µια διαδικασία (συνήθ. επίσηµη), εµπο-
δίζω µε δόλιο ή παρασκηνιακό τρόπο την επιτυχή έκβαση της: οι µε-
γάλες δυνάµεις τορπίλισαν τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δύο 
χωρών || η ειρήνη στην περιοχή τορπιλίστηκε από την τροµοκρατική 
ενέργεια ΣΥΝ. ανατρέπω, σαµποτάρω, υπονοµεύω. — τορπιλισµός 
(ο). 

τορπιλικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις τορπίλες: ~ 
µηχανισµός 2. τορπιλικό (το) το τορπιλοβόλο (βλ.λ.). 

τορπιλοβλητικος, -ή, -ό [1895] αυτός που χρησιµοποιείται στη ρίψη 
τορπιλών: ~ σωλήνας. [ΕΤΥΜ < τορπίλη + βλητικός < βάλλω (πβ. κ. 
βλήµα)]. 

τορπιλοβόλο (το) [1888] ΣΤΡΑΤ. µικρό ταχύπλοο πολεµικό σκάφος, το 
οποίο είναι εξοπλισµένο κυρ. µε τορπίλες. 
[ΕΤΥΜ. < τορπίλη + -βόλο < βάλλω (πβ. κ. πυρο-βόλο), απόδ. τού γαλλ. 
torpilleur]. 

τορπιλοειδής, -ής, -ές [1892] {τορπιλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα τορπίλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τορπιλοπλάνο (το) ΣΤΡΑΤ. µαχητικό αεροσκάφος που εκτοξεύει τορ-
πίλες εναντίον εχθρικών θαλάσσιων στόχων από χαµηλό ύψος. 
[ETYM. Νόθο συνθ., < τορπίλη + -πλάνο < πλανώµαι (βλ. λ. αερο-πλά-
νο), απόδ. τού αγγλ. torpedo plane]. 

τορπιλοσωλήνας (ο) ο σωλήνας εκτοξεύσεως τορπιλών. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. torpedo tube]. 

τορπιλοφόρο (το) [1889] ΣΤΡΑΤ. βοηθητικό πολεµικό σκάφος που χρη-
σιµοποιείται για τον ανεφοδιασµό των τορπιλοβόλων µε τορπίλες. 
[ΕΤΎΜ. < τορπίλη + -φόρος < φέρω]. 

τος, τη, το (αδύνατος τύπος τής προσωπικής αντων. τρίτου προσ.) αυ-
τός (βλ.λ.): Να τος! Εδώ είναι! || πού V τος; (πού είναι αυτός;) || να το 
το δαχτυλίδι. 
[ΕΤΥΜ Από την αιτ. τον, την, το τού άρθρου ο, η, το κατ' αναλογίαν 
προς την αντων. αυτόν, αυτήν, αυτό και την ονοµαστική αυτός, -ή, -
ό]. 

-τός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει ότι κάποιος | 
κάτι: 1. µπορεί να πάθει ή να κάνει (κάτι): σπασ-τός, κουρδισ-τός, βι-
δω-τός, διαβα-τός 2. αξίζει για (κάτι): αγαπη-τός, επιθυµη-τός 3. γί-
νεται µε ορισµένο τρόπο: συλλαβισ-τός 4. έχει ορισµένη ιδιότητα ή 
χαρακτηριστικό: πλεχ-τός, χτυπη-τός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. α- | αν- στερητικό. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
κυρ. σε ρηµατικά επίθετα (λ.χ. στρεπ-τός, έρασ-τός, στρω-τός κ.ά.) 
και προέρχεται από το I.E. επίθηµα *-(e)to-]. 

τοσάκις επίρρ. (λόγ.-σπάν.) τόσες φορές: έχει αναφερθεί ~ σε αυτό το 
θέµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < τόσος + επιρρ. επίθηµα -άκις, πβ. κ. πολλ-άκις]. 

Τοσκάνη (η) περιοχή τής Κ. Ιταλίας. — Τοσκανός (ο), Τοσκάνη (η), 
τοσκανικός, -ή, -ό. 
[ETYM. < ιταλ. Toscana < λατ. Tusci | Tuscani, ετρουσκ. φύλο που εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή περί το 1000 π.Χ., αγν. ετύµου]. 

Τόσκος (ο) {-ες κ. -ηδες} ο Αλβανός τής Τοσκαρίας (περιοχή στην Κ. 
και Α. Αλβανία, νοτίως τού ποταµού Σκούµπι). [ΕΤΥΜ < αλβ. Tosk, 
αγν. ετύµου]. 

τόσο επίρρ. 1. για τη δήλωση ορισµένου µεγέθους, ποσότητας, όγκου 
κ.λπ.: είναι ~ µεγάλος || πήρε ένα ραβδί, - µακρύ || ό,τι και να του πεις, 
αυτός ~ καταλαβαίνει 2. (α) για έµφαση στο µέγεθος, στην ποσότητα 
κ.λπ.: σε ~ µικρό σπίτι µένετε; || ~ πολύ σε πείραξε αυτό που είπα; || ~ 
µεγάλο αυτοκίνητο, πού το παρκάρεις; || ~ µεγάλη ανοησία δεν έχω 
ξανακούσει! || πώς και ήρθες ~ νωρίς; ΦΡ. τόσο µα τόσο (+επίθ.) για 
ιδιότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό, που προκαλεί εντύπωση: είναι ~ 
ηλίθιος! (β) µε δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση µε το ώστε 
| που: είναι - αγενής, που δεν λέει ούτε καληµέρα || είναι - έξυπνος, 
ώστε του αρκεί να διαβάσει το µάθηµα µια φορά για να το µάθει 3. 
(για σύγκριση) (α) στην αρχή προτάσεων ως απόδοση σε προτάσεις 
µε το όσο. όσο πιο πολύ αρνείσαι ~ πιο πολύ θα σε πιέζει || όσο 
λιγότερο του µιλάς - το καλύτερο για όλους µας (β) (ειδικότ.) για να 
δηλώσουµε ότι κάτι έχει µια ιδιότητα στον ίδιο βαθµό µε κάτι άλλο: 
είναι ~ ικανός όσο και ο πατέρας του || δεν θεωρείται ~ αξιόπιστος όσο 
ο Χάρης· ΦΡ. άλλο τόσο (i) στον ίδιο βαθµό: όσο καλός ei- 
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ναι ο ένας, ~ είναι κι ο άλλος (ϋ) δύο φορές η ίδια ποσότητα: στα κι-
λά είναι όσο εσύ κι ~ 4. (µετά από αριθµό) περίπου, όσο δηλώνει ο 
αριθµός και κάτι παραπάνω (κυρ. όταν δεν ξέρουµε, δεν θυµούµαστε 
ή δεν θέλουµε να προσδιορίσουµε ακριβώς κάτι): είναι σαράντα -
χρονών || η ώρα έχει πάει δύο και ~· ΦΡ. (αρνητ.) και τόσο για µε-
τριασµό αυτού που έχει ήδη λεχθεί: δεν είναι ~ άσχηµος! || δεν µιλάω 
~ πολύ, για να µου λέτε ότι φλυαρώ! 5. λίγο: δεν θα µου δώσει από το 
γλυκό ούτε ~; 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τόσον, ουδ. τού επιθ. τόσος (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται 
επιρρηµατικώς ήδη στον Όµηρο]. 

τοσοδούλης, -α, -ι (εκφραστ.) τόσο µικρός, πάρα πολύ µικρός: είναι 
ένας ~ ανθρωπάκος || ένα ~ σκυλάκι σε φόβισε; ΣΥΝ. τόσος δα. — το-
σοδούλικος κ. τοσοδούτσικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τόσος δα + υποκ. 
επίθηµα -ούλης, πβ. κ. µικρ-ούλης]. 

τόσος, -η, -ο αντων. δεικτική 1. ο ίδιος ή τέτοιος ως προς το µέγεθος, 
την ποσότητα, την ένταση ή τη διάρκεια 2. (ειδικότ.) αυτός που είναι 
τού ίδιου περίπου µεγέθους µε αυτό που δείχνω" ΦΡ. (α) τόσος µό-
νο(ν) σε τέτοιον βαθµό λίγος ή µικρός: τόση µόνο µπίρα µού αρκεί (β) 
τόσοι και τόσοι πάρα πολλοί, αναρίθµητοι: τόσοι και τόσοι (άνθρω-
ποι) ζήτησαν τη βοήθεια του || έχει βαφτίσει τόσα και τόσα παιδιά (γ) 
άλλος τόσος διπλάσιος: από το πολύ φαγητό έγινε ~ (δ) τόσα ξέρεις, 
τόσα λες! δεν ξέρεις τι σου γίνεται· έχεις άγνοια και δεν µπορείς να 
καταλάβεις (ε) (κάνω) το τόσο τόσο (συχνά συνοδεύεται από ανάλογη 
χειρονοµία) µεγαλοποιώ τα πράγµατα: συχνά οι εφηµερίδες κάνουν ~ 
3. µέχρι τέτοιου σηµείου µεγάλος ή πολύς: είχα τόση ανάγκη να 
ξαναβρεθούµε! 4. πάρα πολύς: µε τόσα που µου είπες, µε ανησύχησες || 
~ κόσµος, πού βρέθηκε; || (µε συµπερασµατικό σύνδεσµο ώστε ή 
που) είναι τόση η κούραση µου, ώστε | που δεν σε πρόσεξα 5. (µετά 
από αριθµό) και κάτι, λίγο περισσότερος (επειδή δεν ξέρουµε τον 
ακριβή αριθµό): έχει φτάσει στα εκατόν τόσα κιλά το βάρος του 6. (ως 
απόδοση τού όσος) ακριβώς ίσος κατά το µέγεθος, τον αριθµό, τη 
διάρκεια, την ένταση κ.λπ. µε κάποιον άλλο: όσοι είναι οι προ-
σκεκληµένοι τόσα είναι και τα πιάτα στο τραπέζι || όσους δίσκους µού 
ζήτησες τόσους σου έφερα 7. (σε αρνητ. προτάσεις + και, µε µε-
τριαστική σηµασία) όχι πάρα πολύς: -Ήταν πεντακόσια άτοµα στη 
δεξίωση; -Όχι και τόσοι! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τός)ς)ος (ήδη µυκ. to-so) < *τότ/'-ος < I.E. *toti- «τόσοι» 
(άκλ. επίθ.), πβ. σανσκρ. tati, λατ. tot, toti-dem]. 

τοσοσδά, τοσηδά, τοσοδά αντων. δεικτική (επιτατ.) αυτός που είναι 
πάρα πολύ µικρός σε µέγεθος, σε ποσότητα ή σε έκταση: θα δοκιµάσω 
ένα ~ µόνο κοµµατάκι από το γλυκό || είναι ένας - ανθρωπάκος, κι 
όµως, ξέρεις τι δύναµη έχει; — τοσοδά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τόσος 
(βλ.λ.) + δα (βλ.λ.)]. 

τοσούλης, -α, -ικο (υποκ.-χαϊδευτ.) τόσο µικρός ή λίγος. Επίσης το-
σούτσικος. -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. < τόσος + υποκ. επίθηµα -ούλης]. 

τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτο {τοσούτων} (λόγ.-σπάν.) τόσο µεγάλος ή 
τόσο πολύς·  ΦΡ. τοσούτω µάλλον (τοσούτω µάλλον) τόσο περισ-
σότερο, κατά κύρω λόγο, πόσο µάλλον: οι πολιτικοί ηγέτες οφείλουν 
να είναι άψογοι, - εφόσον θέλουν να θεωρούνται πρότυπα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. τοσούτος < τόσος + ούτος]. 

τοστ (το) {άκλ.} σάντουιτς που αποτελείται από δύο τετράγωνες φέτες 
ψωµιού αλειµµένες εσωτερικά µε βούτυρο, ανάµεσα στις οποίες υ-
πάρχουν λεπτές φέτες τυριού και ζαµπόν (και άλλα συνοδευτικά) και 
οι οποίες ψήνονται σε ειδική ηλεκτρική συσκευή (τοστιέρα): κρύο | 
ζεστό | καλοψηµένο | άψητο | απλό ~ || ~ µε ντοµάτα || κάνω | ψήνω | 
φτειάχνω ένα ~ || ψωµί για ~ (καθεµιά από τις λεπτές, τετράγωνες φέ-
τες ψωµιού, που διατίθενται σε ειδική συσκευασία στο εµπόριο). — 
(υποκ.) τοστάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. toast < µέσ. αγγλ. to(o)sten < µέσ. γαλλ. toster < δηµώδ. 
λατ. »tostare < λατ. tostus, µτχ. τ. τού p. torrere «ψήνω, φρυγανίζω»]. 

τοστάδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα που ετοιµάζει και πουλά τοστ. 
[ΕΤΥΜ. < τοστ + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. τυροπιτ-άδικο]. 

τοστιέρα (η) {δύσχρ. τοστιέρων} ηλεκτρική συσκευή που αποτελείται 
απο δύο µεταλλικές, συνήθ. µε ραβδώσεις, θερµαινόµενες πλάκες, 
ενωµένες στη µία τους πλευρά, ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν, 
ανάµεσα στις οποίες τοποθετείται και ψήνεται συµπιεζόµενο το 
τοστ. [ΕΤΥΜ. < τοστ + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. ψηστ-ιέρα]. 

Τ.Ο.Τ.Α. (το) Τµήµα Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων. 
τότε επίρρ. 1. σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή περίοδο (τού πα-

ρελθόντος ή τού µέλλοντος): ~ ζούσαµε µέσα στη φτώχια και τη µι-
ζέρια || δεν υπήρχαν πολυκατοικίες ~· ΦΡ. (α) ώς τότε/µέχρι τότε µέ-
χρι ενός χρονικού σηµείου (το οποίο έχει ήδη αναφερθεί): τον Οκτώ-
βριο έχουµε εκλογές· ~ πρέπει να προετοιµαστούµε σωστά || ας µη 
βιαζόµαστε, ~ έχουµε καιρό || θα τα πούµε το βράδυ· -, καλή ξεκού-
ραση! (β) τότε που την περίοδο ή τη χρονική στιγµή που...: ~ κυβερ-
νούσε ο Καποδίστριας || θυµάσαι ~ είχαµε πάει στη Νάξο; || από ~ πα-
ντρεύτηκε, εξαφανίστηκε από τα στέκια µας 2. (ειδικότ. στην αρχή 
περιόδου) για έµφαση στη χρονική στιγµή κατά την οποία γίνεται 
κάτι: ~ ακούστηκε ένας πυροβολισµός 3. σε αυτή την περίπτωση, λοι-
πόν: όταν δεις να επαληθεύονται οι προβλέψεις µου, ~ θα µε θυµηθείς 
|| ας πούµε ότι έρχονται έτσι τα πράγµατα- τι κάνουµε, ~; 4. (µε άρ-
θρο) (α) για πρόσωπο ή κατάσταση παλαιότερης χρονικής περιόδου 
ή στιγµής: ο ~ διοικητής τού νησιού || η ~ κυβέρνηση (β) (ως ουσ.) το 
παρελθόν: ποια είναι η διαφορά τού - µε το σήµερα; · 5. (εισάγει για 
έµφαση απόδοση υποθέσεως ή το δεύτερο σκέλος συλλογισµού, το 
συµπέρασµα) άρα, εποµένως, λοιπόν: αν δεν µπορεί να επιβληθεί στο 
κόµµα του, ~ πρέπει να παραιτηθεί || αφού είναι έτσι τα πράγµατα, ~ 
θα υποχωρήσουµε. Επίσης (λαϊκότ.) τότες. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. το- (< I.E. *tod, από το άρθρο τό, βλ.λ.) + τε, που απα-
ντά στις λ. δ-τε, πό-τε και ανάγεται στο I.E. ληκτικό µόρφηµα *-te 
(άσχετο προς τον σύνδεσµο τε < *kwe)]. 

τοτέµ (το) {άκλ.} 1. (σε πρωτόγονες φυλές) ζώο, πράγµα ή φυσικό 
φαινόµενο, το οποίο θεωρείται ότι µε υπερφυσικό, µυστηριακό τρόπο 
έχει αποκτήσει συγγένεια µε άτοµο, οµάδα ατόµων ή φυλή και λα-
τρεύεται ως βοηθός των ανθρώπων (ειδικότ.) το ζώο που δεν πρέπει 
να φονεύεται ούτε να πληγώνεται 2. (συνεκδ.) κάθε παράσταση αυ-
τού τού ζώου, τού πράγµατος, τού φυσικού φαινοµένου κ.λπ., καθώς 
και κάθε µύθου σχετικού µε τους προγόνους τής φυλής που το λα-
τρεύει. — τοτεµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. totem < αγγλ. totem < ototeman «το τοτέµ του» (λ. τής 
ινδιάν. γλώσσας Οτζίµπουά) < ρίζα ote- «συγγένεια αίµατος», που 
απαγόρευε σε δύο αδέλφια τού αντίθετου φύλου να έλθουν σε γάµο 
µεταξύ τους]. 

τοτεµισµός (ο) ΕΘΝΟΛ. το σύνολο των δοξασιών και των θρησκευτι-
κών πρακτικών (λατρευτικό τυπικό, απαγορεύσεις, σεβασµός σε ιε-
ροποιηµένες συµβολικές αναπαραστάσεις ζώων ή φυσικών αντικει-
µένων και φαινοµένων), οι οποίες συνδέονται µε την πίστη ατόµων ή 
οµάδων πρωτόγονης κοινότητας σε τοτέµ (βλ.λ.), το οποίο αναγνωρί-
ζουν ως πρόγονο, προστάτη ή σύντροφο τους. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. totemismi. 

τού^οριστικό άρθρο → ο, η, το 
του2 -^αυτός 
τουαλέτα (η) {τουαλετών} 1. έπιπλο που αποτελείται από βάση (µε 

συρτάρια) και µεγάλο καθρέφτη στερεωµένο σε αυτήν, όπου τοποθε-
τούνται ή φυλάσσονται κοσµήµατα και καλλυντικά 2. (συνεκδ.) η πε-
ριποίηση και ο καλλωπισµός τού σώµατος: κάνω την ~ µου (περιποι-
ούµαι την εµφάνιση µου, καλλωπίζοµαι) ΣΥΝ. ευτρεπισµός · 3. γυ-
ναικείο (συνήθ. µακρύ) φόρεµα από ακριβό ύφασµα, που φοριέται σε 
επίσηµες περιστάσεις (γιορτές, δεξιώσεις ή άλλες κοινωνικές εκδη-
λώσεις): βραδινή ~ · 4. το δωµάτιο στο οποίο ικανοποιούµε τις φυ-
σικές µας ανάγκες, πλενόµαστε ή και καλλωπιζόµαστε: πήγε στην ~, 
για να κάνει την ανάγκη του ΣΥΝ. λουτρό, µπάνιο, αποχωρητήριο. — 
(υποκ.) τουαλετίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
toilette, υποκ. τού toile «πανί» < λατ. tela «ύφασµα, ιστός»]. 

τουαλέτα: συνώνυµα, o χώρος τού σπιτιού όπου κάνουµε τη φυ-
σική ανάγκη µας έχει δηλωθεί µε ποικίλες λέξεις, που γίνονται 
όλο και πιο ευφηµιστικές όσο εξελίσσεται ο πολιτισµός και η ζωή 
στην αστική κοινωνία. Σήµερα χρησιµοποιούµε ευφηµιστικά τις 
λέξεις τουαλέτα (κυριολεκτικά: ο χώρος όπου καλλωπίζεται κα-
νείς), µπάνιο (κυριολεκτικά: ο χώρος τού λουτρού), βεσέ (το ξενι-
κό W.C., κυριολεκτικά: χώρος µε νερό για να φρεσκαριστεί κανείς, 
να πλύνει τα χέρια του) και µέρος (µε στένωση τής σηµασίας τής 
λέξης, ώστε να δηλώνει αποκλειστικά το αποχωρητήριο). Η λ. απο-
χωρητήριο (µαρτυρείται από το 1888), «ο χώρος όπου αποχωρεί, 
αποσύρεται κανείς για τη (φυσική) ανάγκη του», είναι η πιο ου-
δέτερη λέξη -µη ευφηµιστική, αλλά και µη χυδαία- για τη δήλωση 
τού συγκεκριµένου χοόρου. Όµοια χρησιµοποιήθηκε για πολύ 
καιρό στην καθηµερινή γλο&σσα και η ξενικής προέλευσης λ. κα-
µπίνες. Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν τις λ. αφόδιον, άφοδευτή-
ριον, άναγκαϊον και κυρίως τη λ. άπόπατος. Η λ. απόπατος επα-
νεισήχθη στη λόγια γλώσσα στα τέλη τού 19ου αιιόνα, κάνοντας 
τον Κουµανούδη να παρατηρήσει «ή δε νεοείσακτος αρχαία λέξις, 
ό άπόπατος, εξευγενίζεται υπό των αµαθέστερων εις υπόπατον» 
(Συναγωγή νέων λέξεων..., λ. άποχωρητήριον). Η λ. αφοδευτήριο 
χρησιµοποιήθηκε πολύ στη γλωσσά τού στρατού (τον έστειλαν να 
καθαρίσει τα αφοδευτήρια), όπως και η λ. Καλλιόπη παλαιότερα 
δε χρησιµοποιήθηκε και η λ. αναγκαίος (ενν. χοόρος) στην αστική 
γλώσσα. Πλάστηκαν επίσης οι λ. ουρητήριο (για ανδρικές τουα-
λέτες) και το ευφηµιστικό ανακουφιστήριο. που δεν χρησιµοποι-
είται πλέον, όπως δεν χρησιµοποιείται και η παλαιότερη λόγια λ. 
κοπρών. 

τουαλεταρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {τουαλεταρίσ-τηκα, -µένος) (κα-
θηµ.) 1. περιποιούµαι την εµφάνιση µου ΣΥΝ. ευτρεπίζοµαι, καλλω-
πίζοµαι 2. βάζω τουαλέτα, ντύνοµαι µε επίσηµα ρούχα. — τουαλε-
τάρισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τούβλο (το) 1. δοµικό υλικό ποικίλου σχήµατος και χρώµατος συνήθ. 
κοκκινωπού, µε εσωτερικές τρύπες, που αποτελεί ψηµένο µείγµα αρ-
γιλώδους χώµατος και νερού και χρησιµοποιείται είτε στο χτίσιµο 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων οικοδοµής είτε στην εσωτερική επι-
κάλυψη καµινιών: διάτρητο | πυρίµαχο ~ 2. (µτφ.) πρόσωπο περιορι-
σµένης ευφυΐας: υπήρχαν και δύο µαθητές στην τάξη, που ήταν ανε-
πίδεκτοι µαθήσεως, τελείως τούβλα ΣΥΝ. αµαθής, βλάκας, κούτσου-
ρο, ξύλο απελέκητο, κουµπούρας. — (υποκ.) τουβλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τοϋβλον < τούβουλον < µτγν. λατ. tubulus, υποκ. τού 
λατ. tubus «σωλήνας», αγν. ετύµου]. 

Τουβαλού (η) {άκλ.} (αγγλ. Tuvalu) νησιωτικό κράτος τού Κ. Ειρηνι-
κού Ωκεανού µε πρωτεύουσα τη Φονγκαφάλε, χωρίς επίσηµη γλώσ-
σα (οµιλούνται η Τουβαλουανή, η Κιριµπάτι και η Αγγλική) και νο-
µίσµατα το δολάριο Αυστραλίας ή Τουβαλού. — Τουβαλουανός (ο), 
Τουβαλουανή (η), τουβαλουανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Tuvalu < τουβαλ. Tuvalu «οκτώ στέκουν µαζί» < tu 
«στέκω» + valu «οκτώ». Αν και το σύµπλεγµα τής Τουβαλού αποτε-
λείται από εννέα νησιά, η ονοµασία οφείλεται στο γεγονός ότι σε 
οκτώ οµιλείται η τουβαλουανή γλώσσα, ενώ στο ένατο χρησιµοποι- 
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είται η γλώσσα Κιριµπάτι (Kiribati). Ως αποικία (ώς το 1978) η χώρα 
είχε το όν. Νήσοι Ελις (αγγλ. Ellice Islands), από τον Καναδό εφοπλι-
στή Alexander Ellice, τού οποίου το πλοίο κατέπλευσε στην Τουβαλού 

το 1819]. τουβούλα (η) {χωρ. πληθ.} (ειρων.-εκφραστ.) η τηλεόραση, 
ως οικείο πλέον οικογενειακό στοιχείο και σονήθ. σε σχέση µε τα 
ελαφρά και λαϊκά προγράµµατα της. 

[ΕΤΥΜ. < τιβί (< αγγλ. TV.) + υποκ. επίθηµα -ούλα. Τα σύµφωνα (ξε-
κινώντας από τα χειλικά [ρ], [ν], [f]) προφέρονται µερικές φορές στον 
πρόχειρο λόγο µε τη συνοδία τού φωνήεντος [u]]. 

TOUIVT (το) {άκλ.} τραχύ στην υφή µάλλινο ύφασµα, που έχει υφαν-
θεί µε διαφορετικού χρώµατος κλωστές και χρησιµοποιείται κυρ. για 
σακάκια, παλτά και κοστούµια. 
[ΕΤΥΜ, < αγγλ. tweed < σκωτσ. tweel «ύφασµα µε ραβδώσεις» (υπό 
την επίδρ. τού τόπων. Tweed, ποταµού στη Σκωτία) < µέσ. αγγλ. twyll 
< αρχ. αγγλ. twilic «(ύφασµα) µε διπλό νήµα» < λατ. bilix < bi- (< bis 
«δις») + -lix < licium «µίτος, νήµα»]. 

τουΐστ (το) {άκλ.} χορός δηµοφιλής στη δεκαετία τού '60, στον οποίο 
οι χορευτές στρέφουν τα πόδια και το σώµα τους (χέρια, γοφούς, 
ώµους) µε γρήγορες κινήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. twist «στρίβω, γυρίζω» < αρχ. αγγλ. twist «σχοινί», που 
συνδ. µε αρχ. αγγλ. twä «δύο»]. 

τουλάχιστον επίρρ. 1. (για αριθµό ή ποσότητα) το λιγότερο, κατ' 
ελάχιστον: παρευρέθηκαν στα εγκαίνια ~ διακόσια άτοµα 2. για κάτι 
που θα µπορούσε να έχει πει ή κάνει κάποιος: θα µπορούσε ~ να µε 
ενηµερώσει, πριν δώσει τέτοια εντολή 3. το λιγότερο που θα µπο-
ρούσε να πει κανείς για κάτι: η συµπεριφορά της ήταν ~ αναιδής || 
είναι ~ πρόωρο να µιλά κανείς για βουλευτικές εκλογές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόστροφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τουλάχιστον (µε κράση) < φρ. το 
ελάχιστον], 

τούλι (το) {τουλιού | χωρ. γεν. πληθ.} ελαφρό ύφασµα από βαµβάκι ή 
µετάξι, που σχηµατίζει λεπτό δικτυωτό πλέγµα και χρησιµοποιείται 
στη ραπτική, τη βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων και την κατασκευή 
µεταξωτοί>ν κόσκινων αλευροποιίας. 
ΙΕΤΥΜ. < γαλλ. tulle, από την οµώνυµη πόλη τής Γαλλίας, όπου κατα-
σκευάστηκε για πρώτη φορά αυτό το ύφασµα]. 

τούλινος, -η, -ο αυτός που είναι κατασκευασµένος από τούλι: ~µπο-
µπονιέρες. 

τουλίπα (η) {τουλιπών} µικρό καλλωπιστικό φυτό µε βολβό, άρωµα 
ξεχωριστό και άνθη ποικίλου χρώµατος (κόκκινου, ροζ, άσπρου 
κ.λπ.(, που φυτρώνει στις εύκρατες περιοχές τής Γης και καλλιεργεί-
ται κυρ. στην Ολλανδία και στο Βέλγιο: Ολλανδία, η χώρα τής ~. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. tulipa < τουρκ. tülbend «τουρµπάνι» < περσ. dulband, 
εξαιτίας τής οµοιότητας που παρουσιάζει το άνθος τής τουλίπας µε 
αυτό το είδος κεφαλόδεσµου. ∆εν τεκµηριώνεται οποιαδήποτε ετυ-
µολογική σχέση µε το αρχ. τολύπη (βλ.λ.)]. 

Τουλούζη (η) πόλη τής Ν∆. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Toulouse < µτγν. λατ. Tolosa < κελτ. toi «λόφος, ύψωµα», αφού η 
πόλη βρίσκεται κοντά στους πρόποδες των Πυρηναίων]. 

τού λόγου µου αντί τής προσ. αντων. (βλ. λ. λόγος). 
τουλουµήσιος, -ια, -ιο αυτός που διατηρείται σε τουλούµι: ~ τυρί. ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
τουλούµι (το) {τουλουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το ασκί που γίνεται από 

κατσικήσιο κυρίως δέρµα- ΦΡ. (α) βρέχει µε το τουλούµι βρέχει πο-
λύ, καταρρακτωδώς (β) τον έκανε τουλούµι στο ξύλο τον έδειρε 
αγρίως, τον ξυλοκόπησε πολύ. — (υποκ.) τουλουµάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. tulum]. 

τουλουµιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τουλούµιασα} (λαϊκ.) (µετβ.) 1. (για 
τυρί) τοποθετώ µέσα σε τουλούµι 2. (µτφ.) ξυλοκοπώ (κάποιον) 
αγρίως · 3. (αµετβ.) φουσκώνω, πρήζοµαι σαν τουλούµι: τουλούµια-
σε η κοιλιά του από το φαΐ. — τουλούµιασµα (το). 

τουλουµοτύρι (το) {τουλουµοτυρ-ιού | -ιών} τυρί που διατηρείται σε 
τουλούµι µε άλµη και παρασκευάζεται από γάλα αιγοπροβάτων. 

τουλούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. µακρόστενο κυλινδρικό 
γλυκό µε ραβδώσεις στην επιφάνεια του (θυµίζει κοτλέ), το οποίο πα-
ρασκευάζεται από ελαφριά ζύµη, που ψήνεται και διαποτίζεται µε 
σιρόπι · 2. η αντλία, η τρόµπα. — (υποκ.) τουλουµπάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tulumba < ιταλ. tromba (βλ. λ. τρόµπα)]. 

τουλουµπατζής (ο) {τουλουµπατζήδες} 1. αυτός που φτειάχνει ή 
πουλά τουλούµπες (σηµ. 1) · 2. ο χειριστής τουλούµπας (βλ.λ., σηµ. 2). 

τουλούπα (η) (λαϊκ.) η τολύπη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τολύπη (βλ.λ.), µε τροπή και αφοµοίωση]. 

τουλπάνι κ. τουλουπάνι (το) (τουλπαν-ιού | -ιών} 1. λεπτό βαµβακερό 
ύφασµα αραιά υφασµένο, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
µαντηλιών για το κεφάλι ή ως σουρωτήρι για υγρά 2. (συνεκδ.) ο 
κεφαλόδεσµος, η µαντήλα ΣΥΝ. µπόλια, κεφαλοπάνι. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
τουρκ. tülbent (µε την επίδρ. τής λ. τουλούπα), βλ. κ. τουρµπάνι]. 

τούµπα1 (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. η πλήρης περιστροφή τού σώµατος 
στον αέρα µε το κεφάλι προς τα κάτω, µε ή χωρίς στήριξη των χεριών 
στο έδαφος· ΦΡ. (α) κάνω τούµπες (για κάτι) (i) επιθυµώ πάρα πολύ 
να κάνω (κάτι): κάνει τούµπες για να 'ρθει µαζί στις διακοπές (ii) 
συµπεριφέροµαι δουλικά σε κάποιον ισχυρό, για να τον κολακεύσω 
και να εξασφαλίσω εξυπηρέτηση: µπροστά του κάνει τούµπες (β) 
(καθηµ.-µτφ.) φέρνω (κάποιον) τούµπα κάνω (κάποιον) να αλλάξει 
άποψη και να συµφωνήσει µαζί µου (γ) (τα) φέρνω τούµπα ανατρέ-
πω µια κατάσταση, φέρνω τα πάνω-κάτω: ενώ κανείς δεν τον υπολό-
γιζε, τα έφερε όλα τούµπα στο συνέδριο και εξελέγη πρόεδρος · 2. η 
πτώση κάποιου στο έδαφος από γλίστρηµα, παραπάτηµα, τρικλοπο- 

διά κ.λπ.· συνήθ. στις ΦΡ. (α) τρώω τούµπα: πάτησε µια µπανανό-
φλουδα και έφαγε τούµπα- επίσης παίρνω µια τούµπα (συνήθ. εµφα-
τικά): εκεί που περπατούσε, πήρε µια τούµπα! (β) έρχοµαι τούµπα 
αναποδογυρίζω (συνήθ. για οχήµατα): πάτησε απότοµα φρένο και το 
αµάξι ήρθε τούµπα · 3. (α) χωµάτινος λόφος, γήλοφος ΣΥΝ. ψήλωµα, 
όχθος (β) ΑΡΧΑΙΟΛ. γήλοφος πάνω σε αρχαίο τάφο ή οικισµό. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. tumba «µικρό ύψωµα, γήλοφος - τάφος» 
< αρχ. τύµβος (βλ.λ.)]. 

τούµπα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο µε 
κλείδες ΣΥΝ. µπάσο τούµπα · 2. σιδηροσωλήνας λέβητα κεντρικής 
θέρµανσης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tuba < λατ. tuba «σάλπιγγα», αγν. ετύµου]. 

τούµπαλιν επίρρ. (αρχαιοπρ.) ανάποδα, αντιστρόφως: οι Βρετανοί 
εξυπηρετούν τους Αµερικανούς και ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τούµπαλιν (µε κράση) < τό εµπαλιν < τό + εµπαλιν 
(επίρρ.) «αντιθέτως, αντιστρόφως» (εν- + πάλιν)]. 

τούµπα νιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τουµπάνιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) φουσκώνω σαν τύµπανο, πρήζοµαι- (µεσοπαθ. τουµπανιάζο-
µαι): τον βρήκαν τουµπανιασµένο (πρησµένο) ♦ 2. (µετβ.) δέρνω πολύ, 
ξυλοκοπώ αγρίως: τον τουµπάνιασαν στο ξύλο. Επίσης τουµπανίζω 
— τουµπάνιασµα (το). 

τούµπανο (το) (λαϊκ.) 1. το τύµπανο (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) το κάνω τού-
µπανο (για µυστικό) γνωστοποιώ σε όλους, κοινολογώ κάτι): δεν εί-
ναι άνθρωπος να του εµπιστευτείς κάτν ό,τι του πεις το κάνει τού-
µπανο! (β) (παροιµ.) ο κόσµος το 'χει τούµπανο κι εµείς κρυφό κα-
µάρι βλ. λ. κόσµος (γ) η κοιλιά µου έγινε τούµπανο παράφαγα, έφαγα 
περισσότερο από το κανονικό (δ) βρίσκω (κάποιον) τούµπανο βρίσκω 
(κάποιον) τυµπανιαίο, νεκρό 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για κάτι 
υπερβολικά φουσκωµένο, πρησµένο: το πόδι µου έγινε ~. [ΕΤΥΜ. < 
τύµπανο (βλ.λ.), µε τροπή [i] → [u]]. 

τουµπαρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τούµπαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. αναποδογυρίζω (κάτι), το κάνω να γυρίσει ανάποδα: του-
µπάρισαν το τραπέζι, για να επισκευάσουν τα πόδια του 2. (µτφ.) κά-
νω (κάποιον) µε επιτήδειο τρόπο να αλλάξει γνώµη ή να κάνει ό,τι 
του λέω: τον τουµπάρισε και ψήφισε άλλο κόµµα || µε τα κόλπα του 
κατάφερε να τον τουµπάρει ΣΥΝ. ξεγελώ, καταφέρνω, φέρνω στα νερά 
µου ♦ 3. (αµετβ.) ανατρέποµαι, αναποδογυρίζω: το αυτοκίνητο 
τούµπαρε σε µια επικίνδυνη στροφή ΣΥΝ. ντεραπάρω. — τουµπάρι-
σµα (το). [ΕΤΥΜ. < τούµπα' + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. κ. κορν-άρω]. 

τουµπεκί (το) {τουµπεκ-ιού | -ιών} 1. ψιλοκοµµένα φύλλα καπνού 2. 
(ειδικότ.) φύλλα καπνού ειδικά παρασκευασµένα για ναργιλέ: κάνω 
~ || « κοίταξε τριγύρω οι µάγκες, κάνουν όλοι τουµπεκί» (λαϊκ. τραγ.) 
3. (µτφ.-αργκό) η σιωπή, το να µη µιλάει κανείς· κυρ. στη ΦΡ. κάνω 
τουµπεκί δεν µιλάω, σιωπώ: εσύ κάνε τουµπεκί- δεν σου πέφτει λό-
γος! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tömbeki < ιταλ. tabacco «καπνός» (βλ. κ. 
ταµπάκος)]. 

τουµπελέκι κ. τουµπερλέκι (το) {τουµπελεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
κρουστό όργανο, τού οποίου το ηχείο, πήλινο συνήθ. ή µεταλλικό, θυ-
µίζει στο σχήµα ανάποδη πήλινη στάµνα ή κανάτι, µε πιο πλατύ και 
στρογγυλό το επάνω µέρος, στού οποίου το άνοιγµα έχει τοποθετηθεί 
τεντωµένο δέρµα- κρούεται ρυθµικά µε τα χέρια, ενώ το πιο λεπτό, 
σαν λαιµός, κάτω µέρος του αφήνει το άνοιγµα ελεύθερο. [ΕΤΎΜ. 
< τουρκ. tümbelek]. 

τουναντίον επίρρ. (λόγ.) απεναντίας, αντιθέτως: δεν συνετίστηκε- ~, 
έκαµε χειρότερα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τουναντίον (µε κράση) < τό 
εναντίον]. 

τούνδρα (η) → τούντρα 
τούνελ (το) {άκλ.} 1. η σήραγγα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) δύσκολη ή προβλη-

µατική κατάσταση από την οποία πρέπει να περάσει κανείς: «το 
απελπιστικά σκοτεινό ~ των σχέσεων των δύο χωρών» (εφηµ.)· ΦΡ. 
(α) (µτφ.) φως στο βάθος | στην άκρη τού τούνελ κ. φως στο τούνελ 
για την ύπαρξη ελπίδων σε δύσκολες, σκοτεινές περιόδους: δεν βλέ-
πω ~ για την οικονοµία τής χώρας (β) βγαίνω | βγάζω (κάποιον) από 
το τούνελ ξεφεύγω από δύσκολη κατάσταση, ξεπερνώ ένα πρόβληµα: 
µε πυγµή προσπαθεί να βγάλει τη χώρα του από το τούνελ. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. tunnel (οπτικό δάνειο) < µέσ. γαλλ. tonnelle «χωνί», θηλ. τού 
tonnel, υποκ. τού tonne «βαρέλι» < µτγν. λατ. tunna, αγν. ετύµου]. 

τουνίκ (η) {άκλ.} γυναικείο ρούχο που είναι σαν µακριά ζακέτα µε 
ίσια γραµµή και φθάνει ώς το γόνατο ή τον αστράγαλο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. tunique < λατ. tunica «µακρύ ένδυµα, χιτώνας που φοριόταν 
κατάσαρκα (µε ή χωρίς µανίκια)», δάνειο από εβρ. kuttöneth (µέσω 
τής Ετρουσκικής), εξού και το αρχ. χιτών). 

τούντρα κ. τούνδρα (η) {δύσχρ. τούντρων} επίπεδη ή λοφώδης 
έκταση πολικών περιοχών ή περιοχών µε µεγάλο υψόµετρο, η οποία 
χαρακτηρίζεται από γυµνό έδαφος και βράχους ή από την παρουσία 
βλάστησης, που αποτελείται από βρύα, λειχήνες, πόες και θάµνους. 
[ΕΤΥΜ, < ρωσ. tundra < λαπων. tündar]. 

τουπέ (το) {άκλ.}το υπερήφανο και ακατάδεκτο ή υπεροπτικό ύφος, 
η αλαζονική συµπεριφορά: έχει µεγάλο ~ ΑΝΤ. σεµνότητα, µετριοφρο-
σύνη, συστολή. Επίσης (λαϊκ.) τουπές (ο). 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. toupet < παλ. γαλλ. top «άκρη, µύτη, κορυφή» < φραν-
κον. *top, που συνδ. µε γερµ. λ., λ.χ. αρχ. αγγλ. topp (> αγγλ. top), αρχ. 
γερµ. zopf (> γερµ. Zopf «κοτσίδα, πλεξούδα»)]. 

τουρ (η/το) {άκλ.} (τουριστική) περιήγηση ενός τόπου, συνήθ. οργα-
νωµένη από τουριστικό γραφείο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. tour < λατ. 
tornus < αρχ. τόρνος]. 

τουρανικός, -ή, -ό [1871] αυτός που σχετίζεται µε το Τουράν (ιρανική 
ονοµασία τού Τουρκµενιστάν, βλ.λ.) και τους κατοίκους του: ~ λα- 
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ός | γλώσσα | καταγωγή (βλ. κ. λ. παντουρανισµός). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Turanien < περσ. Turan, γενικός όρος για τους 
λαούς τής Κεντρικής Ασίας (ειδικά τού Τουρκεστάν), που υποτίθεται 
ότι ελήφθη από τον µυθικό ήρωα Tur], 

ΤΟΥΡ.∆Υ.Κ. (η) Τουρκική ∆ύναµη Κύπρου (πβ. ΕΛ.∆Υ.Κ.). 
τουρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η προσωρινή µετακίνηση ατόµων ή 

οµάδων από τον τόπο διαµονής τους σε άλλες περιοχές (τής χώρας 
τους ή τού εξωτερικού), µε στόχο την επίσκεψη αξιοθέατων και γενι-
κότ. την αναψυχή ή ειδικό σκοπό: εσωτερικός | εξωτερικός | φτηνός | 
εκπαιδευτικός | παραθαλάσσιος | ορεινός | οικολογικός | χειµερινός - 
|| κάνω τουρισµό' πβ. λ. αγροτοτουρισµός, οικοτουρισµός 2. (συνεκδ.) 
η οργανωµένη προσπάθεια που διεξάγεται από κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς (τουριστικά γραφεία) για την προσέλκυση τουρι-
στών σε χώρα ή περιοχή ή τη ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών για τη 
µετακίνηση τουριστών: ασχολούµαι µε τον ~ || Ελληνικός Οργανισµός 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) || πλήγµα για τον ελληνικό ~ ο πόλεµος στη Βοσ-
νία || γραφείο τουρισµού' ΦΡ. (α) µαζικός τουρισµός η µεταφορά πο-
λυπληθών οµάδων επισκεπτών (συνήθ. των λαϊκών στρωµάτων) σε 
έναν τόπο, καθώς και η οργάνωση τής µετακίνησης και τής διαµονής 
τους µε την παροχή φθηνών υπηρεσιών (β) κοινωνικός τουρισµός βλ. 
λ. κοινωνικός 3. το σύνολο των τουριστών που επισκέπτεται µια πε-
ριοχή: δεν έχουµε ~ φέτος στο νησί || έχει µειωθεί | πέσει ο ~ τα τε-
λευταία χρόνια 4. (µτφ.) η παρουσία κάποιου σε έναν χώρο, χωρίς να 
αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτόν ή ότι συµµετέχει σοβαρά (συνήθ. σε 
επαγγελµατικούς, υπηρεσιακούς, σχολικούς χώρους): οι µαθητές πρέ-
πει να καταλάβουν ότι δεν έρχονται στο σχολείο για ~. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. tourisme < tour «σύντοµη µετακίνηση µε επιστροφή, 
κύκλος» < λατ. tornus < αρχ. τόρνος (βλ.λ.)]. 

τουρίστας (ο) {τουριστών}, τουρίστρια (η) {τουριστριών} 1. πρό-
σωπο που επισκέπεται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο τής µιας 
ηµέρας (κυρ. σε περίοδο διακοπών) µια περιοχή για τα αξιοθέατα της 
και για αναψυχή ΣΥΝ. επισκέπτης, περιηγητής 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για όσα συµβαίνουν γύρω του, που η 
παρουσία του µοιάζει τυπική και ανέµελη, όπως ενός τουρίστα: οι 
φοιτητές αισθάνονται συχνά τουρίστες στις σχολές τους. — (υποκ.) 
τουριστριούλα (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. turista. Βλ. κ. 
τουρισµός}. 

τουριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τουρισµό ή τους 
τουρίστες: ~ κίνηση | ανάπτυξη | υποδοµή | ζήτηση | περίοδος | γρα-
φείο | βιοµηχανία | συνάλλαγµα || ~ καταστήµατα | είδη | αξιοθέατα | 
οδηγός (περιοδικό µε χρήσιµες για τους τουρίστες πληροφορίες) | 
φυλλάδιο || ~ πολιτική (η πολιτική που ακολουθεί µια χώρα για την 
προσέλκυση τουριστών) || Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων (ξενο-
δοχοϋπαλλήλων, µαγείρων κ.ά.)· ΦΡ. (α) τουριστική αστυνοµία ειδική 
υπηρεσία τής Ελληνικής Αστυνοµίας, που ελέγχει αν λειτουργούν 
σωστά τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, ενηµερώνει και βοηθεί τους 
τουρίστες κ.λπ. (β) τουριστικός πράκτορας πρόσωπο που αναλαµβά-
νει να ρυθµίσει όλες τις λεπτοµέρειες (εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.λπ.) 
για τουριστικά ταξίδια πελατών 2. (για τόπο, χώρα, νησί κ.λπ.) αυτός 
που προσελκύει πολλούς τουρίστες: τα νησιά τού Αιγαίου είναι ~ || 
αξιοποίηση µιας ~ περιοχής || ~ παραλία. — τουριστικά επίρρ. 

τούρκα (η) στη ΦΡ. αλά τούρκα σε τουρκικό στυλ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. turca]. 

Τουρκακι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) ο µικρός Τούρκος ΣΥΝ. Τουρκόπου-
λο. 

Τουρκάλα (η) → Τούρκος 
Τουρκάλας (ο) {Τουρκαλάδες} (κακόσ.-επιτατ.) ο Τούρκος. 
Τουρκαλβανός (ο) [1815], Τουρκαλβανή (η) (στην Τουρκοκρατία) 

Αλβανός που είχε ασπαστεί τη µουσουλµανική θρησκεία. Επίσης 
Τουρκαρβανίτης (ο). 

Τουρκεστάν κ. Τουρκιστάν (το) {άκλ.} εκτεταµένη περιοχή τής Κ. 
Ασίας που ορίζεται Α. από την Κασπία Θάλασσα και ∆. από την έρη-
µο Γκόµπι και περιλαµβάνει το Τουρκµενιστάν, το Ουζµπεκιστάν, το 
Καζακστάν, το Τατζικιστάν, την Κιργιζία, µέρος τού Β. Αφγανιστάν 
και µέρος τής ∆. Κίνας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Turkestan «χώρα των Τούρκων», µε β' συνθ. την περσ. 
λ. ostan «χώρα, γη»]. 

τουρκεύω ρ. αµετβ. {τούρκε-ψα, -µένος} 1. γίνοµαι Τούρκος (µε τη 
σηµασία ότι γίνοµαι µουσουλµάνος): πολλοί τούρκεψαν, για να γλυ-
τώσουν τη ζωή και το βίος τους 2. (για χώρα ή πόλη) καταλαµβάνο-
µαι από τους Τούρκους: «γιατ' ήταν θέληµα Θεού η Πόλη να τουρκέ-
ψει» (δηµοτ. τραγ.). — τούρκεµα (το). 

Τουρκία (η) {χωρ. πληθ.}1. (παλαιότ.) η Τουρκία, το οθωµανικό κρά-
τος 2. (λαϊκότ.) οι Τούρκοι ή πλήθος Τούρκων: «Πάργα, ~ σε πλάκω-
σε, ~ σε τριγυρίζει» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < Τουρκία (µε συνίζηση), 
πβ. κ. Βλαχ-ιά, Φραγκ-ιά]. 

Τουρκία (η) (τουρκ. Türkiye Cumhuriyeti = ∆ηµοκρατία τής Τουρ-
κίας) κράτος τής Εγγύς Ανατολής µε πρωτεύουσα την Αγκυρα, επί-
σηµη γλώσσα την Τουρκική και νόµισµα την τουρκική λίρα. — 
Τούρκος (ο) (βλ.λ.), Τουρκάλα (η), τουρκικός, -ή, -ό (βλ.λ.) κ. (καθηµ.) 
τούρκικος, -η, -ο, Τουρκικά κ. (καθηµ.) Τούρκικα (τα). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. Türkiye < Turk «Τούρκος», αγν. ετύµου]. 

τουρκικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) τούρκικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε την Τουρκία, τον πολιτισµό και τους κατοίκους της: ~ στυλ | 
καφές | λουτρά (χαµάµ) | τουαλέτα (χωρίς λεκάνη στην οποία κά-
θεται κανείς κατά την αφόδευση) 2. αυτός που σχετίζεται µε τα µέλη 
διαφόρων λαών µογγολικής προελεύσεως και ποικίλων ανθρωπο-
λογικών τύπων, όπως οι Ουζµπέκοι, οι Καζάχοι, οι Κιργίζιοι, οι Τάτα-
ροι κ.ά: ~ γλώσσες | λαοί. 

τουρκιστί επίρρ. [1851] (λόγ.) στην τουρκική γλώσσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

[ΕΤΥΜ. < Τούρκος + επιρρ. επίθηµα -ιστί, πβ. κ. γαλλ-ιστί]. 
Τουρκµενιστάν (το) {άκλ.} (τουρκµεν. Turkmenistan) κράτος τής Κ. 

Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Ασχα-
µπάντ, επίσηµη γλώσσα την Τουρκµενική και νόµισµα το µανάτ 
Τουρκµενιστάν. — Τουρκµένιος (ο), Τουρκµένια (η), τουρκµενικός, 
-ή, -ό, Τουρκµενικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκµεν. Turkmenistan «χώρα των Τουρκµενίων» < τουρκ. 
Turkmen < περσ. Turkman | -mën «αυτός που µοιάζει µε Τούρκο» < 
Turk | Tork «Τούρκος» + -man | -mën < ρ. mändan «µοιάζω»]. 

τούρκο- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει τους Τούρκους ή την 
Τουρκία: τουρκο-λογία, τουρκό-φιλος, τουρκό-φωνος, τουρκο-µερίτης. 
[ΕΤΥΜ. Α συνo τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το εθνωνύµιο 
Τούρκος (βλ.λ..)]. 

τουρκογενής, -ής, -ές [1899] {τουρκογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που προέρχεται από την Τουρκία ή την τουρκική γλώσσα: ~ επώνυ-
µο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < τούρκο- + -γενής < γένος]. 

τουρκόγυφτος (ο), τουρκογύφτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο 
µουσουλµάνος τσιγγάνος 2. (µειωτ.) άνθρωπος βρόµικος και σκούρος 
στο δέρµα. 

τουρκοκρατία (η) [1834] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΣΤ. Τουρκοκρατία η χρονική 
περίοδος κατά την οποία το ελληνικό έθνος βρισκόταν υπό τουρκικό 
ζυγό- κυρ. από το 1453 (Αλωση Κωνσταντινουπόλεως) µέχρι την 
Επανάσταση τού 1821 και την ίδρυση τού νεοελληνικού κράτους το 
1832: οι ελληνικές κοινότητες στην ~ || πολλά ελαττώµατα τής φυλής 
µας αποδίδονται στην ~ 2. (γενικότ.) η περίοδος κατά την οποία οι 
Τούρκοι κυριαρχούν σε λαό ή περιοχή: η ~ στα Βαλκάνια. 

τουρκοκρατουµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1848] {τουρκοκρατείσαι... | 
τουρκοκρατήθηκα) (λόγ.) (για χώρες και λαούς) βρίσκοµαι υπό τουρ-
κική κυριαρχία: η Βόρεια Κύπρος τουρκοκρατείται || η απελευθέρω-
ση των τουρκοκρατούµενων περιοχών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

Τουρκοκρητικός (ο) [1895], Τουρκοκρητικιά (η) καθένας από τους 
ελληνόφωνους µουσουλµάνους τής Κρήτης, οι οποίοι µετά το 1922 
εγκατέλειψαν το νησί και µεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 

Τουρκοκύπριος (ο) {Τουρκοκυπρί-ου | -ων, -ους}, Τουρκοκύπρια (η) 
ο τουρκικής καταγωγής κάτοικος τής Κύπρου, κατ' αντιδιαστολή προς 
τον Ελληνοκύπριο. — τουρκοκυπριακός, -ή, -ό. 

τουρκολογια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-περιληπτ.) το πλήθος των Τούρ-
κων. Επίσης τουρκολό! (το). 
[ΕΤΥΜ < τούρκο- + -λογιά (περιληπτ. λεξικό επίθηµα) < αρχ. -λογία 
«συλλογή» (πβ. κ. άνθο-λογίά)]. 

τουρκολογια (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τον τουρκικό 
πολιτισµό και τους τουρκικούς λαούς, οι τουρκικές σπουδές.   — 
τουρκολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. turcologie (νόθο 
συνθ.)]. 

τουρκολόγος (ο/η) [1855] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην 
τουρκολογία. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. turkologue], 

τουρκοµαθης, -ής, -ές [1845] {τουρκοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει µάθει την τουρκική γλώσσα και ιστορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < τούρκο- + -µαθής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' έ-µαθ-ον τού ρ. 
µανθάνω]. 

Τουρκοµάνος (ο) ο Τουρκµένιος και ειδικότ. καθένα από τα µέλη τής 
φυλετικής οµάδας που ζει στο Τουρκµενιστάν και στις γύρω περιοχές 
(Σιβηρία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν), αλλά και στις περιοχές τής 
Εγγύς και Μέσης Ανατολής (Κ. Τουρκία, Συρία, Ιράκ), καθώς και στο 
Ιράν. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Τουρκµενιστάν]. 

τουρκοµερίτης   (ο)   {τουρκοµεριτών},   τουρκοµερίτισσα   (η) 
{τουρκοµεριτισσών} (κατά την περίοδο τής Οθωµανικής Αυτοκρατο-
ρίας) αυτός που καταγόταν από τουρκικές ή τουρκοκρατούµενες πε-
ριοχές. — τουρκοµερίτικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. < τούρκο- + -µερίτης < 
µέρος, πβ. κ. ξω-µερίτης]. 

τουρκοµπαρόκ (το) {άκλ.}-1. τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε κατά τον 
18ο αι. στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και που συνδυάζει στοιχεία 
µπαρόκ τής ∆. Ευρώπης µε στοιχεία τής οθωµανικής τέχνης 2. 
(µειωτ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι κακόγουστο, ακαλαίσθητο. 

τουρκοπατηµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τον έχουν κυριεύσει οι 
Τούρκοι: «µη µε µαλώνεις, Κίσαβε, βρε τουρκοπατηµένε, που σε πα-
τάει η Κονιαριά κι οι Λαρσινοί αγάδες» (δηµοτ. τραγ.). 

Τουρκόπουλο (το), Τουρκοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο νεαρός 
Τούρκος, η νεαρή Τουρκάλα ΣΥΝ. Τουρκακι. [ΕΤΥΜ. < τούρκο- + 
λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

Τούρκος (ο), Τουρκάλα (η) 1. ο πολίτης τής Τουρκίας 2. (µτφ.) ορ-
γισµένος, έξαλλος από θυµό: έγινα ~ µ ' αυτά που έγραψε ένας δηµο-
σιογράφος εις βάρος µου || µ'έκανε Τούρκο µε τη συµπεριφορά του 3. 
(γενικά στην Τουρκοκρατία) ο µουσουλµάνος: «γίνεσαι -∆ιάκο µου, 
την πίστη σου ν' αλλάξεις;» (δηµοτ. τραγ.) 4. (µτφ. ως χαρακτηρι-
σµός) για κάτι πολύ αψύ ή καυτερό: αυτό το φαγητό είναι ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κυπριακό, πράσινος, ψευδοκρά-
τος. [ΕΤΎΜ. < µεσν. Τούρκος < τουρκ. Turk, αγν. ετύµου]. 

τουρκόσπορος (ο) 1. (παλαιότ.-µειωτ.) ο γυιος ή η κόρη Τούρκου και 
χριστιανής 2. µειωτική προσφώνηση που χρησιµοποιήθηκε παλαιότ. 
για Έλληνες πρόσφυγες από τουρκικές ή τουρκοκρατούµενες 
περιοχές: «Για τους ανθρώπους τού Κωνσταντίνου, εµείς που ερχό-
µασταν από το σκλαβωµένο έθνος, που είχαµε ανατραφεί µόνο µε µια 
λαχτάρα, την Ελλάδα, ήµασταν οι τουρκόσποροι» (Γ. Σεφέρης). 

τουρκοφάγος (ο) (παλαιότ.) προσφώνηση ή προσωνύµιο πολεµιστή 



τουρκοφιλία 1782 τοχαρικός 
 

που διακρίθηκε κατά την Επανάσταση τού 1821, επειδή σκότωσε πολ-
λούς Τούρκους· ο καταστροφέας, ο εξολοθρευτής των Τούρκων: Νι-
κηταράς ο ~ (πβ. λ. -φάγος, -κτόνος κ,λπ.). 
[ΕΤΥΜ < τούρκο- + -φάγος, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. 
φαγητό)]. 

τουρκοφιλία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα φιλίας προς τους 
Τούρκους 2. (ειδικότ.) το να υπερασπίζεται κανείς τα τουρκικά συµ-
φέροντα, να υποστηρίζει τις πολιτικές θέσεις τής Τουρκίας: η ~ τής 
εξωτερικής πολιτικής µιας χώρας. — τουρκόφιλος (ο) [1829] (πβ. κ. 
λ. φιλότουρκος). 

τουρκοφοβία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} η φοβία για τους Τούρκους. 
τουρκόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
τουρκοχώρι (το) {χωρ. γεν.} χωριό στο οποίο κατοικούν Τούρκοι. 
τούρλα (η) {χωρ. πληθ.} σωρός στρογγυλού σχήµατος µε µυτερή προ-

εξοχή κ. (κατ' επέκτ.) κάθε µικρή προεξοχή τής γης µόνο στη ΦΡ. στην 
τούρλα τού Σαββάτου βλ. λ. Σάββατο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. τροΰλ(λ(α, µε αντιµετάθεση φθόγγων (βλ. κ. 
τρούλος)]. 

τουρλί (το) {τουρλ-ιού | -ιών} το πουλί τουρλίδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τούρλα}. 

τουρλίδα (η) το µεγαλύτερο παρυδάτιο πουλί τής Ευρώπης, που έχει 
πολύ µακρύ και κυρτό προς τα κάτω ράµφος, χαρακτηριστική φωνή 
και πυκνές ραβδώσεις στο φτέρωµα. [ΕΤΥΜ. ^τούρλα]. 

τουρλου (το) {άκλ.} φαγητό τού φούρνου, που γίνεται µε διάφορα 
λαχανικά, κυρ. καλοκαιρινά- ΦΡ. τουρλού-τουρλού κάθε λογής- για 
πολλά διαφορετικά είδη, που είναι ανακατεµένα, όλα µαζί: έβαλε όλα 
τα υλικά µαζί, ~, και τα έβρασε. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. türlü]. 

τουρλώνω ρ. µετβ. {τούρλω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. (σπάν.- για 
υλικά) συσσωρεύω σε τούρλα (ώστε να σχηµατιστεί τούρλα) 2. κάνω 
κάτι να προεξέχει, προβάλλω: - την κοιλιά | τον πισινό' ΦΡ. την τούρ-
λωσα παραγέµισα την κοιλιά µου µε φαγητό, παραέφαγα και φού-
σκωσα. — τούρλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τρουλ(λ(ώ (-όω), µε αντιµετάθεση φθόγγων, < µτγν. 
τροϋλ(λ)α (βλ. κ. τούρλα)]. 

τουρλωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που προεξέχει ΣΥΝ. φουσκωτός, εξο-
γκωµένος: ~ πισινός. — τουρλωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τρουλ(λ)ωτός, µε αντιµετάθεση φθόγγων, < τρουλ(λ)ώ, 
βλ. κ. τουρλώνω]. 

το ύ ρ µα (η) {τουρµών} ΙΣΤ. διοικητική διαίρεση τού βυζαντινού θέµα-
τος (βλ. λ. θέµα) και ανώτερη µονάδα τού βυζαντινού στρατού. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τοϋρµα < λατ. turma «ουλαµός, ίλη (ιππικού)»]. 

τουρµάρχης (ο) [µεσν.] {τουρµαρχών} ΙΣΤ. Ο διοικητής τούρµας 
(βλ.λ.). 

τουρµπάνι (το) {τουρµπαν-ιού | -ιών} 1. πλατύ και λεπτό ύφασµα από 
βαµβάκι, µαλλί ή µετάξι, που χρησιµοποιούν µουσουλµανικοί λαοί 
ως καπέλο περιτυλίγοντας το στο κεφάλι ή πάνω από µικρό 
σκουφάκι ΣΥΝ. σαρίκι 2. λεπτό βαµβακερό ύφασµα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. turban < παλαιότ. tulbant < τουρκ. tülbent < περσ. 
dulband. Βλ. κ. τουλουπάνι]. 

τουρµπίνα (η) {τουρµπίνων} ΤΕΧΝΟΛ. περιστροφική µηχανή που κι-
νείται µε τη θερµική ενέργεια αέρα ή αερίου και χρησιµοποιείται σε 
µεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στους 
στροβιλοαντιδραστήρες των αεροσκαφών και στους κινητήρες των 
αυτοκινήτων (πβ. λ. αεριοστρόβιλος). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. turbine < λατ. turbo, -ìnis «στρόβιλος, δί-
νη» (βλ. κ. τούρµπό)]. 

τούρµπο (το) {άκλ.} ελλην. στροβιλοσυµπιεστής (ο) 1.ΤΕΧΝΟΛ. κινη-
τήρας ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε τουρµπίνα (βλ.λ.) · 2. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) ανόητος άνθρωπος που αντιλαµβάνεται αργά, που 
δεν παίρνει γρήγορα στροφές: είναι ~- ό,τι κι αν του πεις, δεν κατα-
λαβαίνει. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. turbo < λατ. turbo, -Ìnis «στρόβιλος, δίνη»]. 

τουρµποκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε τουρµπίνα. 
τούρµπο-τζετ (το) (άκλ.} αεροσκάφος τού οποίου ο κινητήρας λει-

τουργεί µε τουρµπίνα αερίων και είναι έτσι τοποθετηµένος, ώστε η 
ώθηση τού αεροσκάφους να προέρχεται από την εξώθηση προς τα 
πίσω των αερίων τής καύσεως. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. turbo jet]. 

τουρνέ (η) (άκλ.) η περιοδεία (θιάσου, καλλιτέχνη, οµάδας κ.ά.): κά-
νω ~ στην επαρχία. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. tournée < p. tourner «γυρίζω, περιοδεύω, πε-
ριφέροµαι» < δηµώδ. λατ. »tornare < λατ. tornus < αρχ. τόρνος (βλ.λ.)]. 

τουρνικέ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. 1. συσκευή που µπορεί να περιστραφεί 
από µια δύναµη αντιδράσεως: υδραυλικό | ηλεκτρικό ~ 2. µεταλλικός 
περιστρεφόµενος µηχανισµός, που τοποθετείται στην είσοδο δηµό-
σιων χώρων (λ.χ. σουπερ-µάρκετ, γηπέδων κ.λπ.) και που επιτρέπει 
την είσοδο ενός ατόµου κάθε φορά. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tourniquet < tourner «γυρίζω, περιστρέφω» (βλ. κ. τουρ-
νέ)]. τουρνουά (το) {άκλ.} αθλητική διοργάνωση σε συγκεκριµένο 
τόπο και χρόνο, στην οποία συνήθ. έρχονται αντιµέτωποι οι 
καλύτεροι αθλητές ή οµάδες και στον νικητή τής οποίας απονέµεται 
έπαθλο ή και χρηµατικό ποσό: ~ τένις | ποδοσφαίρου | µπάσκετ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tournoi < p. tournoyer «περιφέροµαι, περιπλανώµαι» < 
tourner «γυρίζω, περιστρέφω» (βλ. κ. τουρνέ)]. τουρσί (το) {τουρσ-
ιού | -ιών) λαχανικό που διατηρείται σε ξίδι ή άλµη: έφτειαξα ένα 
βαζάκι ~ || (ως επίθ.) αγγούρια | πιπεριές ~. [ΕΤΥΜ < τουρκ. turçu]. 

τούρτα (η) {δύσχρ. τουρτών} γλύκυσµα µεγάλου και συνήθ. στρογ-
γυλού σχήµατος, το οποίο παρασκευάζεται από παντεσπάνι (ως βά-
ση) µε επικάλυψη από κρέµα, σοκολάτα κ.ά. και γαρνίρεται µε σα-
ντιγί, ψιλοκοµµένα φρούτα, αµύγδαλα κ.ά.: ~ γενεθλίων/ παγωτό. — 
(υποκ.) τουρτίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τούρτα «ψηµένο ψωµί» < λατ. torta «είδος πίτας», ου-
σιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. tortus τού ρ. torquere «στρέφω, γυρίζω», πβ. 
γαλλ. tourte]. 

τουρτουριάρης, -α, -ικο αυτός που τουρτουρίζει πολύ όταν κάνει κρύο, 
που τον επηρεάζει πολύ το ψύχος. [ΕΤΥΜ. < τουρτούρα + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αρρωστ-ιάρης]. 

τουρτουρίζω ρ. µετβ. {τουρτούρισα} (λαϊκ.) τρέµω από το κρύο, ριγώ 
ΣΥΝ. τρεµουλιάζω. — τουρτούρισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
ταρταρίζω < αρχ. Τάρταρος (βλ.λ.)]. 

τούρτουρο (το) το ρίγος από το ψύχος. Επίσης τουρτούρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < τουρτουρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

τοϋςΤοριστικό άρθρο -+ ο, η, το 
τους2 →αυτός 
τουσέ επίρρ. ΜΟΥΣ. τρόπος παιξίµατος, η ειδικότερη τεχνική µε την 

οποία «αγγίζουµε» το όργανο, για να το κάνουµε να ηχήσει. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. toucher «αγγίζω» < δηµώδ. λατ. »toccare, ηχοµιµητ. λ.]. 

τουτέστι(ν) επίρρ. (λόγ.) δηλαδή, ήτοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τουτέστι(ν) < αρχ. φρ. τοϋτ' εστι(ν)]. 

τούτος, -η, -ο κ. ετούτος δεικτική αντων. 1. (συνήθ. λογοτ. αντί τού 
αυτός): ~ ο άνθρωπος φέρεται παράξενα || ~ το καλοκαιράκι || και 
τούτο κι εκείνο || τούτο µόνο σου ζητώ || τούτες τις µέρες || πέρα(ν) 
τούτου (πέρα από αυτό)- ΦΡ. (α) (λόγ.) τούτου δοθέντος έχοντας αυτό 
ως δεδοµένο, θεωρώντας ότι αυτό ισχύει: ~, πιστεύω ότι πρέπει να 
αναθεωρήσουµε τις απόψεις µας (β) άνευ τούτου χωρίς αυτό: το χρή-
µα είναι απαραίτητο και ~ τίποτα δεν µπορεί να γίνει (γ) προς τούτο 
για τον σκοπό αυτόν ή προς την κατεύθυνση αυτή: η παρέµβαση τού 
υπουργού συµβάλλει - (δ) προς τούτοις επιπλέον, επιπροσθέτως: ~, 
επείγει η λήψη και άλλων µέτρων (βλ. κ. λ. ούτος) (ε) επί τούτω βλ. λ. 
ad hoc (στ) (λόγ.) επί τούτοις επίτηδες (ζ) (λόγ.) ως εκ τούτου όπως 
προκύπτει από τα προηγούµενα: ~, αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει να λη-
φθούν αυστηρά µέτρα (η) άλλο πάλι και τούτο βλ. λ. άλλος (θ) καλό 
και τούτο για κάτι που συµβαίνει ξαφνικά, αναπάντεχα (ι) και τούτο 
και το άλλο (σε αφήγηση, για να δείξουµε σειρά διαδοχικών πρά-
ξεων, γεγονότων): κι αρχίζει να φωνάζει, να βρίζει, ~ (βλ. κ. λ. ούτος) 
2. (+ 'δώ | εδώ - εµφατ.) αυτός εδώ ακριβώς: «σε τούτα 'δώ τα µάρ-
µαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει» (Γ. Ρίτσος) || τι λέει τούτος εδώ; || 
ετούτο 'δώ το παιδί είναι άτακτο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τούτος (ήδη µτγν. τούτοι), κατ* αναλογίαν προς τις 
πλάγιες πτώσεις τούτου, τούτω, τούτον κ.ά. τής αρχ. αντων. ούτος]. 

TOUTOU (το) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) το αυτοκίνητο. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., που αποδίδει ήχους µηχανών (σιδηροδρόµου, αυ-
τοκινήτου κ.ά.)]. 

τούφα (η) {τουφών} 1. µικρός αριθµός από τρίχες των µαλλιών τής 
κεφαλής µαζί: του έκοψε µια ~ από τα µαλλιά του || µάζεψε µια ~ τρί-
χες από το πάτωµα 2. (κατ' επέκτ.) δέσµη από ίνες µαλλιού ή νήµα-
τος 3. (µτφ.) µεγάλη νιφάδα χιονιού · 4. (στρατιωτική αργκό, συνήθ. 
στον πληθ,) το ψέµα: όλα αυτά που λένε είναι ~! · 5. (αργκό στον 
πληθ.) η ξεκούραση και ο ύπνος, το να µένει κανείς για πολύ στο κρε-
βάτι: πάµε για τούφες! || «µάσες, φούµες, τούφες» (στρατιωτ. έκφρα-
ση). — (υποκ.) τουφίτσα (η) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τούφα < µτγν. λατ. tufa «δόρυ µε τρίχινο λοφίο στο 
άκρο», γερµ. αρχής, λ.χ. αρχ. αγγλ. puf «τούφα, λοφίο», αρχ. νορβ. püfa 
κ.ά.]. 

Τουφέκι κ. ντουφέκι (το) {τουφεκ-ιού | -ιών} φορητό και µακρύ-
καννο πυροβόλο όπλο, που χρησιµοποιείται στον στρατό (οπλίτες Πε-
ζικού) και στο κυνήγι: κρατώ το ~ || µε το ~ στον ώµο || γεµίζω το ~ 
και ρίχνω ΣΥΝ. (λόγ.) τυφέκιο. [ETYML όψιµο µεσν. < τουρκ. 
tüfek]. 

τουφεκιά κ. ντουφέκια (η) ο πυροβολισµός µε τουφέκι: ρίχνω του-
φεκιές στον αέρα. 

τουφεκίδι κ. ντουφεκίδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η ανταλλαγή πυ-
ροβολισµών µε τουφέκια: άρχισε το ~ || πέφτει ~. [ΕΤΥΜ < τουφέκι 
+ περιληπτ. επίθηµα -ίδι (πβ. κ. πιστολ-ίδί)]. 

τουφεκίζω κ. ντουφεκίζω κ. (λόγ.) τυφεκίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{τουφέκισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (αµετβ.) πυροβολώ µε τουφέκι, 
ρίχνω τουφεκιά- (µετβ.) 2. εκτελώ µε τουφέκι: οι Γερµανοί τουφέκι-
σαν όσους έπιασαν στο µπλόκο- ΦΡ. θα τον τουφεκίσουν! για πρό-
σωπο από το οποίο θα ζητηθούν ευθύνες για σηµαντική απόφαση ή 
παράλειψη του και θα τιµωρηθεί αυστηρότατα: αν υποχωρήσουµε 
στις αξιώσεις των εχθρών τής χώρας, θα µας τουφεκίσουν, έλεγε ο 
υπουργός 3. (γενικότ.) σκοτώνω µε τουφέκι. Επίσης (καθηµ.) (ν)του-
φεκάω — τουφεκισµός κ. (λόγ.) τυφεκισµός (ο) κ. (ν)τουφέκισµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 

τουφεκίσµός (ο) → τουφεκίζω 
τουφεξής κ. (σπάν.) ντουφεξής (ο) {τουφεξήδες} (λαϊκ.) (παλαιότ.) 

αυτός που κατασκευάζει ή πουλά όπλα. 
[ΕΤΥΜ < τουφέκι + επίθηµα -τζής, µε απλοποίηση τού συµφωνικού 
συµπλέγµατος -κ-τζ- σε -ξ- (πβ. κ. µπουζου-ξής)]. τουφωτός, -ή, -ό 
αυτός που έχει τούφες ή µοιάζει µε τούφα ΣΥΝ. θυ- 
σανωτός. τόφαλος (ο) (για πρόσ.) µεγαλόσωµος ογκώδης άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ Από το επώνυµο τού πρωταθλητή τής άρσης βαρών ∆ηµητρίου 
Τόφαλου (1892-1966), που ήταν ιδιαίτερα εύσωµος]. τοχαρικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τους Τοχάρους, αρχαίο σκυθικό λαό τής 
Βακτριανής: ~ γλώσσα. 



Τ.Π 1783 τραβώ 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. tocharisch]. 
Τ.Π. (το) Τάγµα Πεζικού. 
Τ.Π.Α.Ε.Ν. (το) Ταµείο Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού. 
Τ.Π.∆. (το) Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Τ.Π.∆.Υ. (το) Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
τρ. (το) τρέχον (έτος), τρέχοντος (έτους). 
-τρα1 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 

που δηλώνουν: 1. επάγγελµα, δραστηριότητα ή συγκεκριµένη 
ενέργεια κλπ.: πλύσ-τρα, ράφ-τρα, κλέφ-τρα, φταίχ-τρα, χαρτορίχ-τρα, 
παρηγορή-τρα, αφέν-τρα, πλανεύ-τρα, ρουφήχ-τρα, τσούχ-τρα· συχνά 
ως οικ. ή λαϊκ. παραλλαγή των θηλυκών σε -τρία (βλ.λ.): (υφά-ντρια) 
υφάντρα, (προσκυνήτρια) προσκυνήτρα, (ράπτρια) ράφ-τρα, 
(πλύντρια) πλύσ-τρα, (πλεονέκτρια) πλεονέχ-τρα 2. αντικείµενο µε 
συγκεκριµένη χρήση ή λειτουργία: ξαπλώσ-τρα, θερµάσ-τρα, απλώσ-
τρα, σιδερώσ-τρα, κρεµάσ-τρα, σφνρίχ-τρα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το µτγν. επίθηµα -τρία (µε ηµιφωνοποίηση και αποβολή τού -ι-), 
βλ.λ.]. 

-τρα2 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδετέρων ουσιαστι-
κών, τα οποία απαντούν µόνο στον πληθυντικό αριθµό και δηλώνουν 
χρηµατικό ποσό το οποίο δίνεται για τον σκοπό που δηλώνει το θέµα: 
εύρε-τρα, εξέτασ-τρα, λύ-τρα, δίδακ-τρα, φύλακ-τρα, αποθήκευ-τρα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, πληθ. τού επιθή-
µατος -τρον (βλ.λ.)]. 

τράβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) µεγάλο δοκάρι (βλ.λ.) που χρησι-
µοποιείται για τη στήριξη στέγης ή δαπέδου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. trave 
«δοκάρι, δοκός» < λατ. trabs, -bis]. 

τράβαλα (τα) → ντράβαλα 
τραβατζαρω ρ. µετβ. {τραβατζάρισα} (λαϊκ.) (για υγρό) µεταφέρω 

από ένα δοχείο σε άλλο: ~ λάδι | κρασί. — τραβατζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. travasare «µεταγγίζω (υγρό)» < µεσν. λατ. trans-vasâre < 
trans- «δια-, µετά→ + -vasare < vas, väsis «αγγείο»]. 

τραβελινγκ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜ. είδος πλάνου που πραγµατοποιείται 
µε κίνηση τής κάµερας τοποθετηµένης πάνω σε βάση που εξασφαλί-
ζει την απορρόφηση των κραδασµών τής κίνησης και µε τη σειρά 
της κινείται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένες ράγες. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
travelling «ταξιδεύοντας»]. 

τραβέρσα (η) {δύσχρ. τραβέρσων} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. ξύλινο δοκάρι, το 
οποίο βρίσκεται τοποθετηµένο κάθετα προς τον διαµήκη άξονα τού 
πλοίου 2. ο στρωτήρας (βλ.λ.) σιδηροτροχιάς 3. ΑΡΧΙΤ. δοκάρι (από 
µέταλλο, ξύλο ή σκυρόδεµα) που χρησιµοποιείται στη σύνδεση δύο ή 
περισσοτέρων δοµικών στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < ιταλ. traversa < ρ. traversare «διαπλέω, διέρχοµαι 
- διασχίζω καθέτως, διασταυρώνοµαι» (βλ. κ. τραβερσάρω)]. 

τραβερσάδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. ο διάπλους (κυρ. περι-
στασιακός) από λιµάνι σε λιµάνι 2. (ως επίρρ.) µε το ταξίδι: πληρώ-
νεται ~ ΑΝΤ. µηνιαίως, µε τον µήνα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. traversata < ρ. 
traversare (βλ. κ. τραβερσάρω)]. 

τραβερσάρω ρ. αµετβ. {τραβέρσ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (για 
πλοίο) 1. κάνω τραβερσάδα · 2. κάνω τραβέρσο (βλ.λ.). Επίσης τρα-
βερσώνω. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. traversare «διαπλέω, διέρχοµαι - διασχίζω καθέτως, 
διασταυρώνοµαι» < µτγν. λατ. transversare < λατ. trans-versus «λοξός, 
εγκάρσιος» < trans- «δια-, πέραν» + versus < vertere «στρέφω, τρέ-
πω»]. 

τραβέρσο (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. η θέση πλοίου, κατά την οποία 
πλέει µε µειωµένη ταχύτητα, καθώς δέχεται τον άνεµο ή το κύµα 
από τα πλάγια: το πλοίο στρώθηκε (πήρε θέση) ~. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
traverso «λοξά, από  το  πλάι, καθέτως» < λατ. transversus «λοξός, 
εγκάρσιος» (βλ. λ. τραβερσάρω)]. 

τραβεστί (ο/η) {άκλ.} οµοφυλόφιλος άνδρας που ντύνεται µε γυναι-
κεία ρούχα (πβ. λ. παρενδυσία). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. travesti, µτχ. τ. τού ρ. travestir «µεταµφιέζοµαι» < ιταλ. 
travestire < tra- (< λατ. trans- «δια-, πέραν») + vestire «ντύνοµαι» (< 
λατ. vestis, -is «ένδυµα»)]. 

τράβηγµα (το) {τραβήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να τραβά κανείς 
(κάτι/κάποιον): το - τής πόρτας, για να κλείσει || TO ~ τού τραπεζιού 
πιο µπροστά ΣΥΝ. έλξη, σύρσιµο 2. (συνεκδ.) η άντληση ή η µεταφο-
ρά υγρού: ~ νερού | κρασιού 3. (για καλώδιο, σκοινί, σύρµα κ.λπ.) η 
µεταφορά από ένα σηµείο που θεωρείται πηγή σε άλλο σηµείο: το ~ 
καλωδίου από την κεραία τής τηλεόρασης µέχρι τον χώρο όπου βρί-
σκεται η συσκευή 4. η κίνηση προς τα πίσω: το ~ των νερών τής πα-
λίρροιας · 5. η σχεδίαση (µε σύρσιµο πινέλου, µολυβιού κ.λπ.): το ~ 
γραµµών | µιας µολυβιάς · 6. (µτφ.) τραβήγµατα (τα) η ταλαιπωρία, η 
περιπέτεια: δεν θέλω ~ µε την εφορία · 7. ΤΥΠΟΓΡ. το τιράζ (βλ.λ.) • 8. 
η λήψη φωτογραφίας ή το γύρισµα σκηνών κινηµατογραφικής | 
τηλεοπτικής ταινίας: το ~ µιας σκηνής · 9. ΟΙΚΟΝ. η έκδοση συναλ-
λαγµατικής · 10. ΑΝΑΤ. (για µυ) απότοµο τέντωµα και πιάσιµο: έχει ~ 
στους προσαγωγούς. τραβηγµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν 
τραβήξει, συνήθ. προς τα πίσω: σου πηγαίνουν πολύ τα µαλλιά ~ πίσω 
|| µε το λίφτινγκ που έκανε, το δέρµα της φαίνεται ~ αφύσικα 2. (µτφ.) 
υπερβολικός, ακραίος: ήταν πολύ ~ το αστείο του και την προσέβαλε 
ΣΥΝ. εξεζητηµένος· ΦΡ. (κάτι είναι) τραβηγµένο από τα µαλλιά για 
κάτι που είναι εντελώς απίθανο να συµβαίνει ή να ισχύει, ακραίο: 
αυτό το συµπέρασµα είναι τραβηγµένο από τα µαλλιά || αυτή η θεωρία 
είναι τραβηγµένη από τα µαλλιά· απορώ πώς τη σκέφτηκε · 3. (για 
φωτογραφία ή ταινία) αυτός που έχει αποτυπωθεί σε φιλµ µε 
φωτογραφική ή κινηµατογραφική µηχανή: αυτά τα πλάνα είναι ~ στα 
Ηλύσια Πεδία || µια φωτογραφία ~ το 1970. 

τράβηξα ρ. → τραβώ 
τραβηξιά (η) (λαϊκ.) 1. το τράβηγµα · 2. κάθε εισπνοή καπνού από 

τσιγάρο ή ναρκωτικό ΣΥΝ. ρουφηξιά. 
τραβηχτική (η) (λαϊκ.) 1. η συναλλαγµατική (βλ.λ.) 2. χρηµατικό πο-

σό που αποσπάται εντέχνως από κάποιον. 
τραβηχτικός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που τραβάει, που ελκύει: ~ γυναίκα 

ΣΥΝ. ελκυστικός. 
τραβηχτός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να τραβηχτεί ή έχει τραβηχτεί 

• 2. τραβηχτή (η) η παράνοµη λήψη, η υφαρπαγή χρηµάτων. — τρα 
βηχτά επίρρ. 

τραβολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τραβολογάς... | τραβολογ-ιέµαι, -ήθη-
κα} (λαϊκ.) 1. τραβώ (κάποιον) (συνήθ. µε άσχηµο ή βίαιο τρόπο): εί-
χαν πιάσει έναν κακοµοίρη και τον τραβολογούσαν µες στον δρόµο 2. 
(µτφ.) ταλαιπωρώ (κάποιον) υποβάλλοντας τον σε εξαντλητικές µε-
τακινήσεις και καταβάλλοντος τον ψυχικά: χρόνια µάς τραβολογούν 
στα δικαστήρια || την τραβολογάει τόσον καιρό, χωρίς να την πα-
ντρεύεται. — τραβολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ; < τραβώ + -λογώ (< 
λόγος)]. 

τραβώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τραβάς... | τράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτη-
κα, -ηγµένος) ♦ (µετβ.) 1. ασκώ ελκτική δύναµη σε (κάποιον/κάτι), τον 
κάνω να κινηθεί προς το µέρος µου ή (για πράγµα) το τεντώνω κρα-
τώντας το από ένα σηµείο του: οι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα | τις 
βάρκες στη στεριά || ο γερανός τράβηξε το αυτοκίνητο από το χαντάκι 
|| κάθε οµάδα κρατάει από µία άκρη τού σχοινιού και το τραβά µε 
δύναµη || τράβηξε το ξίφος από το θηκάρι || - το καλώδιο από την 
πρίζα || τράβηξε πίσω το κλείστρο τού όπλου || - το καζανάκι | το 
χειρόφρενο ΣΥΝ. σύρω, έλκω· ΦΡ. (α) τραβάτε µε κι ας κλαίω βλ. λ. 
κλαίω (β) (µτφ.) τραβώ (κάποιον) απ' τη µύτη κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω 
(γ) (µτφ.) τραβάω τα µαλλιά µου βλ. λ. µαλλί (δ) τραβώ κουπί (i) 
(κυριολ.) κωπηλατώ (ii) (µτφ.-λαϊκ.) περνώ µεγάλες δυσκολίες, τα-
λαιπωρούµαι: στην καινούργια του δουλειά τραβάει πολύ κουπί (ε) 
(οικ.) τραβάω ζόρι (i) ταλαιπωρούµαι, καταπονούµαι (ii) (αργκό-ει-
ρων.) έχω πρόβληµα µε (κάποιον ή κάτι): εσύ τι ζόρι τραβάς και δια-
µαρτύρεσαι; (στ) τραβώ χαρτί παίρνω τραπουλόχαρτο από την τρά-
πουλα, όταν έρχεται η σειρά µου (ζ) τραβάω τον δρόµο µου (i) ακο-
λουθώ τη δική µου πορεία: πήρε υποτροφία, πήγε στο εξωτερικό και 
τράβηξε τον δρόµο του (ii) ακολουθώ την πορεία µου, αυτό που µε εν-
διαφέρει, χωρίς να ασχολούµαι µε κάτι άλλο, παραβλέποντας τα άλ-
λα: εσύ τράβα τον δρόµο σου και µην ασχολείσαι µε τους άλλους (η) 
τραβώ το αφτί (κάποιου) επιπλήττω, κάνω αυστηρές παρατηρήσεις 
σε κάποιον: δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να του τραβήξει το αφτί; 
2. (καθηµ.) σε φράσεις που δηλώνουν την ενέργεια που κάνει κά-
ποιος, λ.χ. τραβάω ένα χαστούκι | σκαµπίλι (σε κάποιον) (χαστουκί-
ζω, σκαµπιλίζω), τραβάω µπουνιά (σε κάποιον) (τον γρονθοκοπώ), 
τραβάω κλοτσιά (κλοτσώ), τραβάω σουτ (σουτάρω), (λαϊκ.) τραβώ 
(σε κάποιον) ένα βρισίδι | ένα λούσιµο βρίζω κάποιον άσχηµα: του 
τράβηξε ένα βρισίδι, που θα το θυµάται σ' όλη του τη ζωή, κ.ά. 3. 
κρατώ (κάποιον/κάτι) από ένα σηµείο και τον µετακινώ σέρνοντας 
τον ΦΡ. τραβώ στην άκρη βλ. λ. άκρη 4. (για υγρά) (α) αντλώ: ~ κρασί 
απ' το βαρέλι (β) απορροφώ: το χώµα τραβάει πολύ νερό 5. (συνεκδ.) 
πίνω: ~ κάµποσο κρασί· ΦΡ. (καθηµ.) το τραβώ πίνω πολύ: βλέπω το 
τραβάς το ουίσκι · 6. απωθώ, αποµακρύνω: τον τράβηξε πέρα 
• 7. (για χρήµατα) κάνω ανάληψη: ~ χρήµατα από την τράπεζα · 8. 
καταναλώνω, απορροφώ µέρος τής παραγωγής: η Ευρώπη τραβάει 
πολύ µεσογειακό λάδι · 9. αποτυπώνω κάτι σε φιλµ (µε φωτογραφι 
κή µηχανή ή βιντεοκάµερα, κινηµατογραφική µηχανή): ~ φωτογρα 
φίες || τον τράβηξε σε µια αστεία πόζα την ώρα που κοιµόταν || το τη 
λεοπτικό συνεργείο τράβηξε µερικές σκηνές από το πανηγύρι · 10. 
(µτφ.) προσελκύω: τον τράβηξε η οµορφιά της || αν δεν σε τραβάει η 
δουλειά σου, τη σταµατάς || ο νεαρός ηθοποιός τράβηξε πάνω του τα 
φώτα τής δηµοσιότητας || η ταινία του τράβηξε το ενδιαφέρον παρα 
γωγών τού Χόλλυγουντ ΣΥΝ. θέλγω, ελκύω ΑΝΤ. απωθώ · 11. (µτφ.) 
πάσχω, υποφέρω: τράβηξα πολλά βάσανα στη ζωή µου- ΦΡ. (α) τρα 
βώ τού λιναριού τα πάθη περνώ µεγάλες ταλαιπωρίες (β) τραβώ των 
παθών µου τον τάραχο | τού Χριστού τα πάθη | τα πάνδεινα κατα 
ταλαιπωρούµαι, υποφέρω (γ) τραβώ τον διάολο µου έχω πολλά βά 
σανα (δ) ΓΙ τραβάµε και δεν το µαρτυράµε', σε περιπτώσεις στις 
οποίες αγανακτεί κανείς µε µια κατάσταση, ταλαιπωρείται πολύ, αλ 
λά δεν διαµαρτύρεται · 12. (µτφ.) αποζητώ, επιθυµώ: απόψε η καρδιά 
µου τραβάει γλέντι και χορό' ΦΡ. (α) η ψυχή µου τραβάει (κάτι) επι 
θυµώ έντονα κάτι: ό,τι τραβάει η ψυχή σας θα το βρείτε στο νέο µας 
πολυκατάστηµα || απόψε ~ γλέντι και χορό (β) (κάτι) το τραβάει η ψυ 
χή | ο οργανισµός (κάποιου) κάποιος δείχνει να του αρέσει ή να επι 
διώκει κάτι, συνήθ. δυσάρεστο: φαίνεται πως την τραβάει η ψυχή 
σου την ταλαιπωρία, γι ' αυτό κυκλοφορείς µε τη συγκοινωνία || το 
τραβάει ο οργανισµός του, µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται, να του 
δώσουν την απόλυση στο χέρι · 13. (µτφ.) ταλαιπωρώ, τραβολογώ: 
µας τραβούσε χρόνια στα δικαστήρια || την τραβάει πέντε χρόνια τώ 
ρα και δεν την παντρεύεται · 14. (µτφ. για µήνα) έχω, περιλαµβάνω: 
πόσο τραβάει ο µήνας; || ο µήνας τραβάει τριάντα µία µέρες · 15. χα 
ράσσω, σύρω: ~ γραµµές στο χαρτί ♦ (αµετβ.) 16. κινούµαι προς ορι 
σµένη κατεύθυνση: τράβηξε για το Σούνιο- ΦΡ. (α) τράβα στη µπάντα 
πήγαινε στην άκρη (β) τράβα στη δουλειά σου! ασχολήσου µε τις 
υποθέσεις σου και µην επεµβαίνεις σε ξένες υποθέσεις: ~ και µην 
ανακατεύεσαι! (γ) τράβα! (ϊ) πήγαινε, ξεκίνα: «καροτσέρη -, να πάµε 
στα Ταταύλα» (λαϊκ. τραγ.) (ii) φύγε, χάσου!: άι ~ από 'δώ! · 17. σχη 
µατίζω ρεύµα: το τζάκι δεν τραβάει (η καπνοδόχος δεν διοχετεύει 
έξω τον καπνό) · 18. διαρκώ, παρατείνοµαι: τράβηξε πολύ αυτό το σί 
ριαλ' καιρός να τελειώνει· ΦΡ. (α) τραβώ σε µάκρος | µακριά διαρκώ 
πολύ: αυτή η υπόθεση τράβηξε σε µάκρος (β) (και) τράβα κορδέλα 



τραγάνα 1784 τραγωδία 
 

για κάτι (συνήθ. ενοχλητικό) που συνεχίζεται, που δεν έχει τέλος • 
19. (για όχηµα) έχω ταχύτητα ή υψηλή απόδοση: το καινούργιο του 
αµάξι τραβάει γερά || το µηχανάκι έχει παλιώσει και δεν τραβάει στις 
ανηφόρες· (µεσοπαθ. τραβιέµαι) 20. (α) αποσύροµαι: τραβήχτηκε από 
την πολιτική | από τη δουλειά του ΣΥΝ. αποτραβιέµαι (β) αποσύροµαι, 
υποχωρώ: τα νερά τραβιούνται µε την άµπωτη · 21. ταιριάζω µε το 
φαγητό ή την εποχή: τραβιέται το ούζο µε αυτά τα µεζεδάκια || τσ 
καλοκαίρι η µπίρα τραβιέται πολύ · 22. ταλαιπωρούµαι: ~ χρόνια µ' 
αυτή την ιστορία κι ακόµη δεν έχω ξεµπλέξει · 23. (λαϊκ.) έχω 
ερωτικές σχέσεις: τραβιέται µ'έναν συµφοιτητή της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ελκύω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τραυώ < ταυρώ, άλλος τ. τού ρ. ταυρίζω (πβ. κ. χαιρε-
τίζω - χαιρετώ, εξασθενίζω - εξασθενώ), µε τη σηµ. «τραβώ όπως ο 
ταύρος, σύρω βίαια», < αρχ. ταύρος. Σύµφωνα µε την ετυµολ. αρχή, 
η λ. θα έπρεπε να γράφεται τραυώ, αλλά επικράτησε η γρ. τραβώ]. 

τραγάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. τραγανό σταφύλι 2. η πετρώδης σύ-
σταση τού εδάφους 3. (ειδικότ.) οµαλός αλλά σκληρός βυθός σκεπα-
σµένος µε άµµο και χαλίκια, σπασµένα κοχύλια και µικρά ζωντανά 
πράσινα φύκια. [ΕΤΥΜ. < επίθ. τραγανός, πβ. κ. φαγανός - φαγάνα]. 

τραγανίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τραγάνισα} µασώ (κάτι τραγανό), κά-
νοντας χαρακτηριστικό θόρυβο, καθώς αυτό θρυµµατίζεται στο στόµα. 
— τραγάνισµα (το). 

τραγανιστός, -ή, -ό (για φαγώσιµο είδος) αυτός που είναι κάπως 
σκληρός στην επιφάνεια ή ξεροψηµένος και, καθώς τρώγεται, θρυµ-
µατίζεται µε χαρακτηριστικό θόρυβο στο στόµα: ~ πατάτες | φύλλο 
πίτας ΣΥΝ. τραγανός. 

τραγανός, -ή, -ό 1. (για φαγώσιµο είδος) κάπως σκληρός ή ξεροψη-
µένος, τραγανιστός (βλ.λ.): ~ µπισκότο 2. (για καρπούς) αυτός που 
έχει κάπως σκληρό περίβληµα: ~ κεράσι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < θ. τραγ- (< αρχ. τρώγω, πβ. απρφ. αορ. β' τραγ-εΐν) + πα-
ραγ. επίθηµα -ανός, πβ. κ. στεγ-ανός]. 

τράγειος, -α, -ον -+ τράγιος 
τραγελαφικός, -ή, -ό [1818] κατά γελοίο τρόπο αφύσικος, αλλόκο-

τος: η απεργία των ταξί προκάλεσε µια - κατάσταση στους δρόµους. 
τραγέλαφος (ο) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. µυθικό ζώο µε σώµα ελαφιού 

και τράγου 2. (µτφ.) καθετί αφύσικο και αλλόκοτο κατά γελοίο τρό-
πο: η υπόθεση εξελίχθηκε σε σωστό ~. 

τραγή (η) το δέρµα τού τράγου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τραγέα | -ή (ενν. δορά) 
< αρχ. τράγος (πβ. κ. λεοντ-ή)]. 

τραγήσιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) τράγιος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
τραγί κ. (λαϊκότ.) τραΐ (το) {τραγ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο τράγος ή (κα-

ταχρ.) το µικρό κατσίκι. [ΕΤΥΜ; Υποκ. τής λ. τράγος (πβ. κ. αρνί, 
γίδι)]. 

τραγιάσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µάλλινο λαϊκό καπέλο µε γείσο ΣΥΝ. 
κασκέτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήτω. 
[ΕΤΥΜ < ρουµ. trä'i'ascä (Grecia) «ζήτω (η Ελλάδα)», κραυγή επευφη-
µίας Ρουµάνων εκδροµέων στην Ελλάδα, που τη συνόδευαν µε πέ-
ταγµα των σκούφων τους στον αέρα, µε αποτέλεσµα να παρασυνδε-
θεί η ονοµασία τού σκούφου µε την προαναφερθείσα κραυγή]. 

τραγικοκωµικός, -ή, -ό → κωµικοτραγικός 
τραγικοποιώ ρ. µετβ. [1893] {τραγικοποι-είς | τραγικοποί-ησα, -ού-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρουσιάζω ένα γεγονός, µια κατάσταση µε 
τρόπο τραγικό, υπερβάλλοντας ως προς τη σοβαρότητα τού γεγονό-
τος ή τής κατάστασης: µην τραγικοποιείς τα πράγµατα- θα τα κατα-
φέρεις µια χαρά στις εξετάσεις! ΣΥΝ. δραµατοποιώ. — τραγικοποίη-
ση (η). 

τραγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την τραγωδία (βλ.λ.): ~ 
ποιητής | ήρωας | χορός | ειρωνεία 2. τραγικό (το) µία από τις αισθη-
τικές κατηγορίες (όπως και το κωµικό, το ωραίο κ.ά.), η οποία δηλώ-
νει το συναίσθηµα που προκύπτει από τον φόβο και τον έλεο (στην 
τραγωδία) ή από τη σύγκρουση τού πόνου και τής ευχαρίστησης, τής 
χαράς και τής λύπης 3. τραγικό*; (ο) ο ποιητής τού αρχαίου δράµα-
τος: το βιβλίο του αναφέρεται στους αρχαίους ~ · 4. (α) αυτός που 
έχει συµβεί µε πολύ δυσάρεστο τρόπο, συχνά βίαιο: βρήκε ~ θάνατο 
σε δυστύχηµα (β) αυτός που προκαλεί µεγάλη θλίψη: ~ γεγονός | εξέ-
λιξη | συµβάν | επεισόδιο | κατάληξη | εµπειρία | στιγµές (γ) (για 
πρόσ.) αυτός που η κατάσταση του προκαλεί τη συµπάθεια και τον 
οίκτο: η ~ µάννα τού θύµατος || ~ φιγούρα η σκελετωµένη µορφή τού 
πρόσφυγα || ~ φυσιογνωµία (δ) αυτός που έχει ως επακόλουθο συµ-
φορές: - απερισκεψία | λάθος. — τραγικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τράγος, αντί τού αναµενόµενου τραγφδικός (που είναι 
σπανιότ.), πβ. κ. κωµικός - κωµωδικός. Ήδη αρχ. η σηµ. «ο αναφερό-
µενος σε τραγωδία»]. 

τραγικότητα (η) [1886] {χωρ. πληθ.} το να είναι κάτι τραγικό (βλ. λ. 
τραγικός): η ~ τής κατάστασης. 

τραγικωµωδία (η) δραµατικό έργο που συµπεριέχει στοιχεία τραγω-
δίας και κωµωδίας: πολλοί φιλόλογοι θεωρούν την «Άλκηστη» και 
την «Ιφιγένεια την εν Ταύροις» τραγικωµωδίες. 

τραγίλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η δυσάρεστη οσµή που αναδίδει ο 
τράγος ΣΥΝ. βαρβατίλα. [ΕΤΥΜ < τράγος + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. 
κ. ιδρωτ-ίλα]. 

τράγιος, -ια, -ιο [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τον τράγο: κέρατα ~ || 
(κ. ως βρισιά) τα κέρατα σου τα ~! || «ζουµί από πόδια τραγιά» (Α. 
Λασκαράτος). 

τράγο γένη ς (ο) {τραγογένηδες} 1. αυτός που έχει (µακριά συνήθ.) 
γένια, σαν τού τράγου 2. (ειρων.-υβριστ.) ο παππάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τράγος + -γένης < γένι]. 

τραγόδερµα (το) {τραγοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} το δέρµα τού τράγου. 

τραγοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {τραγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που µοιάζει µε τράγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τραγόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει τη µορφή τράγου. 
τραγόπαππας (ο) {χωρ. πληθ.} (µειωτ.) ο παππάς ΣΥΝ τραγογένης 

(σηµ. 2).^ 
τραγοπόδαρος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει πόδια τράγου (συχνά 

ως επίθ. τού ∆ιαβόλου, που κατά τη λαϊκή φαντασία έχει πόδια 
τράγου, και τού αρχ. θεού Πάνα) 2. αυτός που φέρνει γρουσουζιά, ο 
γρουσούζης ΣΥΝ. κατσικοπόδαρος. Επίσης τραγοπόδης (ο). [ΕΤΥΜ < 
τράγος + -πόδαρος < ποδάρι, πβ. αρχ. τραγό-πους]. 

τράγος (ο) (λαϊκ.) 1. η αρσενική αίγα µε χαρακτηριστικό γένι- ΦΡ. 
αποδιοποµπαίος τράγος βλ. λ. αποδιοποµπαίος · 2. (υβριστ.) ο παπ-
πάς, ειδικότ. αυτός που έχει γένι που θυµίζει τράγο · 3. ΑΝΑΤ. δερ-
µάτινη τριγωνική προεξοχή τού αφτιού µπροστά από το στόµιο τού 
έξω ακουστικού πόρου. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, < θ. τραγ- τού ρ. τρώγω 
(πβ. απρφ. αορ. β' τραγ-εΐν)]. 

τραγούδηµα (το) → τραγουδώ 
τραγούδι (το) {τραγουδ-ιού | -ιών} 1. (α) µελωδική απόδοση, µελο-

ποίηση κειµένου, κατά κανόνα ποιητικού, που τραγουδιέται από µια 
φωνή ή και από χορωδία- η λ. χρησιµοποιείται ιδίως για µελοποιή-
σεις σε απλές µουσικές φόρµες: τα ~ του Σούµπερτ || χορωδιακό ~ || 
το ~ τής γης, τού Μάλερ || και τώρα, θα ακούσετε µουσική και τρα-
γούδια ΣΥΝ. (λόγ.) άσµα, κοµµάτι (β) (ειδικότ.) µελοποίηση στίχων σε 
τυποποιηµένη φόρµα, που στηρίζεται συνήθως στη διαδοχή κουπλέ 
(βλ.λ.) και ρεφρέν (βλ.λ.): είχε µια τσάντα τραγούδια υπό µάλης, και 
γύρναγε τις εταιρείες για να τα βγάλει δίσκο- ΦΡ. και θα πεις κι ένα 
τραγούδι! για κάποιον που αναγκάζεται να κάνει κάτι, και µάλιστα 
µε το παραπάνω: θα τον παντρευτείς, και θα πεις κι ένα τραγούδι! 2. 
(περιληπτ.) σύνολο τραγουδιών µε ενιαία θεµατολογία, µουσικό ύφος 
ή προέλευση: το κλασικό | έντεχνο | λαϊκό | δηµοτικό | κλέφτικο | ρε-
µπέτικο | ελαφρό | ελαφρολαϊκό | µοντέρνο | ελληνικό | ξένο | ποπ | ροκ 
| αγγλόφωνο - 3. (συνεκδ.) η µελωδία, η µουσική, ο µουσικός ήχος: 
το ~ τής σοπράνο | τού βιολιού | τού φλάουτου | τού πιάνου | τής 
ορχήστρας | τού πουλιού | τού αηδονιού 4. (συνεκδ.) το να τραγουδά 
κανείς: µου αρέσει το τραγούδι ΣΥΝ. τραγούδηµα- ΦΡ. (α) το ρίχνω 
στο τραγούδι αρχίζω να τραγουδώ συνεχώς ή να ασχολούµε 
συστηµατικά µε το τραγούδι (β) πιάνω το τραγούδι αρχίζω να τρα-
γουδώ 5. η επαγγελµατική ενασχόληση µε την παραγωγή, κυκλοφο-
ρία ή ερµηνεία τραγουδιών, η αγορά τού τραγουδιού: ανερχόµενος 
αστήρ τού µοντέρνου ~ || ασχολείται µε το ~, ως παραγωγός || το ~ 
στις µπουάτ διέρχεται κρίση || βιοµηχανία τραγουδιού — (υποκ.) 
τραγουδάκι (το) (σηµ. 1), (µεγεθ.) τραγουδάρα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < τραγουδώ (υποχωρητ.) ή, κατ' άλλη άποψη, < *τραγφδιον (µε 
την επίδρ. τού τραγουδώ), υποκ. τού αρχ. τραγωδία]. 

τραγοίιδιάρης (ο) {τραγουδιάρηδες}, τραγουδιάρα (η) (λαϊκ.) 
πρόσωπο που λέει τραγούδια ή που του αρέσει να τραγουδά· (ειρων.) 
ερασιτέχνης τραγουδιστής ή τραγουδιστής λαϊκών κέντρων χαµηλού 
επιπέδου (σκυλάδικα, βλ.λ.). 

τραγούδισµα (το) → τραγουδώ 
τραγουδιστής (ο) [µεσν.] {-ές κ. (λαϊκ.) -άδες}, τραγουδίστρια (η) 

{τραγουδιστριών} πρόσωπο που τραγουδά επαγγελµατικά τραγούδια 
δικά του ή άλλων συνθετών: λαϊκός | µεγάλος | επώνυµος | διάσηµος 
~ ΣΥΝ. ερµηνευτής, (λόγ.) αοιδός. 

τραγουδιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το τραγούδι ή τον 
τραγουδιστή:µεγάλες ~ επιτυχίες | σεζόν. — τραγουδιστικά επίρρ. 

τραγουδιστός, -ή, -ό 1. αυτός που τραγουδιέται: ~ κείµενο 2. αυτός 
που είναι σαν τραγούδι: ~ φωνή ΣΥΝ. µελωδικός. — τραγουδιστά 
επίρρ. 

τραγουδοποιός (ο) αυτός που γράφει τραγούδια, που συνθέτει τη 
µουσική και τους στίχους και συχνά τα ερµηνεύει ο ίδιος. — τρα-
γουδοποιό (η), τραγουδοποιώ ρ. j-είς...}, τραγουδοποιητικός, -ή, -ό. 

τραγουδώ κ. τραγουδάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τραγουδάς... | τραγούδ-
ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ισµένος} ♦ (αµετβ.) 1. έχω την ικανότητα να 
αποδώσω συνδυασµό στίχων και µουσικής, µπορώ να πω ένα τρα-
γούδι: δεν ~, δεν έχω ωραία φωνή || «τραγουδάτε στο µπάνιο;» (δια-
φήµ.) || ~ ωραία | συγκρατηµένα | φάλτσα | µε πάθος 2. ασκώ το 
επάγγελµα τού τραγουδιστή, ερµηνεύω τραγούδια επαγγελµατικώς: ~ 
σε νυχτερινό κέντρο | σε µπουάτ || δήλωσε ότι δεν θα τραγουδήσει 
ξανά 3. (µτφ. για πουλιά) κελαηδώ: τα πουλιά τραγουδούσαν στα 
κλαδιά ♦ (µετβ.) 4. λέω, εκτελώ µε τη φωνή µου ένα τραγούδι, γενι-
κότερα απαγγέλλω εµµελώς ή αποδίδω µε τη φωνή µου µια µελωδι-
κή γραµµή: η παρέα τραγουδά παλιά, ξεχασµένα τραγούδια τού Γιαν-
νίδη || στο γλέντι άλλοι τραγουδούσαν, άλλοι χορεύανε || το παιδί 
τραγουδούσε µε τη φωνή του λογάκια χωρίς σηµασία || όταν παίζεις 
την µελωδία, να την τραγουδάς κιόλας 5. ερµηνεύω τις συνθέσεις 
ενός συνθέτη: στη συναυλία ο Μπιθικώτσης θα τραγουδήσει Θεοδω-
ράκη 6. συνθέτω ένα µεγάλο ποίηµα ή διάφορα ποιήµατα σχετικά µε 
ένα θέµα: ένας ποιητής που τραγούδησε τον έρωτα µε την ποίηση του 
|| ο Παλαµάς στα ποιήµατα του τραγουδάει τους καηµούς τής ρω-
µιοσύνης. — τραγούδηµα κ. τραγούδισµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
τραγουδώ < αρχ. τραγφδώ (-έω) < τραγφδός (βλ.λ.)]. 

τραγωδία (η) {τραγωδιών} 1. θεατρικό έργο, το οποίο συνδύαζε κατά 
την αρχαιότητα τον ποιητικό έµµετρο λόγο, τη µουσική και την όρ-
χηση και, αναπαριστώντας σκηνές από την ίδια τη ζωή και εσωτερι-
κές συγκρούσεις των ανθρώπων, προκαλούσε στην ψυχή των θεατών 
τον φόβο και τον οίκτο για τη µοίρα των ηρώων: οι τραγωδίες τού Αι-
σχύλου | τού Ευριπίδη 2. το θεατρικό είδος που περιλαµβάνει τέτοια 
έργα: το θέατρο µας θ' ανεβάσει ~|| δήλωσε ότι θα παίξει ~3. (στα νε-
ότερα χρόνια) θεατρικό έργο µε δραµατική υπόθεση ΑΝΤ. κωµωδία 
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4. (συνεκδ.) συµβάν που προκαλεί λύπη και οίκτο για τους αναξιοπαθούντες: 
αεροπορική | ναυτική | οικογενειακή ~ ΣΥΝ. δράµα. [ΕΤΎΜ, < αρχ. τραγωδία 
< τραγωδός (βλ.λ.)]. 

τραγωδιογράφος (ο) [µτγν.] πρόσωπο που γράφει τραγωδίες, ο συγγραφέας 
τραγωδιών ΣΥΝ. τραγικός ποιητής. 

τραγωδοποιος (ο) [αρχ.] ο τραγωδιογράφος. — τρανωδοποιία (η) [µτγν.]. 
τραγωδοποιώ ρ. αµετβ. [1882] {τραγωδοποιείς...} γράφω τραγωδία. 
τραγωδός (ο/η) 1. ο τραγικός ποιητής · 2. ηθοποιός που παίζει σε τραγωδία. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. τραγωδός < τράγος + ωδή (κατά το ραψωδός). Η ερµηνεία 
παραµένει ανεξακρίβωτη, καθ' όσον µάλιστα συνδέεται στενά µε την ιστορική 
εξέλιξη τής τραγωδίας ως λογοτεχνικού είδους. Πιθανότερη φαίνεται η 
αναγωγή στους διονυσιακούς διθυράµβους, στους οποίους ένας χορός 
σατύρων (που τους αποκαλούσαν τράγους) επιδιδόταν σε έξαλλες πράξεις 
µανίας, ακόµη και ασέλγειας. Κατ' άλλους, όµως, η λ. τραγωδός περιέγραψε 
αρχικώς εκείνον που τραγουδούσε και χόρευε σε αγώνες µε έπαθλο έναν 
τράγο ή µε αφορµή τη θυσία του]. 

τραΐ (το) → τραγί 
Τραϊανός (ο) 1. Μάρκος Ούλπιος- Ρωµαίος αυτοκράτορας (98-117 µ.Χ.) 2. 

ανδρικό όνοµα. ΙΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Traianus | Troianus < Troia 
«Τροία»]. 

τραινάρισµα (το) → τρενάρισµα 
τραινάρω ρ. → τρενάρω 
τραίνο (το) → τρένο 
τρακ (το) {άκλ.} η ανησυχία ή ο φόβος που αισθάνεται κάποιος, όταν βρίσκεται 

µπροστά σε πολύ κόσµο, όταν περνά µια σωµατική ή ψυχική δοκιµασία ή 
έρχεται σε επαφή µε κάτι τελείως καινούργιο γι' αυτόν: ο ηθοποιός, πριν βγει 
στη σκηνή, είχε ~ || µε πιάνει ~ όταν απευθύνοµαι σε µεγάλο ακροατήριο. 
[ETYM, < γαλλ. trac, εκφραστ. λ., πιθ. προϊόν ονοµατοποιίας]. 

τράκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να ζητεί κανείς από άλλον χρήµατα, 
τσιγάρα, µικροαντικείµενα κλπ., για να καλύπτει τις ανάγκες του, χωρίς να τα 
επιστρέφει ή να πληρώνει γι' αυτά: κάνω ~ || ζω µε την ~ || βγαίνω για ~ || µου 
έκανε ~ µερικά τσιγάρα- ΦΡ. κάνω τρά-κες εντυπωσιάζω, προκαλώ αίσθηση µε 
την εµφάνιση µου · 2. (αργκό) το τρακάρισµα, η σύγκρουση: έγινε µια ~ στη 
διασταύρωση! [ΕΤΥΜ. < τρακάρω (υποχωρητ.)]. 

τρακαδόρος (ο), τρακαδορισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτός που κάνει 
κατά σύστηµα τράκα (βλ.λ., σηµ. 1). — τρακαδόρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < τράκα 
+ -δόρος (βλ.λ.), πβ. κ. κοµπινα-δόρος]. 

τρακάρισµα1 (το) [1814] {τρακαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η σύγκρουση 
οχηµάτων: δεν έχει συνέλθει ακόµη απ' το ~. 

τρακάρισµα2 (το) {τρακαρίσµατος | χωρ. πληθ.} το να έχει πάθει κανείς τρακ 
(βλ.λ.). 

τρακαρισµένος1, -η, -ο (όχηµα) που έχει συγκρουστεί (µε άλλο όχηµα): το 
αυτοκίνητο του είναι ~ στο δεξί φτερό. 

τρακαρισµένος2, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που έχει τρακ (βλ.λ.): ήταν ~ και δεν 
τα πήγε καλά στις προφορικές εξετάσεις. [ΕΤΥΜ. < τρακ, µε την επίδρ. τού ρ. 
τρακάρω]. 

τρακάρω1 ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τράκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) (κατά την οδική κυκλοφορία) (α) συγκρούοµαι µε άλλο όχηµα: 
τρακάρισα µε ένα άλλο αυτοκίνητο | µε µηχανάκι | µε φορτηγό || τράκαρα στην 
εθνική οδό (β) πέφτω µε όχηµα πάνω σε σταθερό σηµείο ή σταθµευµένο 
όχηµα: τράκαρε σ' ένα δέντρο | σε µια κολόνα τής ∆.Ε.Η. || (κ. µτφ.) εκεί που 
περπατούσα, τράκαρα σ' έναν στύλο | σ' έναν τοίχο ♦ (µετβ.) 2. (α) προκαλώ 
ζηµιά στο όχηµα που οδηγώ προσκρούοντας σε άλλο όχηµα ή σταθερό 
σηµείο: πού το τράκαρες το αµάξι σου κι έγινε έτσι; || πρόσεξε µην τρακάρεις το 
καινούργιο σου αυτοκίνητο (β) (τρακάρω κάποιον) χτυπώ µε το όχηµα µου το 
όχηµα άλλου: µε τράκαραν (κάποιος χτύπησε µε το όχηµα του το δικό µου) || 
τον τράκαρε κάποιος από πίσω || έστριψε απότοµα, για να µη µας τρακάρει 3. 
(µτφ.) συναντώ τυχαία (κάποιον), καθώς περπατώ ή οδηγώ: τον τράκαρα σε 
µπαράκι τής παραλίας. Επίσης τρακέρνω. 
[ETYM. < ιταλ. attraccare «(για πλοίο) πλευρίζω σε αποβάθρα ή σε άλλο 
πλοίο, ορµίζω», αγν. ετύµου]. 

τρακάρω2 ρ. µετβ. κάνω κάποιον να πάθει τρακ· συνήθ. το µεσοπαθ. 
τρακάροµαι κ. τρακαρίζοµαι παθαίνω τρακ: τρακαρίστηκε όταν είδε τα 
θέµατα των εξετάσεων || ήταν πολύ τρακαρισµένη στη συνέντευξη Τύπου. 

τρακατρούκα κ. στρακαστρούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό πυροτέχνηµα 
που παράγει µε αλλεπάλληλες εκρήξεις έντονους κρότους ΣΥΝ. κροτίδα 2. 
(µτφ.) τρακατρούκες (οι) απειλές ή υποσχέσεις που µένουν µόνο στα λόγια 
και δεν πραγµατοποιούνται. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τράκο (το) κ. τράκος (ο) (λαϊκ.) 1. η σύγκρουση οχηµάτων: έγινε ένα - στη 
γωνία ΣΥΝ. τρακάρισµα · 2. η ζηµιά που παθαίνει κανείς σε µια 
δραστηριότητα του, η βλάβη· κυρ. στη ΦΡ. παθαίνω τράκο παθαίνω ζηµιά, µε 
βρίσκει συµφορά: έπαθε ένα τράκο, που θα το θυµάται σε όλη του τη ζωή. 
[ΕΤΥΜ. < τρακάρω (υποχωρητ.)]. 

τρακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} σύνολο τριακοσίων (προσώπων, πραγµάτων)· 
µόνο στη ΦΡ. καµιά τρακοσαριά περίπου τριακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). [ETYM. < τρ(ι)ακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά (βλ.λ.)]. 

τρακόσοι → τριακόσιοι 
τρακτέρ (το) {άκλ.} ελλην. ελκυστήρας- τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο 

όχηµα που ρυµουλκεί άλλα οχήµατα, κυρ. γεωργικά µηχανήµατα· (συνήθ. 
συνεκδ.) το όχηµα που φέρει πίσω του γεωργικό µηχάνηµα για το όργωµα των 
χωραφιών: οι αγρότες µε τα ~ έκλεισαν την εθνική οδό. — (υποκ.) τρακτεράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tracteur < λατ. tractus «έλξη, σύρσιµο, τράβηγµα» < ρ. 
trahere «έλκω, σύρω, τραβώ» (πβ. µτχ. tractus)]. 

τρακτερωτός, -ή, -ό (παπούτσι) που η σόλα του έχει µικρές προεξοχές και 
εγκοπές, όπως τα λάστιχα των τροχών των τρακτέρ. 

τραλαλά επιφών. (καθηµ.) εκφράζει χαρά- ΦΡ. (σκωπτ.) (α) είναι τραλαλά (για 
πρόσ.) τα έχει χαµένα, δεν ξέρει τι λέει ή τι κάνει (β) (αργκό) έπαθε ψυχικό 
τραλαλά ταράχτηκε πολύ, υπέστη νευρικό κλονισµό. [ETYM. < γαλλ. tralala, 
ονοµατοπ. λ.]. 

Τράλλεις (οι) {Τράλλεων} αρχαία πόλη τής Μικράς Ασίας, το σηµερινό Αϊδίνι 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, από οµώνυµο θρακ. φύλο, αγν. ετύµου]. 

τραµ (το) {άκλ.} ελλην. τροχιόδροµος- µεταφορικό αστικό µέσο που 
αποτελείται από ηλεκτροκίνητα τροχοφόρα οχήµατα, τα οποία κινούνται 
πάνω σε σιδηροτροχιές. — (υποκ.) τραµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tram, αβεβ. 
ετύµου, ίσως < µέσ. ολλ. trame «δοκός, µα-δέρι», οπότε η λ. θα αναφερόταν 
αρχικώς στις σιδηροτροχιές των ορυχείων, πάνω στις οποίες κινούνταν τα 
βαγόνια µε το φορτίο]. 

τραµβα.γέρης (ο) {τραµβαγέρηδες} (παλαιότ.) οδηγός ή εισπράκτορας τραµ. 
[ETYM. < τραµβάι (< αγγλ. tram-way, οπτικό δάνειο) + παραγ. επίθηµα -
έρης, µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- ]. 

τραµουντάνα (η) {χωρ. πληθ.) ο βόρειος άνεµος ΣΥΝ. (επίσ.) βορράς κ. 
(καθηµ.) βοριάς (βλ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.). 
[ETYM. < µεσν. τραµο)υ)ντάνα < ιταλ. tramontana «άνεµος από τα βουνά 
(τού βορρά)», θηλ. τού επιθ. tramontano < λατ. transmontänus < trans- + 
montânus «ορεινός» < mons, -ntis «όρος»]. 

τράµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ανταλλαγή. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. trampa]. 

τραµπάκουλο (το) (λαϊκ.) 1. ογκώδες και αργό ιστιοφόρο πλοίο τής Αδριατικής 
Θάλασσας 2. (µτφ.) πολύ χοντρή γυναίκα που βαδίζει αργά και κουνιέται 
δεξιά-αριστερά, καθώς στηρίζεται διαδοχικά στο ένα και στο άλλο πόδι. 
[ETYM. < ιταλ. trabaccolo, αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *tra-bica (ενν. nävis) < 
trabs, -bis «δοκός (στενόµακρη), πλοίο»]. 

τραµπάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ξύλινη ή µεταλλική δοκός ή σανίδα που 
στηρίζεται στο µέσον της πάνω σε µία (συχνά δνχαλωτή) βάση και έχει 
καθίσµατα στις δύο άκρες, όπου κάθονται δύο άτοµα, καθένα από τα οποία 
πιέζει µε το βάρος του τη θέση του, ώστε ο απέναντι του να σηκωθεί στον 
αέρα και αντιστρόφως: κάνω ~. [ETYM. < ιταλ. traballare «ταλαντεύοµαι» 
(υποχωρητ.) < tra- «µεταξύ, ανάµεσα» (< λατ. trans) + ballare «χορεύω, 
πηδώ, σκιρτώ» < µτγν. λατ. ballare (< αρχ. βάλλω)]. 

τραµπαλίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {τραµπαλίστηκα} (λαϊκ.) 1. παίζω µε την 
τραµπαλα, ταλαντεύοµαι πάνω σε τραµπαλα: «τράµπα-τραµπα-λίζοµαι, πέφτω 
και τσακίζοµαι» (παιδικό τραγ.) 2. (µτφ.) πηγαίνω πά-νω-κάτω, 
ανεβοκατεβαίνω, όπως λ.χ. µια βάρκα στο κύµα. — τρα-µπάλισµα (το)   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τραµπολίνο (το) η εκτέλεση ακροβατικών πάνω σε τεντωµένο κα-ραβόπανο και 
το άθληµα που βασίζεται σε αυτό. [ETYM. < ιταλ. trampolino < trampoli < 
γερµ. trampeln «ποδοκροτώ»]. 

τραµπουκαρειό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) (περιληπτ.) σύνολο ή οµάδα 
τραµπούκων. Επίσης τραµπουκαρία (η). 
[ETYM. < τραµπούκος + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. αλητ-αρειό, παππαδ-
αρειό]. 

τραµπουκέτο (το) κινητό µηχάνηµα τού θεάτρου, που εξυπηρετεί τη σκηνική 
παρουσίαση ή εξαφάνιση προσώπων ή αντικειµένων τού σκηνικού 
διακόσµου. 
[ETYM. < ιταλ. trabochetto < γαλλ. trébuchet < προβηγκ. trabuc «πο-
λιορκητικός κριός» (βλ. κ. τραµπούκος)]. 

τραµπουκισµός (ο) η συµπεριφορά που αρµόζει σε τραµπούκο· χαρακτηρίζεται 
από θρασύτητα, χρησιµοποίηση απειλών και εκβιασµών, αυθαιρεσία και 
πρόκληση ταραχών, µε σκοπό την εξυπηρέτηση ανέντιµων και ευτελών 
σκοπών πολιτικής παράταξης ή πολιτικού προσώπου: οι ~ των οπαδών τού 
ακροδεξιού υποψηφίου. 

τραµπούκος (ο) 1. πρόσωπο που πληρώνεται (ή σπανιότ. ενεργεί από µόνο του) 
για να προκαλεί επεισόδια και να βιαιοπραγεί εις βάρος (κυρ. πολιτικών) 
αντιπάλων: οι ~ τής ακροδεξιάς προσπάθησαν να εµποδίσουν τη συγκέντρωση 
των ειρηνιστών 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που χρησιµοποιεί βία για την 
επιβολή του σε έναν χώρο ΣΥΝ. νταής. — τραµπούκικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. trabuco «είδος πούρου (που έµοιαζε µε όλµο)» < προβηγκ. 
trabuc «καταπέλτης, πολιορκητική µηχανή» < tra- «ανάµεσα, µεταξύ» + -bue 
(< φρανκον. buk «κοιλιά»). Η σηµερινή χρήση τής λ. οφείλεται στη συνήθεια 
ορισµένων πολιτικών να δίνουν ως φιλοδώρηµα ένα πούρο σε εκείνους που 
προσλαµβάνονταν για να τροµοκρατούν τους πολιτικούς αντιπάλους]. 

τρανεύω ρ. αµετβ. {τράνεψα} (σπάν.) γίνοµαι τρανός (βλ.λ.). 
τρανζίστορ (το) {άκλ.} 1. ΗΛΕΚΤΡ. συµπαγής συσκευή που αποτελείται από 

διαδοχικούς ηµιαγωγούς ενωµένους µεταξύ τους, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο 
ενισχυτή µικρών µεταβολών τού ρεύµατος και τής τάσεως 2. (συνεκδ.) µικρό 
ραδιόφωνο. — (υποκ.) τρανζιστοράκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. transistor < trans(fer) «µεταφέρω» + (res)istor «αντίσταση», 
επειδή ή ενέργεια διοχετεύεται στον ηµιαγωγό µέσω ηλεκτρικής 
αντιστάσεως]. 



τράνζιτ 1786 τραπεζοκρατία 
 

τράνζιτ κ. τράνζιτο (το) {άκλ.} 1. η διέλευση εµπορευµάτων από εν-
διάµεσους σταθµούς προς τον τελικό προορισµό τους, χωρίς την κα-
ταβολή ενδιάµεσων δασµών 2. η παραµονή ταξιδιωτών σε σταθµούς 
(λιµάνια, αεροδρόµια) και η µετεπιβίβασή τους σε άλλο µέσο µετα-
φοράς για την ολοκλήρωση τού ταξιδιού τους χωρίς ενδιάµεσο έλεγ-
χο στις αποσκευές ή (συνήθ.) και στα διαβατήρια, καθώς και ο χώρος 
στον οποίο παραµένουν για τη µετεπιβίβασή τους: πτήση ~ για Αργε-
ντινή. 
[ΕΓΥΜ < αγγλ. transit | ιταλ. transito < λατ. transitus «διάβαση, µετά-
βαση» < transire «µεταβαίνω, διέρχοµαι»]. 

τρανκουίλο επίρρ. ΜΟΥΣ. ως ένδειξη εκφραστική ή ρυθµικής αγω-
γής: ήρεµα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tranquillo «ήρεµος, ήσυχος» < λατ. 
tranquillus]. 

τρανός, -ή, -ό (εκφραστ.-λογοτ.) 1. (για πρόσ.) ο σπουδαίος: έγινε µε-
γάλος και ~ 2. πολύ µεγάλος, πολύ σηµαντικός: ~ απόδειξη || ~ παρά-
δειγµα τής αξίας του υπήρξε η ερµηνεία του στο έργο αυτό 3. (σπάν.-
λαϊκ.) ο µεγάλος στην ηλικία ή στο ανάστηµα ΣΥΝ. µεγάλος ANT. µι-
κρός. — τρανότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. τρανής «σαφής, ευκρινής» (κατά τα επίθ. σε -ος), 
που παρουσιάζει επίθηµα -άνής, πβ. κ. σαφ-ηνής. Το θ. τρ- προέρχεται 
πιθ. από τη µηδενισµ. βαθµ. τού τείρω (< *τέρ-./ω) (βλ. λ. τόρνος, τρί-
βω), ενώ η σηµασιολ. εξέλιξη φαίνεται ικανοποιητική, αν ληφθεί υπ' 
όψιν και το παράγ. τορός «διαπεραστικός, σαφής, ξεκάθαρος»]. 

τρανσαµινάση (η) {δύσχρ. τρανσαµινασών} ΒΙΟΛ. ένζυµο που συµ-
βάλλει στη γενική διαδικασία µεταβολισµού των αµινοξέων οι τραν-
σαµινάσες απαντούν φυσιολογικά στα κύτταρα, αλλά η ποσότητα 
τους στο αίµα είναι µικρή. 
[ΕΙΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. transaminase < transamination < λατ. 
trans- «δια-, πέραν» + amination < amin- (βλ. λ. αµίνες)]. 

τρανσέξουαλ (ο/η) {άκλ.} αυτός που έχει αλλάξει φύλο (από άνδρας 
σε γυναίκα ή το αντίστροφο) µε χειρουργική επέµβαση. — τρανσε-
ξουαλικότητα (η), τρανσεξουαλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
transsexual]. 

τρανσεξουαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η αίσθηση που έχει κάποιος ότι 
ανήκει στο αντίθετο φύλο και συνήθ. η επακόλουθη πραγµατο-
ποίηση αλλαγής φύλου µε χειρουργική επέµβαση. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. transsexualism]. 

Τρανσυλβανία (η) (ρουµ. Transilvania) περιοχή τής ∆. Ρουµανίας που 
περικλείεται Β., Α. και Ν. από τα Καρπάθια Όρη. — Τρανσυλβα-νός 
(ο), Τρανσυλβανή (η), τρανσυλβανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ,^ µεσν. λατ. 
Transylvania < trans- «δια→ + sylva «δάσος»]. 

τραντάζω ρ. µετβ. {τράντα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. σείω δυνατά και 
απότοµα: ο σεισµός τράνταξε τα σπίτια || (κ. µτφ.) το θέατρο τραντά-
χτηκε από τα γέλια των θεατών ΣΥΝ. ταρακουνώ 2. (µτφ.) συγκλονί-
ζω (κάποιον) ψυχικά ή τον κάνω να βγει από κατάσταση εφησυχα-
σµού: οι εικόνες βίας από τον πόλεµο µας τράνταξαν || τους τράντα-
ξαν τα εκλογικά αποτελέσµατα ΣΥΝ. ταρακουνώ. — τράνταγµα (το). 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < *τραντανίζω (κατ' αναλογίαν προς τα ρ. σε -άζω) < *τα-
ντανίζω (µε ανάπτυξη -ρ- ευφωνικού) < αρχ. τανταλίζω (< Τάνταλος, 
βλ.λ.)]. 

τρανταχτός, -ή, -ό 1. αυτός που κάνει θόρυβο: ~ γέλια 2. αυτός που 
εντυπωσιάζει, που προκαλεί αίσθηση: ο πρόεδρος τού συλλόγου έκα-
νε - µεταγραφές 3. ο πολύ ισχυρός ή προφανής: ~ επιχείρηµα | από-
δειξη 4. (για πρόσ.) ο σπουδαίος, ο διάσηµος: ~ φυσιογνωµία | προ-
σωπικότητα. — τρανταχτά επίρρ. 

τρανώνω ρ. αµετβ. (λογοτ.) {τράνω-σα, -θηκα} τρανεύω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. τρανώ (-όω) «ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω» < τρανός 
(βλ.λ.), κατά τη σηµασιολ. εξέλιξη τού επιθ.]. 

τράπεζα (η) {-ας κ. -έζης | -εζών} 1. οικονοµική επιχείρηση ή οργανι-
σµός που είναι εξουσιοδοτηµένος να παρέχει διάφορες υπηρεσίες, 
όπως η παραλαβή και φύλαξη χρηµάτων (κατάθεση µε τόκο) ή αντι-
κειµένων αξίας (σε θυρίδες), ο δανεισµός χρηµάτων µε τόκο, η έκδο-
ση και εξαργύρωση επιταγών, η πώληση και αγορά συναλλάγµατος, 
η διακίνηση κεφαλαίων, η έκδοση νοµίσµατος κ.ά.: Εθνική | Εµπορική 
| Κτηµατική ~ || Κεντρική Τράπεζα (η Τράπεζα Ελλάδος, η οποία 
εκδίδει το νόµισµα) || ~ επενδύσεων || κρατική | ιδιωτική ~ 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο στεγάζεται ένας τέτοιος οργανισµός, καθώς και 
κάθε του παράρτηµα: πήγα στην ~ || έκρηξη βόµβας σε ~ των Αθηνών 
3. (µτφ.) πρόσωπο µε µεγάλη οικονοµική άνεση, που µπορεί να δα-
νείζει τους άλλους: δεν είµαι ~, για να σας δίνω συνεχώς λεφτά! 4. 
(ειδικότ.) ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται και συντηρείται σε καλή 
κατάσταση κάτι (αίµα, σπέρµα, µοσχεύµατα ή πληροφορίες σε υπο-
λογιστή), ώστε να χρησιµοποιηθεί µόλις υπάρξει ανάγκη: - αίµατος 
(βλ. λ. αίµα) | σπέρµατος | πληροφοριών | δεδοµένων · 5. (σπάν.) το 
τραπέζι, κυρ. στις ΦΡ. (α) Αγία Τράπεζα τετράγωνο ή παραλληλό-
γραµµο τραπέζι που βρίσκεται µέσα στο ιερό των χριστιανικών ναών, 
πάνω στο οποίο τελείται το µυστήριο τής θείας Ευχαριστίας (β) συ-
ζήτηση στρογγυλή*; τραπέζης βλ. λ. στρογγυλός (γ) Ιππότες τής 
Στρογγυλής Τραπέζης οι ιππότες που, κατά τον θρύλο, αποτέλεσαν 
την αυλή τού βασιλιά Αρθούρου στην Αγγλία και οι οποίοι κάθισαν 
γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι, ώστε να φαίνονται όλοι ίσοι: το 
αδελφάτο των ιπποτών τής στρογγυλής τραπέζης 6. (σε µονές) ο χώ-
ρος στον οποίο προσφέρονται γεύµατα στους πιστούς και γευµατί-
ζουν οι µοναχοί- ΦΡ. κάνω τράπεζα γευµατίζω, παρέχω γεύµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *τρά-πεδ-)α < θ. τρα- + πεδ- (από την απαθή βαθµ. τής λ. 
πους, βλ. κ. πέδ-ον, πεδ-ίον). Το θ. τρα- ανάγεται στο αριθµητ. τέσ-
σαρες (πβ. επίθ. τέ-ταρ-τος, τε-τρά-κις) µέσω I.E. *kwe-tr-, όπου όµως η 
σίγηση τού αρχικού τε- (< *kwe-) παραµένει δυσερµήνευτη (ίσως 
θεωρήθηκε αναδιπλασιασµός). Η λ. δήλωνε αρχικώς κάθε έπιπλο µε 
οριζόντια επιφάνεια, που στηρίζεται σε τέσσερα πόδια, αργότερα δε 

εξειδικεύθηκε στη σηµ. «τραπέζι αργυραµοιβού, εξέδρα συναλλα-
γών», από όπου προέκυψε η σηµ. «πιστωτικό ίδρυµα». Μετάφρ. δά-
νεια από την Αγγλική αποτελούν οι φρ. Ιππότες τής Στρογγυλής Τρα-
πέζης (< The Round Table Knights), συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
(< round-table discussion), τράπεζα πληροφοριών (< data bank) κ.ά.]. 

τραπεζάκι (το) → τραπέζι 
τραπεζαρία (η) {τραπεζαριών} 1. ο χώρος σπιτιού, ξενοδοχείου ή 

ιδρύµατος, στον οποίο υπάρχουν ένα µεγάλο τραπέζι και καρέκλες 
για την παροχή γεύµατος σε επισκέπτες (σπίτι) ή αρκετά τραπέζια 
για το σερβίρισµα πελατών ή τροφίµων (ξενοδοχείο, ίδρυµα): θα φά-
µε στην ~ || περάστε στην -1| το πρωινό σερβίρεται στην ~ τού ξενο-
δοχείου 2. (συνεκδ.) ο απαραίτητος εξοπλισµός ενός τέτοιου χώρου σε 
ιδιωτική κατοικία, συνήθ. το τραπέζι και οι καρέκλες, όπου παρατί-
θεται γεύµα σε επισκέπτες ή φιλοξενουµένους: αγόρασα καινούργια -
1| µοντέρνα | κλασική ~. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τραπεζάρης «τραπεζοκόµος των µονών» < τράπεζα + 
παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. πρωτ-άρης, λυρ-άρης]. 

τραπέζι (το) {τραπεζ-ιού | -ιών} 1. έπιπλο µε τέσσερα συνήθ. πόδια, 
πάνω στα οποία στηρίζεται επίπεδη επιφάνεια: στρογγυλό | χειρουρ-
γικό ~ || ~ πτυσσόµενο | περιστρεφόµενο | κινητό | τροχήλατο | ρα-
πτοµηχανής | σερβιρίσµατος | σχεδιάσεως | τού καφέ | τού χολ | για 
φαγητό | τής κουζίνας | για γραφείο || στο τηλεοπτικό στούντιο έχουν 
τοποθετήσει τα µηχανήµατα σε µακρόστενα ~ || το - των συνοµιλιών 
(επισήµων) | των διαπραγµατεύσεων | των διαβουλεύσεων | τού δια-
λόγου | των συζητήσεων ΦΡ. (α) κλείνω τραπέζι (σε εστιατόριο ή νυ-
χτερινό κέντρο) κλείνω θέση, κάνω κράτηση: έχει πολύ κόσµο την 
Τσικνοπέµπτη στις ταβέρνες και πρέπει να κλείσουµε τραπέζι (β) ρί-
χνω (π.χ. πρόταση) στο τραπέζι καταθέτω, υποβάλλω, παρουσιάζω 
(µια πρόταση) στους συνοµιλητές | συζητητές µου 2. (ειδικότ.) το πα-
ραπάνω έπιπλο για το φαγητό· ΦΡ. κάθοµαι στο τραπέζι παίρνω θέ-
ση για να γευµατίσω: όλη η οικογένεια καθόταν στο τραπέζι· ΦΡ. (α) 
στρώνω τραπέζι βλ. λ. στρώνω (β) ξεστρώνω /µαζεύω το τραπέζι µα-
ζεύω όσα έστρωσα πάνω στο τραπέζι (γ) βάζω τραπέζι ετοιµάζω, 
στρώνω τραπέζι 3. (συνεκδ.) το γεύµα ή το δείπνο: έχουµε ~ απόψε || 
µε κάλεσαν σε ~· ΦΡ. κάνω το τραπέζι (σε κάποιον) παραθέτω γεύµα 
(σε κάποιον). — (υποκ.) τραπεζάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ- τραπεζών, 
υποκ. τού τράπεζα (βλ.λ.)]. 

τραπεζιέρης (ο) {τραπεζιέρηδες}, τραπεζιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(παλαιότ.) ο τραπεζοκόµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < τραπέζι + παραγ. 
επίθηµα ιέρης, πβ. κ. τιµον-ιέρης]. 

τραπεζικός, -ή, -ό [1833] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την τράπεζα: 
~ λογαριασµός | γραµµάτιο | επιταγή | κατάθεση | επιτόκιο | πίστωση | 
κεφάλαιο | απόρρητο (η απαγόρευση τής δηµοσίευσης κάθε 
πληροφορίας για την οικονοµική κατάσταση των πελατών µιας τρά-
πεζας) | σύστηµα | στέλεχος | κολοσσός || ηλεκτρονικές ~ συναλλαγές 
(β) Τραπεζικός Μεσολαβητής ανεξάρτητος θεσµός που έχει δηµιουρ-
γηθεί για να εξετάζει αµερόληπτα και µε διαφανείς διαδικασίες τις 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν ανάµεσα στους συναλλασσόµενους 
και τις τράπεζες και που αφορούν λ.χ. την ποιότητα των υπηρεσιών, 
τους υπολογισµούς χρεώσεων σε πιστωτικές κάρτες κ.λπ. 2. τραπε-
ζικός (ο) ο υπάλληλος τραπέζης ΣΥΝ. τραπεζοϋπάλληλος. 

τραπεζικός ή τραπεζιτικός. Ό,τι έχει σχέση µε την τράπεζα δηλώ-
νεται κανονικά µε το επίθετο τραπεζ-ικός: τραπεζικές συναλλαγές, 
τραπεζικό δάνειο, τραπεζικό γραµµάτιο, τραπεζικός υπάλληλος. 
Αρα το τραπεζιτικός αναφέρεται στο τραπεζ-ίτης «ο ιδιοκτήτης 
µιας τράπεζας» (τραπεζιτικά συµφέροντα, τραπεζιτική ζωή) και 
δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε αναφορά στην τράπεζα: έτσι, τα 
τραπεζιτικός (υπάλληλος) ή τραπεζιτικό σύστηµα κ.λπ. πρέπει να 
αποφεύγονται και να προτιµώνται αντιστοίχως τα τραπεζικός 
(υπάλληλος), τραπεζικό σύστηµα κ.τ.ό. 

τραπέζιο (το) {τραπεζί-ου | -ων) 1. ΓΕΩΜ. επίπεδο τετράπλευρο, που 
έχει τις δύο πλευρές παράλληλες και άνισες: ισοσκελές ~ || διάµεσος 
τραπεζίου · 2. ΑΘΛ. σύστηµα από δύο σχοινιά που κρέµονται από ψηλά 
παράλληλα µεταξύ τους και στις άκρες τους ενώνονται µε κυλιν-
δρική λεπτή ράβδο, από την οποία κρατιέται ο γυµναστής κάνοντας 
ασκήσεις (αιωρήσεις, περιστροφές κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. τραπέζιον, 
υποκ. τού τράπεζα (βλ.λ.)]. 

τραπεζιοειδής, -ής, -ές [1896] {τραπεζιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε τραπέζιο: πλοίο µε ~ πανιά ΣΥΝ. τραπεζοειδής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τραπεζίτης (ο) [αρχ.] {τραπεζιτών} 1. ο ιδιοκτήτης ή ο βασικός µέ-
τοχος ή (παλαιότ.) ο διευθυντής τράπεζας · 2. ΑΝΑΤ. καθένα από δύο 
ή τρία στους ενηλίκους τελευταία δόντια τής άνω και κάτω γνάθου 
ΣΥΝ. γοµφίος. 

τραπεζιτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τραπεζίτη: - 
σύστηµα | επιταγή | συµφέροντα | ζωή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τραπεζικός. 

τραπεζογραµµάτιο (το) [1865] {τραπεζογραµµατί-ου | -ων} χάρτινο 
νόµισµα που κυκλοφορεί η τράπεζα, το χαρτονόµισµα. 

τραπεζοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τραπεζοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. 
τραπεζιοειδής (βλ.λ.): - πανιά 2. ΑΝΑΤ. τραπεζοειδής µυς µεγάλος 
και πλατύς µυς τής οπίσθιας επιφάνειας τού τραχήλου και τής ρά-
χης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τραπεζοκόµος (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που εξυπηρετεί όσους γευµατί-
ζουν ή δειπνούν ΣΥΝ. σερβιτόρος, τραπεζιέρης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < 
τράπεζα + -κόµος < κοµώ «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία)]. 

τραπεζοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η πολιτική κατάσταση, στην οποία 
όλοι οι τοµείς τής ζωής µιας χώρας και τα διάφορα ζητήµατα ελέγ-
χονται από τράπεζες. 



τραπεζοµάντηλο 1787 τραχηλικός 
 

[ΕΤΥΜ. < τράπεζα + -κρατία < κράτος, πβ. κ. στρατο-κρατίά]. 
τραπεζοµάντηλο (το) [µεσν.] κάλυµµα τού τραπεζιού που στρώνεται 

κατά την ώρα τού φαγητού ή υπάρχει για διακοσµητικούς λόγους 
πάνω στο τραπέζι: κεντητό ~ || απαγορεύτηκαν στα εστιατόρια τα 
πλαστικά και χάρτινα ~. 

τραπεζοµαχαιρο (το) (λαϊκ.) µαχαίρι που τοποθετείται στο τραπέζι 
µαζί µε τα πιρούνια, τα κουτάλια και τα πιάτα κατά την ώρα τού 
φαγητού. 

τραπεζοµεσίτης (ο) [1884] {τραπεζοµεσιτών} αυτός που µεσολαβεί 
σε τραπεζικές συναλλαγές ανάµεσα σε τρίτους. — τραπεζοµεσιτι-
κός, -ή, -ό [1888]. 

τραπεζοϋπάλληλος (ο/η) {τραπεζοϋπαλλήλ-ου | -ων,-ους} υπάλληλος 
τραπέζης, που εργάζεται σε τράπεζα ΣΥΝ. τραπεζικός. — τραπε-
ζοϋπαλληλικός, -ή, -ό. 

Τραπεζούς (η) {Τραπεζούντ-ος, -α) πόλη τής ΒΑ. Μικράς Ασίας στον 
Εύξεινο Πόντο, µία από τις ισχυρότερες και πλουσιότερες ελληνικές 
πόλεις τού Πόντου από την αρχαιότητα µέχρι το 1922' υπήρξε επίσης 
πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζούντας από το 1204 µέχρι 
το 1461. Επίσης Τραπεζούντα. 
ΙΕΤΥΜ. < µτγν. Τραπεζοϋς, -οϋντος < αρχ. τράπεζα, ίσως λόγω τής 
µορφής τού εδάφους]. 

τραπεζώνω ρ. µετβ. {τραπέζω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) (συνήθ. αρ-
νητ.) 1. κάνω το τραπέζι σε (κάποιον), του παρέχω γεύµα ή δείπνο 2. 
τρέφω (κάποιον) ή τον καλώ συχνά για φαγητό: δύο χρόνια τους τρα-
πεζώνω κι ούτε ένα «ευχαριστώ» δεν άκουσα. — τραπέζωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τραπεζώ (-όω), κυρ. το µέσ. τραπεζοϋµαι «κάθοµαι στο 
τραπέζι» < τράπεζα]. 

τράπηκα ρ. → τρέπω 
τράπουλα (η) {δύσχρ. τραπουλών) δεσµίδα από 54 τραπουλόχαρτα, 

κυρ. για χαρτοπαίγνιο, αλλά και άλλα παιχνίδια (πασιέντζα κ.λπ.)· 
ΦΡ. (α) σηµαδεµένη τράπουλα τράπουλα τής οποίας ορισµένα φύλλα 
έχουν σηµάδι, για να αναγνωρίζουν οι χαρτοκλέφτες τα χαρτιά που 
τους ενδιαφέρουν (β) µε σηµαδεµένη τράπουλα (µτφ.) για διαδικα-
σία κατά την οποία δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις τής αµεροληψίας 
και τής δικαιοσύνης και το αποτέλεσµα έχει προκαθοριστεί: οι δια-
πραγµατεύσεις έγιναν - || οι δύο πλευρές διαπραγµατεύονται - (γ) 
κόβω την τράπουλα κόβω τα χαρτιά (βλ. λ. κόβω) (δ) ανακατεύω την 
τράπουλα ανακατεύω τα τραπουλόχαρτα, ώστε να µην υπάρχουν ευ-
νοϊκοί συνδυασµοί χαρτιών και να µοιραστούν εντελώς τυχαία 
στους παίκτες. ΙΕΤΎΜ. < ιταλ. trappola «παγίδα» < φρανκον. *trappa (> 
γαλλ. trappe)]. 

τραπουλόχαρτο (το) καθεµιά από τις 54 χαρτονένιες ή συνθετικές 
κάρτες που αποτελούν την τράπουλα, 40 από τις οποίες έχουν αριθ-
µούς από το 1 ώς το 10 και 14 από αυτές φιγούρες (βαλές, ντάµα, ρή-
γας και δύο τζόκερ)· κάθε αριθµός και φιγούρα (εκτός των δύο τζό-
κερ) υπάρχει τέσσερεις φορές, µία για καθένα από τα τέσσερα δια-
φορετικά σύµβολα («καρό», «κούπα», «σπαθί» και «µπαστούνι», λ.χ. 
«δύο σπαθί», «δέκα καρό», «ντάµα µπαστούνι» κ.λπ.): κατέρρευσε 
σαν πύργος από τραπουλόχαρτα (απότοµα και ολοκληρωτικά). 

τραστ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. µεγάλος οικονοµικός οργανισµός, ο οποίος 
προέρχεται από τη συγχώνευση επιχειρήσεων που παράγουν το ίδιο 
προϊόν και στον οποίο κάθε µέλος χάνει τη νοµική, διοικητική και 
οικονοµική αυτοτέλεια του- συγκροτείται ύστερα από την υπογραφή 
νόµιµης συµφωνίας και αποσκοπεί στη δηµιουργία µονοπωλίου 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. trust «εµπιστοσύνη, αξιοπιστία», σκανδ. αρχής, πβ. 
αρχ. σκανδ. traust, αρχ. αγγλ. treowe «έµπιστος»]. 

τράτα (η) {δύσχρ. τρατών} ΝΑΥΤ. 1. αλιευτικός δικτυωτός σάκος τρι-
γωνικού σχήµατος: «η ~ µας η κουρελού, η χιλιοµπαλλωµένη» (δη-
µοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) ψαροκάικο µε συρόµενα δίχτυα · 3. κυκλικός 
παραδοσιακός χορός, που χορεύουν οι γυναίκες µε τα χέρια χιαστί. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < ιταλ. tratta, θηλ. τού επιθ. tratto «τραβηγµένος, 
τεντωµένος» < λατ. tractus «έλκυση, τράβηγµα», µτχ. τ. τού p. trahere 
«τραβώ, έλκω, σύρω»]. 

τραταµέντο (το) (λαϊκότ.) το κέρασµα, η περιποίηση (βλ. κ. λ. τρα-
τάρω): περάστε για ένα ~ ΣΥΝ. τρατάρισµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
trattamento, βλ. λ. τρατάρω}. 

τρατάρης (ο) {τρατάρηδες} 1. αυτός που ψαρεύει µε τράτα 2. ο ιδιο-
κτήτης τράτας. [ΕΤΥΜ. < τράτα + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. βαρκ-
άρης]. 

τρατάρω ρ. µετβ. {τράτ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) προσφέρω γλύκυσµα ή 
ποτό σε επισκέπτη, τον κερνώ κάτι ΣΥΝ. φιλεύω. Επίσης τρατέρνω. 
— τρατάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ; όψιµο µεσν. < ιταλ. trattare «προσφέρω, περιποιούµαι» < λατ. 
tradire «χειρίζοµαι, ασχολούµαι» < µτχ. tractus τού ρ. trahere «τρα-
βώ, έλκω, σύρω»]. 

τραυλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {τραύλισα} ♦ (αµετβ.) 1. πάσχω από 
τραυλισµό, είµαι βραδύγλωσσος 2. (συνεκδ.) κοµπιάζω στην οµιλία: 
~ από τον φόβο µου ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) µουρµουρίζω κάτι, δεν το λέω 
καθαρά: εµφανώς σοκαρισµένος τραύλιζε κάτι µισόλογα. 

τραυλισµός (ο) [µτγν.] [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η διαταραχή στην προφορι-
κή οµιλία, που εκδηλώνεται ως δυσκολία προφοράς ορισµένων συµ-
φώνων ή λέξεων ΣΥΝ. βραδυγλωσσία, ψεύδισµα. Επίσης τραύλισµα 
(το) [µτγν.]. 

τραυλός, -ή, -ό (κ. ως ουσ.) αυτός που πάσχει από τραυλισµό ΣΥΝ. 
ψευδός, βραδύγλωσσος. — τραυλότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., 
µε παραγ. επίθηµα -λός, συχνό σε επίθ. που δηλώνουν σωµατική 
αναπηρία, λ.χ. τυφ-λός, χω-λός. Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, αφού είναι 
δύσκολο να τεκµηριωθεί οποιαδήποτε σύνδεση µε το ουσ. τραύµα. 
∆εν αποκλείεται ο σχηµατισµός τής λ. να είναι ηχοµιµητι- 

κός και να αποτυπώνει τη δυσκολία των τραυλών κατά την προφορά 
των φθόγγων -ρ- και -λ-]. τραύµα (το) {τραύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ΙΑΤΡ. σωµατική βλάβη από εξωτερικό παράγοντα, που προκαλεί λύση 
τής συνέχειας των ιστών τού δέρµατος και συνήθ. αιµορραγία: 
ανοιχτό | βαθύ | επικίνδυνο | ανεπουλωτο -1| επιπόλαιο ~ (χωρίς 
συνέπειες, ακίνδυνο) || διαµπερές 

- (από σφαίρα, βλ. λ. διαµπερής) ΣΥΝ. πληγή, λαβωµατιά' ΦΡ. ψυχικό 
τραύµα ψυχική βλάβη που µπορεί να προκαλέσει ένα γεγονός ή ένα 
συµβάν και το οποίο αποθηκεύεται στη µνήµη κάποιου και τον επη 
ρεάζει µακροπρόθεσµα: ο χωρισµός των γονιών του τού προκάλεσε ~ 
|| η θέα των σκοτωµένων στρατιωτών προκάλεσε ~ στον νέο ΣΥΝ. σοκ 
2. (µτφ.) καθετί που πλήττει κάποιον, που προκαλεί βλάβη στην προ 
σωπικότητα, την εργασία του κ.λπ.: η ήττα σε εκείνο τον πόλεµο απο 
τελεί ακόµη ανεπουλωτο εθνικό ~ || η απόρριψη του υπήρξε ένα ~ 
στην προσωπικότητα του ΣΥΝ. πλήγµα, χτύπηµα 3. µεγάλη υλική ζη 
µιά, καταστροφή (συνήθ. στον πληθ.(: η Σερβία θα υποφέρει για πολύ 
από τα ~ τού πολέµου. — (υποκ.) τραυµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τραύµα | τρώµα (αρχαιότ.) < θ. τρω- τού ρ. τι-τρώ-σκω 
«πληγώνω, τραυµατίζω» (βλ.λ.). o αττ. τ. τραύµα οφείλεται σε ανα-
λογία προς τον τ. θραύσµα (< θραύω)]. 

τραυµατίας (ο/η) {(θηλ. τραυµατίου) | τραυµατιών} πρόσωπο που φέ-
ρει τραύµα, που έχει τραυµατιστεί: ~ πολέµου (αυτός που έχει τραυ-
µατιστεί σε πόλεµο) ΣΥΝ. λαβωµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τραύµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. λοχ-ίας, 
ταµ-ίας]. 

τραυµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τραυµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ 
σε (κάποιον) τραύµα (σωµατικό ή ψυχικό): ~ θανάσιµα | στο πόδι 
ΣΥΝ. λαβώνω, πληγώνω 2. (µτφ.) προκαλώ πλήγµα σε κάποιον/κάτι: η 
ταπεινωτική συνθήκη τραυµάτισε την εθνική µας υπερηφάνεια || του 
τραυµάτισε την αξιοπρέπεια µε τη συµπεριφορά της || ανόητα επι-
χειρήµατα που τραυµατίζουν τη νοηµοσύνη µας || η επιβολή τέτοιου 
καθεστώτος τραυµατίζει θανάσιµα τη δηµοκρατία ΣΥΝ. πληγώνω, θί-
γω 3. (ειδικότ.) προκαλώ ψυχικό τραύµα (σε κάποιον) (βλ. λ. τραύµα): η 
σκληρή εµπειρία τού Βιετνάµ τραυµάτισε πολλούς Αµερικανούς 
στρατιώτες για πάντα. 

τραυµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τραύµα (σωµα-
τικό ή ψυχικό) ή προέρχεται από αυτό: ~ πυρετός || οι διώξεις και η 
προσφυγιά υπήρξαν γι' αυτήν µια ~ εµπειρία (που την τραυµάτισαν 
ψυχικά) (πβ. λ. τραύµα, τραυµατίζω). 

τραυµατιοφορέας (ο/η) {τραυµατιοφορ-είς, -έων} υγειονοµικός 
υπάλληλος ή στρατιώτης τού Υγειονοµικού Σώµατος, που έχει ως έρ-
γο του τη µεταφορά των τραυµατιών στο νοσοκοµείο και την παρο-
χή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς. 

τραυµατισµός (ο) [µτγν.] 1.η πρόκληση σωµατικού τραύµατος: σο-
βαρός | µοιραίος | θανάσιµος ~|| ο ~ κάποιου από αδέσποτη σφαίρα | 
από µαχαιριά (λάβωµα) 2. (µτφ.) η πρόκληση πλήγµατος: ο ~ τού κύ-
ρους | τής προσωπικότητας | τής αξιοπρέπειας (κάποιου). 

τραυµατολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής χειρουργικής, που 
έχει ως αντικείµενο την πρόληψη και τη θεραπεία των τραυµάτων. 
— τραυµατολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. traumatology]. τραυµατολόγος 

(ο/η) γιατρός ειδικευµένος στην τραυµατολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. traumatologist]. τράφηκα ρ. → 

τρέφω τραχανάς (ο) {τραχανάδες} ζυµαρικό που αποτελείται από 
χοντροα- 

λεσµένο σιτάρι ή σιµιγδάλι και τρώγεται αφού βράσει πρώτα µέσα 
σε γάλα και αποξηρανθεί· ΦΡ. έχω τραχανά απλωµένο έχω κάνει τη 
δουλειά µου και κάθοµαι- (κατ' επέκτ.) αδιαφορώ, τεµπελιάζω. 
[ΕΤΥΜ; < τουρκ. tarhana, µε αντιµετάθεση, < περσ. tarxâna]. τραχεία (η) 

{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο αναπνευστικός σωλήνας που συνδέει 
τον λάρυγγα µε τους βρόγχους. — τραχειακός, -ή, -ό [1873]. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· τραχεία (ενν. αρτηρία), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. τρα- 
χύςΐ  , 

τραχειιτιδα (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τής 
τραχείας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trachéite]. 

τραχειοβρογχικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε την τρα-χεία 
και στους βρόγχους: ~ γάγγλια | αδενοπάθεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. tracheobronchique]. 

τραχειοβρογχίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού βλεννογόνου τής τρα-
χείας και των βρόγχων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
trachéobronchite]. 

τραχειορραγια (η) {τραχειορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία στην τραχεία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tracheorrhagy < τραχεία + -ρρα-
γία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει), από το θ. τού αρχ. παθ. 
αορ. β' ερ-ράγ-ην τού ρ. ρήγνυµί]. 

τραχειοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τής τραχείας µε το λαρυγγοσκόπιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. tracheoscopies 

τραχειοτοµία [1839] κ. τραχειοτοµη (η) [1887] ΙΑΤΡ. η χειρουργική 
διάνοιξη τής τραχείας για θεραπευτικούς σκοπούς (για την εισαγωγή 
ειδικού σωλήνα, που διευκολύνει την αναπνοή, για να αποφευχθεί η 
ασφυξία από επικίνδυνο ξένο σώµα ή από τη συσσώρευση εκκρι-
µάτων στην τραχέα και στους βρόγχους). — τραχειοτοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trachéotomie]. 

τραχηλιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. µέρος ενδύµατος γύρω από τον λαιµό 
2. (ειδικότ. για νήπια) η σαλιάρα 3. (για ζώα) πλατύ περιλαίµιο 4. 
(συνεκδ.) κοµµάτι κρέατος από τον τράχηλο σφαγµένου ζώου. 

τραχηλικός, -ή, -ό → τράχηλος 
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τραχηλισµός (ο) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. η σπασµωδική συστολή τού τραχή-
λου κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης · 2. ΑΘΛ. (στην πάλη) η λα-
βή σε αντίπαλο από τον τράχηλο. 

τραχηλίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού τραχήλου τής 
µήτρας, η οποία έχει ως σύµπτωµα τη λευκόρροια (βλ.λ.): οξεία | χρο-
νιά ~. [ETYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. trachelitis]. 

τράχηλος (ο) {τραχήλ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΑΤ. (α) το τµήµα που ενώ-
νει το κεφάλι µε τον κορµό τού σώµατος, ο λαιµός (το εµπρόσθιο τµή-
µα και ο αυχένας): τού Έλληνος ο ~ ζυγόν δεν υποφέρει- ΦΡ. (α) κά-
θοµαι στον τράχηλο (κάποιου) καταδυναστεύω, τυραννώ (κάποιον) 
(β) σκύβω τον τράχηλο (σε κάποιον) υποτάσσοµαι αδιαµαρτύρητα 
στις θελήσεις (κάποιου) (β) το στενό κυλινδρικό τµήµα διαφόρων ορ-
γάνων τού σώµατος: ο ~ τής µήτρας 2. (στα ζώα) ο λαιµός: ο ~ τού 
αλόγου 3. (µτφ.) ο λαιµός διαφόρων αντικειµένων, λ.χ. ενός αγγείου. 
— τραχηλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. λ., µε επίθηµα -ήλος (πβ. κ. κίβδ-ηλος), που 
ίσως συνδ. µε το ρ. τρέχω, δηλώνοντας το µέρος τού σώµατος που 
στρέφεται, που γυρίζει (πβ. τη σηµασιολ. µεταβολή στα αρχ. σλαβ. 
vratû «τράχηλος» - vratiti «στρέφω», καθώς και την ετυµολ. σύνδεση 
τού λιθ. käklas «τράχηλος» µε το αρχ. κύκλος). Το θ. τραχ- αποτελεί 
µάλλον τη συνεσταλµ. βαθµ. τού τρέχω]. 

τραχηλοτοµία (η) {τραχηλοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική διάνοιξη τού 
τραχήλου τής µήτρας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
trachelotomy]. 

τραχύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {τράχυν-α, -θηκα) 1. κάνω κάτι τραχύ ΣΥΝ. 
σκληραίνω ANT. λειαίνω 2. (µτφ.) παροξύνω, εξερεθίζω. — τράχυνση 
(η), τραχυντικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

τραχύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {τραχ-ύ κ. -έος | -ιοί κ. -είς, -έων (θηλ. -ει-
ών)· τραχύτ-ερος, -ατός} 1. (για επιφάνειες) ανώµαλος, µη λείος, 
άγριος κατά την αφή: ~ ύφασµα ΣΥΝ. (για έδαφος) πετρώδης ANT. λεί-
ος, απαλός 2. σκληρός, δύσκαµπτος ΑΝΤ. µαλακός, απαλός, τρυφερός 
3. σκληρός, ανυπόφορος: - χιονιάς 4. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που συ-
µπεριφέρεται απότοµα ΣΥΝ. βάναυσος, αγροίκος 5. (µτφ.-συνεκδ.) αυ-
τός που απαιτεί την καταβολή κόπων: ~ έργο ΣΥΝ. επίµοχθος, κοπια-
στικός, εργώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε κατάλ. -ύς, πβ. κ. ταχ-ύς, βραδ-ύς), που µορφολογικώς 
θα ήταν δυνατόν να συνδ. µε το ρ. θράσσω (< *θράχ-[ω, µέσω κοινού 
θ. *θραγ- και ανοµοιώσεως) και, ως εκ τούτου, µε το ρ. ταράσσω 
(βλ.λ.), αλλά η σηµασιολ. απόσταση δυσχεραίνει τον συσχετισµό]. 

τραχύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η µη λεία, η µη οµαλή υφή (µιας 
επιφάνειας): η ~ µιας πλάκας µαρµάρου ΣΥΝ. αγριάδα ΑΝΤ. οµαλότη-
τα, απαλότητα 2. η σκληρότητα στη συµπεριφορά, οι απότοµοι τρό-
ποι: η ~ τού χαρακτήρα του τον έκανε ανεπιθύµητο ΣΥΝ. βαναυσότη-
τα ΑΝΤ. ευγένεια, ηπιότητα 3. η δυσκολία, η σκληράδα (τού βίου): η ~ 
τής ζωής των ορεσίβιων λαών. 

τραχύφώνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει τραχιά, βραχνή φωνή. 
τράχωµα (το) {τραχώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. µολυσµατική ασθέ-

νεια των µατιών, που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγµονή τού επι-
πεφυκότος των βλεφάρων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. τραχύς + παραγ. επίθηµα -ωµα, πιθ. κατά το 
γλαϋκ-ωµα]. 

τραχωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα τραχώ-
µατα: ~ επιπεφυκίτιδα 2. τραχωµατικός (ο), τραχωµατική (η) πρόσω-
πο που πάσχει από τράχωµα. 

τρέιλερ (το) {άκλ.} 1. τροχοφόρο όχηµα, το οποίο σύρεται από φορ-
τηγό ή αυτοκίνητο και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά φορτίων • 
2. σύντοµο διαφηµιστικό φιλµ που περιλαµβάνει επιλεγµένα στιγ-
µιότυπα (σκηνές) από προσεχή κινηµατογραφική ταινία ή τηλεοπτι-
κή παραγωγή και το οποίο προβάλλεται ενηµερωτικά για τους τηλε-
θεατές κατά τη διάρκεια προγράµµατος: στο ηµίχρονο των αθλητι-
κών αγώνων τα κανάλια µεταδίδουν διαφηµίσεις και ~. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ trailer < trail «ρυµουλκώ, ακολουθώ τα ίχνη»]. 

τρεις, τρεις, τρία {τριών} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό τρία (3) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.): ανέµειξε ~ χρώµατα || στο λιµα-
νάκι ήταν αραγµένες ~ βάρκες || οι ~ Ιεράρχες || οι ~ Μάγοι µε τα δώ-
ρα- ΦΡ. (α) τρεις κι ο κούκκος ελάχιστοι άνθρωποι: Πόσοι παρακο-
λούθησαν τη διάλεξη; —! (β) (οικ.-εκφραστ.) τρία πουλάκια κάθο-
νταν... (i) για πρόσωπο που αδιαφορεί για τις νουθεσίες που του δί-
νονται: ο πατέρας του προσπαθούσε να του βάλει µυαλό, αλλά αυτός 
~! (ii) για πρόσωπο που αναφέρεται σε πράγµατα άσχετα µε το θέµα: 
-Τι σου απάντησε στην πρόταση που του έκανες; —! (γ) κάθε τρεις 
και λίγο | και δέκα πολύ συχνά: ~ τρέχει στο σπίτι τους! (δ) (παροιµ.) 
τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο σε περιπτώσεις στις 
οποίες κάποιος κάνει σκόπιµα λανθασµένους λογαριασµούς, για να 
αποκοµίσει παράνοµα κέρδη (ε) (παροιµ.) µια τού κλέφτη, δυο τού 
κλέφτη, τρεις και την κακή του µέρα βλ. λ. κλέφτης 2. (ως τακτικό 
αριθµητικό, για δήλωση χρόνου): στις τρεις τού µηνός έχει τα γενέ-
θλια της 3. τρία (το) βλ.λ. 4. (συνεκδ.) οτιδήποτε φέρει τον αριθµό αυ-
τόν ή δηλώνεται µε αυτόν: ο γυιος του πάτησε τα ~ (τα τρία του χρό-
νια) II να µας απαντήσει το νούµερο ~ || τον έκοψε στη χηµεία µε ~ || 
το δωµάτιο ~ || (στο χαρτοπαίγνιο) ~ σπαθί || το - αντικατέστησε το 
πέντε στην οµάδα- ΦΡ. ΜΑΘ. (απλή) µέθοδος των τριών µέθοδος επι-
λύσεως προβληµάτων, κατά την οποία από τρία δεδοµένα βρίσκουµε 
το ζητούµενο τέταρτο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τρεις (ήδη µυκ. ti-ri-si = τρισί, δοτ. πληθ.) < *treyes < I.E. 
*trei- | *tri- «τρεις, τρία», πβ. σανσκρ. trâyah, λατ. trës (> ισπ. très, 
γαλλ. trois), αλβ. tre, αρχ. γερµ. drî (> γερµ. drei), αγγλ. three, αρχ. 
σλαβ. trije, πολ. trzy κ.ά. Οµόρρ. τρί-τος, τριά-κοντα, τρι-ς, τρι-άς (-
άδα), τρια-κόσιοι κ.ά.]. 

τρεισήµισι επίθ. (άκλ.) τρεις και µισός- για ποσότητα από τρεις και 
µισή µονάδες: ~ ηµέρες | σελίδες | εκατοµµύρια. Επίσης τριάµισι. 
[ΕΤΥΜ. < τρεις, τρία + ήµισυ]. 

τρεκλίζω κ. τρικλίζω ρ. αµετβ. {τρέκλισα} παραπατώ καθώς βαδίζω, 
βαδίζω ασταθώς: ο µεθυσµένος τρέκλιζε στον δρόµο. — τρέκλισµα κ. 
τρίκλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τρακλίζω | τρακλώ (µε τροπή σε -ε- λόγω τού υγρού, 
πβ. κ. φταρνίζοµαι - φτερνίζοµαι) < τακλώ, διαλεκτ. τ. τού Πόντου µε 
σηµ. «κάνω κυβίστηση, τούµπα», < αρχ. κατακλώ «σπάζω, κόβω» (µε 
απόσπαση τής πρώτης συλλ.) < κατά- + κλώ (-άω) (βλ. κ. κλάσµα)]. 

τρέλα (η) (παλαιότ. ορθ. τρέλλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η παθολογι-
κή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ανατροπή τής διανοητικής 
ισορροπίας τού ανθρώπου, από απώλεια τής λογικής: έχει περιέλθει 
σε κατάσταση τρέλας ΣΥΝ. φρενοβλάβεια, παραφροσύνη- ΦΡ. (α) 
πουλάω τρέλα παριστάνω τον τρελό για ιδιοτελείς σκοπούς (β) (πα-
ροιµ.) η τρέλα δεν πάει στα βουνά (πηγαίνει στους ανθρώπους | 
µον' στους ανθρώπους πάει) η τρέλα είναι χαρακτηριστικό τού αν-
θρώπου, όχι τής φύσης (συνήθ. για πρόσωπα που ενεργούν µε τρόπο 
ασυνάρτητο) 2. (α) η ενέργεια που χαρακτηρίζεται από απερισκεψία: 
έκανε την - να εγκαταλείψει τις σπουδές του || πρόσεξε µην κάνεις 
καµιά ~ και πεις πουθενά το σχέδιο µας! ΣΥΝ. ανοησία, βλακεία (β) 
τρέλες (οι) οι απερισκεψίες, οι παρεκτροπές: νεανικές! παιδικές -3. 
(µτφ.) (α) η ιδιοτροπία: έχει ~ µε την τάξη και την οργάνωση (β) ο εν-
θουσιασµός, το πάθος: έχει ~ για τη µουσική ΣΥΝ. λόξα, ψώνιο, µε-
ράκι · 4. (ως επίθ. ή επίρρ.) για κάτι ωραίο, εξαιρετικό, θαυµάσιο: το 
γλυκό ήταν - || περάσαµε ~ στις διακοπές ΣΥΝ. µούρλια, θαύµα. — 
(υποκ.) τρελίτσα (η), (µεγεθ.) τρελάρα (η). [ΕΤΥΜ < τρελαίνω 
(υποχωρητ.) ή < τρελός]. 

τρελάδικο (το) (λαϊκ.) το τρελοκοµείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < τρελός + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. σκυλ-άδικο]. 

τρελαίνω ρ. µετβ. (παλαιότ. ορθ. τρελλαίνω) {τρέλα-να, -θηκα, -µέ-
νος) 1. κάνω (κάποιον) τρελό, ώστε να χάσει τη διανοητική του ισορ-
ροπία: δεν άντεξε τη φρίκη τού πολέµου και τρελάθηκε || κοντεύει να 
την τρελάνει µε τη συµπεριφορά του ΣΥΝ. µουρλαίνω 2. (µτφ.) ανα-
στατώνω ψυχικά, ταλαιπωρώ, εκνευρίζω: µε τρελαίνει αυτή η σιωπή-
ας µιλήσει κάποιος! || µας έχει τρελάνει µε τις φωνές του από το πρωί 
3. (µτφ.) ενθουσιάζω (κάποιον), τον συγκινώ ιδιαίτερα, «του παίρνω 
τα µυαλά»: τα κάλλη της έχουν τρελάνει γέρους και νέους! ΣΥΝ. ξε-
τρελαίνω· (µεσοπαθ. τρελαίνοµαι) 4. γίνοµαι τρελός: τρελάθηκε και 
τον έκλεισαν στο φρενοκοµείο! ΦΡ. µην τρελαθούµε (κιόλας)! | δεν 
τρελάθηκα! για τη δήλωση αγανάκτησης ή αµφισβήτησης για κάτι 
που ειπώθηκε: ~! Και µου κάνουν ζηµιά στο σπίτι και θα πληρώσω κι 
από πάνω; 5. (µτφ.) αναστατώνοµαι σωµατικά ή ψυχικά: τρελάθηκε 
από τον φόβο του | την αγωνία του | από τον πονόδοντο | στον πονο-
κέφαλο 6. (+για) επιθυµώ πάρα πολύ, υπεραγαπώ: τρελαίνεται για 
χορό | το ποδόσφαιρο ΣΥΝ. έχω πάθος | ψώνιο για κάτι- ΦΡ. δεν τρε-
λαίνοµαι (κιόλας)! δεν µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση (κάτι), δεν µε 
ενθουσιάζει: καλό το καινούργιο αυτοκίνητο της, αλλά δεν τρελαί-
νοµαι κιόλας! 7. νιώθω ερωτικό ενθουσιασµό, ερωτική έλξη: τρελά-
θηκε από τα κάλλη της | την οµορφιά της | την τρυφερότητα της ΣΥΝ. 
ξετρελαίνοµαι 8. για πολύ έντονο συναίσθηµα- ΦΡ. τρελαίνοµαι από 
τη χαρά µου χαίροµαι πολύ: όταν έµαθε ότι πήρε την υποτροφία για 
σπουδές στο εξωτερικό, τρελάθηκε από τη χαρά του 9. ενεργώ απερί-
σκεπτα, κάνω ανοησίες: φαίνεται θα τρελάθηκε και πούλησε το µα-
γαζί σε τέτοια τιµή 10. (η µτχ. τρελαµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

τρελαµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η τρέλα, η παραφροσύνη 
2. (συνεκδ.) πράξη που φανερώνει ότι κάποιος δεν σκέφτεται λογικά: 
όλο τρελαµάρες κάνει αυτό το παιδί ΣΥΝ. παλαβοµάρα. [ΕΤΥΜ < 
τρελός + παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. σαχλα-µάρα, κουτα-
µάρα]. 

τρελαµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρελαθώ: δεν στέκει στα καλά 
του, είναι -2. πολύ ενθουσιασµένος, παθιασµένος µε (κάποιον/κάτι): 
~ µε την οµάδα µου. 

τρελάρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, τρελάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 
αυτός που κάνει ανοησίες: ο γυιος της είναι ένας -· το µυαλό του το 
'χει µόνο στα µηχανάκια! [ΕΤΥΜ. < τρελός + µεγεθ. επίθηµα -
άρα)ς)]. 

τρελέΥκω (η) {τρελέγκως | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) (ως χαρα-
κτηρισµός) γυναίκα που συµπεριφέρεται ιδιόρρυθµα, επιπόλαια ή 
απερίσκεπτα ΣΥΝ. µουρλέγκω, τρελοκαµπέρω. Επίσης τρελόνκα. 
[ΕΤΥΜ < τρελαίνω + παραγ. επίθηµα -κω, θηλ. κυρ. ονοµάτων, λ.χ. 
Κατίγ-κω (< Κατίνα), Λέγ-κω (< Ελένη)]. 

τρέλλα (η) ~> τρέλα 
τρελλός, -ή, -ό → τρελός 
τρελό- | τρελό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που ση-

µαίνουν: 1. τον τρελό, αυτόν που έχει ψυχονευρωτικά προβλήµατα 
και ό,τι σχετίζεται µε αυτόν: τρελο-κοµείο, τρελό-παιδο 2. αυτόν που 
χαρακτηρίζεται από αστάθεια, που δεν είναι προβλέψιµος: τρελό-
καιρος 3. οποιονδήποτε ή οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από παραλογι-
σµό, υπερβολή ή εκζήτηση: τρελο-κόριτσο, τρελο-παρέα, τρελο-περι-
πέτεια, τρελο-κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. τρε-
λός]. 

τρελογιατρός (ο) (λαϊκ.) ο ψυχίατρος. 
τρελοκαµπέρω (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) γυναίκα πολύ απε-

ρίσκεπτη, που δεν σκέφτεται λογικά ΣΥΝ. τρελέγκω, µουρλέγκω, τρε-
λοπαντιέρα. 
[ΕΤΥΜ < τρελό- + καµπέρω < τουρκ. kamber «πιστός σύντροφος, δού-
λος» (εδώ «τής τρέλας»)]. 

τρελοκοµείο (το) [1840] 1. το ίδρυµα περίθαλψης και νοσηλείας των 
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τρελών, ψυχιατρείο: αυτόν πρέπει να τον κλείσουν σε ~ ΣΥΝ. τρελά-
δικο 2. (µτφ.) (α) για χώρο στον οποίο επικρατεί παραλογισµός ή 
όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει: αυτό το σπίτι έχει µεταβληθεί σε -(β) 
(για πρόσ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που συµπεριφέρεται παράλογα 
ή εντελώς απρόβλεπτα: αυτός ο λοχαγός ήταν σκέτο ~. [ΕΤΥΜ. < 
τρελός + -κοµείο < αρχ. κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

τρελοκόριτσο (το) (χαϊδευτ.) κορίτσι επιπόλαιο και ζωηρό. 
τρελόπαίδο (το) άτακτο, ζωηρό παιδί: έχει µπλέξει µε κάτι τρελό-παιδα 

τής γειτονιάς και έχει αµελήσει τα µαθήµατα του. 
τρελοπαντιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.-κακόσ.) επιπόλαιη, 

άµυαλη γυναίκα ΣΥΝ. τρελάρα, τρελέγκω, τρελοκαµπέρω. 
τρελός, -ή, -ό (παλαιότ. ορθ. τρελλός) 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει 

τρελαθεί: ή ~ είναι ή τον ~ παριστάνει ΣΥΝ. µουρλός, παλαβός, λωλός-
ΦΡ. (α) τρελός για δέσιµο τελείως τρελός, θεόµουρλος ANT. νουνεχής, 
εχέφρων, λογικός (β) τρελός παππάς σε βάφτισε βλ. λ. βαπτίζω (γ) ο 
τρελός είδε τον µεθυσµένο και φοβήθηκε ένας µεθυσµένος είναι πιο 
επικίνδυνος από έναν τρελό (δ) (εκφραστ.) για τρελούς ψάχνεις; ως 
απάντηση για να δηλωθεί ότι κάποια πρόταση που γίνεται είναι τόσο 
ασύµφορη, ώστε µόνο τρελοί θα τη δέχονταν: σιγά µην πάω πάλι να 
τον βοηθήσω- ~; 2. (+ µε | για) αυτός που αγαπά (κάποιον/κάτι) µε 
πάθος: είναι ~ για τη ζωγραφική || ~ για τον αθλητισµό || είναι ~ µαζί 
σου (τρελά ερωτευµένος)· ΦΡ. κάνω σαν τρελός χαίροµαι υπερβολικά, 
ενθουσιάζοµαι, παθιάζοµαι: κάνει σαν τρελός, όταν είναι να 
διασκεδάσει µε τους φίλους του || κάνει σαν τρελός γι'αυτήν (είναι 
πολύ ερωτευµένος) ΣΥΝ. παθιασµένος 3. (µτφ.) (α) για κάτι που γίνε-
ται µε παράλογο τρόπο, που ξεπερνά τα λογικά όρια: οι ~ ρυθµοί τής 
σύγχρονης ζωής ΣΥΝ. παράλογος· ΦΡ. το τρελό τής υπόθεσης | τής 
ιστορίας το πιο παράλογο, απίθανο, το εξωφρενικό στοιχείο µιας υπό-
θεσης: το πιο τρελό τής υπόθεσης ήταν ότι τελικά φτάσαµε να τον 
παρακαλούµε αντί να µας κυνηγάει αυτός (β) αυτός που ξεπερνά τα 
αποδεκτά, ανεκτά όρια, εξωφρενικός: Αυτά είναι - πράγµατα! Μόνο 
σ' αυτή την υπηρεσία συµβαίνουν! 4. (ειδικότ.) ανόητος, απερίσκε-
πτος: του πέρασε στιγµιαία από τον νου η ~ σκέψη ν' αυτοκτονήσει || 
Καλά, είσαι ~; ∆εν έχεις καθόλου µυαλό στο κεφάλι σου; ΑΝΤ. λο-
γικός, συνετός 5. πολύ έντονος ή παράφορος: ~ έρωτας | νιάτα | ηλι-
κία (η ηλικία τής νεανικής παραφοράς)· ΦΡ. µες στην τρελή χαρά βλ. 
λ. χαρά 6. πολύ εύθυµος, ζωηρός: ~ πάρτι | παρέα | συντροφιά 7. αυ-
τός που είναι παράτολµος, δύσκολο να πραγµατοποιηθεί: είχαν ένα ~ 
σχέδιο | µια ~ ιδέα · 8. (στο σκάκι) το κοµµάτι «αξιωµατικός» 9. τρε-
λός (ο), τρελή (η) ο φρενοβλαβής: όλοι οι - ήταν στο προαύλιο· ΦΡ. 
(α) τής τρελής για µεγάλη αναστάτωση, αναταραχή: στο πάρτι έγινε - 
ΣΥΝ. έγινε τής µουρλής | τής παλαβής (β) σαν τής τρελής τα µαλλιά 
βλ. λ. µαλλί (γ) (παροιµ.) από µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την 
αλήθεια βλ. λ. αλήθεια (δ) ο τρελός τού χωριού (i) πρόσωπο µε δια-
ταραγµένο ψυχικό κόσµο ή διανοητική καθυστέρηση, που στις πα-
ραδοσιακές κοινωνίες αποτελούσε χαρακτηριστικό µέλος τους (αλλά 
όχι περιθωριοποιηµένο ή απόβλητο) (ii) (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται παράλογα ή εντελώς απρόβλεπτα σε έναν χώρο, που 
η συµπεριφορά του αποκλίνει χαρακτηριστικά από τη συµπεριφορά 
των υπολοίπων. 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < µτγν. τρηρός, «γλώσσα» τού Ησυχίου (τρηρόν 
έλαφρόν, δειλόν, ταχύ), < αρχ. τρήρων «περιστέρι», µε αντέκταση, < 
*τράσ-ρων< *trs- µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *tres- «τρέµω» (βλ. λ. τρέ-
µω). Σύµφωνα µε άλλη, λιγότερο πιθ. άποψη, το µεσν. τρελ(λ)ός ανά-
γεται στα αρχ. ανθρωπωνύµια Τρέλλος και 7ρέλλων, που µαρτυρού-
νται στον µιµογράφο Σώφρονα]. 

τρελός: συνώνυµα. Η έννοια τού παραλογισµού στα λόγια και 
στις πράξεις είναι καθηµερινό φαινόµενο στις ανθρώπινες σχέ-
σεις, που έχει βρει τη δήλωση του στη γλώσσα µε ποικιλία λέξεων 
και εκφράσεων. Μια και πρόκειται για έννοια που έχει σχέση µε 
το µυαλό, την ψυχή και τη νόηση τού ανθρώπου, µια σειρά λέξε-
ων (αρκετοί όροι) συνδέονται µε τις λ. φρένες, ψυχή, νους κ.λπ.: 
φρενοβλαβής, φρενοπαθής, σχιζοφρενής - ψυχοπαθής, ψυχα-
σθενής - παρανοϊκός - µανιακός - ακαταλόγιστος Η γενική λέξη 
που χρησιµοποιείται στην οµιλούµενη για κάθε µορφής παραλο-
γιζόµενο, είναι η λ. τρελός από το αρχ. τρηρός «ελαφρός» (οπότε 
αρχική σηµ. τού τρελός είναι η σηµ. «ελαφρόµυαλος»). Μια οµάδα 
λέξεων, που θα µπορούσαν να περιληφθούν στις λεγόµενες «εκ-
φραστικές λέξεις», χρησιµοποιούνται στον προφορικό ιδίως λόγο, 
για να χαρακτηρίσουν κάποιον ως τρελό. Η προέλευση των λέξε-
ων αυτών ποικίλλει: µουρλός < µωρο-λόγος ή από συµφυρµό των 
µωρός + λωλός- ζουρλός < (σ)βουρλός < σβουρίζοµαι «γυρνάω 
σαν τη σβούρα» ή κατά συµφυρµό από ζερβός + τρελός- κουζου-
λός < κούζα «στάµνα χωρίς χέρι» (αρχική σηµ. τού κουζουλός 
«κουλλοχέρης»)· λωλός < µτχ. όλωλώς «απολωλώς, χαµένος» τού 
αρχ. δλλυµαι (αρχική σηµ. «χαµένος»). Από το όλλυµαι είναι και 
το παλαβός: απολωλώς > πολωλώς > παλαλός > παλαβός, οπότε 
παλαβός σηµαίνει Kat αυτό «χαµένος». Κατά τον επιφανή γλωσ-
σολόγο Γ. Χατζιδάκι, η λ. έχει άλλη προέλευση: παλάβρα («φλυα-
ρία, παλαβωµάρα») > παλάβια > παλαβιός > παλαβός (ας σηµειω-
θεί ότι το παλάβρα, από το ισπανοεβρ. palavra, είναι αντιδάνειο, 
αφού παράγεται από το λατ. parabola, που δεν είναι άλλο από το 
ελλην. παραβολή). Τέλος, από το αρχ. Σάβος ή Σαβός «βακχευόµε-
νος, εκτός εαυτού, τρελός» προήλθε πιθ. το ζαβός, ενώ λέξεις όπως 
σαλεµένος (του σάλεψε), βλαµµένος κ.λπ. προέρχονται από µετα-
φορικές χρήσεις λέξεων µε άλλη αρχική σηµασία. 

τρελούτσικος, -η, -ο (υποκ.) λίγο τρελός· συνήθ. για πρόσωπο που 

κάνει περίεργα πράγµατα, έχει περίεργες συνήθειες ή ενεργεί µε 
απρόβλεπτο αλλά χαριτωµένο τρόπο ΣΥΝ. παλαβούτσικος.  — τρε-
λούτσικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τρελός + υποκ. επίθηµα -ούτσικος, πβ. κ. 
µικρ-ούτσικος]. 

τρελόχαρτο (το) (οικ.) 1. το επίσηµο έγγραφο που δείχνει ότι κάποιος 
νοσηλεύθηκε σε ψυχιατρείο: όσοι εργοδότες βλέπουν το ~, αρνούνται 
να τον προσλάβουν 2. (στον στρατό) το πιστοποιητικό µε το οποίο η 
αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία βεβαιώνει ότι κάποιος δεν µπορεί να 
υπηρετήσει τη θητεία του λόγω ψυχολογικών προβληµάτων, 
ψυχικών γενικά διαταραχών. 

τρεµάµενος, -η, -ο αυτός που τρέµει: ~ χέρια | φωνή | δάχτυλα ΣΥΝ. 
τρεµουλιαστός. 
[ΕΤΥΜ < τρέµω, κατά τις µτχ. σε -άµενος, πβ. κ. λεγ-άµενος, τρεχ-άµε-
νος]. 

τρεµεντίνα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) η ρητίνη, το έκκριµα κω-
νοφόρων δέντρων, που χρησιµοποιείται στο άλειµµα των καταρτιών 
των πλοίων ΣΥΝ. τερεβινθίνη. 
[ΕΤΥΜ. < τερµινθίνη (µε αντιµετάθεση), θηλ. τού µτγν. επιθ. τερµίνθι-
νος < α^χ. τέρµινθος (βλ.λ.)]. 

τρεµιθιά (η) BOT. είδος φιστικιάς ΣΥΝ. (λόγ.) τερέβινθος. 
ΪΕΤΥΜ. < µτγν. τρέµιθος < αρχ. τέρµινθος (βλ.λ.)]. 

τρεµολάµπω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} τρεµοφέγγω (βλ.λ.). 
τρέµολο (το) ΜΟΥΣ. η εκτέλεση µουσικού φθόγγου µε πολύ γρήγορη 

επανάληψη του στην ίδια χορδή. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tremolo < λατ. tremulus «σειόµενος, παλλόµενος» < 
tremare (βλ. κ. τρέµω)]. 

τρεµοπαίζω ρ. αµετβ. {τρεµόπαιξα} 1. (για φλόγα ή φως) αυξοµειώ-
νεται η ένταση µου, αναβοσβήνω: το φως των άστρων που τρεµοπαί-
ζει 2. (για βλέφαρα) ανοιγοκλείνω γρήγορα και έντονα. 

τρεµοσβήνω ρ. αµετβ. {τρεµόσβησα} 1. σβήνω σιγά-σιγά µε τρεµου-
λιαστές αναλαµπές, ετοιµάζοµαι να σβήσω: το φως | το κερί τρεµο-
σβήνει || τα αστέρια τρεµοσβήνουν ΣΥΝ. τρεµοπαίζω 2. χάνοµαι σιγά-
σιγά, παρακµάζω: η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τρεµόσβηνε στις αρχές 
τού ΙΕ' αιώνα. — τρεµόσβησµα (το). 

τρεµούλα (η) {χωρ. πληθ.} η τρεµουλιαστή κίνηση από φόβο, κρύο, 
συγκίνηση ή πυρετό: µ ' έπιασε ~ από το κρύο ΣΥΝ ρίγος, σύγκρυο, 
ανατριχίλα, κρυάδα. Επίσης τρέµουλο (το). [ΕΤΥΜ. < τρέµω + 
παραγ. επίθηµα -ούλα, πβ. κ. ραχ-ούλα]. 

τρεµουλιάζω ρ. αµετβ. {τρεµούλιασα} 1. τρέµω από κρύο, πυρετό, 
φόβο ή συγκίνηση: τρεµούλιαζαν τα χέρια του || τρεµούλιαζε η φωνή 
του από τη συγκίνηση ΣΥΝ. ριγώ 2. τρεµοφέγγω: «τ'αστέρια τρεµου-
λιάζουνε στού ζέφυρου το χάδι» (τραγ.). — τρεµούλιασµα (το). 

τρεµουλιάρης, -α, -ικο {τρεµουλιάρηδες} αυτός που εύκολα τρε-
µουλιάζει από κρύο, φόβο, συγκίνηση, αδυναµία ή πυρετό ΣΥΝ. κρυ-
ουλιάρης, φοβιτσιάρης. Επίσης τρεµουλιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
τρεµούλα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. κλαψ-ιάρης]. 

τρεµούλιασµα (το) -+ τρεµουλιάζω 
τρεµουλιαστός, -ή, -ό αυτός που τρεµουλιάζει: του µίλησε µε ~ φωνή. 

— τρεµουλιαστά επίρρ. 
τρέµουλο (το) → τρεµούλα 
τρεµοφέγγω ρ. αµετβ. {τρεµόφεξα} (για φώτα, αστέρια κ.λπ.) φωτί-
ζω τρεµουλιαστά, µε µικρές διακοπές ΣΥΝ. τρεµολάµπω. — τρεµο-
φέγγισµα (το). 

τρέµω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. µε διαπερνά ρίγος, κά-
ποιο µέλος ή τα µέλη τού σώµατος µου ταράζονται, συσπώνται από-
τοµα Kat ελαφρά, δονούµαι ακούσια από µικρές αλλεπάλληλες κι-
νήσεις: τρέµουν τα χέρια µου | τα πόδια µου | τα γόνατα µου || ~ ολό-
κληρος | σύγκορµος | από τον φόβο µου | από τη συγκίνηση µου 2. 
(γενικά) δονούµαι: έτρεµε η γη από τον σεισµό || - σαν καλάµι | σαν 
το φύλλο στον άνεµο 3. φοβούµαι, ανησυχώ πάρα πολύ: ~ και µόνο 
που σκέφτοµαι ότι µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο || ~ τον πατέρα της | 
τον θείο του || τρέµει µην πάθει τίποτα ο γυιος της που είναι στα ξένα- 
ΦΡ. (α) τρέµω σαν (το) ψάρι βλ. λ. ψάρι (β) τρέµει το φυλλοκάρ-δι 
µου φοβάµαι πάρα πολύ: είχε µείνει µόνη στο σκοτεινό σοκάκι κι 
έτρεµε το φυλλοκάρδι της. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *tr-em-, παρεκτεταµ. µορφή τής µηδενισµ. βαθµ. τής 
ρίζας *ter- «τρέµω, πάλλοµαι, σείοµαι», πβ. σανσκρ. taralâh «σειόµε-
νος, παλλόµενος», λατ. tremere «τρέµω, σείοµαι» (> γαλλ. craindre 
«φοβούµαι», ισπ. temblar «τρέµω») κ.ά. Οµόρρ. τρό-µος, τροµ-ερός, 
τροµ-άσσω (-άζω). Παραλλήλως απαντά και το αρχ. τρέω «τρέποµαι 
σε φυγή από φόβο» < *τρέσ-ω (< I.E. *tr-es-), βλ. κ. τρελός]. 

τρενάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τρέναρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) καθυστερώ, 
παρατείνω (κάτι): (µετβ.) προσπαθεί να τρενάρει τις διαπραγµατεύ-
σεις, ώστε να επωφεληθεί || (αµετβ.) τρενάρει η υπόθεση ΑΝΤ. επι-
σπεύδω. — τρενάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. traîner «τραβώ από πίσω - αναβάλλω» < δηµώδ. λατ. 
*traginare > *tragère < λατ. trahere «τραβώ, έλκω, σύρω», µε την επί-
δρ. τού ρ. agere «άγω»]. 

τρένο (το) ο σιδηρόδροµος, η σιδηροδροµική αµαξοστοιχία: το ~ φεύ-
γει στις 12 || ταξιδεύω στο εξωτερικό µε ~ || παίρνω το ~ για θεσσα-
λονίκη || έπεσε στις γραµµές τού τρένου || ανεβαίνω στο | κατεβαίνω 
από το ~ || πότε έχει ~ για Πάτρα; ΦΡ. (α) (µτφ.) χάνω το τρένο χάνω 
µια καλή ευκαιρία: κινδυνεύουµε να χάσουµε το τρένο τής ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης (β) (µτφ.) κατεβαίνω από το τρένο αποχωρώ από 
τον χώρο στον οποίο ανήκω: όσοι διαφωνούν µε την πολιτική τού 
κόµµατος, να κατέβουν από το τρένο! — (υποκ.) τρενάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. treno < γαλλ. train < p. traîner «τραβώ από πίσω, έλκω» 
(βλ. λ. τρενάρω)]. 

τρέξιµο (το) [µεσν.] {τρεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η γρήγορη κίνηση 
προς τα µπρος, µε τρόπο που και τα δύο πόδια να µην ακουµπούν 
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στιγµιαία στο έδαφος για κάθε διασκελισµό 2. ΑΘΛ. Ο αγώνας στον 
οποίο ο αθλητής ξεκινά από µια αφετηρία και προσπαθεί να φθάσει 
στον συντοµότερο δυνατό χρόνο στο τέρµα καθορισµένης απόστα-
σης: πρωταθλητής στο ~ || παραβγαίνουν στο ~ (συναγωνίζονται) ΣΥΝ. 
αγώνας δρόµου, σπριντ 3. (µτφ.) η µεγάλη προσπάθεια, η έντονη κι-
νητοποίηση: η δουλειά αυτή θέλει | απαιτεί | έχει πολύ ~· (στον πληθ. 
τρεξίµατα, τα) οι έγνοιες για σοβαρή υπόθεση: έχουµε ~ µε τα περι-
ουσιακά µας ΣΥΝ. τρεχάµατα (βλ.λ.) 4. (µτφ.-καθηµ.) η σκόπιµη υπο-
βολή σε ταλαιπωρία: φάγαµε πολύ ~ στον στρατό · 5. η ροή υγρού. 

τρεπόνηµα (το) {τρεπονήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. σπειροειδές βα-
κτήριο που προκαλεί διάφορες ασθένειες, λ.χ. σύφιλη ΣΥΝ. σπειρο-
χαίτη. [ΕΤΥΜ. < τρέπω + νήµα, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
treponema]. 

τρεπονηµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η νόσος 
που προέρχεται από τρεπόνηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
treponematosis]. 

τρέπω ρ. µετβ. {έτρεψα, τράπηκα κ. λόγ. ετράπην, -ης, -η... (µτχ. τρα-
πείς, -είσα, -έν)} 1. κάνω (κάποιον) να αλλάξει κατεύθυνση ή στάση 
ΣΥΝ. κατευθύνω, εκτρέπω- ΦΡ. τρέπω σε φυγή (κάποιον) κάνω (κά-
ποιον) να υποχωρήσει τρέχοντας: έτρεψαν τους αντιπάλους τους σε 
φυγή || ο ληστής ετράπη σε φυγή 2. αλλάζω τη µορφή που έχει κάτι, 
µεταβάλλω: (ΜΑθ.) ~ έναν αριθµό σε γινόµενο παραγόντων, λ.χ. 15 -
3 χ 51| (ΓΛΩΣΣ.) ΤΟ -ξ- τής πρόθεσης «εξ» µπροστά από σύµφωνο τρέ-
πεται σε -κ-. 
[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *trep-, πράγµα που θα δικαιο-
λογούσε τη σύνδεση µε σανσκρ. trâpate «ντρέποµαι» (πβ. κ. εν-τρέ-
ποµαι), αλλά το λατ. trepit, προς το οποίο συνήθως παραβάλλεται, 
ίσως είναι απλώς εφεύρηµα των γραµµατικών. Από την άλλη πλευρά, 
το µυκ. to-ro-qo «στριφτό κρόσσι» θα µπορούσε πιθ. να οδηγήσει σε 
αρχική p. *trokw-, ετεροιωµ. βαθµ. τού *trekw-, αν και ο µυκ. τ. έχει 
συνδεθεί επίσης µε το ρ. στρέφω. Τέλος, ορισµένοι υποστηρίζουν την 
ύπαρξη παραλλήλων ριζών *tr-ep- και *tr-ekw-. Οµόρρ. τρόπ-ος, τροπή, 
ευ-τράπ-ελος, τρόπ-αιο(ν), τροπ-άριο(ν) κ.ά.]. 

τρέσα (η) (τρεσών) διακοσµητική ταινία που τοποθετείται σε ύφα-
σµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tresse, αβεβ. ετύµου, πιθ. αντιδάν., < δηµώδ. λατ. 
*trichia < αρχ. θρίξ, τριχός]. 

τρέφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έθρεψα, τράφηκα, θρεµµένος} ♦ (µετβ.) 1. δί-
νω τροφή (σε κάποιον): ~ το µωρό µε γάλα και φρουτόκρεµες ΣΥΝ. 
διατρέφω, ταΐζω 2. παρέχω τα απαραίτητα προς το ζην, συντηρώ: δεν 
έχει να θρέψει την οικογένεια του || (παροιµ.) «ο µήνας που τρέφει 
τους έντεκα» (βλ. λ. µήνας) 3. (µτφ.) συντηρώ: η φτώχια τρέφει την 
εγκληµατικότητα || (µεσοπαθ.) «η εσωτερική αντιπολίτευση τρέφεται 
από τη λαϊκή δυσαρέσκεια» (εφηµ.) 4. εκτρέφω ζώα: τρέφει είκοσι γε-
λάδια 5. αυξάνω, κάνω να µεγαλώσει: (παροιµ.) «ο ύπνος τρέφει τα 
µωρά κι ο ήλιος τα µοσχάρια» 6. (µτφ.) αφήνω (κάτι) να αναπτυχθεί: 
~ κόµη | γενειάδα ♦ (αµετβ.) 7. (µτφ.) µορφώνω, εκπαιδεύω: µε τον ρο-
µαντισµό τράφηκαν δυο γενιές τού 19ου αιώνα 8. (λόγ.-µτφ.) έχω, 
διατηρώ: ~ ελπίδες | αυταπάτες | φιλοδοξίες | ψευδαισθήσεις || ~ καλά 
| κακά αισθήµατα για κάποιον || έτρεφε πικρία για το ότι δεν τον 
έκαναν υπουργό 9. (λαϊκ. για καρπούς) ωριµάζω 10. (για πληγή) 
επουλώνοµαι, κλείνω: µέχρι να θρέψει η πληγή στο πόδι, µη φορέσεις 
παπούτσι! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θρέφ-ω (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. *dhrebh-
«τρέφω, µεγαλώνω (κάτι), αυξάνω, αναπτύσσω», πβ. λιθ. drebiù «δια-
πλάθω, µορφοποιώ», αρχ. γερµ. trebir «κατακάθι ρετσινιού», αγγλ. 
draff «κατακάθι ζύθου», ρωσ. drobä κ.ά. Φαίνεται πως το ρ. τρέφω εί-
χε αρχικώς τη σηµ. «ευνοώ την ανάπτυξη κάποιου, παρέχοντας του 
κατάλληλη φροντίδα», αλλά στις υπόλοιπες I.E. γλώσσες τα οµόρρι-
ζα απέκτησαν συγκεκριµένες τεχν. χρήσεις. Βλ. κ. θρόµβος]. 

τρέφω: σύνθετα. Το τρέφω, βασικό ρήµα τής Ελληνικής από τα 
αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, σχηµάτιζε τον ενεργ. µέλλοντα, τον 
αόριστο, καθώς και τον µεσοπαθητ. αόριστο διαφορετικά από τον 
ενεστώτα: *θρέφ-ω > τρέφ-ω (µε ανοµοίωση των δασέων θ, φ, δηλ. 
µε τροπή τού o σε τ)· *θρέφ-σω > *θρέπ-σω (θρέψω), *έ-θρεφ-σα > 
*έ-θρεπ-σα (έθρεψα) και *θρεφ-τός > θρεπ-τός (µε αρχαία τροπή 
τού δασέος φ σε ψιλό π µπροστά από σ ή τ). Σε νεότερους χρόνους 
για το απλό τρέφω χρησιµοποιήθηκε και ο τ. θρέφω, που δεν είναι 
φυσικά ο παλιός από τον οποίο ξεκίνησα αλλά νεότερος τύπος 
αναλογικός από τα θρέψω, έθρεψα > θρέφω. Ανάλογο τ. εµφανίζει 
και το ρ. ανατρέφω, που επίσης σχηµατίζει και τ. αναθρέφω, ο 
οποίος διαφέρει υφολογικά από το ανατρέφω (βλ. λ. ανατρέφω). 
Το τρέφω σηµαίνει, κυριολεκτικά και µεταφορικά, «δίνω τροφή». 
Το ανατρέφω χρησιµοποιείται για παιδιά και σηµαίνει «µεγαλώ-
νω» και «εκπαιδεύω» (ανέθρεψαν τρία παιδιά - όπως ανατρέφουν 
τα παιδιά τους οι γονείς, έτσι φέρονται στους άλλους και στους 
ίδιους). Το διατρέφω (και διατρέφοµαι) σηµαίνει «τον τρόπο δια-
τροφής, τη δίαιτα που ακολουθεί κανείς» (διατρέφεται µόνο µε λα-
χανικά και φρούτα). Τέλος, το εκτρέφω χρησιµοποιείται για τη 
διατροφή και συντήρηση ζώων (εκτρέφουν κουνέλια και κότες). 

τρεχάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το τρέξιµο (βλ.λ.): έριξα | πά-
τησα ~, για να προλάβω το λεωφορείο 2. (ως επίρρ.) τρέχοντας: έφυ-
γε ~ για τη δουλειά του. [ΕΤΥΜ < τρέχω + παραγ. επίθηµα -άλα, πβ. 
κ. πηλ-άλα]. 

τρεχαλητο (το) (λαϊκ.) το τρέξιµο (συνήθ. για να προλάβει κανείς 
κάτι ή να τακτοποιήσει υπόθεση του) (βλ.λ.): γύρισε λαχανιασµένος 
από το ~. 

τρεχάµατα (τα) {χωρ. γεν.) οι ενέργειες που γίνονται για την τακτο- 

ποίηση υποθέσεων (και που συνήθ. συνεπάγονται ταλαιπωρία, κού-
ραση και άγχος): αρρώστησε ο γυιος µας κι έχουµε ~ || έχω ~ µε την 
αστυνοµία | την εφορία ΣΥΝ. τρεξίµατα. 
[ΕΤΥΜ < τρέχω + -άµατα, κατά τον πληθ. των ουδ. σε -µα, -µατα, πβ. 
κ. γερ-άµατα, κλά-µατα]. 

τρεχαντήρι (το) {τρεχαντηρ-ιού | -ιών} γρήγορο και µικρό ιστιοφόρο 
πλοίο που διακρίνεται για την ευστάθεια του και είναι κατάλληλο 
για τη µεταφορά εµπορευµάτων και την εξυπηρέτηση µικρών ακτο-
πλοϊκών γραµµών. — (υποκ.) τρεχαντηράκι (το). [ΕΤΥΜ, < 
*τροχαντήρι-ον (µε την επίδρ. τού ρ. τρέχω) < µτγν. τροχα-ντήρ (ό) 
«τµήµα τής πρύµνης πλοίου» (< αρχ. τροχός)]. 

τρεχάτος, -η, -ο αυτός που πηγαίνει κάπου τρέχοντας: ήρθε ~ στο 
ραντεβού. [ΕΤΥΜ < τρέχω + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. φευγ-άτος]. 

τρεχούµενος, -η, -ο κ. (λαϊκότ.) τρεχάµενος 1. αυτός που τρέχει, που 
ρέει: ~ νερά ΑΝΤ. στεκούµενος, (λόγ.) λιµνάζων · 2. (για λογαριασµό 
µόνο στον τ. τρεχούµενος) ο ανοικτός, που ισχύει τώρα, που υπάρχει 
σήµερα. 
[ΕΤΥΜ < τρέχω + -ούµενος, κατά τις µτχ. σε -ούµενος, πβ. κ. χρειαζ-
ούµενος]. 

τρέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έτρεξα} ♦ (αµετβ.) 1. κινούµαι προς τα 
εµπρός µε µεγάλη ταχύτητα, κινώντας τα πόδια πολύ πιο γρήγορα 
από ό,τι στο απλό ή γρήγορο περπάτηµα· κινούµαι γρήγορα µε σύ-
ντοµες αναπηδήσεις στον βηµατισµό, έτσι ώστε και τα δύο πόδια να 
µην ακουµπούν στιγµιαία στο έδαφος για κάθε διασκελισµό: ~ για να 
προλάβω το λεωφορείο || τρέξε µέχρι τη γωνία, για να τον προλάβεις 
ΑΝΤ. βραδυπορώ, αργοπορώ· ΦΡ. (α) τρέχω και δεν φτάνω προσπαθώ 
αδιάκοπα, χωρίς να καταφέρνω να καλύψω τις ανάγκες µου, να 
επανορθώσω ζηµία ή να ολοκληρώσω µια προσπάθεια: από το πρωί 
ώς το βράδυ έχω µαθήµατα, ξένες γλώσσες, συναντήσεις- ~! (β) 
τρέχα-νύρευε βλ. λ. γυρεύω (γ) τρέχω πίσω από κάποιον | τρέχω από 
πίσω του ακολουθώ συνεχώς κάποιον, συνήθ. επιδιώκοντας την προ-
σοχή, την ικανοποίηση αιτήµατος ή την εύνοια του: την έχει ερωτευ-
θεί και τρέχει συνεχώς από πίσω της || τρέχει πίσω από κάθε πολιτευτή 
τής περιοχής του, µπας και του διορίσουν την κόρη στο ∆ηµόσιο! 2. 
ΑΘΛ. (α) συµµετέχω σε αγώνα δρόµου µικρών, µεσαίων ή µεγάλων 
αποστάσεων: ~ στα 1001 στα 4001 στα 1.500 µέτρα || ~ σε ευ-
ρωπαϊκούς | σε ολυµπιακούς αγώνες (β) οδηγώ αγωνιστικό αυτοκίνητο 
σε αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων (ράλι): τρέχει στο ράλι «Ακρό-
πολις» || ~ στη «φόρµουλα 1 » 3. (α) (για οχήµατα) κινούµαι µε συ-
γκεκριµένη ταχύτητα: το αυτοκίνητο µου τρέχει µε 200 χιλιόµετρα την 
ώρα (β) (για οδηγό) οδηγώ µε µεγάλη ταχύτητα: όταν βρω ανοιχτό 
τον δρόµο, ~ ΣΥΝ. το πατάω (ενν. το γκάζι) 4. βιάζοµαι, κινούµαι µε 
βιασύνη: Ακόµη εδώ είσαι; Τρέξε, γιατί θα χάσεις το πλοίο! 5. (για τον 
νου | το µυαλό) έχω συγκεντρωθεί σε κάτι, σε µια σκέψη, έχω 
απορροφηθεί σε αυτό: πού τρέχει ο νους σου; || «Πώς µας θωρείς ακί-
νητος; Πού τρέχει ο λογισµός σου;» (Α. Βαλαωρίτης) 6. (α) µετακι-
νούµαι, ενεργώ για τη διευθέτηση ζητηµάτων: ~ για δουλειές | για µια 
υπόθεση τού γυιου µου || πού έτρεχες όλη µέρα κι είσαι τόσο τα-
λαιπωρηµένος; (β) ενεργώ για να βοηθήσω κάποιον: ποιος θα τρέξει 
για σένα, αν αρρωστήσεις; (γ) εργάζοµαι υπερβολικά, υπεραπασχο-
λούµαι: έχει πέσει πολλή δουλειά αυτή την περίοδο και τρέχουµε όλοι 
7. (α) πηγαίνω κάπου πρόθυµα, συχνάζω: ~ στα µπαρ | στις ντισκοτέκ 
| στα πάρτι (β) περιπλανώµαι άσκοπα: Πού τρέχεις τα βράδια; Πού 
γυρνάς; · 8. (για υγρό) ρέω, κυλώ: τρέχουν δάκρυα στα µάτια µου || 
έτρεχε ιδρώτας από το πρόσωπο του- ΦΡ. (α) τρέχει η βρύση η βρύση 
παρουσιάζει διαρροή νερού (β) τρέχει η µύτη µου έχω καταρροή (γ) 
τρέχουν τα σάλια µου επιθυµώ πολύ: και µόνο που σκέφτοµαι τι 
µαγείρεψες, ~! || τρέχουν τα σάλια του για τη µελαχρινή! ΣΥΝ. 
λιγουρεύοµαι · 9. (α) (για χρονικό διάστηµα) περνώ γρήγορα: ο χρόνος 
τρέχει- γι'αυτό ζήσε την κάθε στιγµή! (β) (για ρολόι) πηγαίνω 
µπροστά: το ρολόι µου τρέχει · 10. είµαι σε διαρκή εξέλιξη, µετα-
βάλλοµαι συνεχώς: τα γεγονότα | οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα 
τρέχουν και ο σταθµός µας θα σας ενηµερώνει συνεχώς µε έκτακτα 
δελτία ειδήσεων 11. εξακολουθώ να υφίσταµαι, να καταβάλλοµαι, να 
παρέχοµαι: αυτοί απεργούν, αλλά ο µισθός τους τρέχει (καταβάλλεται 
κανονικά) || προσπαθούν να καλύψουν τα ελλείµµατα, αλλά οι τόκοι 
από τα δάνεια τρέχουν (πβ. λ. τρεχούµενος) 12. (η µτχ. τρέχων, -ούσα, 
-ον) βλ.λ. · 13. (τριτοπρόσ. τρέχει) συµβαίνει: τι ~µε σας; ΦΡ. (α) 
κάτι τρέχει στα γύφτικα για ασήµαντο γεγονός: Έχασε ένα πε-
ντοχίλιαρο και ~! Εδώ άλλοι χάνουν περιουσίες! (β) δεν τρέχει τίπο-
τα! (i) (καθησυχαστικά) δεν υπάρχει πρόβληµα, µην ανησυχείς: -Μή-
πως θίχτηκε από αυτό που του είπα; -~, είναι ανοιχτός στην κριτική 
(ii) για τη δήλωση αδιαφορίας: Εδώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω, αλλά 
γι'αυτόν ~! ♦ (µετβ.) 14. µεταφέρω βιαστικά: τον έτρεχαν άρον-άρον 
στο νοσοκοµείο || ~ κάποιον στους γιατρούς 15. (µτφ.) (α) ταλαιπωρώ, 
καταπιέζω: ο λοχίας ~ πολύ τους στρατιώτες (β) αναγκάζω κάποιον 
να µε ακολουθεί ή να µε συνοδεύει σε υπόθεση µου ή στις µετακι-
νήσεις µου: µε έτρεχε όλη µέρα από µαγαζί σε µαγαζί! 16. (α) (οικ,-
για Η/Υ) προκαλώ την εκτέλεση ενός προγράµµατος στον Η/Υ, το θέ-
τω σε λειτουργία: τρέξε λίγο το πρόγραµµα, να δούµε πώς δουλεύει (β) 
(για κασέτα, δισκέτα, ψηφιακό δίσκο) προχωρώ µπροστά χρησι-
µοποιώντας τη λειτουργία τής γρήγορης ταχύτητας (αγγλ. fast 
forward): τρέξε την κασέτα να δούµε τι έχει παρακάτω 17. (για όχη-
µα) οδηγώ µε µεγάλη ταχύτητα: µην το τρέχεις τόσο, είναι επικίνδυ-
νο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργατικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θρέχ-ω (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. *dhregh- «κι-
νούµαι γρήγορα, τρέχω», πβ. λετ. dräzu «τρέχω γρήγορα», λιθ. pa-
drózti, γοτθ. bragjan «τρέχω», αρχ. ιρλ. traig «πόδι» κ.ά. Οµόρρ. τροχ-
ός, τροχ-ιά, τροχ-αϊος, τροχ-ίζω, τροχ-άζω, τράχ-ηλος, κακ-εν-τρεχ-ής 
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κ.ά. Η σηµ. που αναφέρεται στους Η/Υ, αποδίδει το αγγλ. run]. 
τρέχων, -ούσα, -ον {τρέχ-οντος (θηλ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. -
οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που ισχύει αυτή τη στιγµή: τρέ-
χοντα έξοδα || τρέχων λογαριασµός || τρέχουσες δαπάνες 2. συνηθι-
σµένος, γνωστός πλέον: οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στην τηλεόραση 
έχουν γίνει τρέχον φαινόµενο· ΦΡ. τρέχον νόµισµα βλ. λ. νόµισµα 3. 
τωρινός, σύγχρονος: η τρέχουσα τεχνολογία || οι τρέχουσες ανάγκες/ 
εξελίξεις || στην τρέχουσα συγκυρία... 4. αυτός τον οποίο διανύουµε 
χρονικά: το τρέχον έτος || η τρέχουσα χρονιά || (κ. ως ουσ.) η συνά-
ντηση θα γίνει στις 15 τρέχοντος (ενν. µηνός). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. ενεστ. τού ρ. τρέχω. Οι σύγχρονες µτφ. σηµ. αποτε-
λούν απόδ. τού γαλλ. courant]. 

τρέψω ρ. → τρέπω 
τρήµα (το) {τρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. η οπή τού σώµατος για 

επικοινωνία ή δίοδο οργάνων, νεύρων κλπ.: σπονδυλικό ~ || τρήµατα 
τής βάσης τού κρανίου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρήµα < θ. *tr5-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλ. I.E. θ. 
*tere-, µε µηδενισµ. το πρώτο και απαθές το δεύτερο φωνήεν, για το 
οποίο βλ. λ. τι-τρώ-σκω]. 

τρήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το τρύπηµα, η διάτρηση 2. 
(συνεκδ.) το άνοιγµα, η τρύπα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τρήσις < θ. τρη- < *trë- 
(βλ. λ. τρήµα)]. 

τρί- λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι κάτι υπάρχει ή γίνεται 
τρεις φορές (λ.χ. τρι-σύλλαβος, τρί-γωνο, τρί-κορφος, τρι-κάταρτος) 
(βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αριθµητ. τρεις, τρία (βλ.λ.) και απαντά µε τις µορφές τρι- (λ.χ. 
τρι-πλάσιος, τρί-γω-νος) και τρισ- (λ.χ. τρισ-άγιος, τρισ-υπόστατος). 
Ωστόσο, το επιτατ. τρισ- µαρτυρείται ακόµη και προ συµφώνου (λ.χ. 
τρισ-κατάρατος, τρισ-µέγιστος)]. 

τρία (το) δύο συν ένα, ο αριθµός 3 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ. κ. λ. τρεις). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *tri-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *trei- (βλ. κ. τρεις), που 
συνδ. µε σανσκρ. tri, αρχ. σλαβ. tri, λατ. tria κ.ά.]. 

-τρία παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
(που αντιστοιχούν σε αρσενικά σε -τής): ποιή-τρια, παρουσιάσ-τρια, 
νική-τρια- κάποια θηλυκά σε -τρία σχηµατίζουν δεύτερο (λαϊκότερο) 
τύπο σε -τρα (βλ.λ.) ή -ισσα (βλ.λ.): (υφάντρια) υφάντρα, 
(προξενήτρια) προξενήτρα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που αποτελεί 
αττ. τ. τού επικού -τειρα (λ.χ. σώ-τειρα) < *-τερ-_/α < I.E. επίθηµα ♦-
ter-, από το οποίο και το αρχ. -τήρ, -τής (βλ.λ.)]. 

τριαγµός (ο) (αρχαιοπρ.) η νίκη σε τρία αγωνίσµατα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < τριάζω «νικώ σε τρία αγωνίσµατα» < αρχ. τρία]. 

τριάδα (η) 1. σύνολο τριών προσώπων ή πραγµάτων: τα πρόσωπα αυτά 
αποτελούν την ηγετική ~ τού κόµµατος || ο γυµναστής είπε στους 
µαθητές να κάνουν τριάδες (να συνταχθούν ανά τρεις, τρεις-τρεις) 2. 
ΘΕΟΛ. Αγία Τριάδα (κατά τη χριστιανική διδασκαλία) ο Θεός στις 
τρεις υποστάσεις του (Πατήρ, Υιός και Αγιον Πνεύµα). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τριάς, -άδος < θ. τρι- (βλ. λ. τρία). Με τη σηµ. τού δόγµατος τού 
χριστιανισµού, η λ. απαντά από τον 6ο αι. µ.Χ. στον Ιουστινιάνειο 
Κώδικα]. 

τριαδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τριάδα: ο 
συγγραφέας χρησιµοποιεί το ~ σχήµα «θέση - αντίθεση - σύνθεση» • 
2. αυτός που σχετίζεται µε την Αγία Τριάδα: ο ~ Θεός. — τριαδι-
κότητα (η) [1887]. 

τρίαινα (η) {τριαινών} καµάκι µε τρεις αιχµές, που αποτελούσε µυ-
θολογικό όπλο και σύµβολο τού Ποσειδώνα και χρησιµοποιείται σή-
µερα για αλιεία µεγάλων ψαριών ΣΥΝ. τρικράνι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
τρι- (βλ. λ. τρία) + παραγ. επίθηµα -αινα, πβ. κ. ϋ-αι-να]. 

τριακονθήµερος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί τριάντα ηµέρες 
ΣΥΝ. τριανταήµερος 2. τριακονθήµερο (το) {τριακονθηµέρ-ου | -ων} 
χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τριάκοντα + -
ήµερος < ηµέρα]. 

τριάκοντα (το) {άκλ.} (λόγ.) 1. τριάντα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 30- σε παγιωµένες 
φρ., λ.χ. τα ~ αργύρια (βλ.λ.), οι - τύραννοι (στην αρχαία Αθήνα) ή σε 
λόγ. φρ., λ.χ. οι ~ τού νέου ολιγοµελούς υπουργικού συµβουλίου. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρία- (βλ. λ. τρία) + λεξικό επίθηµα -κοντά (< *dkomt, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού *dekmt- > δεκάς, -άδος), πβ. κ. τεσσαρά-κοντα]. 

τριάκοντα- κ. τριάκοντα- [αρχ.] (λόγ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τριάντα (30): 
τριακοντα-ετής, τριακοντα-ήµερο 2. είναι τριάντα φορές πιο µεγάλος 
ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: τριακοντα-πλάσιος. 

τριακονταετής, -ής, -ές → τριάκοντα-, -ετής 
τριακονταετία (η) → τριάκοντα-, -ετία 
τριακοντάκις επίρρ. → τριάκοντα-, -άκις 
τριακονταπλάσιος, -α, -ο → τριάκοντα-, -πλάσιος 
τριακόσιοι, -ες, -α {τριακοσίων} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά 

στις τρεις εκατοντάδες: οι ~ βουλευτές || ~ γραµµάρια ζάχαρη (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) 2. ΙΣΤ. τριακόσιοι (οι) οι Σπαρτιάτες πολεµιστές που µε 
αρχηγό τον Λεωνίδα έπεσαν στις Θερµοπύλες το 480 π.Χ., πολεµώ-
ντας εναντίον των Περσών 3. τριακόσια (το) τρεις φορές το εκατό, ο 
αριθµός 300 (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). Επίσης (λαϊκ.) τρακόσιοι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρία- (βλ. λ. τρία) + λεξικό επίθηµα -κόσιοι < -κάτιοι 
(πβ. κ. είκοσι - ΐήκατι) < *dkmt- «εκατό» (βλ. λ. εκατό). o τ. -κόσιοι 
οφείλεται σε αναλογία προς τα επιθήµατα -κοντά, -κοστός (πβ. τριά-
κοντα, τρια-κοστός)]. 

τριακοσιοµέδιµνος (ο) {τριακοσιοµεδίµν-ων, -ους} (συνήθ. στον 
πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πο- 

λίτης, µέλος τής δεύτερης κοινωνικής τάξης, στην οποία ανήκαν όσοι 
είχαν εισόδηµα άνω των τριακοσίων µεδίµνων αλλιώς ιππέας (βλ. κ. 
λ. πεντακοσιοµέδιµνος). τρίακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] (επίσης 
γράφεται 300ός στην αραβική αρίθµηση, Τ' ή τ' στην ελληνική και 
CCC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
τριακόσια (300) (βλ. κ. λ. αριθµός, 

ΠΙΝ.). 
τριακοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 30ός στην αραβική αρίθµηση, Λ 

ή λ' στην ελληνική και XXX στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί 
σε σειρά στον αριθµό τριάντα (30) 2. τριακοστή (η) η τριακοστή ηµέ-
ρα κάθε µήνα: την 30ή κάθε µηνός πληρώνονται οι µισθοί τού εποµέ-
νου 3. τριακοστό (το) καθένα από τα τριάντα ίσα µέρη, στα οποία δι-
αιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΓΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τριάκοντα + παραγ. επίθηµα -στός, πβ. κ. έξηκο-στός]. 

τριάµισι → τρεισήµισι 
τριανδρία (η) {τριανδριών} 1. (στην αρχ. Ρώµη) η άσκηση τής εξου-
σίας από τρεις άνδρες: η πρώτη ρωµαϊκή ~ (Ποµπήιος, Ιούλιος Καί-
σαρ, Κράσσος) 2. οµάδα τριών ανδρών, οι οποίοι συνδέονται µε κοινά 
οράµατα και ιδανικά: η - τού Εκπαιδευτικού Οµίλου (Μ. Τρια-
νταφυλλίδης, ∆. Γληνός, Α. ∆ελµούζος). — τριανδρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. triumviratus]. 

τριάντα (το) {άκλ.} 1. είκοσι εννέα συν ένα, ο αριθµός 30 (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
30: ~ παιδιά | µήλα | γραβάτες. Επίσης (λόγ.) τριάκοντα [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συντετµ. τ. τού αρχ. τριά-κο-ντα (βλ.λ.), πβ. κ. πεντή-
κοντα - πενήντα, εξήκοντα - εξήντα]. 

τριάντα - κ. τριάντα- κ. τριαντ- [µεσν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τριάντα (30): 
τριαντά-χρονος, τριαντα-ήµερο 2. είναι τριάντα φορές πιο µεγάλος ή 
πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: τριαντα-πλάσιος. 

τριανταδυάρι (το) {δύσχρ. τριανταδυαρ-ιού | -ιών} περίστροφο δια-
µετρήµατος τριάντα δύο χιλιοστών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
τριάντα δύο + παραγ. επίθηµα -άρι (< -άριος, βλ.λ.)]. 

τριανταήµερο (το) {τριανταηµέρ-ου | -ων} σύνολο τριάντα ηµερών, 
ο µήνας. 

τριανταµία (η) {χωρ. πληθ.} τυχερό παιχνίδι µε τραπουλόχαρτα, στο 
οποίο κερδίζει όποιος πετύχει άθροισµα των αριθµών που αναγρά-
φονται ή αντιστοιχούν στα τραπουλόχαρτα του ίσο µε τον αριθµό 
τριάντα ένα ή τον πλησιέστερο σε αυτόν σε σχέση µε τους συµπαί-
κτες του. Επίσης τρίΌνταένα (το). 

τριανταπεντάρι (το) {δύσχρ. τριανταπενταρ-ιού | -ιών} περίστροφο 
διαµετρήµατος τριάντα πέντε χιλιοστών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < τριάντα πέντε + παραγ. επίθηµα -άρι (< -άριο, βλ.λ.)]. 

τριαντάρης (ο) {τριαντάρηδες}, τριαντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
1. πρόσωπο ηλικίας τριάντα ή περίπου τριάντα ετών ΣΥΝ. τριακοντα 
ετής, τριαντάχρονος 2. (ειδικότ. το θηλ.) (α) κασέτα ήχου ή βίντεο 
διάρκειας τριάντα λεπτών (µισής ώρας) (β) (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό 
τριάντα χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ < τριάντα + παραγ. επίθηµα -άρης (βλ.λ.)]. τριαντάρι (το) 

{χωρ. γεν.) 1. ποσότητα τριάντα όµοιων πραγµάτων 
2. χρηµατικό ποσό τριάντα δραχµών: αυτές οι τσίχλες κοστίζουν ένα 
~ (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < τριάντα + παραγ. επίθηµα -άρι]. 

τριανταριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά τριανταριά περίπου τριά-
ντα: κοστίζει καµιά ~ χιλιάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < 
τριάντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

τριάντα ρ ιζω ρ. αµετβ. {τριαντάρισα} φθάνω στην ηλικία των τριά-
ντα χρόνων. [ΕΤΥΜ < τριανταριά + παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

τρίανταφυλλένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει το χρώµα τού τριαντά-
φυλλου: ~ ήλιος | µάγουλα ΣΥΝ. ρόδινος, ροδαλός. 

τριανταφυλλης, -ιά, -ί 1. ο τριανταφυλλένιος 2. τριανταφυλλί (το) το 
χρώµα τού τριαντάφυλλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

Τριανταφυλλιά (η) γυναικείο όνοµα. 
τριανταφυλλιά (η) [µεσν.] θαµνώδες καλλωπιστικό φυτό µε αγκα-

θωτό βλαστό, τού οποίου τα άνθη έχουν χρώµα κυρίως ρόδινο και 
κόκκινο και ωραία µυρωδιά: όρθια | αναρριχώµενη ~ || κήπος µε τρια-
νταφυλλιές. 

τριαντάφυλλο (το) το άνθος τής τριανταφυλιάς µε κόκκινο, ροζ, 
άσπρο, πορτοκαλί ή κίτρινο χρώµα και ωραίο άρωµα ΣΥΝ. ρόδο. — 
(υποκ.) τριανταφυλλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τριαντάφυλλον < τριάντα + φύλλον, που αποσπάστηκε από τη φρ. 
τριαντάφυλλον (ρόδον)]. 

τριανταφυλλολαδο (το) έλαιο που εξάγεται από τριαντάφυλλα ΣΥΝ. 
ροδέλαιο. ^ 

τριανταφυλλόνερο (το) νερό βρασµένο µαζί µε φύλλα τριαντάφυλλου 
ΣΥΝ.ροδόσταµο. 

τριανταφυλλόξιδο (το) ξίδι αρωµατισµένο µε πέταλα ρόδων. 
Τριαντάφυλλος (ο) {-ου κ. -ύλλου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
τριαντάφυλλος, -η, -ο αυτός που έχει τριάντα φύλλα: ~ τετράδιο | 

µπλοκ | ένθετο. 
τριαντάχρονος, -η, -ο 1. αυτός που διαρκεί τριάντα χρόνια ή έχει 

ηλικία τριάντα ετών: ~ πόλεµος | νέος | επιστήµονας 2. τριαντάχρο-
να (τα) η τριακοστή επέτειος: γιορτάζουν τα - τού γάµου τους. 

τριαξονικός, -ή, -ό → τρι)σ)-, -αξονικός 
τριάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το σύνολο που απαρτίζεται από 

τρεις µονάδες 2. (α) ΣΤΡΑΤ. ποινή φυλάκισης ή στέρησης εξόδου για 
τρεις ηµέρες (β) αποβολή µαθητή για τρεις ηµέρες (γ) ΑΘΛ. τρία γκολ· 
σκορ µε τρία γκολ από την πλευρά τού νικητή: η οµάδα έφαγε ~ στο 



τριάρης 1792 τριγυρίζω 
 

µατς 3. τριάρες (οι) σε παιχνίδι µε ζάρια, η περίπτωση που και τα 
δύο ζάρια, τα οποία ρίχτηκαν, δείχνουν τον αριθµό τρία: έφερε τριά-
ρες 4. παλαιό παιδικό παιχνίδι µε βώλους. [ΕΤΥΜ. < τριάρι + µεγεθ. 
κατάλ. -α]. 

τριάρης (ο) → τρι)σ)-, -άρης 
τριάρι (το) {τριαρ-ιού |-ιών} 1. το σύνολο τριών µονάδων 2. σύνολο από 

τρία όµοια πράγµατα: το χρυσό ~ τής κλήρωσης (οι τρεις τυχεροί αριθ-
µοί) 3. (συνεκδ.) (α) ΑΘΛ. ο αθλητής τού οποίου η φανέλα φέρει τον 
αριθµό τρία (β) (ειδικότ.) καλαθοσφαιριστής που παίζει στη θέση 
«τρία»: ο Πανιώνιος έχει καλό ~ ΣΥΝ. (αγγλ.) φόργουορντ · 4. διαµέρι-
σµα τριών κύριων δωµατίων: µένει σε ~ || νοικιάζει ένα ~. — (υποκ.) 
τριαράκι (το) (σηµ. 4). [ΕΤΥΜ. < τρία + παραγ. επίθηµα -άρί\. 

τριαρχία (η) {τριαρχιών} το να άρχουν, να κυβερνούν µαζί τρία άτοµα: 
η ~ τού Μάρκου Αντωνίου, τού Λέπιδου και τού Οκταβιανού στην 
αρχαία Ρώµη (πβ. λ. τριανδρία). [ΕΤΥΜ µτγν. < τρίαρχος]. 

τριατοµικός, -ή, -ό [1884] (για µόριο) αυτός που έχει τρία άτοµα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. triatomique]. 

τριβαδισµός (ο) (λόγ.) η γυναικεία οµοφυλοφιλία, ο λεσβιασµός. 
[ΕΤΥΜ  <   τριβάς,   -άδος  (βλ.λ.),  ελληνογενής  ξέν.  όρ.,  <  γαλλ. 
tribadisme]. 

τριβάς (η) {τριβάδ-ος, -α | -ες, -ων} (λόγ.) η οµοφυλόφιλη γυναίκα, η 
λεσβία. [ΕΤΥΜ < µτγν. τριβάς, -άδος < αρχ. τρίβω]. 

τριβέας (ο) {τριβ-είς, -έων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. κυλινδρικό εξάρτηµα στο 
οποίο στηρίζεται άτρακτος ή άλλο µέρος µηχανής που στρέφεται 2. 
µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τη λείανση σκληρών υλικών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τριβεύς, -έως < αρχ. τρίβω]. 

τριβείο (το) µηχάνηµα λειάνσεως επιφανειών από ξύλο, µάρµαρο 
κ.λπ. 

τριβέλι (το) {τριβελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το τρυπάνι (βλ.λ.)· ΦΡ. µου 
'γίνε τριβέλι µου έγινε φορτικός, ενοχλητικός 2. (µτφ.) η έµµονη ιδέα, 
η βασανιστική σκέψη: η επαγγελµατική αποκατάσταση τού γυιου του 
τού είχε γίνει - στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τριβέλ(λ)ιν < τρεβέλλιον < λατ. terebellum, υποκ. τού 
terebra «τρυπάνι» (< terere «τρίβω, τρυπώ»)]. 

τριβελίζω ρ. µετβ. {τριβέλισα} 1. τρυπώ, ανοίγω τρύπες µε τριβέλι 2. 
(µτφ.) βασανίζω, ταλαιπωρώ: αυτή η ιδέα τριβελίζει το µυαλό µου || 
µου τριβελίζει το κεφάλι µε τις παραξενιές του. — τριβέλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τριβέλι]. 

τριβή (η) 1. ΦΥΣ. δύναµη που ανθίσταται στην κίνηση και η οποία 
αναπτύσσεται όταν ένα κινούµενο σώµα έρχεται σε επαφή µε άλλο 
σώµα ή επιφάνεια, εµποδίζοντας ή σταµατώντας την κίνηση τους 2. 
το να τρίβει κανείς (κάτι) 3. (συνεκδ.) η φθορά ως αποτέλεσµα τριψί-
µατος: η ~ των ελαστικών ΣΥΝ. λειώσιµο, φάγωµα 4. (µτφ.) η σύ-
γκρουση απόψεων: άρχισαν πάλι οι - µεταξύ των κοµµατικών δελφί-
νων ΦΡ. σηµείο τριβής θέµα για το οποίο εκφράζονται αντίθετες 
απόψεις, για το οποίο υπάρχει έντονη αντιπαράθεση, σύγκρουση και 
αδυναµία σύγκλισης· επίµαχο σηµείο: η κατανοµή των κονδυλίων κατά 
νοµό αποτελεί το ~ µεταξύ των συναρµόδιων υπουργών ΣΥΝ. προ-
στριβή, µικροδιαφορά 5. η εµπειρία που αποκτά κανείς από την 
άσκηση επαγγέλµατος και γενικά από τη συστηµατική ενασχόληση 
µε κάτι: η ~ του µε τη δουλειά και τους εργάτες τον ωφέλησαν || απο-
κτώ ~ µ ' έναν εργασιακό χώρο (εξοικειώνοµαι). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τρίβω (βλ.λ.)]. 

τριβίδι (το) {τριβιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η πλάνη2 (σηµ. 1). 
τριβόλι (το) {τριβολ-ιού | -ιών} 1. αγκαθερό ζιζάνιο των αγρών βλ. κ. 
λ. τρίβολος ΣΥΝ. κολλητσίδα 2. (µτφ.) το ζωηρό, άτακτο παιδί ΣΥΝ. ζι-
ζάνιο, δαίµονας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τριβόλιον, υποκ. τού αρχ. τρίβολος (< τρι- + -βόλος < 
βάλλω), που χρησιµοποιήθηκε ως όνοµα φυτού, επειδή είχε το ίδιο 
σχήµα µε πολεµικό όπλο τριών αιχµών]. 

τριβολιζω ρ. µετβ. {τριβόλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) οργώνω χωράφι 
για τρίτη φορά. — τριβόλισµα (το). [ΕΤΥΜ < τρι- + -βολίζω < 
βολή]. 

τρίβολος (ο) {τριβόλ-ου | -ων, -ους) το τριβόλι (βλ.λ.)· κυρ. στη ΦΡ. 
διάολοι και τριβόλοι: µαζεύτηκαν όλοι οι - και δεν µας άφησαν να 
κλείσουµε µάτι όλη νύχτα! 
[ΕΤΥΜ Βλ. λ. τριβόλι. Στη φρ. διάολοι και τριβόλοι το πρόθεµα τρι-
λειτουργεί ως επιτατικό, καθώς το ά συνθ. τού δι-άβολοι (µε λανθ. 
χωρισµό) παρετυµολογήθηκε προς το δύο]. 

τρίβραχυς (ο) {τριβράχ-εος | -εις, -εων} ΜΕΤΡ. (µετρικός πους) που 
αποτελείται από τρεις βραχείες συλλαβές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < τρι- + βραχύς]. 

τρίβω ρ. µετβ. {έτρι-ψα, τρίφτηκα, τριµµένος κ. (λόγ.) τετριµµένος} 1. 
κινώ ένα αντικείµενο πάνω σε άλλο, ώστε να έρχονται σε επαφή µε-
ταξύ τους: ~ απαλά | σκληρά | µε δύναµη τα πλακάκια || ~ την πλάτη, 
για να την καθαρίσω || ~ τα ρούχα στο πλύσιµο || ~ τις φτέρνες µε ε-
λαφρόπετρα || ~ την κατσαρόλα µε σφουγγάρι ΦΡ. (α) τρίβω τα χέρια 
µου (i) (κυριολ.) κινώ τη µια παλάµη πάνω στην άλλη ως ένδειξη ι-
κανοποίησης (ii) (µτφ.) αισθάνοµαι µεγάλη ευχαρίστηση: οι αντίπα-
λοι µας τρίβουν τα χέρια τους µε τις αποτυχίες µας (β) τρίβω (κάτι) 
στη µούρη (κάποιου) (i) (κυριολ.) πιέζω µε δύναµη (κάτι) πάνω στο 
πρόσωπο (κάποιου) (ii) (µτφ.) δείχνω ή δίνω (κάτι σε κάποιον) µε θυ-
µό ή έντονο τρόπο, για να του αποδείξω ότι είχα δίκιο και εκείνος ά-
δικο ή ότι τώρα πια δεν τον έχω ανάγκη κ.λπ.: µου έλεγε ότι δεν θα τα 
καταφέρω- τώρα που πήρα το δίπλωµα, θα του το τρίψω στη µούρη! || 
µε είχε πρήξει µε τα δανεικά' τώρα που βρήκα τα λεφτά, θα του τα 
τρίψω στη µούρη 2. (α) κινώ µε ορισµένο τρόπο και µε πίεση τα δά- 

χτυλα σε σηµείο τού σώµατος, για να το ανακουφίσω: ~ τα µάτια µου, 
γιατί µε τσούζουν || ~ την πλάτη κάποιου όταν πονάει || ~ τα πόδια κά-
ποιου, όταν τα νιώθει βαριά (β) τρίβω τα µάτια µου νιώθω µεγάλη έκ-
πληξη: θα τον δείτε να φτάνει πολύ ψηλά και θα τρίβετε τα µάτια σας 
ΣΥΝ. εκπλήσσοµαι, θαυµάζω, απορώ (γ) (ειδικότ.) αλείφω (σηµείο τού 
σώµατος) µε ειδική ουσία για θεραπευτικούς λόγους κάνοντας πα-
ράλληλα χειροµαλάξεις: ~ κάποιον µε οινόπνευµα || ~ κάποιον µε λά-
δι, για να χαλαρώσουν οι µύες 3. καθαρίζω µε τρίψιµο: ~ τα µαγειρι-
κά σκεύη | τα µαχαιροπίρουνα || - τον νεροχύτη µε σύρµα | το πάτωµα, 
για να γυαλίσει | τα πλακάκια 4. λειαίνω, γυαλίζω µε τρίψιµο: ο 
µαραγκός τρίβει το ξύλο µε γυαλόχαρτο 5. συµπιέζω, συνθλίβω: τρί-
βουν τις ελιές, για να βγάλουν το λάδι τής χρονιάς 6. κάνω κάτι σκό-
νη ή µικρά κοµµατάκια, αλέθω: ~ πιπέρι | καφέ | τυρί (στον τρίφτη) 
για τα µακαρόνια- ΦΡ. (µτφ.) πώς το τρίβουν το πιπέρι πόσο δύσκολο 
είναι (κάτι): όταν θα µπει στη δουλειά, τότε θα δει ~ 7. χαϊδεύω ε-
ρωτικά- (µεσοπαθ. τρίβοµαι) 8. (α) σέρνοµαι πάνω σε (κάτι): οι αγκώ-
νες του τρίβονταν πάνω στο τραπέζι (β) (κυρ. για γλυκά) θρυµµατίζο-
µαι εύκολα, γίνοµαι µικρά κοµµάτια: η µηλόπιτα τρίφτηκε 9. φθείρο-
µαι από την πολλή τριβή και χρήση: τρίφτηκε το παντελόνι του στα 
γόνατα || ο γιακάς τού πουκαµίσου είχε τριφτεί ΣΥΝ. λειώνω 10. (µτφ.) 
αποκτώ πείρα, εξοικείωση µε κάτι λόγω µακρόχρονης και συστηµα-
τικής ενασχόλησης µε αυτό: έχει τριφτεί µε αυτό το αντικείµενο ερ-
γασίας ΣΥΝ. αποκτώ τριβή (πβ. λ. τριβή) 11. (α) έρχοµαι σε επαφή µε 
σώµα ή επιφάνεια, µε τρόπο που να µου προκαλεί ευχάριστο αίσθη-
µα: το µωρό τριβόταν στην αγκαλιά τής µάννας του || η γάτα τριβόταν 
στο καλοριφέρ (β) (µε ερωτικό τρόπο): η κοπέλα τριβόταν πάνω του 
12. (η λόγ. µτχ. τετριµµένος, -η, -ο) βλ.λ. — τρίψιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *tr-Ì3-bh- (όπου το -bh- δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιη-
τικά· ίσως πρόκειται για παρέκταση), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ter-
«τρυπώ, διαπερνώ», πβ. λατ. terere «τρίβω» (παρακ. trivi), αρχ. σλαβ. 
trëbiti «εκτρίβω, αποξέω», ρωσ. terebitî κ.ά. Η ίδια ρίζα απαντά µε 
διάφορες µορφές στα ρ. τι-τρώ-σκω, τείρ-ω, τε-τραίν-ω (βλ. κ. τρή-
µα)]. 

τρίβωνας (ο) {τριβώνων} το ράσο µοναχού (ως σύµβολο ασκητισµού 
και αυτάρκειας): καλογερικός ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρίβων, -ωνος < τρίβω, επειδή συνήθως επρόκειτο για 
πολυχρησιµοποιηµένο ένδυµα]. 

τριγαµία (η) [µτγν.] {τριγαµιών} το να συνάπτει κάποιος γάµο για 
τρίτη φορά. 

τρίγαµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συνάπτει γάµο για τρίτη φορά 
2. αυτός που έχει συνάψει γάµο µε τρεις συζύγους συγχρόνως. 

τριγενης, -ής, -ές {τριγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για επίθ.) αυτός που 
έχει τρία γένη: επίθετο ~ και δικατάληκτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -γενής < γένος]. 

τριγλί (το) {τριγλ-ιού | -ιών} (λόγ.) το µπαρµπούνι. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
τρίγλιον, υποκ. τού αρχ. τρίγλη < θ. τριγ- (τού τρίζω, πβ. παρακ. τέ-τριγ-
α) + παραγ. επίθηµα -λη (πβ. τρώγ-λη, κίχ-λη). Η ση-µασιολ. εξέλιξη 
οφείλεται στον θόρυβο που προκαλούν τα βράγχια, όταν ένα ψάρι 
σπαρταρά καθώς το βγάζουν από το νερό (πβ. κ. γαλλ. grondin 
«µπαρµπούνι» < p. gronder «θορυβώ», γερµ. Knurrhahn «τριγλί» < ρ. 
knurren «γρυλίζω»)]. 

τριγλυκερίδιο (το) [1880] {τριγλυκεριδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κάθε εστέρας 
τής γλυκερίνης µε τρία όµοια ή διαφορετικά λιπαρά οξέα- το κυριό-
τερο συστατικό των λιπών και των ελαίων, που παρέχουν συµπυκνω-
µένο τροφικό ενεργειακό απόθεµα στους ζωντανούς οργανισµούς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. triglycéride]. 

τρί γλυφός, -η, -ο ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. αυτός που έχει τρεις γλυφές 2. (α) 
τρίγλυφος (η) {τριγλύφ- ου | -ων, -ους} διακοσµητικό στοιχείο στο 
διάζωµα αρχιτεκτονήµατος δωρικού ρυθµού, που αποτελείται από 
τρεις κάθετες γλυφές (βλ.λ.) οι οποίες εξέχουν (β) τρίγλυφο (το) {τρι-
γλύφ- ου | -ων} το διάζωµα που αποτελείται από τριγλύφους και µε-
τόπες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρι- + -γλυφός (< γλύφω «λαξεύω, σκαλίζω»), πβ. ανά-
γλυφος]. 

τριγλωσσία (η) → τρι)σ)-, -γλωσσία 
τρίγλωσσος, -η, -ο → τρι)σ)-, -γλωσσος 
τριγλώχιν (ο/η) {τριγλώχινος} αυτός που έχει τρεις αιχµές, τρεις «µύ-

τες»· στην ΑΝΑΤ. τριγλώχιν βαλβίδα η βαλβίδα τού κολποκοιλιακού 
στοµίου τής δεξιάς πλευράς τής καρδιάς, η οποία κατά την καρδιακή 
συστολή εµποδίζει την παλινδρόµηση τού αίµατος από τη δεξιά 
κοιλία στον δεξιό κόλπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + γλωχίν «αιχµή, µύτη» 
(βλ. κ. γλώσσα)]. 

τριγµός (ο) [αρχ.] 1. ο ήχος που παράγεται από κάτι που τρίζει (βλ. λ. 
τρίζω)- το τρίξιµο 2. ήχος που αναγγέλλει την κατάρρευση ενός 
κτηρίου και ο οποίος παράγεται από τη δόνηση του (λ.χ. λόγω σει-
σµού, έργων που το ταρακουνούν ή αργής διάλυσης των µερών του) 
3. (µτφ., συνήθ. στον πληθ.) τα αντιληπτά από όλους σηµάδια τής κα 
κής λειτουργίας ή τού κινδύνου διαλύσεως ενός θεσµού. 

τριγυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τριγύρισ-α, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) γυρίζω 
εδώ και εκεί, περιφέροµαι: πού τριγυρίζεις τα βράδια; || ~ στους δρό-
µους | στην εξοχή ♦ (µετβ.) 2. περιβάλλω, περιτριγυρίζω: σπίτι τριγυ-
ρισµένο από χωράφια | από δέντρα | µέσα στη νύχτα 3. (µτφ.) πλη-
σιάζω ή ενοχλώ συνεχώς (κάποιον), αποσκοπώντας σε δικό µου όφε-
λος: τον τριγυρίζει τελευταία, για να τον διορίσει στο ∆ηµόσιο 4. επι-
διώκω (την) ερωτική προσέγγιση ενός προσώπου: στο χωριό τον τρι-
γυρίζουν πολλές ΣΥΝ. γυροφέρνω · 5. (συνήθ. για ασθένειες) εµφανί-
ζω τα αρχικά συµπτώµατα αρρώστιας: τον τριγυρίζει πάλι η γρίπη. 
— τριγύρισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < τριγύρω (βλ.λ.)]. 



τριγυρνώ 1793 τρικλοποδιά 
 

τριγυρνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τριγυρνάς...} τριγυρίζω (βλ.λ.): κάθε νύχτα ~ στα 
µπαρ. [ΕΤΥΜ. < τριγυρίζω, µε την επίδρ. τού ρ. γυρνώ]. 

τριγύρω επίρρ.· γύρω-γύρω, ολόγυρα: ~ ακούγονταν κελαηδήµατα πουλιών || (και 
σε χρήση ονόµατος ή επιθέτου) οι - (οι γείτονες) || τα ~ χωράφια. Επίσης 
τριγύρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τρι- επιτατ. (< αρχ. τρίς) + επίρρ. γύρω]. 

τριγωνικό-, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει το σχήµα τριγώνου. 
τριγωνισµος (ο) [µτγν.] 1. ΜΑθ. η διαίρεση επιφάνειας σε τρίγωνα µε σκοπό τη 

µέτρηση της 2. ο διαχωρισµός τής γήινης επιφάνειας µε νοητές γραµµές σε 
δίκτυο τριγώνων, συνήθ. ισόπλευρων. — τριγωνί-ζω ρ. [µτγν.]. 

τρίγωνο (το) {τριγών-ου | -ων} 1. γεωµετρικό σχήµα που έχει τρεις πλευρές και 
τρεις γωνίες: ισοσκελές | ορθογώνιο | ισόπλευρο | οξυ-γώνιο | αµβλυγώνιο | 
ορθογώνιο | σκαληνό ~ || πλευρές | κορυφές | διάµεσος | κέντρο βάρους 
τριγώνου ΣΥΝ. τρίπλευρο· ΦΡ. ερωτικό | ιψενικό τρίγωνο τρία άτοµα (δύο 
άνδρες και µία γυναίκα ή δύο γυναίκες και ένας άνδρας), ανάµεσα στα οποία 
αναπτύσσονται ερωτικές σχέσεις (βλ. κ. λ. ιψενικός) 2. (συνεκδ.) (α) ξύλινο 
σχεδιαστικό όργανο σε σχήµα ορθογωνίου τριγώνου, που χρησιµεύει στη 
χάραξη ευθειών (καθέτων, παραλλήλων κ.λπ.) ΣΥΝ. γνώµονας (β) 
ξυλουργικό εργαλείο τριγωνικού σχήµατος, που χρησιµεύει στη χάραξη 
επιφανειών και στην εξακρίβωση δίεδρων γωνιών ΣΥΝ. γωνιά 3. µουσικό 
όργανο σε σχήµα τριγώνου (σηµ. 1), που κρούεται µε χαλύβδινη ράβδο (συ-
νήθ. από τα παιδιά, όταν λένε τα κάλαντα): παίζω ~ || «τρίγωνα, κάλαντα µες 
στη γειτονιά» (χριστουγεννιάτικο τραγ.) 4. γλύκυσµα σε σχήµα τριγώνου, που 
φτειάχνεται από φύλλα ζύµης και γεµίζεται µε κρέµα: ονοµαστά είναι τα - από 
το Πανόραµα Θεσσαλονίκης. — (υποκ.) τριγωνάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τρίγωνον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τρίγωνος]. 

τρΐγωνοµέτρηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η µέτρηση µε 
τρίγωνο (γνώµονα). 

τριγωνοµετρία (η) [1749] {χωρ. πληθ.} ΜΑΘ. κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη µελέτη των τριγωνοµετρικών αριθµών (ηµίτονο, συνηµίτονο, εφαπτοµένη 
κ.λπ.) ή των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων και τις εφαρµογές τους σε 
γεωµετρικούς υπολογισµούς και κυρίως σε τρίγωνο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. trigonometry]. 

τριγωνοµετρικός, -ή, -ό [1766] ΜΑΘ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
τριγωνοµετρία: ~ εξίσωση | σειρά 2. (α) τριγωνοµετρικές συναρτήσεις οι έξι 
βασικές συναρτήσεις γωνίας ή τόξου (ηµίτονο, συνηµίτονο, εφαπτοµένη, 
συνεφαπτοµένη, τέµνουσα, συντέµνουσα) (β) τριγωνοµετρικοί πίνακες 
πίνακες που περιέχουν τις τιµές των τριγωνοµετρικών αριθµών των γωνιών ή 
τόξων (συνήθως από 0° ώς 45° ή ώς 90°) (γ) τριγωνοµετρικός αριθµός ένας 
από τους έξι αριθµούς που αναφέρονται σε γωνία ή τόξο (ηµίτονο, 
συνηµίτονο, εφαπτοµένη, συνεφαπτοµένη, τέµνουσα, συντέµνουσα). 

τριγωνοµετρώ ρ. µετβ. [1897] [τριγωνοµετρείς... | τριγωνοµέτρησα} µετρώ µε 
τριγωνισµό. 

τρίγωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρεις γωνίες: ~ σχήµα- ΦΡ. τρίγωνη ακίδα (η) 
βλ. λ. ακίδα 2. τρίγωνο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -γωνος < γωνία]. 

τρίδιπλος, -η, -ο τριπλός· ΦΡ. διπλός και τρίδιπλος διπλός και ακόµη 
περισσότερο: πάχυνε πολύ από πέρυσι- έγινε ~! [ΕΤΥΜ. < τρι- (βλ.λ.) + 
διπλός]. 

τρίδυµος, -η, -ο 1. (για µωρά) αυτός που γεννήθηκε µε άλλους δύο στον ίδιο 
τοκετό: έκανε | γέννησε τρίδυµα · 2. (λαχείο) στο οποίο, για να κερδίσει κανείς, 
πρέπει να βρει τρεις αριθµούς ή (στον ιππόδροµο) τρεις ίππους σε ορισµένο 
συνδυασµό · 3. αυτός που αποτελείται ή διακλαδίζεται σε τρία: - νεύρο · 4. για 
σύνολο τριών στενών συνεργατών, συµπαικτών κ.λπ.: το επιθετικό ~ τού 
Ολυµπιακού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τρι- + -δυµος (< δύο + παραγ. επίθηµα -µος, βλ. 
κ. δί-δυ-µος)]. 

τριεδρικός, -ή, -ό → τρι)σ)-, -εδρικός 
τρίεδρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -εδρος 
τριεθνής, -ής, -ές {τριεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που σχετίζεται µε τρία 

έθνη 2. Τριεθνές (το) συνοριακό σηµείο στη Β. Ελλάδα, όπου συναντώνται τα 
σύνορα τής Ελλάδας, τής Βουλγαρίας και τής Τουρκίας. 

τριετής, -ής, -ές → τρι)σ)-, -ετής 
τριετία (η) → τρι)σ)-, -ετία 
τριζάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τρίζει. [ΕΤΥΜ. < τρίζω + παραγ. επίθηµα -

άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος, φευγ-άτος]. 
τριζοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τριζοβολάς... | τριζοβόλησα} τρίζω, βγάζω ήχο 

όµοιο µε τρίξιµο. [ΕΤΥΜ; < τρίζω + -βολώ < βολή]. 
τριζόνι (το) {τριζον-ιού | -ιών} έντοµο καφέ-µαύρου χρώµατος, το οποίο 

παράγει χαρακτηριστικό ήχο όµοιο µε τρίξιµο, καθώς τρίβονται µεταξύ τους 
οι άκρες των πτερύγων του ΣΥΝ. γρύλλος. [ΕΤΥΜ. < τρίζω + παραγ. επίθηµα 
-όνι, πβ. κ. τρυγ-όνι, αηδ-όνι]. 

τρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έτριξα} ♦ (αµετβ.) 1. παράγω ξερό, συχνά οξύ και 
ενοχλητικό διακεκοµµένο ήχο (όπως όταν δεν έχουν λαδωθεί οι µεντεσέδες 
στις πόρτες): τα ξύλα τρίζουν στο τζάκι || έτριζε η πόρτα από τον πολύ αέρα || 
τρίζουν τα τζάµια από τον θόρυβο των φορτηγών || κατά τον σεισµό έτριζε το 
σπίτι || τρίζουν τα παπούτσια του καθώς περπατά || το πάτωµα θέλει επισκευή, 
γιατί τρίζει || (µετβ.) µην τρίζεις τα δόντια σου, είναι γρουσουζιά- ΦΡ. (α) 
τρίζουν τα κόκκαλα (κάποιου) για πεθαµένο που, αν ζούσε, θα αποδοκίµαζε 
τη συµπεριφορά κάποιου: θα τρίζουν τα κόκκαλα τού µεγάλου ποιητή µε αυτά 
που γράφονται για την ποίηση του! (β) τρίζω τα δόντια (σε κάποιον) µι- 

λώ (σε κάποιον) αυστηρά, απειλώ (κάποιον) φοβίζοντας τον: αν δεν του 
τρίξεις λίγο τα δόντια, δεν πρόκειται να σε ακούσει || κάνει τον άγριο, αλλά αν 
του τρίξεις λίγο τα δόντια, γίνεται αµέσως αρνάκι 2. (µτφ.) κλονίζοµαι, είµαι 
έτοιµος να σωριαστώ: τρίζουν τα θεµέλια τού καθεστώτος || η επιχείρηση 
άρχισε να τρίζει υπό το βάρος των χρεών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. λ. ηχοµιµητικής αρχής (πβ. κ. τρύζω), η οποία συνδ. 
µε το µτγν. στρίγξ, -γγός «κουκουβάγια» και µε λατ. stridere «τρίζω, 
σφυρίζω», τοχ. trisk- «θορυβώ, γρυλίζω»]. 

τριηµερία (η) → τρι)σ)-, -ηµερία 
τριήµερος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί τρεις ηµέρες: ~ πυρετός 2. 

τριήµερο (το) {τριηµέρ-ου | -ων} το χρονικό διάστηµα τριών ηµερών: οι 
Αθηναίοι θα επωφεληθούν από το εορταστικό ~ τής Καθαράς ∆ευτέρας 3. 
τριήµερα (τα) τρισάγιο σε τάφο τρεις ηµέρες µετά τον θάνατο. 

τριηµιτόνιο (το) {τριηµιτονί-ου | -ων} ΜΟΥΣ. η διαφορά τριών ηµιτο-νίων 
µεταξύ δύο συνεχόµενων φθόγγων µε τη χρήση σηµείου αλλοιώσεως. [ΕΤΥΜ. 
< τρι- + ηµιτόνιο]. 

τρίηχο (το) ΜΟΥΣ. το αποτέλεσµα τής υποδιαίρεσης µιας µουσικής αξίας όχι σε 
δύο µέρη, όπως είναι το τυπικό στη δυτική µουσική, αλλά σε τρία ΣΥΝ. 
τριολέτο, τριολέ, (σπάν.) τερτσίνα. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. triplet]. 

τριηραρχία (η) [αρχ.] {τριηραρχιών} 1. (στην αρχαία Αθήνα) δηµόσια 
λειτουργία (βλ.λ.), σύµφωνα µε την οποία οι πιο εύποροι πολίτες 
ανελάµβαναν τα έξοδα εξοπλισµού τριήρους 2. το αξίωµα τού κυβερνήτη τής 
τριήρους, τού τριηράρχου. 

τριήραρχος (ο) {τριηράρχ-ου | -ων, -ους} 1. (στην αρχαία Αθήνα) ο εύπορος 
πολίτης που αναλάµβανε τη δηµόσια λειτουργία τής τριηραρχίας 2. ο 
κυβερνήτης τριήρους. [ΕΤΥΜ αρχ; < τριήρης + -άρχος < άρχω]. 

τριηραρχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {τριηραρχείς...} (στην αρχαία Αθήνα) είµαι 
τριήραρχος. 

τριήρης (η) {τριήρ-ους | -εις, -ων} ταχύπλοο πολεµικό πλοίο των αρχαίων 
Ελλήνων, το οποίο είχε τρεις σειρές κουπιών σε καθεµιά από τις δύο πλευρές. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -ήρης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< θ. έρε-, από όπου και έρέ-της «κωπηλάτης» (βλ.λ.), οπότε η τριήρης (ενν. 
ναΰς) είναι το πλοίο που διαθέτει σε κάθε πλευρά του τρεις σειρές κωπηλατών 
(ερετών)]. 

τριθέσιος, -α, -ο → τρι)σ)-, -θέσιος 
τριίστιος, -ος, -ο [1876] (για πλοίο) που έχει τρία ιστία ΣΥΝ. τρικάταρτος. 
τρικ (το) (παλαιότ. ορθ. τρυκ) {άκλ.} 1. οπτική απάτη, τέχνασµα που 

παραπλανά το κοινό (σε θεάµατα), δίνοντας µια ψευδαίσθηση πραγ-
µατικότητας για λόγους τεχνικούς (σκηνοθεσία) ή ψυχαγωγίας: τα-
χυδακτυλουργικά ~ ΣΥΝ. κόλπο 2. (κατ' επέκτ.) το τέχνασµα, το κόλπο: 
πολιτικά | εκλογικά ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. truc | αγγλ. trick < προβηγκ. trique «απάτη» < p. trikier 
«απατώ» < δηµώδ. λατ. *triccäre < λατ. tricâri «µηχανορραφώ», αγν. ετύµου]. 

Τρίκαλα (τα) {Τρικάλων} πόλη τής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Τρικάλων). —Τρικαλινός κ. Τρικαλιώτης (ο), Τρι-καλινή κ. 
Τρικαλιώτισσα (η), τρικαλινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. Τρίκ(κ)η (πβ. κ. ∆ήµος Τρικκαίων), αγν. ετύµου. 
Ποικίλες απόψεις εξηγούν την παραγωγή τού ονόµατος. Μία εκδοχή (Χ. 
Συµεωνίδης) υποστηρίζει ότι προέρχεται από τ. *Τρίκαρα < Τρι-κάρανα (δρη) 
«όρη µε τρεις κορυφές» (µε απλολογία και ανοµοίω-ση). Κατ' άλλη άποψη, το 
όνοµα ανάγεται στο αρχ. Τρίκκη είτε µέσω τού λατ. Tricca ilia (Α. 
Κεραµόπουλος) είτε µε παραγ. επίθηµα -αλα (Κ. Αµαντος)]. 

τρικαντό (το) (παλαιότ.) τρίκοχο καπέλο από µαύρο ύφασµα µε ανεστραµµένο 
γείσο και φτερά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. *tri-canton < tri- «τρι→ + παλ. προβηγκ. canton «γωνία, 
αιχµή» (< λατ. canthus < µτγν. κανθός, βλ. κ. άκανθα)]. 

τρικατάληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (για επίθετο) αυτός που έχει ξεχωριστή 
κατάληξη για καθένα από τα τρία γένη, π.χ. καλ-ός, -ή, -ό. 

τρικάταρτος, -η, -ο —> τρι)σ)-, -κάταρτος 
τρικέζα (η) {δύσχρ. τρικεζών} (στην τηλεόραση και στον κινηµατογράφο) 

µηχάνηµα για τη δηµιουργία σκηνοθετικών τρικ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. truqueuse, 
θηλ. τού truqueur < p. truquer «σηµαδεύω, κάνω τρικ» < truc (βλ. λ. τρικ)]. 

τρικέρης (ο) {τρικέρηδες} {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο ∆ιάβολος. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
επίθ. τρίκερως (κατά τα αρσ. σε -ης) < τρι- + -κερως < κέρας]. 

τρικέρι (το) {τρικερ-ιού | -ιών} εκκλησιαστικό κηροπήγιο που έχει υποδοχές για 
τρία κεριά. Επίσης (λόγ.) τρικήριο [ΕΤΥΜ. µεσν. < τρικήριον < τρι- + -κηρίον 
(βλ. κ. κερί)]. 

τρικέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει τρία κεφάλια: ~ τέρας 2. ΑΝΑΤ. 
τρικέφαλος µυς ο µυς που έχει τρεις µυϊκές κεφαλές: βρα-χιόνιος | κνηµιαίος 
~. 

τρίκιλος, -η, -ο → τρι)σ)-, -κιλος 
τρικινητήριος, -α, -ο → τρι)σ)-, -κινητήριος 
τρικλίζω ρ. → τρεκλίζω 
τρίκλινος, -η, -ο —> τρι)σ)-, -κλινος 
τρίκλισµα (το) → τρέκλισµα 
τρίκλιτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -κλίτος 
τρικλοποδιά (η) 1. η σκόπιµη τοποθέτηση τού ποδιού κάποιου ανάµεσα στα 

πόδια ενός άλλου, ενώ αυτός κινείται, ώστε να παραπατήσει και να πέσει 
κάτω ΣΥΝ. πεδίκλωµα 2. (µτφ.) η χρησιµοποίηση πο- 
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νηρού ή ύπουλου τρόπου, για να εµποδιστεί κάποιος να δράσει ή να 
επιτύχει τον στόχο του: ~ στην προεκλογική εκστρατεία τού υποψη-
φίου των συντηρητικών από στελέχη τού κόµµατος του. [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
< *τριπλο-ποδιά (µε ανοµοίωση τού πρώτου -π-, ίσως κατ' επίδρ. τού 
τρικλίζω) < τριπλο-πόδης, ονοµασία τρίποδου δαίµονα, < τριπλός + -
πόδης < πόδι]. 

τρίκλωνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τρία κλωνιά · 2. (για νήµα) 
αυτός που έχει τρεις κλωστές 3. (στην ηλεκτρολογία για καλώδιο) 
αυτός που αποτελείται από τρία µονωµένα σύρµατα. 

τρικό (το) {άκλ.} πλεκτό ύφασµα ή ρούχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tricot < p. tricoter «πλέκω», που ίσως είναι προϊόν ονο-
µατοποιίας]. 

τρίκονχος, -η, -ο -· τρι)σ)-, -κογχος 
τρικολόρε επίθ. {άκλ.} τρίχρωµος ή (κατ' επέκτ.) πολύχρωµος: 
µπλούζα | πουκάµισο | ζυµαρικά ~. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tricolore < tri- «τρι→ + colore «χρώµα» (< λατ. color, 
-oris)]. 

τρίκορφος, -η, -ο → τρι)σ)-, -κόρφος 
τρικούβερτος, -η, -ο 1. (για πλοίο) αυτός που έχει τρεις κουβέρτες, 

δηλ. τρία καταστρώµατα 2. (µτφ.) ο µεγάλος σε διαστάσεις, σε ποσό-
τητα ή σε ζωηρότητα: στον γάµο τού αδελφού µου έγινε - γλέντι || ~ 
καβγάς. — τρικούβερτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τρι- + -κούβερτος< κουβέρτα, αρχική σηµ. «καράβι µε τρεις 
κουβέρτες (καταστρώµατα)», από όπου απέκτησε γενική επιτατ. χρή-
ση]. 

τρίκοχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρεις κόχες: ~ καπέλο (τρικαντό) 2. 
τρίκοχο (το) το καπέλο που έχει τρεις γωνίες: καµάρωνε µε τη 
στρατιωτική του στολή και το ~ ΣΥΝ. τρικαντό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
τρίκογχος < τρι- + κόγχη]. 

τρικράνι (το) {τρικραν-ιού | -ιών} 1. γεωργικό εργαλείο µε τρεις αιχ-
µές · 2. αλιευτικό εργαλείο (καµάκι) παρόµοιου σχήµατος. [ΕΤΥΜ 
Υποκ. τού αρχ. τρίκρανος «τρικέφαλος» < τρι- + κράνος (βλ.λ.), 
µέσω αµάρτυρου υποκ. *τρικράνιον]. 

τρίκυκλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρεις κύκλους ή τροχούς: ~ όχηµα | 
µοτοσυκλέτα 2. τρίκυκλο (το) {τρικύκλ-ου | -ων} όχηµα µε τρεις 
τροχούς, που είναι συνήθ. χαµηλού κυβισµού. [ΕΤΥΜ. < τρι- + 
κύκλος «τροχός», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tricycle]. 

τρικυµία (η) {τρικυµιών} 1. η µεγάλη θαλασσοταραχή: δεν απέπλευ-
σαν τα πλοία λόγω τρικυµίας ΣΥΝ. φουρτούνα 2. (µτφ.) η αναταραχή 
που προκαλείται κάπου και η σύγχυση που ακολουθεί: ~ στο Υπουρ-
γείο µετά τα πρόσφατα γεγονότα- ΦΡ. (λόγ.) τρικυµία εν κρανίω (τρι-
κυµία έν κρανίω) σύγχυση φρενών, η αναστάτωση τού µυαλού 3. (γε-
νικότ.) οι αντιξοότητες, οι δυσκολίες και ταλαιπωρίες στις οποίες 
υποβάλλεται κανείς: αντιµετώπισε µε θάρρος τις ~ τής ζωής του ΣΥΝ. 
φουρτούνες, βάσανα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρι- + -κυµία < κύµα. Η λ. δήλωνε αρχικώς το τρίτο κύ-
µα, που είναι µεγαλύτερο και ορµητικότερο από τα προηγούµενα]. 

τρικυµίζω ρ. µετβ. {τρικύµισ-α, -µένος} 1. προκαλώ τρικυµία ΣΥΝ. 
φουρτουνιάζω 2. (µτφ.) προξενώ αναταραχή, αναστάτωση 3. (η µτχ. 
τρικυµισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση τρικυ-
µίας: ~ θάλασσα ΣΥΝ. τρικυµιώδης (β) ο αναστατωµένος: ~ ψυχή. 

τρικυµισµα (το) {τρικυµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το φουρτούνιασµα 
τής θάλασσας. 

τρικυµισµένος, -η, -ο 1. (για τη θάλασσα) που έχει τρικυµία 2. (µτφ.) 
ο γεµάτος ταραχές, αναστάτωση ή αντιξοότητες: ~ ζωή/ ψυχή. 

τρικυµιώδης, -ης, -ες [1871] {τρικυµιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 
1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση τρικυµίας: ~ θάλασσα ΣΥΝ. 
τρικυµισµένος, φουρτουνιασµένος 2. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος 
αναστατώσεις, απρόβλεπτες µεταβολές των καταστάσεων, περιπετει-
ώδης: µια ~ σχέση ΣΥΝ. θυελλώδης, ταραγµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

τρίλεπτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -λεπτός 
τρίληµµα (το) [1861] (λόγ.) 1. υποθετικός συλλογισµός που έχει στην 

υπόθεση ή την απόδοση του τρεις όρους µε διάζευξη 2. η υποχρεωτική 
και συνήθ. µη ευνοϊκή επιλογή ανάµεσα σε τρεις δυνατότητες. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. trilemma, κατά το αντίστοιχο 
dilemma < µτγν. δίληµµα (βλ.λ.)]. 

τρίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. το πολύ γρήγορο παίξιµο δύο συ-
νεχόµενων φθόγγων, που τους χωρίζει τόνος ή ηµιτόνιο 2. (µτφ.) το 
κελάηδηµα πουλιού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. trille < ιταλ. trillo, ονοµατοπ. λ., πβ. λατ. 
trittiläre «τερετίζω»]. 

τρίλιζα (η) {χωρ. πληθ.} επιτραπέζιο παιχνίδι, στο οποίο κάθε παίκτης 
προσπαθεί να φέρει τρία δικά του πούλια στη σειρά, είτε σε ευθεία 
είτε σε διαγώνιο, µετακινώντας τα καταλλήλως µέσα σε ορθογώνιο 
τετράπλευρο χωρισµένο σε τετράγωνα· παίζεται επίσης σε αυτοσχέ-
διο τετράπλευρο, που σχεδιάζουν οι παίκτες σε χαρτί ή πίνακα, στα 
τετράγωνα τού οποίου προσπαθούν να σχηµατίσουν τριάδες χρησι-
µοποιώντας το σύµβολο «Χ» ο ένας και «θ» ο άλλος. [ΕΤΥΜ. < 
τρίλια, πιθ. κατά τα πίππιζα, αµπάριζα]. 

τρίλοβος, -η, -ο 1. ΑΝΑΤ. αυτός που έχει τρεις λοβούς (βλ.λ., σηµ. 2): 
- στόµαχος 2. ΑΡΧίτ. (για κατασκευή σε οικοδόµηµα) αυτός που έχει 
υπέρθυρο µε τρεις λοβούς (βλ.λ., σηµ. 3). [ΕΤΥΜ αρχ. (τρίλσβον 
ήπαρ, Αριστοτέλης) < τρι- + λοβός]. 

τριλογία (η) [αρχ.] {τριλογιών} 1. το σύνολο των τριών τραγωδιών µε 
εσωτερική ενότητα, που όφειλε να παρουσιάσει ο διαγωνιζόµενος 
στα αρχαία ∆ιονύσια: η ~ «Ορέστεια» τού Αισχύλου περιελάµβανε τις 
τραγωδίες «Αγαµέµνων», «Χοηφόροι», «Ευµενίδες» 2. (γενικότ.) 
σύνολο τριών έργων µε εσωτερική συνοχή: µε την ταινία «Το µέλλον 

είναι γυναίκα» ο Μ. Φερρέρι ολοκληρώνει την τριλογία του γύρω από 
το θέµα «άνδρας - γυναίκα». 

τριµελής, -ής, -ές → τρι)σ)-, -µελής 
τρίµερης, -ής, -ές → τρι)σ)-, -µερής 
τρίµετρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -µετρος 
τριµηνία (η) → τρι)σ)-, -µηνία 
τριµηνιαίος, -α, -ο → τρι)σ)-, -µηνιαίος 
τρίµηνος, -η, -ο [αρχ.] 1. τριµηνιαίος 2. τρίµηνο (το) {τριµήν-ου | -ων) 

(α) το χρονικό διάστηµα τριών µηνών: κατά το δεύτερο ~ τού έτους 
παρουσιάστηκε ελαφρά κάµψη τού πληθωρισµού (β) (ειδικότ.) υπο-
διαίρεση τού σχολικού έτους, που διαρκεί τρεις µήνες: εξετάσεις | 
αποτελέσµατα | βαθµολογία α' τριµήνου. 

τρίµµα (το) {τρίµµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρό κοµµάτι που προήλθε 
από τρίψιµο ή θρυµµατισµό: ~ ψωµιού | τυριού ΣΥΝ. θρύµµα. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. τρίµµα < τρίβω]. 

τριµορφία (η) → τρίµορφος 
τριµορφισµος (ο) [1888] το να εµφανίζεται κάποιος µε τρεις µορφές. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trimorphisme]. 
τρίµορφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που παρουσιάζεται µε τρεις διαφορετικές 

µορφές. — τριµορφία (η). 
Τρίνινταντ και Τοµπάγκο (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Trinidad and 

Tobago = ∆ηµοκρατία τού Τρίνινταντ και Τοµπάγκο) νησιωτικό 
κράτος τής Ν. Καραϊβικής Θάλασσας, κοντά στις ακτές τής Ν. Αµε-
ρικής, που περιλαµβάνει τα νησιά Τρίνινταντ και Τοµπάγκο, µε πρω-
τεύουσα το Πορτ οφ Σπέιν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα 
το δολάριο Τρίνινταντ και Τοµπάγκο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Trinidad < ισπ. trinidad «τριάδα», ονοµασία που δόθη-
κε στο νησί το 1498 από τον Χριστόφορο Κολόµβο, ίσως επειδή στα 
µάτια του το τριπλό ορεινό σύµπλεγµα τού νησιού συµβόλιζε την 
Αγία Τριάδα. Το νησί Τοµπάγκο (< αγγλ. Tobago) ανάγεται στην αϊτι-
νή λ. tambaku «καπνός», λόγω τής περίεργης -τότε- συνήθειας των 
ιθαγενών να εισπνέουν τον καπνό, αφού πρώτα αποξήραιναν και τύ-
λιγαν τα φύλλα του]. 

τρινίτροτολουόλη (η) ΧΗΜ. (σύµβολο TNT) εκρηκτική ύλη που χρη-
σιµοποιείται στις γοµώσεις βληµάτων, ναρκών, τορπιλών κ.ά. Επίσης 
τρινιτροτολουόλιο (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. trinitrotoluene (TNT) < trinitrine (< λατ. 
tri(ni) «ανά τρεις» + -nitrine < nitrum «νίτρο») + toluene < tolu «εί-
δος δέντρου τής Ν. Αµερικής µε ρητινώδη εκχύµατα» + παραγ. επί-
θηµα -ene]. 

τρίξιµο (το) {τριξίµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ήχος που παράγει κάτι που 
τρίζει: το ~ τής χαλασµένης πόρτας | των παραθυρόφυλλων ΣΥΝ. 
τριγµός. 

τρίο (το) (άκλ.) ΜΟΥΣ. 1. το µουσικό σύνολο, που αποτελείται από 
τρεις εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για - εγχόρδων 2. (συ-
νεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για τρία όργανα ή τρεις φωνές (ενδε-
χοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για βιολί, κόρνο και πιάνο τού 
Μπραµς ΣΥΝ. τριωδία 3. (ειδικότ.) το µεσαίο τµήµα τής τυπικής µου-
σικής φόρµας ορισµένων χορών (λ.χ. τού µενουέτου), εµβατηρίων 
κ.λπ., µετά το οποίο επαναλαµβάνεται το αρχικό τµήµα τού χορού 4. 
(γενικότ.) οµάδα τριών ατόµων (που συνήθ. εµφανίζονται µαζί ή συ-
νεργάζονται): οι τρεις τους αποτελούν ένα αχώριστο ~ από τα χρόνια 
τού σχολείου || το επιθετικό ~ µιας οµάδας ποδοσφαίρου ΣΥΝ. τρι-
πλέτα 5. (ειδικότ.) το ερωτικό τρίγωνο (βλ. λ. τρίγωνο). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. trio < λατ. tri- «τρι→, κατ' επίδρ. τού duo «δύο»]. 

τρίοδος (η) {τριόδ-ου | -ων, -ους} το σηµείο στο οποίο συναντώνται 
τρεις δρόµοι ΣΥΝ. τρίστρατο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + οδός]. 

τριόδυο (το) {χωρ. πληθ.} ζαριά στην οποία το ένα ζάρι δείχνει τρία 
και το άλλο δύο. 

τριολέτο (το) 1. το τρίηχο (βλ.λ.) · 2. οκτάστιχο ποίηµα µε δύο ρίµες 
και όµοιους τον πρώτο, τέταρτο και έβδοµο στίχο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. triolet, υποκ. τού trio (βλ. κ. τρίο)]. 

τριοξίδιο (το) [1884] {τριοξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. χηµική ένωση, το µόριο 
τής οποίας περιέχει τρία άτοµα οξυγόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trioxyde]. 

τρίπατος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει τρία πατώµατα, τρεις ορόφους: ~ 
σπίτι. 

τριπιθαµος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πίθαµος 
τρίπλα (η) → ντρίπλα 
τριπλαδορος (ο) → ντριπλαδόρος 
τριπλά ρω ρ. → ντριπλάρω 
τριπλασιάζω ρ. -> τρι)σ)-, -πλασιάζω 
τριπλάσιος, -α, -ο → τρι)σ)-, -πλάσιος 
τριπλέτα (η) {τριπλετών} τρία πράγµατα ή πρόσωπα µαζί: η επιθετική 

- µιας οµάδας ποδοσφαίρου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. triplette < triple < λατ. 
triplus «τριπλός»]. 

τρίπλευρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πλευρος 
τρίπλοκατοΐκία (η) {τριπλοκατοικιών} οικοδοµή µε τρεις κατοικίες. 
τριπλός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από τρία µέρη: ~ επένδυση 2. 

τρεις φορές περισσότερος ή µεγαλύτερος από κάτι άλλο: ο δικός µας 
καναπές είναι ~ σε σχέση µε τον δικό σας || ~ χτύπηµα (σε τρία 
σηµεία ή τρεις φορές στο ίδιο σηµείο) || κερδίζει τα ~ λεφτά από µένα 
ΣΥΝ. τριπλάσιος 3. αυτός στον οποίο συµµετέχουν τρία µέλη: -
συµµαχία | συνεννόηση ΣΥΝ. τριµερής 4. αυτός που έχει τρεις µορφές 
ή ιδιότητες: έχει ~ ρόλο στην επιχείρηση: τού γραµµατέα, τού λογιστή 
και τού υπεύθυνου πωλήσεων 5. αυτός που γίνεται µε τρεις δια-
δοχικές κινήσεις: ~ χτύπηµα στο σαγόνι τού πυγµάχου || έπαιξε τον 
αγώνα στον ΠΡΟ-ΠΟ µε ~ παραλλαγή 6. αυτός που έχει γίνει σε τρία 
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σηµεία: ~ κάταγµα. — τριπλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τριπλούς < τρι- + πλους | -πλός (βλ.λ.)]. 

τριπλότυπο (το) [1833] {τριπλοτύπ-ου | -ων) 1. µπλοκ αποδείξεων µε 
τρία δελτία 2. (συνεκδ.) το δελτίο που κόβεται από το βιβλίο αυτό ως 
απόδειξη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. triplicatum]. 

τριπλότυπος, -η, -ο αυτός που εκτυπώνεται σε τρία όµοια αντίτυπα: ~ 
απόδειξη. 

τριπλούν (το) {άκλ. αντί τού ορθού κλιτού τριπλού] το αγώνισµα στο 
άλµα εις µήκος κατά το οποίο ο αθλητής αρχίζει να τρέχει, κάνει 
τρεις µεγάλους διασκελισµούς και στη συνέχεια πηδά όσο το δυνα-
τόν πιο µακριά µέσα σε ένα σκάµµα γεµάτο άµµο. 

τριπλουνίστας (ο) {τριπλουνιστών}, τριπλουνίστρια (η) {τρι-
πλουνιστριών} αθλητής/αθλήτρια τού τριπλού άλµατος (βλ. λ. τρι-
πλούν). [ΕΤΥΜ. < τριπλούν + παραγ. επίθηµα -ίστας (βλ.λ.)]. 

τριπλούς, -ή, -ούν (λόγ.) 1. ο τριπλός· ΦΡ. εις τριπλούν τρεις φορές: 
καταθέστε την αίτηση σας ~ (σε τρία αντίτυπα) 2. ΑΘΛ. τριπλούν (το) 
βλ.λ.- επίσης (παλαιότ.) άλµα (εις) τριπλούν 3. ΙΑΤΡ. τριπλούν (εµβό-
λιο) εµβόλιο για τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη µαζί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τριπλούς (βλ. λ. τριπλός)]. 

τριπλωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση των µατιών, κατά την οποία 
βλέπει κάποιος τρία είδωλα τού ίδιου αντικειµένου. [ΕΤΥΜ. < 
τριπλός + -ωπία < αρχ. ώψ«όψη» (βλ. λ. όψη)]. 

τρίποδας (ο) {τριπόδων} αντικείµενο µε τρία πόδια, που χρησιµο-
ποιείται ως υποστήριγµα άλλου αντικειµένου: ο ~ ενός πολυβόλου | 
µιας φωτογραφικής µηχανής | βιντεοκάµερας. [ΕΤΥΜ < αρχ. τρίπους, -
ποδός (ήδη µυκ. ti-ri-po) < τρι- + πους, ποδός «πόδι». Το συνθ. 
τρίπους αντιστοιχεί επακριβώς σε λατ. tripes, σαν-σκρ. tripâd-]. 

τριποδιζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {τριπόδισα} (για άλογο) καλπάζω µε µέ-
τρια ταχύτητα. 

τριποδισµός (ο) [1871] 1. (για άλογο) ο καλπασµός µε µέτρια ταχύ-
τητα 2. ΙΑΤΡ. η ανύψωση τής κνήµης και η κάµψη τού µηρού, που πα-
ρουσιάζονται κατά το βάδισµα όσων πάσχουν από παράλυση των 
δακτύλων των ποδιών. 

τρίποδο (το) [µεσν.] {τριπόδ-ου | -ων) ο τρίποδας (βλ.λ.). 
τρίποδος, -η, -ο αυτός που έχει τρία πόδια: ~ κάθισµα. 
Τρίπολη'' (η) {-ης κ. -πόλεως} πόλη τής Κ. Πελοποννήσου, πρωτεύου-

σα τού νοµού Αρκαδίας. Επίσης (λαϊκ.-παλαιότ.) Τριπολιτσά. —Τρι-
πολιτσιώτης κ. Τριπολίτης (ο), Τριπολιτσιώτισσα κ. Τριπολίτισσα (η), 
τριπολιτσιώτικος, -η, -ο κ. τριπολίτικος 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Τριπολιτσά, που τον 19ο αι. αντικαταστάθηκε από τον 
λόγιο τ. Τρίπολις. Πιθ. οφείλεται στη συγχώνευση τριών -άλλοτε ακ-
µαίων- κωµοπόλεων: Βελιγοστής, Νικλίου και Θάνα]. 

Τρίπολη2 (η) {-ης κ. -πόλεως) η πρωτεύουσα τής Λιβύης. —Τρκιολί-
της (ο), Τριπολίτισσα (η), τριπολίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Τρίπολις, επειδή στην αρχαιότητα περιελάµβανε τρεις 
χωριστές πόλεις. Η αραβ. ονοµασίαTaräbulus (al-jarb) «(δυτική) Τρί-
πολη» ανάγεται στην Ελληνική]. 

τριπολικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τρεις πόλους 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. τρι-
πολικό καλώδιο καλώδιο µε τρία σύρµατα, για τον θετικό, τον αρνη-
τικό και τον ουδέτερο πόλο. [ΕΤΥΜ < ψι- + πολικός < πόλος, 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. tripolari. 

τρίποντο (το) {τριπόντ-ου | -ων} (στο µπάσκετ) καλάθι τριών πόντων, 
που επιτυγχάνεται από παίκτη ο οποίος σουτάρει από απόσταση 6,25 
µ. (ή 6,75 µ. στις Η.Π.Α.) ή µεγαλύτερη. 

τρίπορτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πορτος 
τρίπους (ο) → τρίποδας 
τρίπρακτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πρακτος 
τρίπτυχος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από τρία µέρη: η εφηµερίδα 
θα δηµοσιεύσει ένα - αφιέρωµα στο έργο τού µεγάλου συγγραφέα 2. 
τρίπτυχο (το) {τριπτύχ-ου | -ων} (α) σύστηµα που αποτελείται από 
τρεις ζωγραφικές ή ανάγλυφες συνθέσεις, που συνδέονται µεταξύ 
τους, ώστε οι δύο πλαϊνές να διπλώνονται προς αυτήν που βρίσκεται 
στο κέντρο και να την καλύπτουν (β) φυλλάδιο ή δελτίο που 
διπλώνεται έτσι ώστε να σχηµατίζονται σε αυτό τρία συνεχόµενα 
φύλλα (λ.χ. το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας, το δίπλωµα οδηγήσεως 
κ.ά.) (γ) (γενικότ.) σύνολο τριών συνδεόµενων µεταξύ τους µερών, εν-
νοιών κ.λπ.: η συντηρητική ιδεολογία βασίζεται στο - «πατρίς - θρη-
σκεία - οικογένεια» 3. ΦΙΛΟΛ. τρίπτυχα (τα) (στην παλαιογραφία) 
τρεις συνενωµένες πινακίδες (βλ.λ.), που αποτελούσαν έναν κώδικα 
(βλ.λ., σηµ. 6) (βλ. κ. λ. δίπτυχα, πολύπτυχα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -πτυχος < πτυχή. Η κυριολ. σηµ. «τρίδιπλος» 
απαντά στον Όµηρο και στον γιατρό Γαληνό (όπου αναφέρεται σε 
χειρουργικούς επιδέσµους), ενώ η µτφ. σηµ. είναι ήδη αρχ. (τρίπτυχοι 
θρήνοι, Ευριπίδης). Το ουδ. τρίπτυχο ως τεχν. όρ. είναι αντιδάν. από 
γαλλ. triptyque], 

τρις επίρρ. 1. (λόγ.) τρεις φορές · 2. (συντοµ.) το τρισεκατοµµύριο 
(γράφεται κ. τρισ.): στο ενάµισι ~ ανέρχεται ο προϋπολογισµός τής 
κολοσσιαίας πολυεθνικής εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. τρι-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *trei- «τρεις» (βλ. λ. 
τρεις), πβ. κ. σανσκρ. trih, λατ. ter]. 

τρι)σ)- κ. τρί- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τρία (3): 
τρι-σύλλαβος, τρι-ώροφος, τρι-ετής, τρι-ήµερος, τρι-µερής 2. είναι 
τρεις φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: τρι-
πλάσιος, τρισ-κατάρατος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αριθµητ. τρεις, τρία (βλ.λ.) και απαντά µε τις µορφές τρι- (λ.χ. 

τρι-πλάσιος, τρί-γω-νος) και τρισ- (λ.χ. τρισ-άγιος, τρισ-υπόστατος). 
Ωστόσο, το επιτατ. τρισ- µαρτυρείται ακόµη και προ συµφώνου (λ.χ. 
τρισ-κατάρατος, τρισ-µέγιστος)]. 

τρισάγιο (το) [1856] 1. εκκλησιαστικός ύµνος προς την Αγία Τριάδα 
2. σύντοµη επιµνηµόσυνη ακολουθία που τελείται στον ναό, τον τά-
φο ή στο σπίτι νεκρού: στον ιερό ναό τής Αγ. Βαρβάρας έγινε ~ στη 
µνήµη των τριών πιλότων που χάθηκαν. 

τρισάθλιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται σε αξιολύπητη κα-
τάσταση, είναι πολύ φτωχός, άρρωστος κ.λπ. ΣΥΝ. δυστυχέστατος, 
αξιολύπητος 2. (για πράγµατα, χώρους κ.λπ.) αυτός που βρίσκεται σε 
πολύ άθλια κατάσταση: ~ δωµάτιο | ρούχο 3. αυτός που έχει πολύ κα-
κό χαρακτήρα· ΦΡ. (εµφατ.) ελεεινός και τρισάθλιος για πρόσωπο 
χυδαίο, κατώτατης ηθικής ποιότητας. 

τρισαλί επιφών.· τρεις φορές αλίµονο: Αλί και ~ µου! Τι έπαθα ο δύ-
στυχος! Επίσης τρισαλίµονο. 

τρίσβαθος, -η, -ο 1. ο πολύ βαθύς: ~ σπηλιά | στέρνα 2. τρίσβαθα (τα) 
τα πιο µύχια και απόκρυφα µέρη: φύλαγε την κρυφή της αγάπη στα ~ 
τής καρδιάς της. 

τρισβάρβαρος, -η, -ο (επιτατ.) ο πολύ βάρβαρος: «~ τα ελληνικά των, 
οιάθλιοι» (κ. Καβάφης). 

τρισδιάστατος, -η, -ο 1. ΜΑθ. αυτός που έχει τρεις διαστάσεις (µήκος, 
πλάτος και ύψος): ~ σχήµα | χώρος | µορφή 2. αυτός που δείχνει να 
έχει τρεις διαστάσεις (µήκος, πλάτος και βάθος), που φαίνεται να 
µην είναι επίπεδος: ~ τηλεοπτική | κινηµατογραφική εικόνα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. three-dimensional]. 

τρισέγγονος, -η, -ο [µεσν.] το παιδί τού δισέγγονου. 
τρισεκατοµµύριο (το) [1883] {τρισεκατοµµυρί-ου | -ων} 1. χίλια δι-

σεκατοµµύρια, ο αριθµός 1.000.000.000.000 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 1.000.000.000.000: 
ένα ~ άνθρωποι. 

τρισεκατοµµυριούχος (ο/η) πρόσωπο που έχει εισόδηµα ή περιουσία 
ενός ή περισσοτέρων τρισεκατοµµυρίων. 

τρισέλιδος, -η, -ο → τρι)σ)-, -σέλιδος 
τρισένδοξος, -η, -ο [1833] πολύ ένδοξος: οι ~ προγονοί µας. 
τρισευδαίµων, -ων, τρισεύδαιµον [µτγν.] {τρισευδαίµ-ονος, -ονα | -

ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) πολύ ευτυχισµένος ΣΥΝ. πανευτυχής, 
τρισµακάριστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

τρισευτυχισµένος, -η, -ο πάρα πολύ ευτυχισµένος: ζει ~µε την οι-
κογένεια του. 

τρισθενής, -ής, -ές [1888] {τρισθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
σθένος (βλ.λ.) τρία: ~ χηµικό στοιχείο || ~ ρήµα (µε δύο αντικείµενα 
και το υποκείµενο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. trivalent]. 

τρισκατάρατος, -η, -ο 1. τρεις φορές καταραµένος: ~ νόσος ΣΥΝ. θε-
οκατάρατος, επικατάρατος 2. τρισκατάρατος (ο) ο ∆ιάβολος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρισ- (βλ. λ. τρίς) + -κατάρατος < καταρώµαι, πβ. κ. έπι-
κατάρατος]. 

τρισκελής, -ής, -ές → τρι)σ)-, -σκελής 
τρισκόταδο (το) το πυκνό, το βαθύ σκοτάδι ΣΥΝ. θεοσκόταδο. 
τρισκότεινος, -η, -ο πολύ σκοτεινός: ~ νύχτα ΣΥΝ. κατασκότεινος, 

θεοσκότεινος ANT. ολόφωτος. 
τρισµακάριστος, -η, -ο [µτγν.] ο τρισευτυχισµένος. 
τρισµέγιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο πάρα πολύ µεγάλος ΣΥΝ. παµµέγι-

στος 2. (στον αποκρυφισµό) προσωνυµία τού Ερµή: Ερµής ο ~. 
τρισµός (ο) ΙΑΤΡ σπασµός των µυών τής γνάθου, που προκαλεί πόνο 

και δεν επιτρέπει το άνοιγµα τού στόµατος· παρατηρείται συχνά ως 
σύµπτωµα τού τετάνου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρίζω]. 

τρισόλβιος, -ος, -ον (λόγ.) τρισευτυχισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τρισ- (βλ. λ. τρίς) + όλβιος < όλβος (βλ.λ.)]. 

τρίσταυρια (η) {χωρ. πληθ.} η δυνατότητα να σηµειώνει ο εκλογέας 
τρεις σταυρούς προτιµήσεως σε κάθε ψηφοδέλτιο. 

τρίστηλος, -η, -ο [1896] 1. (για κείµενο) αυτός που έχει ή καταλαµ-
βάνει τρεις στήλες: ~ άρθρο | τίτλος εφηµερίδας || ~ σώµα θέρµανσης 
2. τρίστηλο (το) δηµοσίευµα που καταλαµβάνει τρεις στήλες εντύ-
που. 

τρίστιχος, -η, -ο → τρι)σ)-, -στίχος 
τρίστρατο (το) [µεσν.] (καθηµ.) το σηµείο συνάντησης τριών οδών, 

το σταυροδρόµι. 
τρίστυλος, -η, -ο → τρι)σ)-, -στύλος 
τρισυλλαβία (η) {τρισυλλαβιών} 1. το να έχει (µια λέξη) τρεις συλ-

λαβές 2. ΓΛΩΣΣ. νόµος τής τρισυλλαβίας ο νόµος που ορίζει ότι κα-
µιά ελληνική λέξη δεν τονίζεται πέρα από την προπαραλήγουσα 
(δηλ. πέρα από την τρίτη συλλαβή από το τέλος). 

τρισύλλαβος, -η, -ο → τρι)σ)-, -σύλλαβος 
τρισυπόστατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τρεις υποστάσεις: η ~ 

θεότητα (η Αγία Τριάδα). 
τρισχαριτωµένος, -η, -ο [1891] πάρα πολύ χαριτωµένος: ~ κοριτσάκι. 

— τρισχαριτωµένα επίρρ. 
τρισχειρότερος, -η, -ο τρεις φορές χειρότερος, πολύ χειρότερος: 

δήλωσε ότι η κατάσταση τής οικονοµίας είναι τώρα ~. — τρισχει-
ρότερα επίρρ. 

τρισχιδής, -ής, -ές {τρισχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) διαιρεµένος στα 
τρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τρι)σ)- (< αρχ. τρίς, 
βλ.λ.) + -σχιδής < σχίζω]. 

τρισχιλιετής, -ής, -ές [µτγν.] {τρισχιλιετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που διαρκεί τρεις χιλιάδες χρόνια: η ~ ιστορία τού ελληνικού 
έθνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τριταγωνιστής (ο), τριταγωνίστρια (η) {τριταγωνιστριών} πρό- 
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σωπο το οποίο διαδραµατίζει τριτεύοντα ρόλο (σε κάτι). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τριτ(ο)- + αγωνιστής, πβ. κ. πρωτ-αγωνιστής]. 

τριταίος πυρετός (ο) ο πυρετός που επανέρχεται κάθε τρίτη µέρα και 
αποτελεί ένα από τα συµπτώµατα τής ελονοσίας. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
τριταίος < τρίτος]. 

τριτανακοπή (η) [1871] ΝΟΜ. το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο κάποιος 
τρίτος προσβάλλει δικαστική απόφαση γιατί θίγεται από τα απο-
τελέσµατα της. 
[ETYM; < τρίτος + ανακοπή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. tierce op-
position]. 

τριτάξιος, -α, -ο [1833] αυτός που αποτελείται από τρεις τάξεις: ~ 
γυµνάσιο | λύκειο· ΦΡ. τριτάξιο δηµοτικό σχολείο το σχολείο, στο 
οποίο διδάσκουν τρεις δάσκαλοι για έξι τάξεις ΣΥΝ. τριθέσιο. 

τριτεγγυηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εγγύηση 
που παρέχει κάποιος ως τρίτος, προκειµένου να πληρωθεί σε άλλον 
µια συναλλαγµατική. 

τριτεγγυητής (ο) [1838] αυτός που παρέχει τριτεγγυηση. 
τριτεγγυωµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1888] {τριτεγγυάσαι... | τριτεγγυήθη-

κα} παρέχω τριτεγγυηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
τριτεξαδελφος (ο), τριτεξαδέλφη (η) ο τρίτος εξάδελφος, γυιος τού 

δεύτερου εξαδέλφου τού γονιού µου. 
τριτεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µτχ. τριτεύων, -ούσα, -ον | τρίτευσα} είµαι 

τρίτος στη σειρά (κατατάξεως ή σπουδαιότητας)- (κυρ. η µτχ. τρι-
τεύων, -ονσα, -ον) για κάποιον/κάτι πολύ ασήµαντο: τριτεύοντα θέ-
µατα. 

Τρίτη (η) η τρίτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή)· ΦΡ. (α) 
Μεγάλη Τρίτη η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας (β) Γριτη 
και δεκατρείς η τρίτη ηµέρα τής εβδοµάδας και δέκατη τρίτη τού µή-
να, η οποία θεωρείται, κατά τη λαϊκή αντίληψη, γρουσούζικη. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. τρίτος στη µτγν. φρ. τρίτη 
(σαββάτου). Στη λατ. ονοµασία dies Martis «ηµέρα τού Αρη» βασίζο-
νται οι ονοµασίες τής ηµέρας στις λατινογενείς γλώσσες, λ.χ. γαλλ. 
marti, ισπ. martes, ρουµ. marti. Στις γερµ. γλώσσες αφετηρία αποτέ-
λεσε το αρχ. γερµ. Ziestag, αρχ. αγγλ. Tïwesdeg «ηµέρα τού θεού Tiw 
| Zio (τής γερµ. µυθολογίας)», από όπου γερµ. Dienstag, αγγλ. Tuesday, 
σουηδ. Tisdag κ.ά.]. 

τριτηµόριον (το) {τριτηµορί-ου | -ων) (λόγ.) 1. (από ένα σύνολο) το 
ένα τρίτο 2. ΜΟΥΣ. το ένα τρίτο τού τόνου. [ΕΤΥΜ αρχ. < τρίτος + -
µόριος (βλ. λ. µόριο), πβ. κ. τεταρτη-µόριον]. 

τρίτο- κ. τρίτο- κ. τριτ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. αυτόν που αντιστοιχεί σε σειρά µεταξύ οµοειδών 
πραγµάτων στον αριθµό τρία: τριτό-τοκος, τριτο-βάθµιος, τριτο-ετής, 
τριτο-κοαµικός, τριτο-γενής 2. αυτόν που αντιστοιχεί σε ταξινόµηση 
στον αριθµό τρία: τριτό-κλιτος, τριτο-πρόσωπος. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αριθµητ. τρίτος]. 

τριτοβάθµιος, -α, -ο [1873] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τρίτο βαθ-
µό ιεραρχικά οργανωµένου συνόλου: ~ συνεταιριστική οργάνωση || ~ 
διοικητικά όργανα· ΦΡ. τριτοβάθµια εκπαίδευση η ανώτερη και η 
ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.) 2. ΜΑΘ. 
αυτός που είναι τρίτου βαθµού: ~ εξίσωση. 

τριτογενής, -ής, -ές {τριτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. τρίτος κατά σει-
ρά γενέσεως ή εµφανίσεως 2. ΟΙΚΟΝ. τριτογενής τοµέας παραγωγής 
το εµπόριο και η παροχή υπηρεσιών (σε αντίθεση µε τη γεωργοκτη-
νοτροφική παραγωγή και τη βιοτεχνία/βιοµηχανία) 3. ΓΕΩΛ. τριτογε-
νής περίοδος περίοδος τού καινοζωικού αιώνα, που διαρκεί από 65 
έως 2 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα- διακρίνεται στις εποχές 
Παλαιόκαινο, Ηώκαινο, Ολιγόκαινο, Μειόκαινο και Πλειόκαινο. — 
τριτογενώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρίτος + -γενής < γένος. Οι σύγχρονες σηµ. αποδίδουν 
το γαλλ. tertiaire]. 

τριτοετής, -ής, -ές [1889] {τριτοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για φοιτητές) 
αυτός που διανύει το τρίτο έτος των σπουδών του: ~ φοιτητής τής 
Φιλολογίας | σπουδαστής τού Τ.Ε.Ι. Λογιστικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. # 

τριτοκλιτος, -η, -ο [1862] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ουσιαστικό και επίθετο) που 
κλίνεται κατά την τρίτη κλίση, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση 
των κλίσεων στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική, π.χ. πόλις, -
εως, - χειµών, -ώνος - σαφής, -ούς, Ελλην, -ος κ.ά. [ΕΤΥΜ < τρίτος 
+ κλιτός < κλίνω]. 

τριτοκοσµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις υπό ανάπτυξη 
χώρες τού Τρίτου Κόσµου 2. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
πολύ χαµηλό επίπεδο οικονοµικής | κοινωνικής ανάπτυξης: -χώρα | 
τρόποι | νοοτροπία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Third 
World]. 

τρίτοµος, -η, -ο → τρι)σ)-, -τόµος 
τριτοπρόσωπος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. τριτοπρόσωπο ρήµα ρήµα που απαντά 

µόνο στο τρίτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο (λ.χ. συµβαίνει | 
συµβαίνουν, επείγει | επείγουν, πρέπει, πρόκειται, έγκειται, ενδέχεται 
και αρκετά ρήµατα στη µεσοπαθητική τους φωνή: ανακοινώνεται | 
ανακοινώνονται, αποφασίζεται, εννοείται, πιστεύεται, υποτίθεται, 
επιδιώκεται, διαδίδεται κ.λπ.)· τα τριτοπρόσωπα ρήµατα διαφέρουν 
από τα απρόσωπα ρήµατα (βλ. λ. απρόσωπος). — τριτοπροσώπως 
επίρρ. [µτγν.]. 

τρίτος, -η, -ο (επίσης γράφεται 3ος στην αραβική αρίθµηση, Γ' ή γ' 
στην ελληνική και ΠΙ στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σει-
ρά στον αριθµό τρία (3): ~ σώµα Στρατού || - ηλικία (η γεροντική ηλι-
κία, που έπεται τής µέσης και τής νεανικής) || εγκαύµατα | ανάκριση 
- βαθµού || ταξιδεύω στην ~ θέση τού πλοίου || ξενοδοχείο ~ κατηγο-
ρίας 2. αυτός που βρίσκεται σε αξία και σπουδαιότητα µετά τον δεύ- 

τερο: υφάσµατα - διαλογής- ΦΡ. Τρίτος Κόσµος το σύνολο των υπό α-
νάπτυξη χωρών τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Λατινικής Αµερικής 
3. ΓΛΩΣΣ. (α) τρίτο πρόσωπο το πρόσωπο για το οποίο µιλάει ο οµιλη-
τής· δηλώνεται κυρίως µε τις καταλήξεις γ' προσώπου τού ρήµατος 
(τρέχ-ει, έτρεχ-ε) καθώς και µε τις προσωπικές αντωνυµίες (αυτός, αυ-
τή, αυτό, αυτοί, αυτές, αυτά) (β) τρίτη κλίση ο τρόπος κλίσης των ο-
νοµάτων τής αρχαίας Ελληνικής σε -ις (πόλις), -ων (κανών), -ης (σα-
φής), -υς (πρέσβυς) κ.ά. σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κλίσε-
ων στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική (πβ. κ. πρώτη κλίση, δεύ-
τερη κλίση) 4. τρίτος (ο) (α) αυτός που δεν σχετίζεται µε υπόθεση, 
συζήτηση ή σύνολο ατόµων: αυτό το πρόβληµα πρέπει να λυθεί από 
εµάς· οι - περιττεύουν (β) αυτός που δεν µετέχει σε υπόθεση ή σχέση 
που υπάρχει µεταξύ δύο πλευρών ή προσώπων: η παρέµβαση τρίτου 
στη δίκη (γ) αυτός που αναµειγνύεται σε σχέση ή υπόθεση µεταξύ 
δύο πλευρών ή προσώπων: ο ~ σε µια σχέση φέρνει χωρισµό (δ) ΝΑΥΤ. 
ο αξιωµατικός που κατέχει τον επόµενο βαθµό µετά τον υποπλοίαρχο 
(ε) ο τρίτος όροφος πολυκατοικίας (στ) ο τρίτος µήνας τού έτους, ο 
Μάρτιος: στις 25/3 (εικοσιπέντε τρίτου) γιορτάζεται ο Ευαγγελισµός 
τής Θεοτόκου 5. τρίτη (η) (α) ταχύτητα οχήµατος: βάζω ~ (β) η τρίτη 
ηµέρα κάθε µήνα: 3/9 (τρίτη Σεπτεµβρίου) (γ) η τρίτη τάξη ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου ή Λυκείου: είναι στην ~ Λυκείου και έχει πολύ διάβασµα 
(δ) Τρίτη (η) βλ.λ. 6. τρίτο (το) καθένα από τα τρία ίσα µέρη, στα οποία 
διαιρείται ένα σύνολο: για τον χαλβά χρειαζόµαστε ένα - τού φλι-
τζανιού µέλι (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε επίθηµα -τος των αριθµητ. επιθ., πβ. κ. τέταρ-τος, έκ-
τος) < θ. τρι-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *trei- (βλ. λ. τρεις). Η λ. συνδ. 
επίσης µε τοχ. trit, αβεστ. 0rit-ya-, λατ. tertius (> ισπ. tercio) κ.ά.]. 

τριτότοκος, -η, -ο 1. αυτός που είναι γεννηµένος µετά τον δευτερό-
τοκο: ~ γυιος 2. (γυναίκα) που γεννά για τρίτη φορά. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
τρίτος + τόκος (βλ.λ.), πβ. κ. πρωτό-τοκος, δευτερό-το-κος]. 

τρίτροχος, -η, -ο → τρι)σ)-, -τροχός 
Τρίτων (ο) {Τρίτων-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα µε σώµα αν-

θρώπου και ουρά ψαριού, γυιος τού Ποσειδώνα και τής Αµφιτρίτης. 
Επίσης Τρίτωνας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. θεωνύµιο, που συνδ. µε το όν. 'Αµφιτρίτη. Και τα δύο εί-
ναι αγν. ετύµου (προελλην. αρχής) σε αντίθεση µε το προσωνύµιο 
Τριτο-γένεια (τής Αθηνάς), το οποίο ερµηνεύεται από την Ελληνική]. 

τριτώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {τρίτωσα} επαναλαµβάνοµαι για τρίτη φο-
ρά: τρίτωσε το κακό. 

τριφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που έχει τρεις φάσεις· κυρ. στις ΦΡ. 
(α) τριφασικό ρεύµα σύστηµα τριών µονοφασικών εναλλασσοµένων 
ρευµάτων, τα οποία παρουσιάζουν µεταξύ τους διαφορά φάσεως 120° 
(β) τριφασική γεννήτρια η γεννήτρια που παράγει τριφασικό εναλ-
λασσόµενο ρεύµα (γ) τριφασικός κινητήρας ο κινητήρας που λει-
τουργεί µε εναλλασσόµενο τριφασικό ρεύµα (δ) τριφασική συσκευή 
η συσκευή που λειτουργεί µε τριφασικό ρεύµα (ε) τριφασικό καλώ-
διο το ηλεκτρικό καλώδιο που αποτελείται από τρεις µονωµένους 
αγωγούς διελεύσεως ρεύµατος (κατά το πλείστον χάλκινους), των 
οποίων η διατοµή ποικίλλει αναλόγως τής ισχύος τής εκάστοτε συν-
δεόµενης συσκευής. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
triphasic]. 

τρίφατσος, -η, -ο (για οικοδόµηµα) αυτός που έχει πρόσοψη σε τρεις 
δςόµους. 

τρίφτης (ο) {τριφτών} 1. οικιακό σκεύος που διαθέτει επιφάνεια µε 
εγκοπές | χειροκίνητος ή ηλεκτρικός µύλος, που χρησιµοποιείται για 
το τρίψιµο τυριού, φρούτων ή λαχανικών · 2. µηχανή για τη λείανση 
επιφανειών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τρίπτης < αρχ. τρίβω]. 

τριφτός, -ή, -ό τριµµένος. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. τριπτός < τρίβω]. 

τριφύλλι (το) {τριφυλλ-ιού | -ιών} 1. ποώδες φυτό, µε φύλλα σύνθετα 
από τρία φυλλαράκια και άνθη κόκκινα και µοβ, που χρησιµοποιεί-
ται σε αποξηραµµένη µορφή ως ζωοτροφή: άγριο ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) 
ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι βλ. λ. Μάης 2. το έµβληµα τού Πα-
ναθηναϊκού A.Ó. και το ίδιο το αθλητικό σωµατείο 3. το έµβληµα τού 
οδηγισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ < µτγν. τριφύλλων, υποκ. 
τού αρχ. τρίφυλλον < τρι- + φύλλον]. 

τρίφυλλος, -η, -ο → τρι)σ)-, -φυλλος 
τριφωνία (η) [1768] {τριφωνιών} ΜΟΥΣ. 1. χορωδία µε τρεις φωνές 2. 

συναυλία µε τρία όργανα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
triphonie]. 

τρίφωνος, -η, -ο → τρι)σ)-, -φωνος 
τρίφωτος, -η, -ο → τρι)ς)-, -φωτός 
τρίχα (η) {τριχών) 1. νηµατοειδής κεράτινος σχηµατισµός που φυ-

τρώνει και αναπτύσσεται στο δέρµα των ανθρώπων και των ζώων 
(και από τον οποίο αποτελούνται τα µαλλιά και τα τριχωτά µέρη τού 
σώµατος): σαµπουάν που περιποιείται τις - τής κεφαλής || βγήκαν στο 
κεφάλι του άσπρες ~ || θα σου µαδήσω το τσουλούφι τρίχα-τρίχα' ΦΡ. 
(α) (οικ.) τρίχες (κατσαρές) για πράγµατα που δεν έχουν καµιά αξία 
(β) παρά τρίχα παραλίγο: ~ να τρακάρουµε (γ) OTIJV τρίχα κοµψά, 
άψογα: είναι ντυµένος ~ (δ) µου σηκώνεται η τρίχα | µου σηκώνονται 
οι τρίχες τής κεφαλής µου ανατριχιάζω, µένω κατάπληκτος, φρίττω: 
µου σηκώθηκε η τρίχα µ ' αυτά που είδα και άκουσα (ε) κρέµεται από 
µια τρίχα (κάτι) βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση: η υγεία του ~ 
(στ) δεν πειράζω ούτε τρίχα (κάποιου) δεν προκαλώ την παραµικρή 
βλάβη (σε κάποιον) 2. (συνεκδ.) το τρίχωµα: η ~ του είναι γερή και 
στιλπνή || έχει καλής ποιότητας - 3. οτιδήποτε έχει το σχήµα τρίχας: οι 
~ τής οδοντόβουρτσας. — (υποκ.) τριχούλα κ. τριχίτσα 
(η). 



τρίχας 1797 τροµερός 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν., από την αιτ. τρίχα τού αρχ. θρίξ, τριχός (µε ανοµοίωση), 
που είναι αγν. ετύµου, αφού οι συνώνυµες λ. I.E. γλωσσών έχουν ποι-
κίλη προέλευση, η δε προταθείσα σύνδεση µε λιθ. drikà «νήµατα, 
κλωστές» δεν έχει επιβεβαιωθεί]. 

τρίχας (ο) {χωρ. πληθ.} (µειωτ.) ο ανόητος, ο τιποτένιος άνθρωπος. 
τριχιά (η) 1. (παλαιότ.) σχοινί από τρίχες αλόγων ή κατσικιών 2. χο-

ντρό σχοινί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τριχία (µε καταβιβασµό τού τόνου και συνίζηση) < τρίχα 
φλ.λ.)]. 

τριχιαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση των 
βλεφαρίδων, κατά την οποία στρέφονται προς τον βολβό τού µατιού, 
ερεθίζοντας τον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα. 

τριχίδιο (το) [µτγν.] {τριχιδί-ου | -ων) 1. πολύ µικρή και λεπτή τρίχα 
2. BOT. καθεµιά από τις σαρκώδεις τριχούλες των ριζών, µε τις οποίες 
απορροφώνται θρεπτικές ουσίες και νερό. 

τρίχινος, -η, -ο [αρχ.] κατασκευασµένος από τρίχες: ~ ένδυµα. 
τριχοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {τριχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (α) αυτός 

που είναι όµοιος µε τρίχα (β) αυτός που είναι λεπτός σαν τρίχα: ~ 
ρωγµές στον σοβά 2. ΑΝΑΤ. τριχοειδές αγγείο καθένα από τα πολύ 
λεπτά αιµοφόρα και λεµφικά αγγεία, που αποτελούν σηµαντικά 
στοιχεία τής κυκλοφορίας τού αίµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τριχοµονάδα (η) ΖΩΟΛ. πρωτόζωο που ενδηµεί παρασιτικά στον άν-
θρωπο και στα ζώα και προκαλεί µολύνσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. trichomonad]. 

τριχοµονάδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νόσηµα που 
µεταδίδεται σεξουαλικώς και προκαλεί αιδοιοκολπίτιδα, ουρηθρήτι-
δα, συνοδευόµενο από έκκριµα, κνησµό κ.ά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. trichomoniasis]. 

τριχόπτωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η πτώση των τρι-
χών τής κεφαλής περισσότερο από το φυσιολογικό, που οδηγεί σε φα-
λάκρα: φάρµακα κατά τής ~. 

τρίχορδος, -η, -ο → τρι)σ)-, -χορδος 
τριχοτοµώ ρ. µετβ. {τριχοτοµείς... | τριχοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} διαιρώ σε τρία µέρη: -µια γωνία || η Βοσνία τριχοτοµήθηκε. 
— τριχοτόµηση κ. τριχοτοµία (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τριχοτοµώ (-έω) < επίρρ. τρίχα «σε τρία µέρη» + -
τοµώ < τοµή (βλ. κ. διχο-τοµώ)]. 

τριχοφάνος (ο) [1889] η παθολογική τριχόπτωση σε ορισµένα σηµεία 
στο κεφάλι ή στα γένια. 

τριχοφυΐα (η) {χωρ. πληθ.} το να βγαίνουν τρίχες (κυρ. στο πρόσωπο 
ή στο σώµα): µειωµένη | αυξηµένη | έντονη ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
τριχοφυής < θρίξ, τριχός + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

τριχοφυτία (η) (τριχοφυτιων) ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που οφείλεται 
στον µύκητα τριχόφυτο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
trichophytie]. 

τριχόφυτο (το) {τριχοφύτ-ου | -ων} BOT. παρασιτικός µύκητας που 
προκαλεί δερµατοπάθειες σε ανθρώπους και ζώα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trichophyton]. 

τρίχρονα (τα) → τρι)σ)-, -χρονα 
τρίχρονος, -η, -ο → τρι)σ)-, -χρόνος 
τριχρωµία (η) {τριχρωµιών} ΤΥΠΟΓΡ. 1. η εκτύπωση έγχρωµων εντύ-

πων ή εικόνων µε τρία µόνο χρώµατα 2. (συνεκδ.) η εικόνα που έχει 
παραχθεί µε την παραπάνω µέθοδο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. trichromie]. 

τρίχρωµος, -η, -ο -+ τρι)σ)-, -χρωµος 
τρίχωµα (το) [αρχ.] {τριχώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύνολο των τριχών 

που καλύπτει το σώµα ή µέλος τού σώµατος ανθρώπου και ζώου ή 
τον κορµό φυτού: πλούσιο | αραιό ~|| το ~ τού στέρνου | τής µασχά-
λης | τής κεφαλής | τής ηβικής περιοχής || ζώο µε γυαλιστερό ~. 

Τριχωνίδα (η) λίµνη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αιτωλοα-
καρνανίας. Επίσης (λόγ.) Τριχωνίς {Τριχωνίδ-ος, -α}. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
Τριχωνίς (λίµνη), αβεβ. ετύµου, ίσως προελλην. τοπωνύµιο]. 

τριχωτός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι γεµάτος τρίχες: ~ πόδια | 
στήθος ΣΥΝ. δασύτριχος, µαλλιαρός ΑΝΤ. άτριχος 2. τριχωτό (το) το 
σύνολο των τριχών µιας περιοχής τού σώµατος: το ~ τής κεφαλής. 

τριψήφιος, -α, -ο → τρι)σ)-, -ψήφιος 
τρίψιµο (το) -> τρίβω 
τριωδία (η) -+ τρι)σ)-, -ωδία 
τριώδιο (το) (τριωδίου | χωρ. πληθ.} 1. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό εκκλη-

σιαστικό βιβλίο που περιλαµβάνει τις ακολουθίες τής Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής από την Κυριακή τού Τελώνη και τού Φαρισαίου µέχρι 
το Μεγάλο Σάββατο 2. (συνεκδ.) οι τρεις εβδοµάδες τής Αποκριάς: 
ανοίγει | αρχίζει | κλείνει το - (αρχίζουν οι Αποκριές). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τριφδιον, επειδή οι υµνογραφικοί κανόνες τού βιβλίου αυτού περιέχουν 
µόνο τρεις ωδές (αντί των συνήθων εννέα), < τρι- + φδιον < ωδή]. 

τριωνυµο (το) (τριωνύµ-ου | -ων} ΜΑΘ. κάθε αλγεβρικό πολυώνυµο 
που περιλαµβάνει τρεις όρους, αποτελεί δηλ. το άθροισµα τριών µο-
νωνύµων (βλ.λ.), π.χ. αχ2+βχ+γ. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τριώνυµος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. trinôme]. 

τριώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρία ονόµατα 2. ΜΑΘ. τριωνυµο 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < τρι- + ώνυµος (< δνυµα, αιολ. τ. τού όνοµα µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)]. 

τρίωρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -ωρος 
τριώροφος, -η, -ο → τρι)σ)-, -ώροφος 
-τρο | -τρό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδετέρων ου-

σιαστικών που δηλώνουν: 1. όργανο, αντικείµενο, εργαλείο και γενι- 

κά το µέσο µε το οποίο πραγµατοποιείται µια ενέργεια: σκέπασ-τρο, 
σκιάχ-τρο, φίµω-τρο, θήλασ-τρο 2. χρηµατική συναλλαγή για συγκε-
κριµένο σκοπό (συνήθ. στον πληθ.): ασφάλισ-τρο, κόµισ-τρο 3. αυτό 
που προκαλεί ορισµένη ψυχική αντίδραση, συναίσθηµα: φόβη-τρο, 
γόη-τρο, κίνη-τρο 4. τόπο: θέα-τρο, θέρε-τρο, λου-τρό. [ΕΤΥΜ. Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στη µηδενισµ. βαθµ. 
*tr- του I.E. επιθήµατος *ter- (πβ. κ. -τηρ) και απαντά µε τις µορφές -
τρον (λ.χ. πλήκ-τρον, κίνη-τρον), -σ-τρον (λ.χ. αγκι-σ-τρον) κατ' 
αναλογίαν προς τα παράγωγα ρηµάτων σε -άζω (λ.χ. στεγάζω - 
στέγασ-τρον), -ε-τρον)λ.χ. θέρ-ε-τρον) κατ' αναλογίαν προς τα 
παράγωγα δισυλλ. ριζών (λ.χ. τέρε-τρον)]. 

τροβαδούρος (ο) 1. περιπλανώµενος λυρικός ποιητής και τραγουδι-
στής τού Μεσαίωνα (11ος-13ος αι.) στη ∆. Ευρώπη, κυρ. στη Γαλλία, 
τη Β. Ισπανία και τη Β. Ιταλία: τα κατορθώµατα των ιπποτών γίνο-
νταν τραγούδια στο στόµα των ~ 2. (γενικότ.) ο τραγουδοποιός, αυτός 
που συνθέτει τραγούδια και τραγουδά ο ίδιος: ο ~ τής αγάπης || ~ των 
παθών τής φυλής. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. troubadour < προβηγκ. trobador < p. trobar 
«βρίσκω - συνθέτω» (πβ. γαλλ. trouver «βρίσκω») < δηµώδ. λατ. 
*tropâre < λατ. tropus < αρχ. τρόπος]. 

Τροία (η) αρχαία πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας, γνωστή από την περί-
φηµη δεκαετή πολιορκία της από τους Αχαιούς (Τρωικός Πόλεµος), 
που περιγράφεται στην Ιλιάδα τού Οµήρου. — Τρώας (ο) (Τρωών}, 
Τρωαδίτισσα (η), τρωικός, -ή, -ό [αρχ.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τροία | Τρωΐα (δωρ.), αγν. ετύµου, αν και έχει προταθεί 
η συσχέτιση µε τα χεττ. τοπωνύµια TruiSa και Tarmisa]. 

τρόικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κυριολ.) ρωσικό έλκηθρο ή άµαξα, που 
σύρεται από τρία άλογα, ζεµένα κατά µέτωπο 2. (στην πολιτική) η 
συνδιοίκηση τριών αρχόντων ή αντιπροσωπία που αποτελείται από 
τρία πρόσωπα: η ~ τής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθεί µε την 
πολιτική ηγεσία τής χώρας, για να συζητηθούν οικονοµικά θέµατα || η 
~ τού Εκτελεστικού Γραφείου τού Κινήµατος. [ΕΤΥΜ < ρωσ. troïka < 
tróe «τρεις»]. 

τροκάνι (το) (τροκαν-ιού | -ιών} 1. κουδουνάκι, συνήθ. σιδερένιο, που 
το κρεµούν στα µικρά ζώα 2. λαϊκό µουσικό όργανο, που µοιάζει µε 
κουδούνι σε σχήµα ισοσκελούς τραπεζίου. Επίσης τροκάνα (η). 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ. κατά τα ροκάνι, -άνα\. 

τρόλεϊ (το) (παλαιότ. ορθ. τρόλλεϋ) {άκλ.} το ηλεκτροκίνητο λεωφο-
ρείο που έχει συνηθισµένους (ελαστικούς) τροχούς και τροφοδοτεί-
ται µε ρεύµα από δύο κεραίες (τρολέδες), των οποίων τα άκρα εφαρ-
µόζουν στα ηλεκτροφόρα σύρµατα, που αποτελούν το δίκτυο για την 
ηλεκτροκίνηση τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. trolley < ρ. troll (µε την παλαιότ. σηµ. «κυλώ»), που 
συνδ. µε µέσ. γαλλ. troller «τρέχω εδώ κι εκεί», µέσ. γερµ. trollen 
«περπατώ ή τρέχω µε µικρό διασκελισµό»]. 

τρολές (ο) (τρολέδες} (λαϊκ.) καθεµία από τις δύο κεραίες τού τρόλεϊ, 
τής οποίας το άκρο εφαρµόζει σε εναέριο ηλεκτροφόρο σύρµα τού 
δικτύου ηλεκτροδότησης κατά µήκος των διαδροµών, διοχετεύοντας 
έτσι ηλεκτρισµό για την κίνηση τού οχήµατος: πέφτει | χαλάει ο ~. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. trolley (βλ. λ. τρόλεϊ)]. 

τροµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (τρόµα-ξα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ 
(σε κάποιον) αιφνίδιο και έντονο φόβο, τον κάνω να τρέµει, να αι-
σθανθεί πανικό: ο σκύλος τρόµαξε τον κλέφτη || τα νέα µε τρόµαξαν || 
δεν µε τροµάζουν οι αντίξοες συνθήκες ΣΥΝ. φοβίζω, σκιάζω 2. 
(+να) καταβάλλω πολύ κόπο, κάνω µεγάλες προσπάθειες για να πε-
τύχω (κάτι) ή συναντώ µεγάλες δυσκολίες στην επίτευξη (ενός σκο-
πού): τρόµαξα να τον πείσω να έλθει µαζί µας || τροµάξαµε να σε 
βρούµε! ΣΥΝ. µοχθώ, δυσκολεύοµαι ♦ 3. (αµετβ.) κυριεύοµαι ξαφνικά 
από ζωηρό φόβο, µε πιάνει πανικός: τη νύχτα ~ πολύ εύκολα || τρό-
µαξα όταν τον είδα τόσο χλοµό || είναι πολύ φοβητσιάρης, τροµάζει 
µε το παραµικρό || τρόµαξα όσο δεν λέγεται! || (η µτχ. τροµαγµένος, -
η, -ο) µπήκε στο δωµάτιο ~ || ήταν πολύ τροµαγµένη απ' όσα είδε 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) σκιάζοµαι. — τρόµαγµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. τρόµαξα τού αρχ. τροµάσσω (κατά το σχή-
µα τινάσσω - τινάζω), παράλλ. τ. τού ρ. τροµώ (-έω) < τρόµος]. 

τροµακτικός, -ή, -ό κ. τροµαχτικός 1. αυτός που προκαλεί τρόµο, που 
τροµάζει: ~ προοπτική | θόρυβος | εµπειρία | θαλασσοταραχή | ιστορία 
| θέαµα | όραµα | έκρηξη · 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί πολύ µεγάλη 
έκπληξη, θαυµασµό και δέος, που ξεπερνά κάθε περιγραφή: ~ θάρρος 
| θέληση | ταχύτητα | βάθος | κατόρθωµα ΣΥΝ. εκπληκτικός, 
απίστευτος, καταπληκτικός, απερίγραπτος, κολοσσιαίος. — 
τροµακτικ-ά | -ώς [1896] επίρρ. 

τροµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) δυνατός και ξαφνικός φόβος, 
τρόµος: πήρα τέτοια ~, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ! || στο άκουσµα 
του την έπιασε ~ ΣΥΝ. τρόµος, δέος, πανικός, (λαϊκότ.) αλάφιασµα· 
ΦΡ. (α) (ειρων.) τροµάρα σου | τροµάρα να σου ρθει! δυστυχία σου, 
συµφορά σου· για περιπτώσεις στις οποίες σχολιάζουµε αρνητικά ή 
ειρωνικά τις πράξεις, τα παθήµατα ή τις επιθυµίες κάποιου: βρε, τρο-
µάρα να σου 'ρθει, εδώ δεν έχεις να φας, αυτοκίνητο ονειρεύεσαι; || 
«τον έφερε στην Ελλάδα ξεγελώντας µυστικούς πράκτορες -τροµάρα 
τους! -, αστυνοµικούς επιφορτισµένους µε την ασφάλεια τού αερο-
δροµίου» (εφηµ.) (β) µια χαρά και δυο τροµάρες! για να δηλώσουµε 
τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς ή να ειρωνευ-
τούµε την πορεία ή την εξέλιξη των πραγµάτων: - Πώς πάει η και-
νούργια σου δουλειά; —! ΣΥΝ. χάλια, µην τα ρωτάς, άσ' τα να πάνε, 
καθόλου καλά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τρόµος + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

τροµαχτικός, -ή, -ό → τροµακτικός 
τροµερός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί τρόµο: ~ θέαµα | δυστύχηµα 
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/ θάνατος | πόλεµος | όψη | αγωνία ΣΥΝ. τροµακτικός, φοβερός, φρι-
κιαστικός, αποτρόπαιος· ΦΡ. (ειδικότ.) είναι τροµερό (να)... είναι 
απαίσιο ή ανυπόφορο (να)...: ~ να µη µπορείς να βρεις το δίκιο σου! 
• 2. αυτός που προξενεί κατάπληξη µε το µέγεθος, την ισχύ του κλπ., 
που δεν µπορεί κανείς να τον περιγράψει: έχει - µνήµη- δεν ξεχνά τί-
ποτε || ~ θόρυβος | κύµα | κρύο | σπατάλη | έλλειψη | εµπόδιο | εντύ-
πωση | προσπάθεια | ικανότητα ΣΥΝ. καταπληκτικός, εκπληκτικός 
ANT. ασήµαντος 3. (µτφ. για πρόσ.) πολύ επιδέξιος, αυτός που προκα-
λεί τον θαυµασµό για ικανότητα ή ιδιότητα του: ~ οµιλητής | ρήτο-
ρας | δουλευτής | αθλητής | χαρτοπαίκτης | δάσκαλος | αντίπαλος 
ΣΥΝ. δεινός, ικανότατος, απίστευτος, αξιοθαύµαστος, αφάνταστος· 
ΦΡ. το τροµερό παιδί (ενός χώρου) για πρόσωπο που ξεχωρίζει για 
τις ικανότητες και τη δράση του σε ρεύµα, κίνηµα ή τοµέα δραστη-
ριότητας: «η εικόνα του θυµίζει τα τροµερά παιδιά τής σύγχρονης 
ψηφιακής εποχής» (εφηµ.). — τροµερ-ά | -ως επίρρ. (σηµ. 2-3). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος, δεινός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρόµος + παραγ. επίθηµα -
ερός, πβ. κ. φοβ-ερός]. 

τροµοκράτης (ο) [1850] {τροµοκρατών}, τροµοκράτισσα (η) {δύ-σχρ. 
τροµοκρατισσών} 1. πρόσωπο που προσπαθεί να επιβληθεί ή να 
κερδίσει κάτι µε τον τρόµο, που τροµοκρατεί συστηµατικά 2. (συ-
χνότ.) µέλος παράνοµης οργάνωσης που ασκεί τροµοκρατία (βλ.λ.): η 
κυβέρνηση επικήρυξε τους ~. 
[ΕΤΥΜ. < τρόµος + -κράτης < κρατώ, πβ. κ. αριστο-κράτης, απόδ. τού 
γαλλ. terroriste]. 

τροµοκράτηση (η) → τροµοκρατώ 
τροµοκρατία (η) [1840] {χωρ. πληθ.} 1. σειρά ενεργειών για την επι-

βολή τού τρόµου µε την άσκηση σωµατικής ή/και ψυχολογικής βίας: 
οι εργαζόµενοι είναι αποφασισµένοι να αντισταθούν στην ~ των ερ-
γοδοτών || «η ~ δεν θα περάσει» (σύνθηµα απεργών) 2. (συνεκδ.) τρό-
πος διακυβέρνησης τού λαού από µικρή µειοψηφία, η οποία εφαρµό-
ζει σκληρά µέτρα βίας: κρατική ~ 3. ΙΣΤ. Τροµοκρατία (η) (γαλλ. La 
Terreur) ονοµασία δύο περιόδων τής Γαλλικής Επανάστασης (10 Αυ-
γούστου - 20 Σεπτεµβρίου 1792 κ. Σεπτέµβριος 1793 - 27 Ιουλίου 
1794), που χαρακτηρίστηκαν από µαζικές φυλακίσεις και εκτελέσεις 
και γενικά επεισόδια µεγάλης σκληρότητας 4. η συστηµατική χρήση 
βίας (δολοφονίες, βοµβιστικές ενέργειες, απειλές για καταστροφές, 
αεροπειρατείες) εκ µέρους οµάδων, οργανώσεων, µειονοτήτων, ακόµη 
και στρατών ή µυστικών υπηρεσιών, µε στόχο να τροµοκρατήσουν 
λαούς, κυβερνήσεις ή πολιτικούς αντιπάλους, προκειµένου να επιτύ-
χουν τους πολιτικούς τους στόχους: η διεθνής ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. terrorisme]. 

τροµοκρατικός, -ή, -ό [1844] αυτός που σχετίζεται µε την τροµο-
κρατία (σηµ. 3) ή τους τροµοκράτες: ~ ενέργεια | δράση | απόπειρα | 
επίθεση/ οµάδα | χτύπηµα- ΦΡ. τροµοκρατική οργάνωση οµάδα τρο-
µοκρατών που προσπαθεί να επιτύχει τους πολιτικούς σκοπούς της 
µε την τροµοκρατία (βλ.λ., σηµ. 3): εξαρθρώθηκε η ~ «Ερυθρές Τα-
ξιαρχίες» || η νέα βοµβιστική ενέργεια τής ~ «17 Νοέµβρη». 

τροµοκρατώ ρ. µετβ. [1880] {τροµοκρατείς... | τροµοκράτ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προκαλώ τρόµο (σε κάποιον), τον φέρνω σε 
κατάσταση πανικού: µην του λες τέτοια πράγµατα και τον τροµο-
κρατείς || οι φήµες για επικείµενο σεισµό τροµοκράτησαν τον πληθυ-
σµό, που εγκατέλειψε άρον-άρον τα σπίτια του ΣΥΝ. τροµάζω, πανι-
κοβάλλω · 2. διενεργώ πράξεις τροµοκρατίας (βλ.λ.), κυβερνώ ή επι-
βάλλοµαι µε τον τρόµο, µε την άσκηση σωµατικής ή/και ψυχολογι-
κής βίας: οι ληστές τροµοκρατούσαν τότε ολόκληρη την περιοχή || 
τροµοκρατεί τους κατωτέρους του και τους αναγκάζει να υπακούουν 
τυφλά || συµµορίες κακοποιών τροµοκρατούν τις συνοικίες 3. (µεσο-
παθ. τροµοκρατούµαι) κατέχοµαι ή καταλαµβάνοµαι από τρόµο, µε 
πιάνει πανικός: τροµοκρατήθηκα όταν τον είδα σε τέτοια κατάσταση- 
(η µτχ. τροµοκρατηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει κυριευθεί από 
τρόµο: ο κόσµος έφυγε τροµοκρατηµένος από τον τόπο τής βοµβιστι-
κής επίθεσης || ~ άνθρωπος | παιδί | ζώο ΣΥΝ. πανικοβάλλοµαι. — 
τροµοκράτηση (η). 

τροµολαννεία (η) {χωρ. πληθ.} η ευχαρίστηση, η ηδονή που αισθά-
νεται κανείς, όταν παρακολουθεί σκηνές τρόµου ή σε περιπτώσεις 
στις οποίες επικρατεί ο τρόµος. — τροµολάννος (ο), τροµολαγνικός, -
ή, -ό. 

τροµονόµος (ο) (ειρων.) ο νόµος που σχετίζεται µε την καταπολέ-
µηση τής τροµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < τρόµος + νόµος, κακόσηµος δηµοσιογραφικός νεολογισµός 
τής δεκαετίας τού '90 αντί τού όρου αντιτροµοκρατικός (νόµος)]. 

τρόµος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το ισχυρό και αιφνίδιο αίσθηµα φόβου και 
πανικού: ~ µε κατέλαβε, όταν συνειδητοποίησα πού βρισκόµουν || «~ 
πάνω από την πόλη» (τίτλος ταινίας) || συµµορίες κακοποιών σπέρ-
νουν τον ~ στην ύπαιθρο || κλίµα τρόµου επικρατεί στην πολιορκηµένη 
πόλη 2. (συνεκδ.) πρόσωπο ή πράγµα που εµπνέει φόβο, που φοβίζει ή 
τροµοκρατεί: ο διαβόητος λήσταρχος υπήρξε για χρόνια ο ~ των 
ταξιδιωτών || τα µαθηµατικά είναι ο ~ πολλών µαθητών ΣΥΝ. φό-
βητρο· ΦΡ. (α) (εµφατ.) ο φόβος και τρόµος οποιοσδήποτε ή οτιδή-
ποτε προκαλεί µεγάλο φόβο: φόβος και τρόµος µ ' έπιασε όταν τον εί-
δα || ήταν ο φόβος και ο τρόµος των αντίπαλων ποδοσφαιριστών || 
σύντοµα έγινε ο φόβος και ο τρόµος των αγάδων τού κάµπου (β) 
ισορροπία τού τρόµου βλ. λ. ισορροπία · 3. ΙΑΤΡ. η τρεµούλα, µικρές, 
διαδοχικές παλµικές κινήσεις µέλους ή ολόκληρου τού σώµατος, που 
εκτελούνται ακούσια και αποτελούν φυσιολογικό φαινόµενο (λ.χ. 
υπό την επίδραση ψύχους, εκνευρισµού ή άλλων ερεθισµάτων) ή σύ-
µπτωµα ασθένειας: - ηρεµίας | ενεργείας || στατικός ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «το να τρέµει κανείς από φόβο», < τρέµω]. 

τρόµπα (η) {δύσχρ. τροµπών} ελλην. αντλία- (καθηµ.) 1. η αντλία νε-
ρού ή αέρα: βγάζω νερό από το πηγάδι µε την ~ || φουσκώνω τα λά- 

στιχα τού ποδηλάτου µε την - ΣΥΝ. υδραντλία | αεραντλία 2. (ειδι-
κότ.) ειδική συσκευή για τον ψεκασµό των φυτών ΣΥΝ. ψεκαστήρας. 
[ΕΤΥΜ. < νταλ. tromba «αντλία, σάλπιγγα» < προβηγκ. trompa, γερµ. 
αρχής, πβ. αρχ. γερµ. trumpa, ίσως ονοµατοποιηµένη λ.]. 

τρόµπα µαρίνα (η) ελλην. τηλεβόας- (λαϊκ.) 1. συσκευή για την ενί-
σχυση τής ανθρώπινης φωνής, ώστε να ακούγεται σε µεγάλη από-
σταση 2. (παλαιότ.) µεγάλο κοχύλι, µε το οποίο τα ιστιοφόρα πλοία 
µετέδιδαν ηχητικά σήµατα κατά τη διάρκεια οµίχλης ΣΥΝ. µπουρού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tromba marina]. 

τροµπαρω ρ. αµετβ. {τροµπ-άρισα κ. -αρα} (λαϊκ.) 1. χρησιµοποιώ την 
τρόµπα (βλ.λ.), για να αντλήσω νερό ή για να δώσω αέρα · 2. (αργκό) 
αυνανίζοµαι. — τροµπάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. trombare < 
tromba (βλ. κ. τρόµπα)]. 

τρόµπας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπική µορφή 
επικοινωνίας) (µειωτ.-υβριστ.) 1. πρόσωπο που αυνανίζεται ΣΥΝ. (!) 
µαλάκας 2. (µτφ.) ανόητος, ηλίθιος. 

τροµπέτα (η) {τροµπετών} ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο µε βαλβί-
δες· αποτελεί το υψηλότερο εν χρήσει χάλκινο όργανο τής συµφωνι-
κής ορχήστρας, ενώ ευρεία χρήση έχει γνωρίσει και σε άλλα µουσικά 
ήδη ιδ. στην τζαζ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. trombetta, υποκ. τού tromba (βλ. κ. 
τρόµπα)]. 

τροµπετίστας (ο) {τροµπετιστών}, τροµπετίστρια (η) {τροµπετι-
στριών} µουσικός που παίζει τροµπέτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
trombettista]. 

τροµπόνι (το) {τροµπον-ιού | -ιών) 1. ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο 
µε επιστόµιο, το οποίο αποτελείται από κυλινδρικό σωλήνα που κα-
ταλήγει σε ευρύ άνοιγµα και το ένα του τµήµα µπορεί ο εκτελεστής 
να το επιµηκύνει ή να το βραχύνει 2. (συνεκδ.) αυτός που παίζει το 
παραπάνω µουσικό όργανο, ο τροµπονίστας: αρρώστησε το ~ τής 
µπάντας 3. ο ηχηρός, σαν τροµπόνι: αυτός έχει φωνή ~. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. trombone < tromba (βλ. κ. τρόµπα)]. 

τροµπονίστας (ο) {τροµπονιστών}, τροµπονίστρια (η) {τροµπονι-
στριών} µουσικός που παίζει τροµπόνι. Επίσης τροµτιονιστής 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. trombonista]. 

τροµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {τροµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 1. 
αυτός που εµφανίζει τρεµούλα ή συνοδεύεται από τρεµούλα: ~ κίνη-
ση ΣΥΝ. τρεµουλιαστός, τρεµάµενος ΑΝΤ. ατρεµής, σταθερός 2. ΙΑΤΡ. 
(α) τροµώδες παραλήρηµα βλ. λ. παραλήρηµα (β) τροµώδης παρά-
λυση η νόσος τού Πάρκινσον, το γνωστότερο σύµπτωµα τής οποίας 
είναι το τρέµουλο των χεριών. 

τρόπαιο (το) {τροπαί-ου | -ων} 1. (στην αρχαιότητα) πρόχειρο ανα-
µνηστικό µνηµείο από σωρούς λαφύρων που στηνόταν από τους νι-
κητές στο πεδίο τής µάχης, στο σηµείο ακριβώς όπου νικήθηκαν οι 
εχθροί 2. (κατ' επέκτ.) (α) σηµείο ή σύµβολο νίκης: οι Έλληνες έστη-
σαν ~ στα βουνά τής Αλβανίας (β) κάθε αντικείµενο που έχει κερδί-
σει ή αποκοµίσει κανείς από δραστηριότητα την οποία θεωρεί σπου-
δαία, σηµαντική: στους τοίχους τού σπιτιού του κρέµονταν διάφορα 
κυνηγετικά τρόπαια 3. (ειδικότ.) ΑΘΛ. το κύπελλο που κατακτά ο 
πρώτος νικητής µιας διοργάνωσης: ελπίδες ότι φέτος το - θα έρθει 
στη χώρα µας || νίκησε στον τελικό και πήρε το βαρύτιµο ~ 4. (συ-
νεκδ.) η µεγάλη και θριαµβευτική νίκη: στους Ολυµπιακούς Αγώνες η 
οµάδα µας κέρδισε τα µεγαλύτερα ~· ΦΡ. ουκ εά µε καθειίδειν (το 
[τού] Μιλτιάδου τρόπαιον) (ουκ έα µε καθεύδειν το [τού] Μιλτιάδου 
τρόπαιον, Πλουτάρχου Θεµιστοκλής 3, 4, φράση τού Θεµιστοκλή µε-
τά τη νίκη των Αθηναίων στον Μαραθώνα) δεν µε αφήνει να κοιµη-
θώ η νίκη τού Μιλτιάδη, γενικότ. δεν µε αφήνει να ησυχάσω (κά-
ποιος/κάτι). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τρόπαιον/ τρόπαιον< τροπή, µε τη σηµ. «κατανίκηση 
και καταδίωξη τού εχθρού», πβ. κ. κατα-τροπώνω]. 

τροπαιούχος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει τρόπαια ή για τον οποίο 
έχουν στηθεί τρόπαια, ο νικητής: στρατηγός ~ || ΑΘΛ. Ο περσινός ~ στη 
διοργάνωση ΣΥΝ. τροπαιοφόρος, θριαµβευτής, νικηφόρος ANT. νικη-
µένος, ηττηµένος. [ΕΤΥΜ < αρχ. τροπαιούχος < τρόπαιον + -οϋχος < 
έχω]. 

τροπαιοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που φέρει, κατακτά τρόπαια, 
ο νικητής: ο άγιος Γεώργιος ο ~ ΣΥΝ. τροπαιούχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
τρόπαιον + -φόρος < φέρω]. 

τροπάριο (το) {τροπαρί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. µικρός έµµετρος ύµνος 
(πβ. τη στροφή στα ποιήµατα), που ψάλλεται κατά τη διάρκεια των 
ορθοδόξων ακολουθιών: αναστάσιµο | νεκρώσιµο | µαρτυρικό ~ || το 
~ τής Κασσιανής || ιδιόµελα | αυτόµελα | προσόµοια ~ || κατανυκτικό | 
δοξαστικό ~ 2. (µτφ.-κυρ. στον τ. τροπάρι) καθετί που επαναλαµβά-
νεται στερεότυπα και προκαλεί ανία: πάντα το ίδιο ~ µας ψέλνει 
(δηλ. µας επαναλαµβάνει διαρκώς τα ίδια) || συνέχισε το ~ του επί 
ώρες || σταµάτα αυτό το ~ σε παρακαλώ, βαρέθηκα πια! || επαναλαµ-
βάνω | ξαναρχίζω το ~ για την παρακµή τής κοινωνίας ΣΥΝ. µοτίβο, 
χαβάς, βιολί· ΦΡ. (µτφ.) αλλάζω τροπάρι αλλάζω θέµα, τρόπο οµιλίας 
ή συµπεριφοράς. Επίσης τροπάρι 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τροπάριον< τρόπος (µε τη σηµ. «µελωδία, αρµονία») 
+ παραγ. επίθηµα -άριον (πβ. κ. βιβλι-άριον)]. 

τροπή (η) 1. το να τρέπει κανείς (κάτι) ή να τρέπεται ο ίδιος προς ορι-
σµένο σηµείο, η αλλαγή κατευθύνσεως: τα πράγµατα πήραν ~ προς 
το καλύτερο | χειρότερο || η ~ τού εχθρού σε φυγή ΣΥΝ. γύρισµα 2. (ει-
δικότ.) η µερική ή ριζική µεταβολή τής κατάστασης, τής ουσίας κ.λπ. 
σε άλλη, η αλλαγή τής σύστασης ή η µεταβολή σε ισοδύναµη ποσό-
τητα: ΜΑθ. η ~ του κλάσµατος σε δεκαδικό || ΓΛΩΣΣ. η ~ τού βραχέος 
φωνήεντος σε µακρό · 3. ΑΣΤΡΟΝ. το ηλιοστάσιο (βλ.λ.)· ΦΡ. γραµµή 
των τροπών διάµετρος τής εκλειπτικής, που είναι κάθετη στην ευ-
θεία των σηµείων τής ισηµερίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< τρέπω (βλ.λ.). Ως τεχν. όρ. η λ. δήλωνε αρχικώς το θερι- 
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νό και χειµερινό ηλιοστάσιο (λ.χ. τροπαί θεριναί), πολύ γρήγορα 
όµως τη συναντούµε στη σηµ. «αλλαγή, µεταβολή», καθώς και «εξαναγκασµός 
τού εχθρού σε φυγή»]. τρόπιδα (η) {τροπίδων} (επίσ.) η καρίνα (βλ.λ.) τού 
πλοίου. Επίσης (αρχαιοπρ.) τρόπις {τρόπιδος}. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. τρόπις, -ιδος < θ. τροπ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. τρέπω) + 
επίθηµα -ις, -ιδος]. τροπικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που φανερώνει 
τρόπο, πώς γίνεται ή εκδηλώνεται (κάτι): ~ επίρρηµα | µετοχή (λ.χ. στην πρότα-
ση γράφεις ωραία, το επίρρ. ωραία είναι τροπικό, γιατί δηλώνει το πώς γράφεις) 
(β) τροπικό ρήµα χαρακτηρισµός κυρίως των ρηµάτων πρέπει και µπορεί, µε τα 
οποία δηλώνεται η στάση τού οµιλητή απέναντι στα λεγόµενα του, µέσα στον 
γενικότερο µηχανισµό τής τροπι-κότητας (βλ.λ.) που διαθέτει η γλώσσα- τα 
συγκεκριµένα ρήµατα επιτρέπουν διττή σηµασιολογική ερµηνεία, η οποία 
διασαφείται κανονικώς από τα συµφραζόµενα: µπορεί να έρθει το βράδυ {- 
επιτρέπεται να έρθει το βράδυ, δεοντική ερµηνεία) || ίσως έρθει το βράδυ (επι-
στηµική ερµηνεία) 2. ΦΙΛΟΣ, τροπική λογική βλ. λ. λογική · 3. ΓΕΩΓΡ. 
τροπικός (ο) (ή σπανιότ. τροπικός κύκλος) καθένας από τους δύο νοητούς 
κύκλους τής γήινης σφαίρας, που βρίσκονται εκατέρωθεν τού Ισηµερινού και 
σε απόσταση 23° 27' από αυτόν: βόρειος ~ ή ~ τού Καρκίνου (αυτός που 
βρίσκεται βορείως τού Ισηµερινού) || νότιος ~ ή ~ τού Αιγόκερω (αυτός που 
βρίσκεται νοτίως τού Ισηµερινού) 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που αναφέρεται στη 
διακεκαυµένη ζώνη τής Γης, δηλ. στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον 
Ισηµερινό, µεταξύ των δύο τροπικών (βλ. παραπάνω): - χώρα | ζέστη | 
καλλιέργεια | ζώνη (η περιοχή στην επιφάνεια τής Γης µεταξύ των δύο 
τροπικών, που χαρακτηρίζεται κυρ. από µεταβολές στις βροχοπτώσεις) | δάσος 
(αυτό που απαντά στις θερµές και υγρές περιοχές γύρω από τον Ισηµερινό και 
αποτελείται κυρ. από ψηλά πλατύφυλλα αειθαλή δέντρα και πυκνή βλάστηση) | 
πανίδα | κλίµα (χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές θερµοκρασίες και αυξηµένη 
υγρασία ή ξηρότητα) | καταιγίδα (ισχυρότερη από τις συνηθισµένες καταιγίδες 
και ασθενέστερη από τον τυφώνα) | νόσος | πυρετός · 5. (γεν.) ΑΣΤΡΟΝ. αυτός 
που σχετίζεται µε τις τροπές τού Ηλίου, δηλ. τα ηλιοστάσια (βλ.λ.) 6. ΜΟΥΣ. 
τροπική µουσική η µουσική η οποία δηµιουργείται στο πλαίσιο ενός συστή-
µατος µουσικών τρόπων (βλ. λ. τρόπος). 

[ΕΤΥΜ. Οι φρ. τροπικό ρήµα, τροπική λογική αποτελούν µετάφρ. δάνεια από 
τα αγγλ. modal verb, modal logic]. 

τροπικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. η αντίληψη µουσικής σύνθεσης κατά 
τα συστήµατα των τρόπων (βλ.λ.), σε αντιδιαστολή προς τη γραφή κατά το 
σύστηµα τής τονικότητας (βλ.λ.) · 2. ΓΛΩΣΣ. η στάση τού οµιλητή απέναντι σε 
αυτά που λέει («µήνυµα»), ο προσωπικός σχολιασµός και ο τρόπος 
παρουσίασης των λεγοµένων, ώστε να απηχεί την κυµαινόµενη βεβαιότητα 
τού οµιλητή (επιστηµική τροπικότητα) ή τις διαθέσεις του, λ.χ. ανάγκη, 
επιθυµία, ευχή, προσταγή κ.ά. (δεοντική τροπικότητα), π.χ. αφού δεν µας 
τηλεφώνησε, θα έρχεται εδώ {θα έρχεται = πιθανόν έρχεται) || να πάω εγώ, αν 
δεν µπορεί κανένας άλλος (να πάω = ας πάω, δέχοµαι να πάω) || αχ, και να 
κέρδιζες το λαχείο- θα φεύγαµε αµέσως για τη Χαβάη! {αχ, και να κέρδιζες = 
µακάρι να κέρδιζες)· η τροπικότητα στην Ελληνική εκφράζεται µε τους 
δείκτες να, θα, ας, µε τροπικά ρήµατα (µπορεί, πρέπει) και τροπικές εκφράσεις 
{είναι ανάγκη, είναι πιθανόν, ίσως, µακάρι, λες κ.λπ.) ή και, 
γραµµατικοποιηµένα, µε τις ρηµατικές εγκλίσεις (προστακτική, υποτακτική, 
οριστική) βλ. κ. λ. έγκλιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. modality]. 

τρόπις (η) → τρόπιδα 
τροπισµός (ο) 1. ΒΙΟΛ. το βιολογικό φαινόµενο, κατά το οποίο ριζωµένοι 

(εδραίοι) φυτικοί οργανισµοί ή όργανα τους αλλάζουν προσανατολισµό ή 
ρυθµό αυξήσεως υπό την επίδραση διαφόρων ερεθισµάτων, είτε φυσικών, 
όπως το φως, η βαρύτητα, η επαφή, είτε χηµικών, όπως η παρουσία 
ορισµένων χηµικών στοιχείων κ.ά.- ο όρος χρησιµοποιείται και για κινητούς 
µικροοργανισµούς, καθώς και για κατώτερα ζώα εδραία ή ελεύθερα, που 
προσανατολίζονται αντιδρώντας σε εξωτερικά φυσικά ή χηµικά ερεθίσµατα: 
θετικός ~ (ανάπτυξη προς το ερέθισµα) || αρνητικός ~ (ανάπτυξη µακριά από 
το ερέθισµα) (πβ. φωτοτροπισµός, γεωτροπισµός, χηµειοτροπισµός, 
υδροτροπισµός, θερµοτροπισµός) ΣΥΝ. τακτισµός · 2. ΝΑΥΤ. (επίσ.) (α) η 
τοποθέτηση τού σκάφους σε κατάλληλη θέση για εργασίες συντηρήσεως ή 
επισκευής τής τρόπιδας (βλ.λ.) (β) (συνεκδ.) οι εργασίες που γίνονται στην 
τρόπιδα τού πλοίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tropisme]. 

τροπιστήριο (το) [1858] {τροπιστηρί-ου | -ων} (λόγ.) ο χώρος όπου γίνεται ο 
τροπισµός (σηµ. 2) πλοίου ΣΥΝ. (λαϊκ.) καρνάγιο. 

τροπολογία (η) {τροπολογιών} 1. (κυριολ.) τροποποίηση θέµατος όσον αφορά 
στη λεκτική διατύπωση ή στις λεπτοµέρειες 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. σύντοµο 
κείµενο που εισάγεται σε σχέδιο νόµου, αποφάσεως, ψηφίσµατος, συνθήκης 
κ.λπ. και επιφέρει µικρές τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις σε προηγούµενες 
διατάξεις τους: η Βουλή ψήφισε χθες δύο νέες ~ στο φορολογικό νοµοσχέδιο. 
— τροπολογίας, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µεταφορική ή αλληγορική έκφραση», < τρόπος 
+ -λογία {< λέγω), o νοµ. όρ. είναι απόδ. τού αγγλ. amendment]. 

τροπολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {τροπολογείς... | τροπολόγ-ησα} (σπάν.) 1. 
τροποποιώ τη λεκτική διατύπωση θέµατος, επιφέρω επουσιώδεις µεταβολές 
σε αυτό 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. εισάγω τροπολογία (βλ.λ.) σε σχέδιο νόµου, 
συνθήκης, συµφωνίας κ.λπ., που πρόκειται να έλθει προς ψήφιση. 

τροποπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | χωρ. πληθ.} µικρού πάχους ζώνη 

στην ατµόσφαιρα τής Γης µεταξύ τής τροπόσφαιρας (βλ.λ.) και τής 
στρατόσφαιρας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tropopause]. 

τροποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µερική µεταβολή, µικρή ή 
µεγάλη αλλαγή (σε κάτι): ~ κανονισµού | νόµου | συµβάσεως | συµφωνίας | 
διάταξης ΣΥΝ. αλλαγή, µεταβολή. — τροποποιητικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλλαγή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. modification]. 

τροποποιώ ρ. µετβ. {τροποποιείς... | τροποποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιφέρω ελαφρές µεταβολές, κάνω µικρές αλλαγές (σε κάτι}: νοµίζω ότι είναι 
καιρός να τροποποιήσεις τις απόψεις σου ως προς το συγκεκριµένο πρόσωπο || 
ο υπουργός αρνείται να τροποποιήσει το νοµοσχέδιο, όπως ζητεί η 
αντιπολίτευση ΣΥΝ. αλλάζω, µεταβάλλω, µεταρρυθµίζω, τροπολογώ 2. 
(ειδικότ. η µτχ. τροποποιηµένος, -η, -ο) ΒΙΟΛ. αυτός που έχει υποστεί κάποιας 
µορφής µεταβολή στη σύνθεση του ή στον τρόπο παραγωγής του: γενετικά - 
σπόροι | ντοµάτες | τρόφιµα (βλ. λ. µεταλλαγµένος). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. modify]. 

τρόπος (ο) 1. σύστηµα ή µέσο µε το οποίο επιτελείται (κάτι), µέθοδος (σκέψεως, 
πράξεως, ενεργείας κ.λπ.): δεν µου αρέσει ο ~ που φέρεται | που κάθεται | που 
σκέφτεται || θα βρούµε ~ (θα επινοήσουµε) να πληρώσουµε τα χρέη || δυστυχώς, 
δεν υπάρχει ~ να µάθουµε || όλοι οι ~ δοκιµάστηκαν και απέτυχαν || έχεις το 
ελεύθερο να ενεργήσεις µε αυτό | κατ' αυτό τον ~ || µε τον ίδιο | µε άλλον ~ || µε 
τον δικό σου ~ || µε όποιον ~ σού αρέσει || θα συναινέσει µε τον έναν ή τον 
άλλον ~ || µε το έργο του εγκαινιάζει έναν νέο ~ ανάγνωσης | ερµηνείας τής 
ποίησης || - εργασίας | διδασκαλίας || ο ανδρικός και ο γυναικείος ~ αντίληψης 
των γεγονότων ΦΡ. (α) τρόπος ζωής το πώς ζει κάποιος, οι συγκεκριµένες 
µορφές ικανοποίησης των υλικών και πνευµατικών αναγκών ενός προσώπου ή 
οµάδας κοινωνικής, οι προτιµήσεις, η συνήθης συµπεριφορά, τα ήθη, τα έθιµα, 
η νοοτροπία κ.λπ.: µε τα τηλεοπτικά σίριαλ εξαπλώνεται όλο και περισσότερο ο 
αµερικανικός ~ || το άγχος και το στρες αποτελούν, δυστυχώς, στοιχεία τού 
σύγχρονου ~ (β) µε κάθε τρόπο κ. (λόγ.) παντί τρόπω (παντί τρόπω, Αισχ. 
Επτά επί Θήβ 301), | διό παντός τρόπου µε κάθε µέσο, µε κάθε προσπάθεια: 
πρέπει ~ να µάθουµε τι έγινε ΣΥΝ. οπωσδήποτε, εξάπαντος (γ) µε κανέναν 
τρόπο σε καµία περίπτωση, ποτέ: ~ δεν πρέπει να ανακαλύψουν τα σχέδια µας! 
ΣΥΝ. επ' ουδενί (δ) κατά κάποιον τρόπο | (λόγ.) τρόπον τινά {τρόπον τινά, 
Ευριπ. 'Ιππόλυτος 1300) για να το πούµε έτσι· κάπως, περίπου: ήταν, ~, ο 
προστάτης µας όλα εκείνα τα χρόνια (ε) (λόγ.) τρόπος τού λέγειν για να 
δείξουµε ότι δεν εννοούµε ακριβώς αυτό που λέµε, δεν κυριολεκτούµε: ~ θα 
πάω, δεν το έκανα κιόλας! {στ) µε τρόπο (i) έτσι που να µη θίγει, να µην 
προσβάλλει, µε τακτ ή µε επιτηδειότητα, όχι απότοµα ή αδέξια: πες του το ~, 
µην πάθει τίποτα || να την πλησιάσεις ~ και να προσπαθήσεις να την πάρεις µε 
το µέρος σου ΣΥΝ. επιδέξια, επιτήδεια (ii) κρυφά, χωρίς να γίνει κάτι 
αντιληπτό: πάρ' το ~ και φύγε 2. σε δοµές τού τύπου µε ωραίο τρόπο, µε 
άσχηµο τρόπο, µε παράξενο τρόπο αντί των αντίστοιχων επιρρηµάτων: σου 
µιλώ µε ωραίο ~ (ωραία) || µε κοιτάζει µε παράξενο - (παράξενα) 3. (µτφ.) 
στάση και συµπεριφορά, το πώς φέρεται κανείς: από το σπίτι του έχει µάθει 
καλούς ~ (ευγενική συµπεριφορά) || αυτό το παιδί δεν έχει τρόπους (δηλ. δεν 
έχει καλή ανατροφή) || ο — τού γείτονα µας ήταν άψογος || έχει έναν ~ που σε 
κατακτά ΣΥΝ. διαγωγή, φέρσιµο· ΦΡ. µε τον τρόπο του µε τη συµπεριφορά 
του: ~ είναι σαν να µου λέει ότι δεν θέλει να µε ξαναδεί 4. η ικανότητα σε κάτι, 
η επιτηδειότητα σε χειρισµούς: έχει τον ~ να παρουσιάζει το άσπρο µαύρο || έχει 
έναν θαυµαστό ~ να ελίσσεται και να αποφεύγει τις κακοτοπιές ΣΥΝ. 
επιδεξιότητα, ικανότητα · 5. (σπάν.) οι πηγές εσόδων κάποιου και συνεκδ. τα 
ίδια τα αγαθά του, τα υπάρχοντα του: έχει τον τρόπο του (δηλ. είναι εύπορος) || 
έχουν τον ~ τους και τα βολεύουν ΣΥΝ. περιουσία, βίος, µέσα · 6. ΜΟΥΣ. (γαλλ. 
mode) οµάδα µελών ή µουσικών κοµµατιών, τα οποία χρησιµοποιούν 
ορισµένα κοινά µουσικά στοιχεία: θεµέλιους και δεσπόζοντες φθόγγους, 
καταλήξεις, στερεότυπες φράσεις κ.λπ.· τα κοινά αυτά στοιχεία ορίζουν τον 
«τρόπο» που κινούνται τα µέλη· το ευρωπαϊκό τονικό σύστηµα (µείζονος-
ελάσσονος) προέκυψε ως απλοποίηση παλαιοτέρου τροπικού · 7. ΓΛΩΣΣ. το 
ποιόν ενεργείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποιόν, περιουσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέπω 
(βλ.λ.)]. 

τροπόσφαιρα (η) {χωρ. πληθ.} η κατώτερη ζώνη τής ατµόσφαιρας τής Γης, η 
οποία φθάνει σε ύψος τα 12 χλµ. και µέσα στην οποία δηµιουργούνται τα 
καιρικά φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. troposphere]. 

τροτέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που εκδίδεται, πόρνη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
trotteuse (πβ. κ. trottoir «πεζοδρόµιο») < p. trotter «καλπάζω, τριποδίζω», 
γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. trottön]. 

τροτσκισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. µαρξιστικό ιδεολογικό δόγµα που βασίζεται 
στη θεωρία περί διαρκούς επαναστάσεως τού Λέοντος Τρό-τσκι (1879-1940), 
ηγετικής φυσιογνωµίας τής Οκτωβριανής Επανάστασης και θεωρητικού τού 
κόµµατος των Μπολσεβίκων στη Ρωσία 2. (κατ' επέκτ.) η αντίστοιχη πολιτική 
κίνηση που αναπτύχθηκε σε διάφορες χώρες τού κόσµου. — τροτσκιστής (ο), 
τροτσκίστρια (η), τροτσκιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. trotskisme, από το όνοµα τού Ρώσου κο-
µουνιστή ηγέτη Leon Trotsky (πραγµατικό όν. Lev Davidovic Bronstein)]. 

τρουα-κάρ επίθ. {άκλ.} 1. (φωτογραφία) που εµφανίζει το φωτογρα-φιζόµενο 
αντικείµενο (κυρ. το πρόσωπο ανθρώπου) σε κλίση, ώστε να είναι ορατά τα 
τρία τέταρτα τής συνολικής του επιφάνειας· κατ' αντιδιαστολή προς τα 
«ανφάς» και «προφίλ» 2. (για ρούχα, εξαρτή- 
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µατα ένδυσης κ.λπ.) αυτός που δεν καλύπτει το σύνολο τής επιφάνειας 
σώµατος: κάλτσες | µαντό | σουτιέν | µανίκι ~ · 3. (βιολί) µικρότερο από τις 
κανονικές διαστάσεις, κυρ. για τη διδασκαλία µικρών παιδιών. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. trois-quarts «τρία τέταρτα»]. 

τρούλος (ο) ΑΡΧΙΤ. ο ηµισφαιρικός θόλος που στεγάζει κατοικήσιµο χώρο και ιδ. 
το κεντρικό τµήµα τού χριστιανικού ναού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τροϋλ(λ)ος < λατ. 
trulla «είδος δοχείου, τηγάνι» (µε αλλαγή γένους πιθ. κατά το θόλος), τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο ετρουσκ. προελ.]. 

τρουλωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (για κτήριο) οικοδοµηµένο µε τρούλο, αυτό που 
έχει θολωτή στέγη: ~ ναός | οικοδόµηµα ΣΥΝ. (λόγ.) θολο-σκεπής 2. (µτφ.) 
αυτός που µοιάζει µε τρούλο, που έχει το σχήµα και τη µορφή τρούλου. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τρουλ(λ)ωτός < τρουλ(λ(ώ (-όω) < µτγν. τροϋλ(λ)ος (βλ.λ.)]. 

τρούφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σοκολάτα σε πολύ µικρά κοµµάτια, µε τα 
οποία επικαλύπτουµε (γαρνίρουµε) γλυκύσµατα 2. (συνεκδ.) γλύ-κυσµα 
στρογγυλού ή κωνικού σχήµατος καλυµµένο µε κοµµατάκια σοκολάτας (σηµ. 
1) · 3. εδώδιµος, υπόγειος µύκητας (µανιτάρι) λευκού ή µαύρου χρώµατος, ο 
οποίος χρησιµοποιείται ως καρύκευµα και είναι περιζήτητος σε πολλές χώρες 
τής Ευρώπης. — (υποκ.) τρουφάκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. truffe < δηµώδ. λατ. tufera (µε µετάθεση τού -r-), πληθ. ουδ. 
τού *tûfer < λατ. tuber, -eris «εξόγκωµα»]. 

τροφαντός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (αρχικά για καρπούς και λαχανικά) αυτός που 
εµφανίζεται πρόωρα, που ωριµάζει πριν από την κανονική εποχή ΣΥΝ. 
πρώιµος ΑΝΤ. όψιµος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει σώµα πλούσιο σε 
σάρκα, καλοθρεµµένος: ~ παιδί | κορίτσι || ~ αγελάδα ΣΥΝ. ευτραφής, αφράτος 
ΑΝΤ. ατροφικός, λιπόσαρκος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. turfanda «πρώιµος (καρπός)» 
< περσ. tarvanda]. 

τροφέας (ο) {τροφ-είς, -έων} 1. αυτός που τρέφει (κάποιον)- τροφός 2. (ειδικότ.) 
ο γονέας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τροφεύς < τροφός + παραγ. επίθηµα -εύς]. 

τροφεία (τα) {µόνο στον πληθ.} (λόγ.) η δαπάνη για την τροφή, τα έξοδα 
διατροφής: τα ~ τού κολεγίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τροφεία < τροφεύς < τροφός}. 

-τροφείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
δηλώνουν επαγγελµατικό χώρο, ο οποίος: 1. είναι κατάλληλος για τη 
φιλοξενία, περιποίηση κ.λπ. (κάποιου): ορφανο-τροφείο 2. προορίζεται για τη 
συστηµατική εκτροφή ζώου: ορνιθο-τροφείο, χοιρο-τροφείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν ίππο-
τροφεϊον, θηριο-τροφειον), που προέρχεται από τα συνθ. σε -τροφός (βλ.λ.)]. 

τροφή (η) 1. κάθε ουσία, η οποία προσλαµβάνεται από ζωντανό οργανισµό για 
τη θρέψη, τη συντήρηση και την αύξηση του- (ειδικότ.) το παρασκεύασµα που 
προκύπτει από την ανάµειξη τροφίµων, πρωτογενών θρεπτικών υλών και 
ευφραντικών: αναζήτηση | πηγή ! λήψη | επεξεργασία τροφής || λιπαρές | 
υγιεινές ~ || ~ πλούσια σε βιταµίνες || έµεινε χωρίς νερό και ~ για δέκα µέρες || ~ 
για γάτες | χοίρους | αγελάδες (ζωοτροφές) | ξηρά ~ ΣΥΝ. φαγητό· ΦΡ. 
(α)πνευµατική τροφή βλ. λ. πνευµατικός (β) στερεά τροφή βλ. λ. στερεός (γ) 
µασηµένη τροφή γνώσεις ήδη επεξεργασµένες από άλλους, που παρέχονται 
έτοιµες, χωρίς ο δέκτης να χρειαστεί να σκεφθεί ή να προβληµατιστεί: τα 
σχολικά βοηθήµατα δίνουν ~ στους µαθητές 2. (µτφ.) κάθε ύλη που 
χρησιµοποιείται για τη λειτουργία µηχανών ή τα αναγκαία στοιχεία για να 
λειτουργεί επαρκώς ένα πρόγραµµα: έφερε - για τις µηχανές (καύσιµα) || δίνω 
~ στο πρόγραµµα τού υπολογιστή (εισάγω δεδοµένα) 3. (µτφ.) οτιδήποτε δίνει 
την αφορµή (για κάτι) ή χρησιµοποιείται ως υλικό για να συντηρείται κάτι: η 
στάση του έδωσε ~ για σχόλια στον Τύπο || «η πλουσιότερη οικογένεια στον 
κόσµο τής τέχνης έγινε ~ για πρωτοσέλιδα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < τρέφω]. 

-τροφία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν τη συστηµατική εκτροφή ζώων, πτηνών κ.λπ.: ιππο-τροφία, πτηνο-
τροφία, χοιρο-τροφία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. Ίππο-χρο-φία, 
µτγν. συν-τροφία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -τροφός (βλ.λ.)].^ 

τροφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τροφή: ~ δηλητηρίαση 
(οξεία γαστρεντερίτιδα που προκαλείται από την κατανάλωση µολυσµένων 
τροφών) | ήθη | κανόνες- ΦΡ. τροφικά έθιµα κοινωνικές ή θρησκευτικές 
ρυθµίσεις που καθορίζουν ποιες τροφές επιτρέπεται να καταναλωθούν και 
ποιες όχι σε συγκεκριµένες συνθήκες ή γενικά, λ.χ. η απαγόρευση τής 
κατανάλωσης χοιρινού κρέατος στους Εβραίους και τους µουσουλµάνους 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε τη θρέψη ή συντελεί σε αυτήν: ~ 
διαταραχή | νεύρα (οι συµπαθητικές ίνες που ρυθµίζουν τη θρέψη, δηλ. τον 
µεταβολισµό και την ανάπτυξη ιστού ή οργάνου τού οργανισµού) 3. ΒΙΟΛ. (α) 
τροφική αλυσίδα | αλυσίδα διατροφής βλ. λ. αλυσίδα (β) τροφικό επίπεδο η 
θέση ενός είδους στην τροφική αλυσίδα (γ) τροφικός κύκλος η κυκλοφορία 
ενός χηµικού στοιχείου µεταξύ των ζωντανών οργανισµών και τού 
περιβάλλοντος. 

τρόφιµο (το) {τροφίµ-ου | -ων} (κυρ. στον πληθ.) 1. κάθε στερεό ή υγρό προϊόν 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παρασκευή τροφής: εµπόριο τροφίµων || ~ 
φυσικά (που έχουν παραχθεί χωρίς λιπάσµατα ή που δεν περιέχουν 
συντηρητικά) | νωπά | συντηρηµένα | κατεψυγµένα | συσκευασµένα | διαιτητικά 
|| ~ φυτικής προέλευσης (λ.χ. τα σιτηρά, τα όσπρια, τα οπωρικά, τα λαχανικά 
κ.ά.) | ζωικής προέλευ- 

σης (λ.χ. το κρέας, τα αλιεύµατα, τα αβγά, το γάλα κ.ά.) || βιοµηχανία | 
επεξεργασία | συντήρηση | αποθήκευση | έλεγχος τροφίµων ΣΥΝ. φαγώσιµο 2. 
(α) τεχνολογία τροφίµων ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις µεθόδους 
συντήρησης, συσκευασίας, διακίνησης και αξιοποίησης των τροφίµων (β) 
χηµεία τροφίµων βλ. λ. χηµεία. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. 
τρόφιµος (ήδη µτγν. πληθ. τρόφιµα, τα)]. 

τρόφιµος (ο/η) {τροφίµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. αυτός που διατρέφεται από 
άλλον, που ζει ως οικότροφος (βλ.λ.) σε ίδρυµα: είναι ~ τού σχολείου µας | τού 
παρθεναγωγείου | κολεγίου || - φρενοκοµείου (ο τρελός) | ασύλου ΣΥΝ. 
οικότροφος 2. (ειρων.) πρόσωπο που ζει ή συχνάζει σε συγκεκριµένο, και 
µάλιστα αρνητικά χαρακτηρισµένο, περιβάλλον: ~ των φυλακών | των 
χαµαιτυπείων | των τεκέδων ΣΥΝ. θαµώνας, τακτικός επισκέπτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τροφή + παραγ. επίθηµα -ιµος (πβ. κ. µόν-ιµος, πόσιµος)]. 

τροφοβλάστη (η) {τροφοβλαστών} η εξωτερική στιβάδα των κυττάρων στα 
έµβρυα τού ανθρώπου και άλλων θηλαστικών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. trophoblaste]. 

τροφοδοσία (η) [1833] (χωρ. πληθ.} 1. η παροχή των απαραίτητων τροφίµων, η 
χορήγηση τροφής, συνήθ. σε µεγάλη οµάδα ατόµων: η εταιρεία µας έχει 
αναλάβει την ~ τού στρατού || διακοπή τής ~ των πολιορκηµένων ΣΥΝ. 
τροφοδότηση, σίτιση 2. η παροχή ύλης ή ενέργειας για τη λειτουργία µηχανής, 
η τροφοδότηση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

τροφοδότης (ο) [µεσν.] {τροφοδοτών}, τροφοδότρια (η) {τροφο-δοτριών} 1. 
αυτός που χορηγεί τρόφιµα, που έχει ως επάγγελµα την τροφοδοσία: ~ τού 
στρατού | τού στόλου | τού πλοίου 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προµηθεύει 
οποιοδήποτε απαραίτητο υλικό ή προϊόν: η Μέση Ανατολή είναι ο κυριότερος 
~ τής Ευρώπης σε πετρέλαιο ΣΥΝ. προµηθευτής- ΦΡ. αυτόµατος τροφοδότης 
όργανο που ρυθµίζει και εξασφαλίζει τη σταθερότητα τής στάθµης τού νερού 
σε λέβητα 3. (µτφ.) αυτός που παρέχει κάτι σε άλλον: «ο συµβολισµός τής γης 
ως υποδοχέως των νεκρών σωµάτων, αλλά και ως µήτρας και τροφοδό-τριας 
κάθε µορφής ζωής» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

τροφοδότηση (η) [1874] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η τροφοδοσία 
(βλ.λ.) 2. η παροχή τής αναγκαίας ενέργειας ή ύλης για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση ενός συστήµατος (µηχανής, κυκλώµατος κ.λπ.(: η ~ µε ρεύµα µιας 
περιοχής || η ~ κινητήρα µε καύσιµη ύλη | ατµολέβητα µε νερό 3. (µτφ.) η 
ενίσχυση, εξασφάλιση προϋποθέσεων για να συνεχιστεί η λειτουργία µιας 
µονάδας ή συνόλου µονάδων: η ~ τής γερµανικής βιοµηχανίας µε αµερικανικά 
κεφάλαια 4. ΑΘΛ. η µεταβίβαση τής µπάλας από παίκτη σε συµπαίκτη του. 

τροφοδοτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που αναφέρεται στην τροφοδοσία ή στον 
τροφοδότη: ~ σύστηµα (το σύστηµα που εξασφαλίζει την τροφοδοσία 
ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής διάταξης µε ηλεκτρική ενέργεια) | µηχανισµός. 

τροφοδοτώ ρ. µετβ. [1856] {τροφοδοτείς... | τροφοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. χορηγώ τρόφιµα, παρέχω τα απαραίτητα φαγώσιµα για τη 
συντήρηση ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων: ~ τον στρατό | τον στόλο ΣΥΝ. 
σιτίζω 2. (κατ' επέκτ.) παρέχω τα αναγκαία υλικά ή την απαραίτητη ενέργεια 
για τη συντήρηση και λειτουργία συστήµατος, µηχανήµατος κ.λπ.: ~ πλοίο | 
αεροπλάνο µε καύσιµα || ~ µηχανή | κλίβανο || ~ συσκευή | κύκλωµα µε 
ηλεκτρική ενέργεια ΣΥΝ. δίνω, χορηγώ 3. (µτφ.) παρέχω (κάτι) συστηµατικά, 
δίνω ανελλιπώς: η νεαρή ηθοποιός τροφοδοτεί τις κοσµικές στήλες µε πλούσιο 
υλικό για κουτσοµπολιό || τα λόγια της τροφοδοτούσαν τη φαντασία µου || «τα 
άπειρα ποτάµια τού Πόντου και οι αδιάκοποι χείµαρροι τροφοδοτούν µονίµως 
τη Μαύρη Θάλασσα» (εφηµ.) 4. παρέχω στήριξη ή ενισχύω, συµβάλλω στη 
συντήρηση ενός φαινοµένου, µιας κατάστασης: η ένταση στις σχέσεις των δύο 
ανδρών τροφοδοτείται από τα δηµοσιεύµατα τού Τύπου || οι αγγλικές µυστικές 
υπηρεσίες τροφοδοτούσαν την αναταραχή στη Ν. Αφρική 5. ΑβΛ. µεταβιβάζω 
τη µπάλα σε συµπαίκτη για συνέχιση τής επιθετικής ενέργειας τής οµάδας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

τροφός (η) (λόγ.) 1. η γυναίκα που έχει αναλάβει τον θηλασµό ξένου βρέφους 
ΣΥΝ. παραµάννα 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε συµβάλλει µε τον τρόπο του στην 
ανατροφή των παιδιών: «η τηλεόραση έχει γίνει η βασική ~ των παιδιών» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέφω]. 

-τροφός | -τρόφος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, που 
δηλώνει: 1. αυτόν που τρέφει (σιτίζει, συντηρεί, ανατρέφει) κάτι: πτηνο-
τρόφος, ορνιθο-τρόφος, κτηνο-τρόφος, αγελαδο-τρόφος, ιχθυο-τρόφος κ.ά. 2. 
αυτόν που ζει ή τρέφεται µε ορισµένο τρόπο: οι-κό-τροφος, ετερό-τροφος, 
αυτό-τροφος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. (σηµ. 1), Μτγν. (σηµ. 2) και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το ρ. τρέφω]. 

τροφοσυλλέκτης (ο) {τροφοσυλλεκτών}, τροφοσυλλέκτρια (η) 
{τροφοσυλλεκτριών} ο άνθρωπος τής λίθινης εποχής, που ζούσε νοµαδικά και 
τρεφόταν κυρ. µε τη συλλογή καρπών και το κυνήγι. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. food-gatherer]. 

τροχαδάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) (υποκ.) το τρέξιµο για προθέρµανση ή ως 
γυµναστική άσκηση: πάµε ένα ~ γύρω από το γήπεδο. 

τροχάδην επίρρ. (λόγ.) 1. τρέχοντας: πήγε ~ µέχρι το σπίτι της ΣΥΝ. (καθηµ.) 
τρεχάλα 2. (ειδικότ.) παράγγελµα τής γυµναστικής για τρέξιµο µε µέτρια 
ταχύτητα: εµπρός, όλοι ~! 3. (µτφ.) πολύ γρήγορα, βιαστικά: κοίταξε το 
κείµενο ~ || πέρασε ~ τις λεπτοµέρειες ΣΥΝ. ταχέως, εν σπουδή ΑΝΤ. 
επισταµένως- ΦΡ. επί τροχάδην [αρχ.] (λόγ.) πολύ γρήγορα, βιαστικά: λέω ~ 
τι συνέβη. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τροχός | τρόχος + επιρρ. επίθηµα -άδην (πβ. κ. 
συστ- 
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άδην)]. 
τροχάζω ρ. αµετβ. {εύχρ. µόνο στον ενεστ.} (λόγ. για άλογα) πηγαίνω µε 

τροχασµό (βλ.λ.), δηλ. µε αργό τρέξιµο, βραδύτερο από τον καλπασµό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός | τρόχος (βλ.λ.)]. 

Τροχαία (η) 1. η υπηρεσία τής αστυνοµίας που ρυθµίζει και εποπτεύει την 
κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών στις πόλεις και τις εθνικές οδούς: υπηρετώ | 
πηγαίνω στην ~ || καλώ την ~ || έρχεται η ~ και παίρνει καταθέσεις || τον έγραψε 
η ~|| τα σήµατα τής ~ (πινακίδες που προειδοποιούν, καθοδηγούν ή απλώς 
πληροφορούν τους οδηγούς και τους πεζούς) 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο 
στεγάζεται η παραπάνω υπηρεσία: περνούσε µπροστά από την ~. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. τροχαίος (βλ.λ.)]. 

τροχαϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον τροχαίο πόδα (βλ. λ. τροχαίος, 
σηµ. 3) ή αυτός που αποτελείται από τροχαίους ως ρυθµικές µονάδες: ~ µέτρο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τροχαίος (ενν. πους)]. 

τροχαίος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τα τροχοφόρα οχήµατα ή την κίνηση 
τους: ~ ατύχηµα | δυστύχηµα | υλικό (το σύνολο τών σιδηροδροµικών και 
τροχιοδροµικών οχηµάτων µαζί µε τα ανταλλακτικά τους) | κίνηση (η 
κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων οχηµάτων) | παράβαση · 2. (σπάν.) 
τροχαίος (ο) ο τροχονόµος (βλ.λ.) · 3. τροχαίος (ο) (ενν. πους) (α) µετρικός 
πους τής αρχαίας (προσωδιακής) ποίησης, ο οποίος αποτελείται από µία 
µακρά συλλαβή, τη θέση, και µία βραχεία, την άρση (β) ρυθµική µονάδα τής 
νεότερης (ρυθµοτονι-κής) ποίησης, που αποτελείται από δύο συλλαβές, µία 
τονισµένη και µία άτονη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός | τρόχος (βλ.λ.)]. 

τροχαλία (η) {τροχαλιών} τροχός προσαρµοσµένος σε άξονα µε λεία ή 
αυλακωτή στεφάνη, γύρω από την οποία τυλίγεται συρµατόσχοινο, αλυσίδα, 
ιµάντας κ.ά., που χρησιµοποιείται για την ανύψωση φορτίου, τη µετάδοση τής 
κίνησης, την άσκηση ελκτικής δύναµης κ.λπ. ΣΥΝ. µακαράς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τροχαλία | τροχιλεία < τροχίλος < τροχός + παραγ. επίθηµα -
ιλος]. 

τροχαλο (το) το χαλίκι. [ΕΤΥΜ Ουδ. τού τρόχαλος (βλ.λ.) κατ' επίδραση τού 
οµόρριζου µτγν. τρόχµαλος «πέτρα που κυλάει, χαλίκι» < *τρόχ-µος < αρχ. 
τρέχω + παραγ. επίθηµα -µος]. 

τρόχαλος (ο) (λαϊκ.) 1. σωρός από πέτρες 2. τοίχος από ξερολιθιά. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
επίθ. τροχαλός «αυτός που τρέχει - στρογγυλός» < τροχ- (< τρέχω) + παραγ. 
επίθηµα -αλός (πβ. κ. οµ-αλός)]. 

τροχαντηρας (ο) ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο ογκώµατα που υπάρχουν στο 
µηριαίο οστό: µείζων και ελάσσων ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. τροχαντήρ, -ήρος (όρ. 
τού γιατρού Γαληνού) < *τροχαί-νω (θ. *τροχ-αν- < ρ. τρέχω, πβ. κ. τροχ-ός, 
τροχ-ιά) + παραγ. επίθηµα -τήρ]. 

τροχασµός (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο ταχύς βηµατισµός αλόγου, πιο γρήγορος 
από το βάδισµα, αλλά πιο αργός από τον καλπασµό. Επίσης τρόχασµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τροχάζω < τροχός]. 

τροχείο (το) [µτγν] (λόγ.) 1. το εργαστήριο στο οποίο τροχίζονται κοπτικά 
εργαλεία και συσκευές ΣΥΝ. τροχιστήριο 2. η µηχανή µε την οποία εκτελείται 
η παραπάνω εργασία. 

τροχηλασία (η) [αρχ.] {τροχηλασιών} η κίνηση µε τροχούς. 
τροχήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κινείται µε τροχούς, που χρησιµοποιεί 

τροχούς για την κίνηση του: ~ όχηµα ΣΥΝ. τροχοφόρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
τροχός + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω, 
πβ. κ. σφυρ-ήλατος]. 

τροχιά (η) 1. ΑΣΤΡΟΝ. η διαδροµή την οποία εκτελεί ουράνιο σώµα λόγω τής 
βαρύτητας: η ~ τής Σελήνης γύρω από τη Γη | τής Γης γύρω από τον Ήλιο 2. 
ΦΥΣ. το σύνολο των διαδοχικών θέσεων που καταλαµβάνει ένα κινητό σώµα 
ή η γραµµή που διαγράφει κατά τη διάρκεια τής κίνησης του: η ~ των 
ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα || ευθύγραµµη | ελλειπτική | κυκλική ~ ΣΥΝ. 
πορεία 3. ΦΥΣ. η καµπύλη που διαγράφει ένα αντικείµενο, το οποίο 
εκτοξεύεται στον αέρα: η ~ ενός βλήµατος | µιας οβίδας || ο δορυφόρος τέθηκε 
σε ~ γύρω από τη Γη || ο πρώτος δορυφόρος µπήκε σε ~ το 1957 (βλ. κ. λ. 
σπούτνικ) 4. (µτφ.) η πορεία που ακολουθεί κάποιος/κάτι: τον τελευταίο καιρό 
έχει φύγει από την ~ του, κάνει άλλα αντ' άλλων || «οι δείκτες ζήτησης ακινήτων 
ακολούθησαν αυξητική ~» (εφηµ.) || «η ελληνική οικονοµία έχει µπει σε ~ 
ανάπτυξης» (εφηµ.) || «οι πρόσφατες αποτυχίες έβγαλαν την οµάδα εκτός 
τροχιάς τίτλου» (εφηµ.) || «σε τροχιά ανόδου ήταν και χθες ο Γενικός ∆είκτης 
Τιµών τού Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών» (εφηµ.) · 5. (σπάν.) τα ίχνη που 
αφήνουν οι τροχοί οχήµατος πάνω στο έδαφος 6. οι σιδερένιες ράγες, πάνω 
στις οποίες κινούνται τα σιδηροδροµικά οχήµατα ΣΥΝ. σιδηροτροχιά- ΦΡ. µέσα 
σταθερής τροχιάς το µετρό και το τραµ. — τροχιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «τροχός», < αρχ. τροχός | τρόχος (βλ.λ.). Ως επιστηµ. όρ. η λ. 
αποδίδει το γαλλ. orbite]. 

τροχίζω ρ. µετβ. {τρόχισ-α, -τηκα, -µένος} 1. οξύνω την αιχµή κοπτικού 
εργαλείου µε τον ακονιστικό τροχό ή µε την ακόνη: ~ µαχαίρι | ψαλίδι ΣΥΝ. 
ακονίζω ΑΝΤ. στοµώνω 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ καθαρίζω και λειαίνω δόντι µε τον 
τροχό (βλ.λ.) 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) οξύνω µια ικανότητα ή ιδιότητα (κάποιου), 
τον εξασκώ σε κάτι: τα µαθηµατικά τροχίζουν το µυαλό || ~ τη µνήµη ΣΥΝ. 
ακονίζω. — τρόχισµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός]. 

τροχίλος (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. µηχανισµός ανυψώσεως βαρών, ο µακαράς (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. καρούλι · 2. ΑΡΧΙΤ. η κοίλη εσοχή που βρίσκεται µεταξύ των δύο 
σπειρών στη βάση των ιωνικών κιόνων · 3. ΖΩΟΛ. υδρόβιο 

πτηνό, µετρίου µεγέθους, µε µακρύ ράµφος και µακριά διχαλωτή ουρά· το 
κολιµπρί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός | τρόχος + παραγ. επίθηµα -ιλος]. 

τροχιονέφυρα (η) {τροχιογεφυρών} γέφυρα από όπου περνά σιδηροδροµική 
γραµµή. [ΕΤΥΜ. < τροχιά + γέφυρα]. 

τροχιογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. όργανο που τοποθετείται µέσα σε τορπίλη (βλ.λ.), για 
να καταγράφει αυτόµατα την τροχιά της. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
trajectographe (νόθο συνθ.) < trajectoire «τροχιά» (< λατ. trajectus, µτχ. τ. τού 
p. trajicere «διαβιβάζω, διαπερνώ») + -graphe (< γράφω)]. 

τροχιοδείκτης (ο) {τροχιοδεικτών} ΤΕΧΝΟΛ. µηχανισµός που τοποθετείται στη 
βάση µικρού βλήµατος και, βγάζοντας σπίθες ή καπνούς, καθιστά φωτεινή την 
τροχιά του. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tracer element]. 

τροχιοδεικτικός, -ή, -ό ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον τρο-χιοδείκτη, που 
δείχνει την τροχιά βλήµατος: ~ βολίδα (που σχηµατίζει έντονο φωτεινό ίχνος 
διαγράφοντας τροχιά στον αέρα και χρησιµοποιείται κυρ. στα αντιαεροπορικά 
βλήµατα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tracer bullet | shell]. 

τροχιοδροµικός, -ή, -ό [1889] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
τροχιόδροµο (το τραµ) και την κίνηση του: ~ γραµµή | συγκοινωνία | όχηµα 2. 
(ειδικότ. για πρόσ.) τροχιοδροµικός (ο) υπάλληλος ή εργάτης που εργάζεται 
σε εταιρεία τροχιοδρόµων. — τροχιοδροµικ-ά | -ώς επίρρ. 

τροχιόδροµος (ο) [1883] {τροχιοδρόµ-ου | -ων, -ους} το τραµ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. tramway]. 

τροχιακός (ο) [αρχ.] 1. µικρός τροχός 2. φαρµακευτικό χάπι. 
τρόχισµα (το) → τροχίζω 
τροχιστήριο (το) {τροχιστηρί-ου | -ων} 1. το εργαστήριο στο οποίο τροχίζονται 

κοπτικά (λ.χ. ψαλίδια, µαχαίρια κ.ά.) ή άλλα εργαλεία ΣΥΝ. τροχείο 2. (λαϊκ.) 
τροχιστήρι (το) επίµηκες σιδερένιο εργαλείο που χρησιµοποιείται για να 
ακονίζονται πρόχειρα τα µεγάλα µαχαίρια των κρεοπωλείων ΣΥΝ. λίµα. 
[ΕΤΥΜ < τροχίζω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. εργασ-τήριο]. 

τροχιστής (ο) [1894] αυτός που τροχίζει αιχµηρά ή κοπτικά εργαλεία, τεχνίτης 
ειδικευµένος στο να τροχίζει µεταλλικά αντικείµενα ΣΥΝ. ακονιστής. 

τροχιστικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τροχιστή ή το 
τρόχισµα: ~ διαδικασία | εργαλείο 2. τροχιστικά (τα) η αµοιβή που παίρνει ο 
τροχιστής για την εργασία του, τα έξοδα τού τροχίσµατος. 

τροχοβίλα (η) {σπάν. τροχοβιλών) 1. µεγάλο και πολυτελές τροχόσπιτο (βλ.λ.), 
διαµορφωµένο εσωτερικά σε πολλούς και άνετους χώρους 2. κατοικία 
προκατασκευασµένη, που µεταφέρεται πάνω σε τροχούς για εγκατάσταση 
συνήθ. σε εξοχική τοποθεσία. 

τροχοδροµώ ρ. αµετβ. {τροχοδροµείς... | τροχοδρόµησα} (λόγ. για αεροπλάνα) 
κινούµαι µε τους τροχούς στο έδαφος κατά την απογείωση και την 
προσγείωση µου. — τροχοδρόµηση (η). 

τροχοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {τροχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε τροχό (βλ.λ.), που έχει το σχήµα και τη µορφή τροχού: ΜΑΘ. ~ 
καµπύλη ΑΝΤ. ευθύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τροχονόµος (ο/η) αστυνοµικός που ανήκει στη δύναµη τής Τροχαίας (βλ.λ.). 
τροχοπέδη (η) {τροχοπεδών} (λόγ.) 1. ειδικός µηχανισµός για την επιβράδυνση 

ή τη διακοπή τής κίνησης περιστρεφόµενου τροχού- το φρένο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε εµποδίζει ή ανακόπτει ενέργεια, προσπάθεια, δραστηριότητα κ.λπ.: 
η αδιαλλαξία τής άλλης πλευράς αποτελεί ~ για την πρόοδο των συνοµιλιών || η 
παρέµβαση του στάθηκε ~ στην εξέλιξη τής µεσολαβητικής προσπάθειας ΣΥΝ. 
εµπόδιο, φρένο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τροχός + πέδη «δεσµός» (βλ.λ.)]. 

τροχοπέδηση (η) -+ τροχοπεδώ 
τροχοπεδητής (ο) [1897] (λόγ.-παλαιότ.) ο σιδηροδροµικός υπάλληλος που 

^χειριζόταν τα φρένα στους σιδηροδρόµους. 
τροχοπεδιλο (το) [1893] {τροχοπεδίλ-ου | -ων) (λόγ.) ξύλινο ή µεταλλικό πέδιλο 

εφοδιασµένο µε µικρούς τροχούς, που προσαρµόζεται στο παπούτσι και 
χρησιµεύει για τρέξιµο στον δρόµο ή σε ειδικά διαµορφωµένη πίστα ΣΥΝ. 
πατίνι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. road-skate ή roller-skate]. 

τροχοπεδιλοδροµώ ρ. αµετβ. {τροχοπεδιλοδροµείς... | τροχοπεδι-λοδρόµησα} 
(λόγ.-σπάν.) τρέχω µε τροχοπέδιλα, κινούµαι µε πατίνι ΣΥΝ. πατινάρω. — 
τροχοπεδιλοδροµία (η). 

τροχοπεδώ ρ. µετβ. [1897] {τροχοπεδείς... | τροχοπέδησα) (λόγ.-σπάν.) 
επιβραδύνω ή σταµατώ εντελώς την κίνηση τροχού, χρησιµοποιώντας το 
φρένο ΣΥΝ. φρενάρω. — τροχοπέδηση (η). 

τροχός (ο) 1. καθένα από τα όργανα κυκλικού σχήµατος, που περιστρέφονται 
γύρω από άξονα και επιτρέπουν τη µετάδοση τής κίνησης, ώστε να προχωρεί 
ένα όχηµα: ~ αυτοκινήτου | άµαξας | ποδηλάτου | αεροπλάνου || από τη 
σύγκρουση χτυπήθηκαν οι µπροστινοί ~ || οι πίσω ~ τού λεωφορείου || 
βοηθητικός ~ (ρεζέρβα) || όχηµα µε δύο ~ (δίτροχο) | µε τέσσερεις ~ 
(τετράτροχο) || υδραυλικός ~ (αυτός που µετατρέπει σε µηχανική την κινητική 
ενέργεια ρεύµατος νερού, το οποίο πέφτει πάνω του) ΣΥΝ. ρόδα- ΦΡ. (α) θα 
γυρίσει ο τροχός (θα γελάσει κι ο φτωχός) θα αλλάξει η τύχη· για την 
µεταστροφή τής τύχης και των καταστάσεων στη ζωή (β) ο τελευταίος | 
πέµπτος τροχός τής αµάξης βλ. λ. άµαξα (γ) ο τροχός τής τύχης το σύµβολο 
τής αβεβαιότητας των ανθρώπινων πραγµάτων 2. (ειδικότ.) ο περι-
στρεφόµενος δίσκος που αποτελεί το βασικό εργαλείο τού αγγειοπλάστη και 
χρησιµεύει για να µορφοποιείται κατάλληλα ο πηλός που τοποθετείται πάνω 
του και πλάθεται µε τα χέρια τού τεχνίτη· αλλιώς κεραµικός τροχός 3. 
(γενικότ.) καθετί που έχει το σχήµα τού 



-τροχός 1802 τρυπώ 
 

παραπάνω οργάνου, καθετί στρογγυλό ή στρογγυλεµένο: ~ ακονί-σµατος || ο ~ 
µιας τροχαλίας · 4. αρχαίο και µεσαιωνικό όργανο βασανισµού µε παρόµοιο 
σχήµα, πάνω στο οποίο περιστρεφόταν ο κατάδικος και έβρισκε οδυνηρό 
θάνατο, αφού πρώτα του έσπαζαν τα µέλη µε σιδερένια ράβδο · 5. ΙΑΤΡ. 
ειδικό οδοντιατρικό εργαλείο, που διαθέτει µικροσκοπικό περιστρεφόµενο 
δίσκο για τον καθαρισµό και τη λείανση των δοντιών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέχω. Όµοιας ετυµ. είναι και το επίσης αρχ. παροξύτονο 
τρόχος, το οποίο διαφοροποιήθηκε ως προς τη σηµ., δηλώνοντας «το τρέξιµο, 
τον αγώνα δρόµου σε κυκλικό στάδιο, την περιστρεφόµενη κίνηση»]. 

-τροχός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό τροχών: 
τετράτροχο όχηµα || δίτροχο άρµα || (το ουδ. ως ουσ.) ο δράστης επέβαινε σε 
δίτροχο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δίτροχος [άµαξα], 
τετρά-τροχος), που προέρχεται από το αρχ. τροχός]. 

τροχοσκηνή (η) σκηνή τοποθετηµένη πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε ρόδες, 
που τη σέρνει αυτοκίνητο. 

τροχόσπιτο (το) αυτοκινούµενο ή ρυµουλκούµενο τροχοφόρο όχηµα, ειδικά 
διαµορφωµένο εσωτερικά και εφοδιασµένο µε όλες τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις τής σύγχρονης διαβίωσης (λ.χ. κουζίνα, καθίσµατα, λουτρό 
κ.ά.), το οποίο εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή σε ειδικό χώρο 
καταυλισµού και χρησιµεύει ως παραθεριστική κατοικία: φέτος θα κάνουµε 
διακοπές µε το - || επεκτεινόµενο - (αυτό που επιτρέπει την ανάπτυξη τέντας) || 
πτυσσόµενο - (αυτό που αποτελείται από δύο τµήµατα, συναρµοσµένα το ένα 
µέσα στο άλλο, τα οποία αναπτύσσονται στο έδαφος). 

τροχοφόρος, -α, -ο [1871] 1. (γενικά) αυτός που διαθέτει τροχούς, που κινείται 
πάνω σε τροχούς: ~ όχηµα || ~ αυτοκινούµενο πυροβόλο ΣΥΝ. (λογιότ.) 
τροχήλατος 2. τροχοφόρο (το) κάθε όχηµα που κινείται µε τροχούς: η 
απαγόρευση τής διέλευσης αφορά σε όλα τα ~. [ΕΤΥΜ. < τροχός + -φόρος < 
φέρω]. 

τρύγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) (λόγ.) η συγκοµιδή 
σταφυλιών ΣΥΝ. τρύγος. Επίσης τρύγηµα (το) [µτγν.]. 

τρυγητής (ο) [µτγν.] {κ. τρυγητάδες}, τρυγήτρια (η) {τρυγητριών} (σηµ. 1) 
(λαϊκ.) 1. πρόσωπο που µαζεύει τα σταφύλια 2. (διαλεκτ.) Τρυγητής ο µήνας 
Σεπτέµβριος, επειδή κατά τη διάρκεια του γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών. — 
τρυγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

τρυγητός (ο) [αρχ.] (λαϊκ.) 1. η συγκοµιδή των σταφυλιών και σπα-νιότ. τού 
µελιού και τού κεριού από τις κυψέλες των µελισσών ΣΥΝ. τρύγος, τρύγηµα 2. 
(συνεκδ.) η εποχή τής παραπάνω συγκοµιδής: καθαρίζουµε τα βαρέλια τού 
κρασιού τώρα που πλησιάζει ο ~ ΣΥΝ. τρύγος· , 

τρυγία (η) {χωρ. πληθ.) 1. το κατακάθι που εναποτίθεται από το κρασί στον 
πυθµένα και στα τοιχώµατα τού δοχείου, µέσα στο οποίο γίνεται η ζύµωση 
τού µούστου και διαχωρίζεται από το κρασί πριν από τη διαδικασία 
παλαίωσης του · 2. ΙΑΤΡ. η πέτρα στα δόντια (βλ. λ. πέτρα), η οποία 
εµφανίζεται στερεά προσκολληµένη στις επιφάνειες των τοµέων, των 
κυνοδόντων και των προγοµφίων τής κάτω γνάθου, καθώς και των γοµφίων 
τής άνω γνάθου. Επίσης (λαϊκότ.) τρυγιά (η) (σηµ. 1). — τρυγικός, -ή, -ό 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τρύξ, -γός «κατακάθι τού κρασιού», αβεβ. ετύµου. ∆εν 
αποκλείεται η λ. να συνδ. µε το ρ. τρυγώ (βλ.λ.), που σε αυτή την περίπτωση 
θα είχε αρχική σηµ. «πατώ σταφύλια, για να βγάλω τον µούστο». Ίσως 
πρόκειται για προελλην. όρο]. 

τρυγόνα (η) 1. το θηλυκό τρυγόνι (βλ.λ.) 2. (για πρόσ.) χαϊδευτική προσφώνηση 
γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρύγων, -όνος, ονοµατοπ. λ., που συνδ. µε το ρ. τρύζω 
(εκφραστ. p., ηχοµιµητικής αρχής)]. 

τρυγόνι (το) {τρυγον-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. πτηνό) 
αποδηµητικό πτηνό που ανήκει στην οικογένεια των περιστε-ροειδών, έχει 
µικρό κεφάλι που απολήγει σε λεπτό ράµφος και µακριές, µυτερές φτερούγες- 
ΦΡ. µ' έναν σµπάρο δυο τρυγόνια βλ. λ. σµπάρος. — (υποκ.) τρυγονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τρυγόνιον, υποκ. τού αρχ. τρύγων (βλ. κ. τρυγόνα)]. 

τρύγος (ο) 1. η συγκοµιδή ώριµων καρπών, ιδ. των σταφυλιών, µία από τις πιο 
επίπονες και σηµαντικές γεωργικές εργασίες: όλο το χωριό πηγαίνει στον ~ || 
µπήκαµε στον ~ (αρχίσαµε το µάζεµα των σταφυλιών) ΣΥΝ. τρυγητός, τρύγηµα 
2. (συνεκδ.) η εποχή τής παραπάνω συγκοµιδής: µετά τον ~ αρχίζει το 
φθινόπωρο- ΦΡ. θέρος, τρύγος, πόλεµος για περιστάσεις στις οποίες 
απαιτείται έντονη προσπάθεια και αυξηµένη δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. τρυγώ (-άω), υποχωρητ.]. 

τρυγώ ρ. µετβ. {τρυγάς... | τρύγ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. µαζεύω 
ώριµους καρπούς και ιδ. σταφύλια: ~ το αµπέλι ΣΥΝ. (λόγ.) δρέπω 2. 
(ειδικότ.) συλλέγω µέλι και κερί από τις κυψέλες: ~ τα µελίσσια 3. (µτφ.-
λογοτ.) απολαµβάνω, κυνηγώ την ευχαρίστηση: τρυγούσε µε πάθος τις χαρές 
τής ζωής || την παράτησε, αφού πρώτα τρύγησε τις χάρες της 4. (µτφ.) αποσπώ 
χρήµατα από κάποιον, εκµεταλλευόµενος την αφέλεια ή τις συναισθηµατικές 
αδυναµίες του: κάνει πως τον αγαπάει και τον τρυγάει || αντί να δουλεύει, 
τρυγάει τους γονείς του ΣΥΝ. αποµυζώ, αρµέγω, µαδώ. — τρύγηµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. τρυγώ (-άω), αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. τρύξ, -
γός (βλ. λ. τρυγία)], 

τρύζω ρ. αµετβ. {έτρυξα} (λόγ.-σπάν.) 1. (για ορισµένα πτηνά) βγάζω σιγανό 
και γογγυστικό ήχο: το τρυγόνι | το χελιδόνι τρύζει · 2. (για τζιτζίκια) βγάζω 
χαρακτηριστικό οξύ ήχο ΣΥΝ. τερετίζω. — τρυσµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ., 
εκφραστ. λ., προϊόν ηχοµιµήσεως, πβ. κ. τρίζω]. 

τρυκ (το) → τρικ 

τρύπα (η) {τρυπών} 1. κάθε άνοιγµα σε µια επιφάνεια: ~ στον τοίχο | στο δόντι | 
στον δρόµο | σε έναν φράχτη | σε παπούτσι | στο έδαφος || το συνεργείο άνοιξε 
τρύπες, για να περάσει σωλήνες || η σφαίρα άνοιξε µια ~ στο παράθυρο || ο 
δρόµος είχε γεµίσει τρύπες από τις εργασίες τής Ε.Υ∆.Α.Π. || κλείνω | βουλλώνω 
| φράζω | διευρύνω | καλύπτω | σκεπάζω µια ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οπή· ΦΡ. (α) έχει 
τρύπες η τσέπη µου είµαι σπάταλος, δεν ελέγχω πόσα ξοδεύω (β) βουλλώνω 
τρύπες καλύπτω τις πιο επείγουσες ανάγκες, εξοφλώ µερικά χρέη: µε το δώρο 
τού Πάσχα απλώς ~· πού λεφτά και για διασκέδαση! (γ) κάνω µια τρύπα στο 
νερό βλ. λ. νερό (δ) ΑΣΤΡΟΝ. µαύρη τρύπα (η) βλ. λ. µαύρος (ε) ΟΙΚΟΛ. τρύπα 
τού όζοντος βλ. λ. όζον 2. (ειδικότ.) υπόγεια φωλιά ζώου: η τρύπα τού λαγού | 
τού ποντικού | τού κουνελιού | τής αλεπούς || (παροιµ.) «ο ποντικός στην τρύπα 
του δεν χώραγε και κολοκύθια µάζευε» (για εκείνους που επιχειρούν πράγµατα 
ανώτερα των δυνάµεων τους) 3. (µτφ.) πολύ µικρός χώρος, δωµάτιο ή µαγαζί 
µε πολύ µικρές διαστάσεις: ζει σε µια - || είναι µια ~, αλλά κάνει χρυσές δου-
λειές 4. (µτφ.) έλλειµµα οικονοµικό: ~ στον προϋπολογισµό 5. (λαϊκ.-κακόσ.) 
το αιδοίο ή ο πρωκτός. — (υποκ.) τρυπούλα κ. τρυπίτσα (η), (µεγεθ.) τρυπάρα 
(η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τρυπώ (-άω), υποχωρητ.]. 

τρυπάνι (το) {τρυπαν-ιού | -ιών} ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο από χάλυβα µε ελι-κωτό 
στέλεχος, το οποίο απολήγει σε αιχµή και, καθώς περιστρέφεται, ανοίγει 
τρύπες (σε ξύλα, µέταλλα, τοίχους κλπ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. τρυπάνιον, υποκ. τού 
αρχ. τρύπανον < τρυπώ (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. κ. δόκ-ανον]. 

τρυπανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {τρυπάνισ-α, -τηκα, -µένος} ανοίγω τρύπα µε 
τρυπάνι, τρνπώ µε το τρυπάνι. — τρυπάνισµα (το) κ. τρυπανισµός (ο)[µτγν.]. 

τρυπανόσωµα (το) {τρυπανοσώµ-ατος | -ατα, -άτων} µαστιγοφόρο πρωτόζωο, 
που εισβάλλει στον οργανισµό έπειτα από δάγκωµα εντόµου (λ.χ. µύγας 
τσετσέ), παρασιτεί στο αίµα και στους ιστούς ανθρώπων και οικόσιτων ζώων 
(βλ. κ. τρυπανοσωµίαση). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. trypanosome]. 

τρυπανοσωµίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} µεταδοτική µολυσµατική 
ασθένεια, ενδηµική στην Αφρική, που προκαλείται από εισβολή 
τρυπανοσωµάτων (βλ.λ.), επιφέρει µυϊκή ατονία, εξασθένηση τής οράσεως 
και λήθαργο, οδηγεί δε στον θάνατο, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία- αλλιώς νόσος 
τού ύπνου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. trypanosomiasis]. 

τρύπηµα (το) [αρχ.] {τρυπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το άνοιγµα τρύπας: το ~ 
στο λάστιχο ήταν µεγάλο || το - των αφτιών της, για να βάλει σκουλαρίκια · 2. 
το τσίµπηµα από µυτερό αντικείµενο: το ~ τής βελόνας | από αγκάθι. 

τρυπητήρι (το) [1847] {τρυπητηρ-ιού | -ιών} το εργαλείο που χρησιµεύει για να 
ανοίγονται µικρές τρύπες σε σώµατα µικρής ή µέτριας σκληρότητας (λ.χ. 
δέρµα, χαρτί κλπ.). [ΕΤΥΜ. < τρυπώ + παραγ. επίθηµα -τήρι)ο), πβ. κ. κοιµη-
τήριό]. 

τρυπητός, -ή, -ό [αρχ.] (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει τρυπηθεί, που είναι γεµάτος 
τρύπες: ~ σκεύος ΣΥΝ. τρύπιος 2. (ειδικότ.) τρυπητό (το) µαγειρικό σκεύος µε 
µικρές τρύπες, που χρησιµεύει για να σουρώνουµε τα φαγητά ΣΥΝ. σουρωτήρι 
3. (ειδικότ.) τρυπητή (η) κουτάλα µε τρύπες, κατάλληλη για το σερβίρισµα 
µαγειρεµένων τροφών, που πρέπει πρώτα να στραγγιστούν (λ.χ. µακαρονιών, 
λαχανικών κ.ά.). 

τρύπιος, -ια, -to (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει τρύπα ή τρύπες: οι σόλες των 
παπουτσιών ήταν τρύπιες || οι κάλτσες σου είναι ~ || ~ βάρκα | σακούλα | 
µπλούζα | πουκάµισο | πετσέτα | παντελόνι | τσέπες- ΦΡ. η τσέπη (κάποιου) 
είναι τρύπια | κάποιος έχει τρύπια τσέπη για σπάταλο άνθρωπο ΣΥΝ. 
τρυπηµένος 2. (µτφ.) αυτός που είναι εύκολο να τον παραβιάσει κανείς από 
διάφορα σηµεία, να εισχωρήσει σε αυτόν εύκολα: η άµυνα τής οµάδας ήταν ~· 
οι αντίπαλοι επιθετικοί όποτε ήθελαν έµπαιναν στην περιοχή. 
[ΕΤΥΜ < τρυπώ (υποχωρητ.), κατά τα επίθ. άξιος, γνήσιος, πλούσιος ή, κατ' 
άλλη άποψη, < τρύπα (κατά το σχήµα αγρός - άγριος, τιµή -τίµιος)]. 

τρυπιοχέρης (ο) {τρυπιοχέρηδες}, τρυπιοχέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρόσωπο 
που ξοδεύει πολλά χρήµατα, σπάταλος. 

τρυπίτσα (η) → τρύπα 
τρυπογάζι (το) {τρυπογαζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος αραιής βελονιάς, πρόχειρο 

γαζί ΣΥΝ. αζούρ. 
τρυποκάρυδο (το) ΖΩΟΛ. µικρόσωµο πουλί µε καστανό φτέρωµα και κοντή 

ανασηκωµένη ουρά, που τρυπώνει σε θάµνους, φράχτες και κοιλώµατα, για 
να πιάσει έντοµα και να φτειάξει τη φωλιά του ΣΥΝ. τρυποφρόιχτης, (επίσ.) 
τρωγλοδύτης. 

τρυποκάρυδος (ο) 1. το τρυποκάρυδο (βλ.λ.) · 2. ο δρυοκολάπτης (βλ.λ.): 
Γούντυ ο ~ (διάσηµη φιγούρα κινουµένων σχεδίων). 

τρυπούλα (η) → τρύπα 
τρυποφράχτης (ο) {τρυποφραχτών} το τρυποκάρυδο (βλ.λ.) ΣΥΝ (λαϊκ.) 

παππαδίτσα, µελισσουργός. 
τρυπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τρυπάς... | τρύπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ανοίγω τρύπα (σε κάτι): οι διαρρήκτες τρύπησαν τον τοίχο 
και πέρασαν στο κοσµηµατοπωλείο || ο ελεγκτής µού τρύπησε το εισιτήριο || - τα 
αφτιά µου, για να βάλω σκουλαρίκια || ~ τα λάστιχα τού αυτοκινήτου || τρυπούν 
το βουνό, για να ανοιχτεί σήραγγα 2. πληγώνω µε αιχµηρό όργανο: τρύπησα το 
δάχτυλο µου µε τη βελόνα ΣΥΝ. κεντώ' ΦΡ. να µου τρυπήσεις τη µύτη βλ. λ. 
µύτη 3. (κατ' επέκτ.) περνώ πέρα για πέρα: ο πόνος µε τρυπούσε ώς το κόκκαλο 
|| ΤΟ κρύο τρυπούσε τα κόκκαλα ΣΥΝ. διαπερνώ ♦ (αµετβ.) 4. γίνοµαι 
διάτρητος, γεµίζω τρύπες, κυρ. λόγω φθοράς: το µπροστινό λάστιχο τού 
αυτοκινήτου τρύπησε και ξεφούσκωσε || τρύπησε η βάρκα | το δοχείο | η µπάλα | 
το καζανάκι · 5. είµαι αιχµηρός, µπορώ να πλη- 
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γώσω τρυπώντας: πρόσεξε, τα αγκάθια τρυπούν! ΣΥΝ. τσιµπώ · 6. (ει-
δικότ. το µεσοπαθ. τρυπιέµαι) (ειδικότ.-αργκό) παίρνω ναρκωτικά µε 
σύριγγα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρυπώ (-άω) < θ. *trü-p-, παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. 
*teru- | *tru- «τρυπώ, τρίβω», πβ. ρωσ. trup «πτώµα», σανσκρ. trop 
«κορµός, σκελετός» κ.ά. Η λ. συνδ. µε τα ρ. τρύω «βασανίζω, ταλαι-
πωρώ» και τρύχω (βλ. λ. κατα-τρύχω)}. 

τρύπωµα (το) {τρυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τοποθέτηση σε τρύπα 
ή σε µη ορατό σηµείο · 2. (α) πρόχειρο ράψιµο µε αραιές βελονιές: η 
µοδίστρα κάνει ένα ~, για να ξέρει ακριβώς πόσο θα είναι το στρί-
φωµα (β) (συνεκδ.) η ειδική άσπρη κλωστή για το τρύπωµα. 

τρυπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τρύπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βά-
ζω (κάτι) σε τρύπα, κρύβω σε τρύπα ή σε σηµείο που δεν φαίνεται: 
πού τρύπωσες τα παπούτσια µου και δεν τα βρίσκω; || κάπου το τρύ-
πωσε το βιβλίο, άντε τώρα να το βρεις ΣΥΝ. καταχωνιάζω ANT. ξετρυ-
πώνω · 2. ράβω (κάτι) πρόχειρα και µε αραιές βελονιές, το συγκρα-
τώ µε ράψιµο: τρύπωσα το στρίφωµα τής φούστας µου που ξηλώθηκε 
ΣΥΝ. βελονιάζω ♦ (αµετβ.) 3. µπαίνω σε τρύπα, χώνοµαι (κάπου) για 
να κρυφτώ: η αλεπού τρύπωσε στη φωλιά της || τα παιδιά τρύπωσαν 
κάτω από το κρεβάτι | πίσω από την πόρτα ΣΥΝ. κρύβοµαι, χώνοµαι, 
καταχωνιάζοµαι ΑΝΤ. φανερώνοµαι, ξετρυπώνω 4. αναζητώ 
επαγγελµατικές, οικονοµικές κ.ά. ευκαιρίες και καταφέρνω να συµ-
µετάσχω σε αυτές (µε πονηρό ή έξυπνο τρόπο): πάντα βρίσκει τρόπο 
να τρυπώνει σε τέτοιες δουλειές || τα κατάφερε και τρύπωσε στο ∆η-
µόσιο ΣΥΝ. χώνοµαι, µπαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < τρύπα 
+ παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

τρυσµός (ο) → τρύζω 
τρυφεραδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η τρυφερότητα (βλ.λ.). 
τρυφερόλογο (το) (συνήθ. στον πληθ.) το ερωτόλογο (βλ.λ.). 
τρυφερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει απαλή και µαλακή υφή: ~ χέρια | 
δέρµα | πατούσες | κρέας || «τρυφερό σαν την καρδιά ενός µαρουλιού» 
(διαφήµιση) ΣΥΝ. απαλός, µαλακός ΑΝΤ. σκληρός, τραχύς 2. (µτφ.) 
αυτός που συγκινείται εύκολα, που έχει λεπτά και αγνά αισθήµατα: 
έχει αγνή και ~ καρδιά || είναι ~ ψυχή ΣΥΝ. ευαίσθητος, καλός, 
ευσυγκίνητος ΑΝΤ. αναίσθητος, σκληρός 3. (µτφ.) αυτός που έχει 
γλυκιά συµπεριφορά και αισθαντικότητα, που εκφράζει στοργή: ~ φι-
λία | αισθήµατα | φροντίδες | φωνή | διάθεση ΣΥΝ. αβρός, στοργικός, 
συναισθηµατικός ΑΝΤ. σκληρός, σκληρόκαρδος 4. (µτφ.) αυτός που 
εκφράζει έρωτα: αντάλλαξαν ~ λόγια | µατιές ΣΥΝ. ερωτικός 5. (µτφ.) 
ο λεπτός και αδύνατος, αυτός που έχει ακόµη ευαίσθητο χαρακτήρα 
και κράση λόγω τού νεαρού τής ηλικίας του: ~ βλαστάρι || ~ ηλικία 
(παιδική ηλικία) ΣΥΝ. λεπτοφυής, αδύναµος ΑΝΤ. δυνατός, µεστωµέ-
νος, ώριµος. — (υποκ.) τρυφερούλης, -α, -ι/-ικο κ. τρυφερούτσικος, 
-η/-ια, -ο, τρυφερά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρυφή (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. φαν-ερός]. 

τρυφερότητα (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το να είναι (κάποιος/κά-
τι) απαλό και µαλακό ΣΥΝ. τρυφεραδα, απαλότητα ΑΝΤ. σκληρότητα, 
τραχύτητα 2. (µτφ.) η λεπτότητα και γλυκύτητα των αισθηµάτων, η 
έκφραση στοργής: όταν ήταν παιδί, στερήθηκε τη µητρική ~ || ένιωθε 
µεγάλη ~ για τη γιαγιά της ΣΥΝ. ευαισθησία, αισθαντικότητα, στορ-
γή ΑΝΤ. σκληρότητα 3. τρυφερότητες (οι) ερωτικές διαχύσεις, περι-
παθείς τρόποι: κρύφτηκαν στη γωνία και άρχισαν τις ~ || να λείπουν οι 
~ µπροστά µας! ΣΥΝ. ερωτοτροπίες, (λαϊκότ.) ζαχαρώµατα. 

τρυφερουδι (το) {χωρ. γεν.} (χαϊδευτ.) ως χαρακτηρισµός µωρού ή 
παιδιού. [ΕΤΥΜ, < τρυφερός + υποκ. επίθηµα -ούδι (βλ.λ.)]. 

τρυφή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ζωή πλούσια και µαλθακή, µε µεγάλη 
πολυτέλεια και άνεση: ζούσε µέσα στην ~ και τις απολαύσεις ΣΥΝ. 
καλοπέραση, χλιδή, ραστώνη ΑΝΤ. στέρηση, ανέχεια 2. (κατ' επέκτ.) η 
αγάπη και η αναζήτηση των σαρκικών ηδονών ΣΥΝ. ηδυπάθεια, φι-
ληδονία, συβαριτισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *θρυφ- (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. *dhrubh-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού *dhreubh- (τού ρ. θρύπτω, βλ.λ.) «θραύω, θρυψα-
λίζω», πβ. αρχ. γερµ. triofan (> γερµ. triefen «στάζω, σταλάζω»), αρχ. 
αγγλ. droppian (> αγγλ. drop «στάζω») κ.ά. Το ρ. θρύπτω γνώρισε 
ιδιόµορφη σηµασιολ. εξέλιξη από τη σηµ. «θραύω, θρυψαλίζω» στη 
σηµ. «διαφθείρω ηθικά, οδηγώ στην ακολασία», µε αποτέλεσµα η λ. 
τρυφή να έχει αρχική σηµ. «ζωή µαλθακή, καλοπέραση - φιληδο-
νία»]. 

τρυφηλός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά την τρυφή (βλ.λ.), 
τον µαλθακό και ηδυπαθή βίο, που αναζητεί τις απολαύσεις και τις 
σαρκικές ηδονές ΣΥΝ. µαλθακός, ηδυπαθής, φιλήδονος 2. αυτός που 
είναι γεµάτος ανέσεις και απολαύσεις: ~ ζωή | συνήθειες ΣΥΝ. άνε-
τος, φιλήδονος. — τρυφηλ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., τρυφηλότητα (η) 
[1856]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τρυφή + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. άπατ-
ηλός]. 

Τρύφων (ο) {Τρύφων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας: ~ ο µάρτυς 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τρύφωνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. τρυφή (βλ.λ.)]. 

Τρωάδα (η) {-ας κ. -ος} αρχαία περιοχή τής Β∆. Μικράς Ασίας, όπου 
βρισκόταν η Τροία. — Τρωαδίτης (ο), Τρωαδίτισσα (η), τρωαδίτικος, 
-η, -ο κ. τρωαδικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τρωάς, -άδος < Τροία | Τρωΐα (βλ.λ.) + επίθηµα -άς, -
άδος]. 

Τρώας (ο) → Τροία 
τρώγλη (η) {σπάν. τρωγλών} 1. σπηλιά ή φωλιά ζώου 2. (µτφ.) ανθυ-

γιεινή κατοικία χωρίς φυσικό φως, άθλιος χώρος διαµονής: πολλοί 
λαθροµετανάστες διαβιούν σε τρώγλες || πέρασε τα τελευταία του 
χρόνια σε µια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρώγω + παραγ. επίθηµα -λη, πβ. κ. 
στή-λη, σµί-λη]. 

τρωγλοδύτης (ο) {τρωγλοδυτών}, τρωγλοδύτισσα (η) {τρωγλο-
δυτισσών} 1. (κυριολ.) πρόσωπο που κατοικεί σε σπηλιά 2. (µτφ.) αυ-
τός που κατοικεί σε τρώγλη (βλ.λ.), που ζει σε άθλια κατοικία · 3. 
ΖΩΟΛ. το πτηνό τρυποφράχτης (βλ.λ.). — τρωγλοδυτισµός (ο), τρω-
Υλοδυτικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρώγλη + δύτης < δύω]. 

τρωγοπίνω ρ. µετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) τρώγω 
και πίνω συγχρόνως, συµµετέχω σε φαγοπότι: όλη µέρα τρωγόπιναν 
κάτω απ' την κληµαταριά. 

τρώγω ρ. → τρώω 
τρωθώ ρ. → τιτρώσκω 
τρωικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Τροία, την αρχαία πόλη 

στα βόρεια παράλια τής Μικράς Ασίας 2. Τρωικός Πόλεµος (ο) η 
περίφηµη σύγκρουση ανάµεσα στους συνασπισµένους Αχαιούς και 
στο βασίλειο τής Τροίας µε τους συµµάχους του, που τοποθετείται 
στην ύστερη µυκηναϊκή εποχή (12ος αι. π.Χ.)· (µτφ.) κάθε µεγάλη και 
σφοδρή σύγκρουση ή διαµάχη 3. (ειδικότ.) Τρωικά (τα) η εποχή, οι 
χρόνοι τού Τρωικού Πολέµου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Τρως, -ός, όνοµα τού 
µυθικού ιδρυτή τής Τροίας]. 

τρωκτικό (το) 1. ΖΩΟΛ. καθένα από τα ζώα τής πιο πολυπληθούς και 
διαδεδοµένης τάξης θηλαστικών (ποντικοί, αρουραίοι, σκίουροι, κά-
στορες κ.ά.), που χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρή οδοντοφυΐα (κο-
πτήρες και γοµφίους), χάρη στην οποία µπορούν να κόβουν και να ρο-
κανίζουν και τα σκληρότερα αντικείµενα 2. (µτφ.) πρόσωπο που εκ-
µεταλλεύεται τη θέση του και αποσπά χρηµατικά ή άλλα οφέλη από 
ποσά ή περιουσιακά στοιχεία που δεν του ανήκουν: τα ~ των δηµο-
σίων ταµείων. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. τρωκτικός «άπληστος» < 
αρχ. τρώκτης < τρώγω (βλ.λ.), αρχική σηµ. «µασώ, ροκανίζω (µε τα 
δόντια)». Η σηµερινή βασική σηµ. είναι απόδ. τού νεολατ. Rodentia 
(πληθ.)]. 

τρώσας → τιτρώσκω 
τρώση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) ο τραυµατισµός ΣΥΝ. 

πλήγωµα, λάβωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρώσις < θ. τρω- τού ρ. τι-τρώ-σκω (βλ.λ.) + -σις (πβ. 
βρώσις)]. 

τρωτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που είναι δυνατόν να πληγωθεί εύκολα 
ΑΝΤ. άτρωτος 2. (µτφ. + σε) αυτός που µπορεί εύκολα να πάθει (κάτι 
επιβλαβές): ο οργανισµός του είναι - σε τέτοιους ιούς || είναι ~ στα 
χτυπήµατα των πολιτικών του αντιπάλων ΣΥΝ. ευπαθής, ευπρόσβλη-
τος ΑΝΤ. άτρωτος, απρόσβλητος· ΦΡ. τρωτό σηµείο το αδύνατο ση-
µείο, εκεί όπου κάποιος υστερεί, µειονεκτεί: η φιλαργυρία είναι το ~ 
του ΣΥΝ. αχίλλειος πτέρνα 3. (ειδικότ.) τρωτό (το) κακή ιδιότητα, 
ελάττωµα, στοιχείο τής ζωής ή τού χαρακτήρα κάποιου, για το οποίο 
µπορεί να κατηγορηθεί ή να θεωρηθεί ότι µειονεκτεί: η περιέργεια εί-
ναι από τα ~ τού χαρακτήρα του ΣΥΝ. µειονέκτηµα, ψεγάδι, κουσού-
ρι. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. τρω- τού ρ. τι-τρώ-σκω (βλ.λ.)]. 

τρώω κ. τρώγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τρως, τρώ-ει, -µε, -τε, -ν)ε) | έφαγα 
(να/θα φάω, φας..., προστ. φάε), φαγώ-θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. µα-
σώ και καταπίνω στερεά ή ηµιστερεά τροφή' καταναλώνω τρόφιµα: 
τρώµε για να ζούµε, δεν ζούµε για να τρώµε || φάγαµε και ήπιαµε µε 
έξοδα τής εταιρείας || ~ πολύ | λίγο | λαίµαργα | ανόρεχτα | σαν που-
λάκι (ελαφρά) | σαν γουρούνι (λαίµαργα) | για δέκα (πάρα πολύ) | τού 
σκασµού (µέχρι να φουσκώσω, µέχρι να σκάσω)· ΦΡ. (α) να φαν' κι οι 
κότες για να δείξουµε την αφθονία ενός αγαθού: Λεφτά; ~ ! (β) 
τρώω µε δέκα µασέλες βλ. λ. µασέλα (γ) να τρώει η µάννα και στο 
παιδί/ τού παιδιού να µη δίνει για πολύ νόστιµο και λαχταριστό φα-
γητό (δ) (παροιµ.) ας τρώει η γριά κι ας µουρµουρίζει ο γέρος για 
ανθρώπους εγωιστές, που θέλουν να κάνουν το δικό τους (ε) τρώω µε 
χρυσά κουτάλια βλ. λ. χρυσός (στ) θα φάµε καλά! θα καλοπεράσου-
µε ή θα κερδίσουµε πολλά χρήµατα (ζ) θα φας | θα φάει καλά! (i) ως 
έκφραση απειλής: µου κάνει τον µάγκα, αλλά άµα τον αρπάξω καµιά 
µέρα, θα φάει καλά! (ii) για να δείξουµε ότι κάποιος δεν συνειδητο-
ποιεί ότι πρόκειται να πάθει κάτι κακό: αν συνεχίσει έτσι, θα φάει 
καλά! 2. κάθοµαι για φαγητό, γευµατίζω ή δειπνώ: θα φάµε µαζί το 
µεσηµέρι || τρώµε έξω τα βράδια (σε εστιατόριο, όχι στο σπίτι) || τι 
ώρα τρώτε συνήθως; 3. εισπράττω µε παράνοµο τρόπο, κλέβω εκµε-
ταλλευόµενος τη θέση µου ή χρηµατίζοµαι: όσοι ανακατεύονται µε 
τις επιδοτήσεις τρώνε καλά! || Φάγανε οι εργολάβοι, φάγανε οι µηχα-
νικοί, φάγανε οι υπάλληλοι τής πολεοδοµίας... Έτσι εξηγείται πώς 
χτίστηκαν τόσα αυθαίρετα µες στο δάσος · 4. ΕΚΚΛΗΣ. (α) παραβιάζω 
ή δεν τηρώ νηστεία· δεν νηστεύω: ασθενείς και οδοπόροι επιτρέπεται 
να τρώνε || Έφαγες και το Μεγάλο Σάββατο; Αµαρτία! ΣΥΝ. αρ-
ταίνοµαι (β) (αρνητ.) αποφεύγω το κρέας και τις ζωικές τροφές κατά 
την περίοδο τής νηστείας: δεν ~ τη Μεγάλη Εβδοµάδα ♦ (µετβ.) 5. µα-
σώ και καταπίνω (ποσότητα τροφής): το µεσηµέρι έφαγα κοτόπουλο 
µε ρύζι || φάε όλο το φαί σου! || δεν τρώει τίποτα σχεδόν τον τελευταίο 
καιρό || ~ κάτι στο πόδι (πρόχειρα)· ΦΡ. (α) τρώω τον άµπακο | τον 
περίδροµο | τον αγλέορα καταναλώνω υπερβολική ποσότητα 
φαγητού (β) χαράµι το ψωµί που τρώει δεν είναι άξιος για τίποτε, εί-
ναι εντελώς άχρηστος (γ) φάγαµε ψωµί κι αλάτι (µαζί) βλ. λ. αλάτι (δ) 
έφαγα τα ψωµιά µου (i) (για πρόσ.) είµαι πολύ γέρος, πλησιάζω στον 
θάνατο: εγώ τα ψωµιά µου τα έχω φάει, εσείς να δείτε από 'δώ και 
µπρος τι θα κάνετε (ii) (για πράγµατα) έχω φθαρεί ανεπανόρθωτα, 
έχω αχρηστευθεί: αυτή η κουζίνα τα 'φάγε τα ψωµιά της- είναι για 
πέταµα (ε) τρώω χυλόπιτα µε απορρίπτει το πρόσωπο στο οποίο δεί-
χνω ερωτικό ενδιαφέρον: της έκανε πρόταση, αλλά έφαγε χυλόπιτα 
(στ) το τρώω και µε τρώει για περιπτώσεις που δεν αισθάνοµαι τη 
γεύση τού φαγητού λόγω ανησυχίας ή θλίψης (ζ) τρώω µε τα µάτια 
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(κάποιον/ κάτι) βλ. λ. µάτι (η) (παροιµ.) θα φάει η µύγα σίδερο και το 
κουνούπι ατσάλι βλ. λ. ατσάλι (θ) τρώω τον κόσµο | τη γη ψάχνω πα-
ντού ή καταβάλλω πάρα πολλές προσπάθειες, αναστατώνω τα πάντα, 
για να βρω (κάποιον/κάτι): έφαγα τον κόσµο να σε βρω || έφαγα τη γη 
να σ' αναζητώ (ι) (ειδικότ.) τρώω (κάτι) µε το κουτάλι βλ. λ. κουτάλι 
(ια) (παροιµ.) φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά περίδροµο για κάτι που 
επιθυµεί κανείς πάρα πολύ, αλλά το απολαµβάνει µόνο µε τα µάτια, 
δεν µπορεί να το αποκτήσει (ιβ) (παροιµ.) φάγαµε το βόδι | τον 
γάιδαρο κι αφήσαµε την ουρά του αποµένει µόνο κάτι λίγο (εύκολο ή 
δύσκολο), για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια µας (ιγ) (παροιµ.) 
όποιος έχει µαχαίρι, τρώει πεπόνι όποιος διαθέτει το κατάλληλο 
µέσον ή την απαραίτητη δύναµη, απολαµβάνει τα αγαθά (ιδ) 
(παροιµ.) το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό (εκφραστ. για την ισχύ τού 
νόµου τής ζούγκλας) ο ισχυρότερος επικρατεί τού ασθενέστερου (ιε) 
(παροιµ.) έπεσαν τ' άστρα τ' ουρανού και τα 'φαγαν οι χοίροι για 
ανώτερους ανθρώπους που ξέπεσαν και διασύρονται από κατωτέρους 
τους (ιστ) (παροιµ.) το πρόβατο που ξεκόβει απ' το κοπάδι (ή φεύγει 
απ' το µαντρί) το τρώει ο λύκος όποιος αποχωρεί από οργανωµένο 
σύνολο και ακολουθεί µοναχική πορεία, σίγουρα θα αποτύχει (ιζ) 
όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες βλ. λ. 
ανακατεύω (ιη) (οικ.-ειρων.) το τρώω το φαΐ µου είµαι πειθήνιος, 
υπακούω: µη µου κακοµιλάς, εγώ ~, είµαι καλό παιδί (ιθ) ό,τι φάµε κι 
ό,τι πιούµε... για να δείξουµε τη σηµασία που έχει να ζει κανείς ευ-
χάριστα το παρόν, αδιαφορώντας για το αύριο 6. διατρέφοµαι µε συ-
γκεκριµένο είδος τροφής: τα πρόβατα τρώνε χορτάρι || τα γουρούνια 
τρώνε τα πάντα 7. (ειδικότ.) µου αρέσει συγκεκριµένο φαγητό, κατα-
ναλώνω κάτι µε ευχαρίστηση: τα ~ τα θαλασσινά || ο γυιος µου δεν 
τρώει τα όσπρια · 8. δαγκώνω ή τσιµπώ: µ'έφαγαν τα κουνούπια || 
µ'έφαγε ένας σκύλος || ξέρεις τι θα κάνεις, αν σε φάει σφήκα | σκορ-
πιός; ΦΡ. (α) µαύρο φίδι που σ' έφαγε αλίµονο σου, τι έχεις να πά-
θεις... (β) µε τρώνε | ζώνουν τα φίδια βλ. λ. ζώνω · 9. (µτφ.) παρα-
λείπω τµήµατα κειµένου κατά την εκφώνηση ή την ανάγνωση του ή 
γράµµατα όταν γράφω: διάβαζε βιαστικά κι έφαγε το µισό κείµενο || 
πού είναι το ύψιλον, το έφαγες; ΦΡ. τρώω τα λόγια µου δεν προφέρω 
καλά τις λέξεις · 10. πιστεύω εύκολα σε ό,τι µου λένε: του είπαν χο-
ντρά ψέµατα κι όµως αυτός τα 'φάγε || ό,τι του πεις το τρώει, τόσο 
αφελής είναι! ΣΥΝ. µασάω, χάφτω- ΦΡ. (α) τρώω άχυρα | πίτουρα | λά-
χανα | κουτόχορτο είµαι πολύ εύπιστος ή βλάκας: κουτόχορτο νοµί-
ζεις ότι τρώµε και µας λες τέτοια ψέµατα; (β) δεν τα τρώω | µασάω | 
χάφτω εγώ αυτά! δεν ξεγελιέµαι εύκολα, δεν πιστεύω εύκολα τέτοια 
πράγµατα · 11. (µτφ.) προκαλώ φθορά ή διάβρωση (σε κάτι): τα 
βράχια τα 'χει φάει το κύµα || τη λαµαρίνα την είχε φάει η σκουριά || τα 
έπιπλα τα 'χε φάει το σαράκι || ο σκόρος έφαγε τα µάλλινα ρούχα || το 
πόδι τού τραπεζιού είχε φαγωθεί στην άκρη 12. καταστρέφω 
(κάποιον/κάτι), τον οδηγώ στο χειρότερο σηµείο: τους έφαγαν οι αντι-
ζηλίες και τα µίση || ήταν καλό παιδί, αλλά τον έφαγαν οι παλιοπαρέες 
|| τον έφαγε το πάθος του για τα χαρτιά | για το ποτό | για τις γυναίκες- 
ΦΡ. (α) τρώω τα µούτρα µου βλ. λ. µούτρο (β) (παροιµ.) η πολλή 
δουλειά τρώει τον αφέντη βλ. λ. αφέντης (γ) τρώω το κεφάλι µου βλ. 
λ. κεφάλι (δ) (ο εγωισµός, η βλακεία, το πείσµα, η ξεροκε-φαλιά σου 
κ.λπ.) θα σε φάει (ο εγωισµός, η βλακεία, το πείσµα, η ξε-ροκεφαλιά 
σου κ.λπ.) θα σε καταστρέψει: ας µην ακούει τις συµβουλές µας· το 
πείσµα του θα τον φάει! 13. επιτίθεµαι σε κάποιον, στρέφοµαι 
εναντίον του ή επιδιώκω να τον βλάψω, σε φρ. τού τύπου µόλις είπε 
την άποψη του, έπεσαν όλοι επάνω του να τον φάνε! || αντί να 
συνεργάζεστε, εσείς πάτε να φάτε ο ένας τον άλλον! 14. κάνω (κά-
ποιον) (συνήθ. µε αθέµιτα µέσα) να χάσει τη θέση που κατέχει, να 
απολυθεί: ήταν καλός στη δουλειά του, αλλά τον έφαγαν οι συνδι-
καλιστές, επειδή τους πήγαινε κόντρα || αυτόν τον υπουργό θα τον φάνε 
στον επόµενο ανασχηµατισµό 15. (+ γεν. προσ. αντων.) κά-ποιος/κάτι 
απαιτεί από εµένα να ξοδεύω ορισµένο ποσό για τη συντήρηση του: 
το αυτοκίνητο µου τρώει πολλά λεφτά κάθε µήνα || οι σπουδές τού 
γυιου τους στο εξωτερικό τους τρώνε πολλά λεφτά 16. χρησιµοποιώ 
κάτι και το ξοδεύω, καταναλώνω: τα φάγαµε τα λεφτά που είχαµε || 
φάγαµε το κρέας που είχαµε στο ψυγείο || τρώω το χαρτζιλίκι µου σε 
βιβλία || το αυτοκίνητο τρώει πολλή βενζίνη- ΦΡ. (παροιµ.) η φτήνια 
τρώει τον παρά βλ. λ. φτήνια 17. (ειδικότ.-κακόσ.) σπαταλώ, ξοδεύω 
χωρίς σύνεση: έφαγε όλο του το βίος στο καζίνο και τώρα πεινάει! || 
ό,τι οικονοµίες είχε τις έφαγε στις διασκεδάσεις || όσα βγάζει τα τρώει 
µέσα σ' ένα βράδυ στα µπουζούκια! ΣΥΝ. εξαντλώ, δαπανώ 18. 
(κακόσ. για χρόνο) ξοδεύω ένα χρονικό διάστηµα ή µια περίοδο τής 
ζωής µου (συνήθ. ανώφελα): έφαγα τα χρόνια µου στα θρανία 
(σπουδάζοντας) || έφαγε τα νιάτα του στη φυλακή || έφαγα τη ζωή µου 
στα καράβια (ως ναυτικός) || φάγαµε µία µέρα στις µετακινήσεις- ΦΡ. 
(α) τρώω τον χρόνο (κάποιου) κάνω (κάποιον) να χάσει πολύτιµο 
χρόνο για µένα: µη µου τρως τον χρόνο, ό,τι έχεις να µου πεις, πες το 
γρήγορα! (β) (στο ποδόσφαιρο) τρώω /ροκανίζω τον χρόνο 
καθυστερώ το παιχνίδι, για να λήξει ο χρόνος τού αγώνα: όταν µια 
οµάδα κερδίζει, προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο, για να κρατήσει τη 
νίκη · 19. παίρνω µε απάτη, δόλο, παράνοµη πράξη (κάτι που ανήκει 
σε άλλον): έφαγε τα λεφτά τής επιχείρησης || τον κορόιδεψε και του 
έφαγε ένα εκατοµµύριο ΣΥΝ. καταχρώµαι 20. (ειδικότ.) αφαιρώ µε 
παράνοµο τρόπο µέρος από τα χρήµατα που διαχειρίζοµαι: ποιοι 
έφαγαν τα δις των κοινοτικών κονδυλίων; · 21. ζητώ (κάτι) φορτικά 
και επίµονα, γίνοµαι ενοχλητικός µε τις συνεχείς παρακλήσεις ή 
παροτρύνσεις µου: µε έφαγε να πάµε στον κινηµατογράφο || τον έφαγε 
να της πάρει γούνα || τα παιδιά µ'έφαγαν να τα πάω στο λούνα-παρκ 
ΣΥΝ. παρακαλώ, ικευτεύω, πιέζω· ΦΡ. (α) τρώω τ' αφτιά (κάποιου) 
(κυρ. στον αόρ.) βλ. λ. αφτί (β) τρώω το κεφάλι (κάποιου) (κυρ. στον 
αόρ.) ζαλίζω κάποιον µιλώντας συνεχώς (γ) τρώω | ξύνω 

τα νύχια µου (για κάτι) επιθυµώ (κάτι) έντονα, αδηµονώ: ~ για καβγά 
(επιδιώκω συνεχώς διενέξεις, προσπαθώ να δηµιουργήσω καβγάδες) 
(δ) (οικ.) τρώω τα λυσς)ι)ακά µου | τα συκώτια µου προσπαθώ µε κάθε 
τρόπο, καταβάλλω οποιαδήποτε προσπάθεια, κάνω το παν, προ-
σπαθώ µε κάθε µέσο να πετύχω κάτι: έφαγε τα λυσς)ι)ακά του να τον 
πείσει, αλλά δεν το κατόρθωσε (ε) τρώω τα µουστάκια µου µε 
κάποιον τσακώνοµαι, έχω έντονη αντιδικία µε κάποιον: φάγανε τα 
µουστάκια τους για το ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση (στ) φάε τη 
γλώσσα σου | που να φας τη γλώσσα σου βλ. λ. γλώσσα (ζ) τρώω 
(τα) σίδερα βλ. λ. σίδερο 22. παθαίνω (κάτι) (από απροσεξία, αµέλεια, 
χωρίς να το περιµένω): εκεί που περπατούσα, έφαγα µια τούµπα! || 
έφαγα µια γλίστρα στον δρόµο και χτύπησα στον µηρό · 23. (για συ-
ναισθήµατα, επιθυµίες, πάθη κ.λπ.) βιώνω (κάτι) πολύ έντονα, µε 
απασχολεί (κάτι) πάρα πολύ: τον τρώει ο καηµός || ποιος ξέρει το σα-
ράκι (στενοχώρια) που τρώει την καρδιά µου! || µε τρώει η περιέργεια 
| η αγωνία | ο φθόνος | η ζήλια ΣΥΝ. βασανίζω, µαστίζω, κατατρύχω, 
φθείρω, τυραννώ 24. φθείρω ψυχικά, ενοχλώ ή ταλαιπωρώ (κάποιον) 
µε τις ενέργειες µου: µ'έφαγε µε τη γκρίνια του! || µ'έχει φάει µε τις 
ανοησίες της || τον έφαγε τον άνθρωπο µε τις ιδιοτροπίες του · 25. 
επικρατώ σε µάχη ή αγώνα, αναδεικνύοµαι ανώτερος από αντίπαλο: 
θα σας φάµε στο ντέρµπι τής Κυριακής || αν και µικρός, τον τρώει στο 
τρέξιµο ΣΥΝ. νικώ, ξεπερνώ · 26. σκοτώνω (κάποιον): τον έφαγαν 
µπαµπέσικα | στον ύπνο || πίσω και σ' έφαγα! (οπισθοχώρησε, γιατί 
θα σε σκοτώσω) || αυτός στην Κατοχή έφαγε κόσµο και κοσµάκη- ΦΡ. 
(α) τρώω (κάποιον) λάχανο (i) τον νικώ ολοκληρωτικά, τον εξευτελί-
ζω: στο µατς τής Τρίτης τους φάγαµε λάχανο! (ii) τον φονεύω, χωρίς 
να προλάβει να αντιδράσει ή χωρίς να φταίει: πήγε άδικα ο άνθρω-
πος- τον φάγανε λάχανο! ΣΥΝ. φονεύω (β) (κάποιον) τον τρώει το µαύ-
ρο χώµα | σκοτάδι για κάποιον που σκοτώθηκε 27. γίνοµαι στόχος 
επιθετικής ενέργειας (φραστικής ή σωµατικής) (από κάποιον): ~ κρά-
ξιµο | βρίσιµο | κατσάδα (έντονη αποδοκιµασία) || ~ µπουνιά | κλοτσιά 
| σφαλιάρα | χαστούκι | αγκωνιά | γονατιά- ΦΡ. (α) τρώω ξύλο µε 
δέρνει κάποιος: έφαγε πολύ ξύλο από τον πατέρα του (β) (απειλητικά) 
θα τις φας! θα φας ξύλο (βλ. τρώω ξύλο), θα σε δείρω: κάτσε ήσυχα, 
γιατί ~! (γ) τρώω τής χρονιάς µου | το ξύλο τής χρονιάς µου µε 
δέρνουν αλύπητα 28. καταβροχθίζω, κατασπαράζω: «µην κουνηθείτε, 
γιατί θα σας φάω!» είπε ο δράκος || ο λύκος άρπαξε το αρνί και το 
'φάγε- ΦΡ. (απειλητικά) θα σε φάω! θα σου συµπεριφερθώ άσχηµα, θα 
σε δείρω: κάτσε ήσυχα, γιατί ~! 29. (αρνητ.) για να πείσουµε κάποιον 
ότι δεν πρέπει να φοβάται, ότι δεν θα πάθει τίποτα: πλησίασε, δεν θα 
σε φάω! || µη φοβάσαι τη µηχανή, δεν (σε) τρώει! (πβ. δεν δαγκώνει) 
30. (για µηχανήµατα) προκαλώ φθορά (σε κάποιον/κάτι που έρχεται 
σε επαφή µε µένα): η κοπτική µηχανή τού 'φάγε δύο δάχτυλα || το 
µαγνητόφωνο έφαγε την κασέτα ΣΥΝ. κόβω, µασάω 31. (ειδικότ. για 
µηχανήµατα που λειτουργούν µε κέρµατα) κατακρατώ το κέρµα, 
χωρίς να εκτελέσω την προβλεπόµενη λειτουργία: το τηλέφωνο µου 
'φάγε το εικοσάρικο || έριξα δύο κέρµατα στον κερµατοδέκτη και µου 
τα 'φάγε! 32. (στα οµαδικά αθλήµατα) δέχοµαι γκολ, καλάθι, πόντο 
κ.λπ. από τον αντίπαλο: φάγαµε δύο γκολ στο πρώτο ηµίχρονο || η 
οµάδα έτρωγε το ένα καλάθι πίσω από το άλλο- ΦΡ. (οικ.) την τρώω 
ηττώµαι, χάνω: τη φάγαµε από τους ∆ανούς και αποκλειστήκαµε! || 
κάθε βδοµάδα την τρώτε από τους αντιπάλους σας 33. σε φράσεις 
στον παρακείµενο, για να δείξουµε ότι µια κατάσταση χαρακτηρίζει 
σε υπερβολικό βαθµό κάποιον/κάτι: κοίταξε τα ράφια- τα 'χει φάει η 
σκόνη! (είναι γεµάτα σκόνη) || τον έχει φάει η τηλεόραση (βλέπει 
υπερβολικά τηλεόραση) || ∆εν τον βλέπεις πώς έγινε; Τον έχει φάει ο 
έρωτας (τον έχει κυριεύσει, τον έχει ταλαιπωρήσει) 34. (αργκό) στην 
προστακτική φάε | φά' ως έκφραση αποδοκιµασίας για συγκεκριµένο 
πρόσωπο: φάε έναν τύπο! || φά'τον βλάκα, πώς κοιτάζει! 35. 
υφίσταµαι (κάτι), αναγκάζοµαι να υποστώ (κάτι) παρά τη θέληση 
µου: γυρνώντας σπίτι έφαγα όλη τη βροχή || έφαγα όλο το κρύο πε-
ριµένοντας να έρθεις- ΦΡ. (οικ.) τρώω κάποιον | κάτι στη µούρη | στη 
µάππα για ενοχλητικά πρόσωπα ή καταστάσεις που αναγκαζόµαστε 
να υποστούµε: µε άφησες µόνο µαζί του και τον έφαγα δυο ώρες στη 
µάππα! 36. µου επιβάλλεται (κάτι) ως ποινή, τιµωρία: ~ πρόστιµο | 
πέντε χρόνια φυλακή || (στο δικαστήριο) -Πόσο έφαγε; -∆υο χρόνια µε 
αναστολή || (στο ποδόσφαιρο) έφαγε κόκκινη κάρτα (αποβλήθηκε) 37. 
(κακόσ.) βγάζω (κάποιον) από τη µέση, τον εξουδετερώνω (συνήθ. µε 
ανήθικα | αθέµιτα µέσα): ήταν καλός πολιτικός, αλλά τον έφαγαν οι 
εσωκοµµατικοί του αντίπαλοι || τον έφαγαν τα µεγάλα συµφέροντα, 
γιατί δεν χαριζόταν σε κανέναν 38. (τριτοπρόσ. τρώει, τρώνε) κάτι 
µου προκαλεί φαγούρα: µε τρώει το γόνατο | το αφτί | η χούφτα µου || 
µε τρώνε τα ρούχα µου | τα εξανθήµατα στο δέρµα || µε τρώει το 
κεφάλι µου και ξύνοµαι συνέχεια- ΦΡ. (α) µε τρώει η µύτη µου βλ. λ. 
µύτη (β) µε τρώει η γλώσσα µου βλ. λ. γλώσσα (γ) (οικ.) µε τρώει ο 
πισινός | κώλος µου (για κάτι) θέλω πολύ να κάνω (κάτι), που µπορεί, 
όµως, να έχει και αρνητικές συνέπειες: σε τρώει ο κώλος σου να 
χάσεις τα λεφτά σου στα χαρτιά! ΣΥΝ. πηγαίνω γυρεύοντας (δ) µε 
τρώει το χέρι µου (µτφ., συχνά ως απειλή προς κάποιον) είµαι έτοι-
µος να χειροδικήσω ♦ (µεσοπαθ. τρώγοµαι) 39. (κυριολ.) είµαι κα-
τάλληλος για κατανάλωση, φαγώσιµος: αυτό τρώγεται; || ένα είδος 
µανιταριών που δεν τρώγονται 40. (κατ' επέκτ.) αξίζω να µε φάει κα-
νείς: το φαγητό είναι χάλια, δεν τρώγεται 41. (µτφ.) είµαι υποφερτός, 
δεν προκαλώ αντιπάθεια: δεν είναι όµορφη, αλλά τρώγεται || εσύ πια 
δεν τρώγεσαι µε τίποτε! (είσαι εντελώς ανυπόφορος) || δεν τρώγεται 
µήτε ωµός µήτε ψηµένος (είναι εντελώς ασυµβίβαστος ή ανυπόφο-
ρος) 42. αξιώνω (κάτι) φορτικά, ζητώ µε επιµονή: φαγώθηκε να πα-
ντρευτεί- και τι κατάλαβε; || έναν χρόνο τώρα τρώγεται να του πάρω 
αυτοκίνητο 43. µεµψιµοιρώ συνεχώς, τα βάζω µε τους άλλους ή µε 
τον εαυτό µου, εκφράζω συνεχώς παράπονα: τρώγεται διαρκώς για το 
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µεροκάµατο || όλη µέρα τρώγεται για το τίποτα || τρώγοµαι µε τα ρού-
χα µου (γκρινιάζω συνέχεια, δεν µε ευχαριστεί τίποτε και κανένας, 
φιλονικώ µε όλους και µε τον εαυτό µου) 44. έρχοµαι σε σύγκρουση, 
καβγαδίζω (µε κάποιον): τρώγεται συνέχεια µε τους συναδέλφους του 
|| (εµφατ.) τρώγονται σαν τα σκυλιά ANT. συµφιλιώνοµαι, φιλιώνω, 
µονοιάζω 45. (ειδικότ. η µτχ. φαγωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει 
καταναλώσει την απαραίτητη τροφή, που έχει γευµατίσει: ευχαρι-
στώ, δεν θα πάρω τίποτα- είµαι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µασώ, ροκανίζω (µε τα δόντια)», < *tf-g- < 
*trö-g- (µε ένθηµα -g-), µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *ter- «τρίβω, τρυπώ», 
πβ. αρµ. t'urc «πιγούνι, µασητήρας», λατ. tergere «µασώ, λειαίνω», 
γοτθ. pairko «τρύπα» κ.ά. Οµόρρ. τρώγ-λη, τράγ-ος, τραγ-ανός κ.ά. 
Η σηµ. «τρώγω», µέσω τής οποίας αντικαταστάθηκε το αρχ. εσθίω, 
είναι µτγν.]. 

τσ κ. τσου (επιφών.) για την έκφραση άρνηση ή, επαναλαµβόµενο, για 
την έκφαρση αποδοκιµασίας. [ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

Τ.Σ.Α. (το) Ταµείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών. 
τοαγαλί (το) {άκλ.} (διαλεκτ.) το πρασινωπό χρώµα τού χλωρού αµυ-

γδάλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 
τσάγαλο (το) (διαλεκτ.) το χλωρό αµύγδαλο, αυτό που δεν έχει ακόµη 

ωριµάσει πλήρως. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < διά-γαλο «γεµάτο γάλα» (< διά + γάλα) 
ή < σύ-γαλο < συ(ν)- + γάλα, ενώ έχει προταθεί και η αναγωγή στο 
τουρκ. çagla (bademi) «άγουρο αµύγδαλο» < περσ. cagala]. 

τσαγανό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ζωηρότητα και το νεύρο, το θάρ-
ρος: δεν έχει το ~ που χρειάζεται γι' αυτή τη δουλειά ΣΥΝ. δύναµη, 
ζωτικότητα. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µεσν. τσαγανός (βλ.λ.) µε µτφ. σηµ.]. 

τσαγανός (ο) 1. ΖΩΟΛ. Ο κάβουρας · 2. εσοχή τής ραπτοµηχανής, όπου 
τοποθετείται η σαΐτα µε το µασουράκι. [ΕΤΥΜ, µεσν. < τουρκ. 
çaganoz «κάβουρας»]. 

τσαγγαράδικο (το) → τσαγκαράδικο 
τσογγάρης (ο) → τσαγκάρης 
τσαγγάρικο (το) → τσαγκαρικο 
τσαγγαροδευτέρα (η) → τσαγκαροδευτέρα 
τσαγγός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. ο ταγγός (βλ.λ.) 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός 

που είναι ιδιότροπος και ασυµβίβαστος ΣΥΝ. δύστροπος, δύσκολος. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. ταγγός]. 

τσαγερια (η) {τσαγεριων} κατάστηµα όπου σερβίρουν κυρίως τσάι 
ΣΥΝ. (λόγ.) τεϊοποτείο. [ΕΤΥΜ. < θ. τσαγ- (τσάι, -αγιού) + παραγ. 
επίθηµα -ερία]. 

τσαγερό (το) η τσαγιέρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τσάι + παραγ. 
επίθηµα -ερό, µε ευφωνικό -γ-]. 

τσαγιέρα (η) {τσαγεριων} (λαϊκ.) σκεύος για την παρασκευή, τη δια-
τήρηση τής θερµοκρασίας και το σερβίρισµα τού τσαγιού. [ΕΤΥΜ. < 
τσάι + παραγ. επίθηµα -ιέρα, µε ευφωνικό -γ-]. 

τσαγκαράδικο (το) το τσαγκαρικο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τσαγκάρης + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. βενζιν-άδικο]. 

τσαγκάρης (ο) {τσαγκάρηδες κ. τσαγκαράδες} (λαϊκ.) αυτός που κα-
τασκευάζει ή και επιδιορθώνει υποδήµατα ΣΥΝ. παπουτσής, υποδη-
µατοποιός, υποδηµατοδιορθωτής. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσαγγάριοςΙ τζαγγάριος< τζάγγη «είδος υποδήµατος» 
< λατ. zanca, λ. παρθικής αρχής]. 

τσαγκαρικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται 
και επιδιορθώνονται παπούτσια ΣΥΝ. (λόγ.) υποδηµατοποιείο. Επίσης 
τσαγκαράδικο. 

τσαγκαροδευτέρα (η) (χωρ. πληθ.} 1. (παλαιότ.) η αργία τής ∆ευ-
τέρας, που είχαν καθιερώσει οι τσαγκάρηδες 2. (σκωπτ.) εργάσιµη 
ηµέρα, την οποία µεταβάλλει κανείς σε αργία από τεµπελιά: Γιατί 
δεν πήγες σήµερα στη δουλειά; Τι είναι, ~; 

τσαγκρουνιά (η) (διαλεκτ.) η γρατζουνιά (βλ.λ.). 
τσαγκρουνίζω ρ. (διαλεκτ.) γρατζουνίζω (βλ.λ.). 
τσάι (το) [1895] {τσαγ-ιού | (σπανιότ.) -ια, -ιών} 1. (α) θαµνώδες φυτό 

µε αρωµατικά λευκά λουλούδια και αειθαλή φύλλα ΣΥΝ. (λόγ.) τεϊό-
δεντρο (β) τα αποξηραµµένα φύλλα τού φυτού, επεξεργασµένα ή µη 
ΣΥΝ. (λόγ.) τέιον 2. (συνεκδ.) το αφέψηµα που παρασκευάζεται από το 
βράσιµο των αποξηραµµένων φύλλων τού παραπάνω φυτού και κα-
ταναλώνεται ως ζεστό ή κρύο ρόφηµα: ελαφρύ | βαρύ ~ || ~ µαύρο | 
πράσινο | στιγµιαίο | µε λεµόνι | µε γάλα | Κεϋλάνης | µε άρωµα για-
σεµιού || φτειάχνω | σερβίρω -1| οι Αγγλοι παίρνουν το ~ τους στις πέ-
ντε || είναι ώρα για ~ || φλιτζάνι | σερβίτσιο | κουτί | κουταλάκι | σου-
ρωτήρι | φακελάκι τσαγιού ΣΥΝ. (λόγ.) τέιον ΦΡ. (ειδικότ.) τσάι τού 
βουνού θερµαντικό αφέψηµα που παρασκευάζεται από τα άνθη δια-
φόρων αρωµατικών φυτών, τα οποία φυτρώνουν σε υψόµετρο άνω 
των χιλίων µέτρων 3. (συνεκδ.) απογευµατινή συνάντηση, κατά την 
οποία προσφέρεται στους καλεσµένους το παραπάνω αφέψηµα (σηµ. 
2) µαζί µε µπισκότα, κέικ, γλυκά κ.ά.: πήραµε µια πρόσκληση για ~ || 
η αίθουσα διατίθεται για ~, συνεστιάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις || 
χορευτικό ~||~ των κυριών τού φιλανθρωπικού σωµατείου 4. κάθε 
έγχυµα (βλ.λ.) αποξηραµµένων φύλλων από συγκεκριµένο φυτό ή 
από µείγµα τµηµάτων του µε θεραπευτικές συνήθ. ιδιότητες: ~ από 
βότανα. — (υποκ.) τσαγάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΥΜ. < 
ρωσ. tsâî, βλ. κ. τέιο]. 

τσακ (το) {άκλ.} 1. συνήθ. στη ΦΡ. (α) στο τσακ την τελευταία ή την 
κατάλληλη στιγµή: έφτασες -λίγο ακόµη και θα έφευγα || ~ πρόλαβα 
το λεωφορείο (β) (προφορ.) τσακ µπαµ αµέσως: ζήτησα έναν καφέ 
και, ~, µου τον έφερε! · 2. (κυρ. στον προφορ. λόγο, για να δηλώσου-
µε ξαφνικό ή απότοµο ήχο, όχι δυνατό, ο οποίος συνδέεται µε ένα πε-
ριστατικό): και πάνω στην ώρα που είχε ανάψει το γλέντι, ~, πέφτει 

ο διακόπτης τού ρεύµατος! 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τσακάλι (το) {τσακαλ-ιού | -ιών} 1.ΖΩΟΛ. σαρκοφάγο θηλαστικό, συγ-
γενικό µε τον λύκο και τον σκύλο, που έχει γκριζοκίτρινο τρίχωµα, 
κοκκινωπή ουρά µε µαύρη άκρη και χρυσοκάστανα µάτια, κυνηγά 
κυρ. τη νύχτα και τρέφεται µε µικρά τρωκτικά (συνήθ. ποντικούς), 
έντοµα, πτώµατα και µε απορρίµµατα που αφήνουν οι άνθρωποι 2. 
(µτφ.) πρόσωπο µε µεγάλες ικανότητες, που τα καταφέρνει σε ό,τι 
κάνει: είναι ~, του αναθέτουν όλες τις δύσκολες υποθέσεις ΣΥΝ. επι-
τήδειος 3. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που το χαρακτηρίζει η σκληρότη-
τα, η απανθρωπιά, η βία: τα ~ τού υποκόσµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çakal < περσ. sagäl, πβ. κ. σανσκρ. srgäla]. 

τσακαλόλυκος (ο) σαρκοφάγο θηλαστικό που προέρχεται από δια-
σταύρωση τσακαλιού και λύκου. 

τσάκα-τσάκα κ. τσάκα-τσούκα επίρρ.· τάκα-τάκα (βλ.λ.). 
τσακίδια (τα) (λαϊκ.-κυριολ.) το µέρος όπου µπορεί κανείς να γκρε-

µιστεί· (υβριστ.) στη φράση στο τσακίδια! φύγε να µη σε βλέπω, χά-
σου από µπροστά µου ΣΥΝ. στον διάολο! [ΕΤΥΜ. < τσακίζω + 
επίθηµα -ίδια (πληθ. τού -ίδι), πβ. κ. πριον-ίδια]. 

τσακίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσάκισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) κοµµάτια, το σπάζω, το συντρίβω: ~ ένα κλαδί | µια βέργα | 
οστό µέλους τού σώµατος || (µτφ.) ~ το νερό (µετριάζω την ψυχρότητα 
του, το κάνω χλιαρό) || (παροιµ.) «η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και 
κόκκαλα τσακίζει» 2. διπλώνω (κάτι) σε δύο ή περισσότερα µέρη: ~ 
ένα χαρτί στα δύο | στα τέσσερα || οι περισσότερες σελίδες τού βιβλίου 
είναι τσακισµένες 3. (µτφ.) καταβάλλω (κάποιον), τον υποβάλλω σε 
βάσανα και ταλαιπωρίες, τον κάνω να χάσει τη δύναµη ή το σθένος 
του: την τσάκισαν τα γηρατειά || αυτός ο θόρυβος µου τσάκισε τα 
νεύρα || µας τσάκισε η λύπη | αυτή η δουλειά | ο πληθωρισµός | ο 
υγρός καιρός || φαινόταν τσακισµένος ύστερα από το ξενύχτι | την 
αρρώστια || ~ κάποιον στο ξύλο (τον δέρνω πάρα πολύ, ανελέητα) 
ΣΥΝ. εξαντλώ, εξασθενίζω 4. (µτφ.) καταβάλλω (κάποιον) σε µάχη ή 
αγώνα, κατανικώ: οι στρατιωτικές µας δυνάµεις τσάκισαν τον εχθρό 
ΣΥΝ. καταστρέφω ΑΝΤ. νικώµαι, ηττώµαι 5. (µτφ.) καταναλώνω κάτι 
µε βουλιµία: το τσάκισα χθες το παστίτσιο ♦ (αµετβ.) 6. (για άνεµο ή 
ψύχος) µειώνεται η ένταση ή η δριµύτητα µου, καταπαύω: η 
παγωνιά | η θύελλα τσάκισε ΣΥΝ. κοπάζω, ησυχάζω, µαλακώνω, 
πέφτω (µτφ.) ΑΝΤ. δυναµώνω, χειροτερεύω 7. (µτφ.) καταβάλλοµαι από 
κάποιον, χάνω τη δύναµη, το σθένος, τη ζωτικότητα µου κ.λπ.: 
τσάκισε η υγεία του από την υπερκόπωση || τσάκισε από τα βάσανα 
και τις αρρώστιες || τσακίζει η καρδιά µου (λυπούµαι πάρα πολύ, 
συγκινούµαι) ΣΥΝ. νικώµαι, εξασθενώ, κουράζοµαι, εξαντλούµαι· 
(µεσοπαθ. τσακίζοµαι) 8. γίνοµαι κοµµάτια, συντρίβοµαι, τραυ-
µατίζοµαι βαριά: το σκάφος τσακίστηκε στα βράχια || έπεσε και τσα-
κίστηκε · 9. δείχνω µεγάλη προθυµία για κάτι, γίνοµαι θυσία: τσακί-
στηκε να περιποιηθεί τους καλεσµένους της || κάθε µέρα τσακίζεται να 
µας ευχαριστήσει ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι, (µτφ.) σκοτώνοµαι, (µτφ.) 
σκίζοµαι, κόπτοµαι 10. (α) (οικ.) εκτελώ κάτι (για το οποίο πήρα 
εντολή) πολύ γρήγορα: πες του να τσακιστεί να έλθει εδώ που τον 
θέλω || τσακίσου να φέρεις το ξεσκονόπανο τώρα! (β) (υβριστ. στην 
προστ.) φύγε από εδώ γρήγορα, ξεκουµπίσου! ΣΥΝ. (άι) στα τσακίδια! 
δρόµο! 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < τσακ (ηχοµιµητ. λ.). Κατ' άλλη άπο-
ψη, < τσακίον «είδος µαχαιριού που διπλώνει στα δύο», (αγν. ετύ-
µου), ενώ τελείως απίθανη θεωρείται η αναγωγή στο ρ. *δι-ακκίζοµαι 
«κάνω ακκισµούς»]. 

τσακίρ (το) {άκλ.} (λαϊκ.) στη ΦΡ. τσακίρ κέφι µεγάλο κέφι, κατάστα-
ση έντονης ευφορίας και ελαφράς µέθης: φτάνω στο ~. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. çakirkeyf «ελαφρώς µεθυσµένος»]. 

τσακίρης (ο) {τσακίρηδες}, τσακίρισσα (η) (λαϊκ.) αυτός που έχει 
γαλάζια µάτια ΣΥΝ. γαλανοµάτης. [ΕΤΥΜ, < τουρκ. çakir]. 

τσακίρικος, -η, -ο (λαϊκ.) (για µάτια) αυτός που έχει γαλάζιο χρώµα· 
(µτφ.) ελκυστικός, γοητευτικός: ~ βλέµµα. 

τσάκιση (η) (λαϊκ.) 1. η πτυχή υφάσµατος 2. (συνεκδ.) η γραµµή που 
σχηµατίζεται από την πτυχή τού υφάσµατος κατά το σιδέρωµα: πρό-
σεχε µη χαλάσεις την ~ τού παντελονιού σου || παντελόνι µε καλή | 
ίσια ~. 

τσάκισµα (το) [µεσν.] {τσακίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σπάσιµο σε 
κοµµάτια: το ~ τού καρυδιού 2. το δίπλωµα σε δύο ή περισσότερα µέ-
ρη: το ~ τού χαρτιού στα δύο 3. το δίπλωµα τής γωνίας σελίδας βι-
βλίου | τετραδίου 4. η πτυχή υφάσµατος και η γραµµή που σχηµατί-
ζεται κατά το σιδέρωµα: το ~ τού φορέµατος | τού παντελονιού ΣΥΝ. 
τσάκιση, πιέτα · 5. (για ψύχος και άνεµο) ελάττωση τής έντασης ή 
τής δριµύτητας ΣΥΝ. µετριασµός, κατάπαυση 6. (µτφ.) καταβολή ή 
εξασθένηση δυνάµεων, σθένους, ζωτικότητας κ.λπ.: ~ τού οργανισµού 
| τού ηθικού | τής αξιοπρέπειας ΣΥΝ. εξάντληση 7. (µτφ.) η κατάπνι-
ξη, η συντριβή: το ~ τής εξέγερσης | τής αντεπανάστασης · 8. το τµήµα 
που επαναλαµβάνεται, η επωδός ή οποιαδήποτε µελωδική παρεµβολή 
σε τραγούδι ΣΥΝ. ρεφρέν, γύρισµα 9. τσακίσµατα (τα) (α) λυγίσµατα 
τού κορµιού, κουνήµατα τής µέσης κατά το βάδισµα ή τον χορό (β) 
τα νάζια που γίνονται από φιλαρέσκεια ΣΥΝ. σκέρτσα, τσαλίµια, 
καµώµατα, (λόγ.) ακκισµοί. 

τσακιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σπάσει, που τον έχουν τσακίσει ή 
κοπανίσει: ~ ελιές ΣΥΝ. κοπανισµένος ΑΝΤ. ατσάκιστος, ακοπάνι-
στος · 2. αυτός που έχει διπλωθεί, που έχει µαζευτεί σε δύο ή περισ-
σότερα µέρη: ~ γιακάς ΣΥΝ. διπλωµένος, διπλωτός ΑΝΤ. ατσάκιστος, 
απτύχωτος· ΦΡ. (α) δεν έχω πεντάρα τσακιστή δεν έχω καθόλου χρή-
µατα, είµαι αδέκαρος (β) δεν δίνω πεντάρα | δεκάρα τσακιστή δεν µε 
ενδιαφέρει καθόλου, αδιαφορώ πλήρως (γ) δεν αξίζω πεντάρα | δε- 



τσακµάκι 1806 τσαµπούνα 
 

κάρα τσακιστή δεν αξίζω τίποτα. 
τσακµάκι (το) {τσακµακ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κοµµάτι χάλυβα που µε 
την τριβή πάνω σε πυρόλιθο παράγει σπννθήρες, οι οποίοι µεταδίδο-
νται σε φιτίλι 2. (συνεκδ.) ο αναπτήρας που αποτελείται από χάλυβα 
και πυρόλιθο και λειτουργεί µε τον παραπάνω τρόπο: φέρε µου το ~ ν' 
ανάψω τη φωτιά 3. (µτφ.) αυτός που συλλαµβάνει αµέσως µια ιδέα, 
ο έξυπνος: παιδί ~ ΣΥΝ. σπίρτο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çakmak]. 

τσακµακόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η πέτρα τού τσακ-
µακιού φλ.λ.) 2. (γενικότ.) ο πυρόλιθος ΣΥΝ. στουρναρόπετρα. 

τσακωµός (ο) ο διαπληκτισµός και η συνακόλουθη διακοπή των σχέ-
σεων: µετά τον ~ τους δεν ξαναµίλησαν || δεν πρέπει να παίρνει κα-
νείς στα σοβαρά τους ~ των ερωτευµένων || οι ~ µέσα στην οικογένεια 
δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ΣΥΝ. µάλωµα, καβγάς ANT. συµφιλίωση, 
µόνοιασµα. Επίσης τσάκωµα (το). 

Τσάκωνας (ο) {Τσακώνων}, Τσακώνισσα (η) ο κάτοικος τής Τσα-
κωνιάς (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. εθνωνύµιο, αβεβ. ετύµου, πιθ. από το περιγραφικό όν. έξω 
Λάκωνες µε τροπή τού -ξ- σε -τσ- (πβ. κ. τσακων. τσερέ = ξηρός) και 
σίγηση τού -λ-: έξω Λάκωνες > *Τσω-άκωνες > Τσάκωνες (µε έκκρου-
ση). Λιγότερο πιθ. η αναγωγή στη φρ. εις τους Λάκωνας, καθώς και η 
σύνδεση µε το επίθ. τραχύς µέσω αµάρτυρου τ. ✈  τράχωνες (< 
τράχων «τραχύ, ανώµαλο έδαφος»). Έχει προταθεί επίσης η 
συσχέτιση µε το µεσν. διάκονες «υπηρέτες, φύλακες κάστρων», ενώ 
η υποθ. περί ετυ-µολ. από το αλβ. tsakon «τραχύ έδαφος» δεν 
αιτιολογείται σηµασιο-λογικώς]. 

Τσακωνιά (η) [µεσν.] το ΝΑ. τµήµα τής επαρχίας Κυνουρίας τού νο-
µού Αρκαδίας, όπου οµιλείται η τσακωνική διάλεκτος, νεοελληνική 
διάλεκτος δωρικής προελεύσεως µε πολλά αρχαϊκά στοιχεία. 

τσακωνικός, -ή, -ό κ. τσακώνικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τους Τσάκωνες (τους κατοίκους τής Τσακωνιάς) ή την Τσακωνιά: -
χορός/ διάλεκτος2. Τσακώνικα (τα) η διάλεκτος των Τσακώνων (βλ. 
λ. Τσακωνιά). 

τσακώνω ρ. µετβ. {τσάκω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. πιάνω (κά-
ποιον), τον συλλαµβάνω στην παγίδα: παραφύλαξαν και τσάκωσαν 
τον διαρρήκτη || - κάποιον στα πράσα (τον πιάνω την ώρα ακριβώς 
που κάνει κάτι, λ.χ. κλοπή, ύποπτη ή παράνοµη πράξη κ.λπ.) ΣΥΝ. πα-
γιδεύω, αρπάζω, γραπώνω 2. (+να) συλλαµβάνω (κάποιον) να κάνει 
(κάτι κακό): τον τσάκωσαν να κλέβει || αν σε τσακώσω να το ξανα-
κάνεις, θα σε διώξω! 3. (λαϊκ.) αρπάζω (κάτι), πιάνω σφιχτά µε από-
τοµη κίνηση: µόλις µπήκε, τσάκωσε το µπουκάλι από το τραπέζι 4. 
(λαϊκ.) παίρνω και κρατώ στα χέρια µου· κυρ. στον αόρ. και στην 
προστ. τσάκωσε | (κ. αργκό) τσάκω': τσάκωσ' τα χιλιάρικα και φύγε! 
|| τσάκω' το µερτικό σου 5. (µεσοπαθ. τσακώνοµαι) έρχοµαι σε προ-
στριβή ή σύγκρουση (µε κάποιον), µαλώνω: µην τσακώνεστε για µι-
κροπράγµατα || τσακώνονταν και πήγα να τους χωρίσω || τσακώθη-
καν και διέλυσαν τον αρραβώνα || έχει τσακωθεί µε τους περισσότε-
ρους φίλους του ΣΥΝ. µαλώνω, καβγαδίζω, (λογιότ.) διαπληκτίζοµαι 
ANT. συµφιλιώνοµαι ΦΡ. είµαι τσακωµένος (µε κάποιον) έχω µαλώ-
σει, έχω έλθει σε ρήξη (µε κάποιον)· δεν διατηρώ σχέσεις, δεν του µι-
λάω: δεν µιλάµε πια- είµαστε τσακωµένοι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < τσακίον «είδος µαχαιριού» (βλ. κ. τσακίζω), ενώ, 
κατ' άλλη εκδοχή, < *ψακώνω (πβ. κ. ψευδός - τσευδός), από συµ-
φυρµό των λ. ψάχνω και µαγκώνω. Έχει ακόµη προταθεί η αναγωγή 
στον δωρ. τ. σακώ (·όω) (αττ. σηκώ, βλ. λ. σηκώνω), µε τη σηµ. «βάζω 
(το αρνί) στον σήκο, δηλ. στο ζύγι», µέσω τ. *σσακόω από συνεκφο-
ρά µε αντων.]. 

τσακωτός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) στη ΦΡ. κάνω (κάποιον) τσακωτό πιά-
νω (κάποιον) την ώρα που κάνει κάτι ύποπτο ή κακό: τον έκαναν 
τσακωτό την ώρα που έκλεβε. 

τσαλαβούτας (ο) (λαϊκ.) 1. (σπάν.) αυτός που βαδίζει απρόσεκτα και 
πατά µέσα στις λάσπες 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που ενεργεί, εργάζεται 
κ.λπ. χωρίς τάξη και σύστηµα, απρόσεκτα: µη βασίζεσαι σ' αυτόν, 
είναι ~ στη δουλειά του ΣΥΝ. τσαπατσούλης, άτσαλος, ακατάστατος. 

τσαλαβουτώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τσαλαβουτάς... | τσαλαβούτησα} 
(λαϊκ.) 1. βαδίζω απρόσεκτα και πατώ µέσα σε λάσπη ή νερά 2. (µτφ.) 
κολυµπώ στα ρηχά, χτυπώντας από φόβο ή για διασκέδαση τα χέρια 
και τα πόδια στο νερό: τα πιτσιρίκια τσαλαβουτούσαν στην άκρη τού 
γιαλού 3. (µτφ.) είµαι τσαπατσούλης, σκέπτοµαι, ενεργώ, εργάζοµαι 
κ.λπ. απρόσεκτα και επιπόλαια, χωρίς τάξη ή σύστηµα: ώρες 
τσαλαβουτούσε µέσα στα βιβλία, αλλά δεν έµαθε τίποτα. — τσαλα-
βούτηµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Πιθ. < άτσαλα βουτώ ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, < έξαλλα 
βουτώ]. 

τσαλάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η ζάρα που σχηµατίζεται σε ύφασµα. 
τσαλακώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσαλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 

(αµετβ.) 1. µαζεύω κάτι άτσαλα, το διπλώνω πρόχειρα έτσι, ώστε να 
σχηµατίσει ζάρες: ~ χαρτί | έγγραφο | γράµµα | τα ρούχα µου || τσα-
λακωµένο φόρεµα | σακάκι | παντελόνι ANT. ισιώνω, σιδερώνω 2. (για 
µέταλλα) συµπιέζω, ώστε να αλλοιωθεί η µορφή του: ~ µια λαµαρίνα 
3. (µτφ.) µειώνω, υποβιβάζω: ~ την αξιοπρέπεια | την υπόληψη κά-
ποιου ΣΥΝ. καταρρακώνω, (µτφ.) εξευτελίζω, (καθηµ.) στραπατσάρω 
(µτφ.) ANT. εξυψώνω, εξαίρω 4. (αργκό) καταστρέφω την εξωτερική 
εµφάνιση (κάποιου) χτυπώντας τον, τραυµατίζοντας τον: κάτσε στη 
µπάντα, γιατί θα σου τσαλακώσω τη µούρη! ♦ 5. (αµετβ.) σχηµατίζω 
εύκολα άτσαλες πτυχές ή ζάρες: τολινό ύφασµα τσαλακώνει εύκολα. 
— τσαλάκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < *ψαλακώνω (µε τροπή τού -ψ- σε τσ-, πβ. κ. ψευδός - τσευ-
δός) < µτγν. ψαλάσσω «αγγίζω ελαφρά» (πβ. ψαλακτός) < αρχ. ψάλ- 

λω + παραγ. επίθηµα -άσσω (πβ. κ. α'ιµ-άσσω, παλ-άσσω, σταλ-άσ-
σω). Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από το αµάρτυρο *δια-λακκώ 
< διά + λακκώ < λάκκος]. 

τσαλαπατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τσαλαπατάς... | τσαλαπάτ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) (λαϊκ.) 1. καταστρέφω ή συνθλίβω (κάτι) µε τα πόδια, 
πατώ άτσαλα πάνω του: τσαλαπατούσαν τα λουλούδια τού πάρκου! || 
τα χαρτιά τα είχαν τσαλαπατήσει οι περαστικοί ΣΥΝ. ποδοπατώ 2. 
(µτφ.) µειώνω το κύρος και την υπόληψη κάποιου, τον εξευτελίζω: ~ 
την αξιοπρέπεια | τα αισθήµατα των άλλων ΣΥΝ. ταπεινώνω, 
στραπατσάρω, (µτφ.) τσαλακώνω. — τσαλαπάτηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. τσαλαπατώ, αβεβ. ετύµου, ίσως από τη φρ. άτσαλα πατώ ή 
έξαλλα πατώ, ενώ υπάρχει και η εκδοχή τής αναγωγής στη φρ. λάξ 
πατώ, καθώς και στον διαλεκτ. τ. *τσαλαχο-πατώ (τσάλαχο 
«θόρυβος»)]. 

τσαλαπετεινός (ο) ΖΩΟΛ. όµορφο πτηνό µε πλούσιο πορτοκαλοκά-
στανο φτέρωµα, εντυπωσιακό λοφίο από µακριά µαύρα στις άκρες 
φτερά, φτερούγες και ουρά σε µαύρο και άσπρο χρωµατισµό και µα-
κρύ κοφτό ράµφος- τρέφεται µε έντοµα και σκουλήκια και ζει συνήθ. 
σε ανοικτούς θαµνότοπους ΣΥΝ. αγριοπετεινός, αγριοκόκορας. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < τσαλί (βλ.λ.) + πετεινός]. 

τσαλί (το) {τσαλ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) 1. ξερό χόρτο που χρησιµεύει 
ως προσάναµµα ΣΥΝ. φρύγανο 2. είδος αγκαθωτού θάµνου. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. cali]. 

τσαλίµι (το) {τσαλιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. επιδέξια κίνηση τού σώµα-
τος στον χορό ή στην πάλη ΣΥΝ. κόλπο, φιγούρα 2. (µτφ.) εξεζητηµένη 
κίνηση ή συµπεριφορά που γίνεται από φιλαρέσκεια: πολλά ~ µάς κά-
νει τώρα τελευταία ΣΥΝ. τσάκισµα, σκέρτσο, κάµωµα, (λογιότ.) ακκι-
σµός. — (υποκ.) τσαλιµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çalim]. 

Τσαµαδούρα (η) η σηµαδούρα (βλ.λ.). 
τσαµασίρια (τα) {τσαµασιριών} (λαϊκ.) τα προσωπικά είδη (κάποιου). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çama§ir «ασπρόρουχα για πλύσιµο»]. 
Τσάµης (ο) {Τσάµηδες} ο κάτοικος τής Τσαµουριάς, περιοχής τής Θε-

σπρωτίας- (ειδικότ.) ο µουσουλµάνος αλβανόφωνος (Τουρκαλβανός) 
τής Τσαµουριάς, που εξαιρέθηκε τής ανταλλαγής πληθυσµών µε την 
Τουρκία. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < αρχ. Θύαµις, ποταµός που διαρρέει την 
περιοχή, ή < Σάµεις, όν. αρχ. θρακοϊλλυρικού λαού]. 

τσάµικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Τσάµηδες, δηλ. τους 
κατοίκους τής Τσαµουριάς (βλ.λ.): ~ φορεσιά | έθιµα || γίνοµαι - τα-
µπάκος (γίνοµαι πολύ ενοχλητικός, φορτώνοµαι σε κάποιον) 2. τσάµι-
κος (ο) παραδοσιακός κυκλικός χορός µε πανελλήνια διάδοση· χο-
ρεύεται σε ρυθµό 3/4 και περιλαµβάνει 12 βήµατα (κατ' άλλους 16) 
και χαρακτηρίζεται από τις εντυπωσιακές φιγούρες τού πρώτου χο-
ρευτή. 

Τσαµουριά (η) (στην Τουρκοκρατία) περιοχή τής Θεσπρωτίας, που 
περιελάµβανε την Παραµυθιά, την Πάργα, τις Φιλιάτες, το Μαργαρί-
τι και χωριά τού ∆ελβίνου. [ΕΤΥΜ. < Τσάµης (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-ουριά, πβ. κ. κλεφτ-ουριά], 

τσάµπα →τζάµπα 
τσαµπατζής (ο) → τζαµπατζής 
τσαµπί (το) {τσαµπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο βότρυς σταφυλιού, πολλά 

σταφύλια µαζί γύρω από ένα βασικό στέλεχος: κόψαµε από την κλη-
µαταριά τέσσερα µεγάλα - σταφύλι || έφαγε ένα ολόκληρο ~ σταφύλι! 
2. (γενικότ.) κάθε καρπός φυτού που έχει σχήµα βότρυος. — (υποκ.) 
τσαµπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ όψιµο µεσν. < βεν. zambin, υποκ. τού zampa «πόδι (ζώου, πτη-
νού)», ονοµατοπ. λ.]. 

τσαµπουκαλεύοµαι ρ. αµετβ. {τσαµπουκαλεύτηκα} (αργκό) 1. συ-
µπεριφέροµαι επιθετικά, εριστικά, µε τσαµπουκά (βλ.λ.) 2. προξενώ 
προβλήµατα. 

τσαµπουκαλής (ο) {τσαµπουκαλήδες}, τσαµπουκαλού (η) {τσα-
µπουκαλούδες} (αργκό-κακόσ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε επι-
θετικό και θρασύ τρόπο: κάνει τον ~, αλλά είναι δειλός ΣΥΝ. µάγκας, 
νταής. Επίσης τσαµπουκαλίδισσα (η). — τσαµπουκαλήδικος, -η, -ο, 
τσαµπουκαλήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sabikali «σεσηµασµένος, αυτός που δεν έχει λευκό 
ποινικό µητρώο»]. 

τσαµπουκαλίκι (το) {χωρ. γεν.} (αργκό-κακόσ.) η επιθετική και θρα-
σεία συµπεριφορά: σε ποιον πουλάς ~; || κράτα το ~ γι' άλλες περι-
στάσεις ΣΥΝ. τσαµπουκάς, µαγκιά, ζοριλίκι. [ΕΤΥΜ. < τσαµπουκάς + 
-λίκι (< τουρκ. -hk), πβ. κ. πασα-λίκι]. 

τσαµπουκάς (ο) (αργκό) 1. ζόρικη και µάγκικη συµπεριφορά, που τη 
χαρακτηρίζει το επιθετικό, θρασύ και απειλητικό ύφος: έρχεται κάθε 
τόσο και µας πουλάει - ΣΥΝ. τσαµπουκαλίκι, ζοριλίκι, νταϊλίκι, µα-
γκιά 2. (συνεκδ.) αυτός που υιοθετεί τέτοια συµπεριφορά, ζόρικος και 
σκληρός άνθρωπος: παριστάνει τον ~, αλλά είναι δειλός ΣΥΝ. τσα-
µπουκαλής 3. η µαχητικότητα, ο δυναµισµός και η αυτοπεποίθηση: 
χρειάζεται ~ σ' αυτή τη δουλειά, αλλιώς θα σε κάνουν οι άλλοι ό,τι 
θέλουν || ό,τι κέρδισε, το κέρδισε µε τον - του· ΦΡ. σπάω τον τσα-
µπουκά (κάποιου)! κάµπτω την αυτοπεποίθηση κάποιου, ώστε να γί-
νει υπάκουος ή να µην αντιδρά δυναµικά: κάνει καψώνια στους νε-
οσύλλεκτους, για να τους σπάσει τον τσαµπουκά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
sabika «προηγούµενη καταδίκη, ποινή — ποινικό παρελθόν»]. 

τσαµπούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. πνευστό όργανο τής νησιωτι-
κής Ελλάδας, που αποτελείται από ασκί (από δέρµα αρνιού ή κατσί-
κας), το οποίο φουσκώνει µε αέρα ο εκτελεστής (τσαµπουνάρης), και 
από δύο καλαµένιους αυλούς µε γλωσσίδι, από τους οποίους παρά- 
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γει χαρακτηριστικό οξύ ήχο- πβ. κ. γκάιντα ΣΥΝ. (λόγ.) άσκαυλος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. zampogna < λατ. symphonia < αρχ. συµ-
φωνία (ως µουσ. όρ.)]. 

τσαµπουνάρης (ο) {τσαµπουνάρηδες} αυτός που παίζει τσαµπούνα. 
τσαµπουνω (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τσαµπούνας... | (σπάν.) τσαµπούνη-

σα} (λαϊκ.) 1. (αρχικά) παίζω την τσαµπούνα (βλ.λ.) 2. (συνήθ. µτφ.) 
φλυαρώ ακατάπαυστα, λέγοντας ανοησίες· µιλώ χωρίς νόηµα: π τσα-
µποννάει αυτός; || τι κάθεσαι και µου τσαµπούνας; ΣΥΝ. µωρολογώ, 
αεροκοπανώ, παραληρώ. Επίσης τσαµπουνίζω [µεσν.]. — τσαµπού-
νηµα κ. τσαµπούνισµα (το). 

τσάµπουρο (το) (λαϊκ.) το κύριο στέλεχος | κοτσάνι από το τσαµπί, 
όταν αφαιρεθούν οι ρώγες. 

τσαννάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (διαλεκτ.-µεγεθ.) µεγάλος πήλινος κε-
σές, στρογγυλός, µε υψωµένα πλαϊνά τοιχώµατα: γιαούρτι σε ~ ΣΥΝ. 
γαβάθα (η). [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τ. τού ουσ. τσαννάκι (βλ.λ.)]. 

τσαννάκι (το) {τσαννακ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) πήλινο πιάτο των χωρι-
κών ΣΥΝ. γαβάθα (λαϊκ.) ΦΡ. χωρίζω τα τσαννάκια µου (µε κάποιον) 
(ι) διαµοιράζω ό,τι έχω κοινό (µε κάποιον) και γεν. ξεκαθαρίζω τις 
σχέσεις µου µαζί του (ii) παίρνω διαζύγιο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. çanak < µτγν. σαννάκιον «πήλινο δοχείο», 
αγν. ετύµου]. 

τσαννακογλείφτης (ο) {τσαννακογλειφτών} (λαϊκ.-µειωτ.) αυτός που 
γλείφει τα τσαννάκια κάποιου, δηλ. που κολακεύει κάποιον προ-
σπαθώντας να προωθηθεί ή να κερδίσει την εύνοια του: καλός ~ εί-
σαι και τού λόγου σου! ΣΥΝ. κόλακας, τιποτένιος. 

Τσαντ (το) {άκλ.} (αραβ. Jumhürlyat Tchad, γαλλ. République du Tchad 
= ∆ηµοκρατία τού Τσαντ) κράτος τής Κ. Αφρικής µε πρωτεύουσα την 
Εντζάµενα, επίσηµες γλώσσες την Αραβική και τη Γαλλική και νόµι-
σµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Tchad, από την οµώνυµη λίµνη, < αραβ. tSad, από λ. των ιθαγενών 
που σηµαίνει «λίµνη»]. 

τσάντα (η) {τσαντών} 1. σακίδιο από δέρµα, ύφασµα, πλαστικό ή άλ-
λο υλικό σε διάφορα σχήµατα, µε χειρολαβές, όπου τοποθετεί κανείς 
διάφορα αντικείµενα: κρεµαστή | µαθητική ~ || ~ για ψώνια 2. (ειδι-
κότ.) εξάρτηµα τής γυναικείας αµφίεσης για την τοποθέτηση τού 
πορτοφολιού, των κλειδιών, των καλλυντικών και των άλλων απα-
ραίτητων µικροαντικειµένων, που κρέµεται από τον ώµο ή κρατιέται 
στο χέρι. — (υποκ.) τσαντάκι (το), τσαντούλα (η). [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
canta]. 

τσαντάκιας (ο) {τσαντάκηδες} (λαϊκ.) κακοποιός που αρπάζει τσά-
ντες από διαβάτες, κυρ. από γυναίκες. 
[ΕΤΥΜ. < τσάντα + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. µατ-άκιας, γυαλ-
άκιας)]. 

τσαντιά (η) το χτύπηµα µε την τσάντα: του 'ρίξε µια ~ στο πρόσωπο. 
τσαντίζω ρ. → τσατίζω 
τσαντίλα1 (η) → τσατίλα 
τσαντίλα2 (η) (διαλεκτ.) 1. σάκος από αραιούφασµένο πανί, ο οποίος 
χρησιµοποιείται για την αποστράγγιση τού χλωρού τυριού 2. (συ-
νεκδ.) το τυρί που παρασκευάζεται µε τον παραπάνω τρόπο 3. (κατ' 
επέκτ.) κάθε αραιό ύφασµα που χρησιµοποιείται για αποστράγγιση. 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Cedilo]. 

τσαντίλας (ο) → τσατίλας 
τσαντίρι (το) {τσαντιρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πρόχειρο κατάλυµα µε τέ-

ντα στηριγµένη σε µεταλλικούς ή ξύλινους ιστούς, σκηνή: τα ~ των 
τσιγγάνων ΣΥΝ. αντίσκηνο, τέντα 2. προχειροφτειαγµένο φτωχόσπι-
το. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çadir]. 

τσάντισµα (το) → τσάτισµα 
τσαντόρ (το) {άκλ.} φαρδύ µακρύ ρούχο που φοριέται από γυναίκες 

σε µουσουλµανικές χώρες, κυρ. στο Ιράν, φτειαγµένο από µαύρο 
ύφασµα, που καλύπτει το πάνω µέρος τού σώµατος, το κεφάλι και 
µέρος τού προσώπου- πβ. λ. γιασµάκι, φερετζές. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
tchador < αραβ. cador < περσ. caddar]. 

τσάο επιφών. {άκλ.} αντίο, γεια. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. ciao, διαλεκτ. τ. τού 
schiavo «δούλος (σας)», που χρησιµοποιήθηκε ως χαιρετισµός, < µεσν. 
λατ. sclavus (βλ. λ. σκλάβος)]. 

Τ.Σ.Α.Ο.Α. (το) Ταµείο Συντάξεως και Αρωγής Οργάνων Αγροφυλα-
κής. 

τσαουλί (το) {τσαουλ-ιού | -ιών) 1. ο καρπός τής τσαουλιάς (βλ.λ.) 2. 
ποικιλία φασολιών. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < *δια-ύλιον «γεµάτο ύλη, χυµό - 
ζουµερό» < διά + ύλη]. 

τσαουλιά (η) (λαϊκ.) ποικιλία βερικοκιάς (βλ.λ.). 
τσαούσης (ο) {τσαούσηδες}, τσαούσα (σηµ. 2) {χωρ. γεν. πληθ.} 

(λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) υπαξιωµατικός τού τουρκικού στρατού µε βαθµό 
αντίστοιχο τού λοχία 2. (συνήθ.-µτφ.) άνθρωπος πολύ αυταρχικός, 
αυθαίρετος και ιδιότροπος. Επίσης τσαούσω (η) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < 
όψιµο µεσν. τσιαβούσης | τσαούσιος < τουρκ. çavus, «λοχίας, 
φρουρός»]. 

τσάπα (η) {σπάν. τσαπών} (λαϊκ.) γεωργικό εργαλείο για σκάψιµο, 
που αποτελείται από µία πλατιά λάµα, η οποία είναι κάθετα προ-
σαρµοσµένη σε µακρόστενο ξύλινο κοντάρι (στειλιάρι): σκάβω τον 
κήπο µε την ~ || περιστροφική ~ (σύγχρονο µηχανικό εργαλείο που 
έχει τη δυνατότητα να ανασκάπτει πολλά αυλάκια τού ίδιου αγρού 
ταυτόχρονα) ΣΥΝ. σκαπάνη, τσαπί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. zappa < δηµώδ. λατ. sappa, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε ιλλυρ. zapp «τράγος»]. 

τσαπατσοδουλειά (η) η προχειροδουλειά. 
τσαπατσούλης (ο) {τσαπατσούληδες}, τσαπατσούλα (η) {χωρ. γεν. 

πληθ.} (κακόσ.) πρόσωπο που σκέπτεται, ενεργεί, εργάζεται κ.λπ. 

χωρίς τάξη και σύστηµα, άτσαλα και επιπόλαια: ακόµη δεν έχει µα-
ζέψει το δωµάτιο του, ο ~|| χτένισε καλά τα µαλλιά σου, µην είσαι ~! 
ΣΥΝ. ακατάσταστος, άτσαλος ΑΝΤ. τακτικός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
çapaçul «ατηµέλητος»]. 

τσαπατσουλια (η) 1. η έλλειψη νοικοκυροσύνης, το να είναι κανείς 
άτσαλος και ακατάστατος: η ~ αυτού τού παιδιού δεν περιγράφεται! 
|| ~ στο ντύσιµο | στο γράψιµο | στις δουλειές τού σπιτιού ΣΥΝ. ακα-
ταστασία, επιπολαιότητα 2. (συνεκδ.) ενέργεια ή εργασία που γίνεται 
πρόχειρα, χωρίς µελέτη ή χωρίς τάξη και σύστηµα: θέλεις πάντα να 
έχεις κάποιον να διορθώνει τις ~ σου. 

τσαπατσούλικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον τσαπατσούλη, 
που γίνεται µε τσαπατσουλια: ~ δουλειά | ντύσιµο | εµφάνιση | µέ-
θοδος | τρόπος ΣΥΝ. ακατάστατος, άτσαλος ΑΝΤ. τακτικός. — τσαπα-
τσούλικα επίρρ. 

τσαπερδόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ζωηρή, παιχνιδιάρα και 
έξυπνη νεαρή γυναίκα: κοίτα τι σκάρωσε πάλι η ~! [ΕΤΥΜ. Πιθ. < 
µτγν. σαπέρδιον, σκωπτικό προσωνύµιο τής εταίρας Φρύνης, υποκ. 
τού αρχ. σαπέρδης «είδος ψαριού (κορακίνος)», αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο]. 

τσαπί (το) {τσαπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (υποκ.) µικρή σε µέγεθος τσάπα 
(βλ.λ.) 2. (γενικότ.) σκαπτικό εργαλείο, σκαπάνη. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
τσαπίον, υποκ. τού τσάπα (βλ.λ.)]. 

τσαπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {τσάπισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) σκάβω (κάτι) µε την τσάπα (βλ.λ.): ~ τον κήπο | χωράφι ΣΥΝ. 
σκαλίζω, σκάβω ♦ 2. (αµετβ.) σκάβω µε την τσάπα: από το πρωί ~· 
στιγµή δεν ξαπόστασα. — τσάπισµα (το). 

τσαπράζι (το) {τσαπραζ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) (συνήθ. στον πληθ.) τα 
αργυρά ή επίχρυσα κοσµήµατα που φοριούνταν σταυρωτά στο στή-
θος, αποτελώντας εξάρτηµα τής παραδοσιακής ανδρικής φορεσιάς 
τής ηπειρωτικής Ελλάδας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çapraz < περσ. Capräst]. 

τσαρδάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) πρόχειρος χώρος στέγασης ή κατα-
σκήνωσης, παράγκα ή φτωχικό σπίτι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çardak]. 

τσαρδί (το) {τσαρδ-ιού | -ιών} φτωχό σπίτι· (γενικότ.) το σπίτι, η κα-
τοικία. 
[ΕΤΥΜ. < τσαρδάκι (υποχωρητ.), που θεωρήθηκε υποκοριστικό (πβ. κ. 
πασούµι - πασουµάκι)]. 

τσάρεβιτς (ο) {άκλ.} (παλαιότ.) ο πρωτότοκος γυιος τού τσάρου 
(βλ.λ.) και διάδοχος τού ρωσικού θρόνου. [ΕΤΎΜ. < ρωσ. tsarevic < 
tsar (βλ. κ. τσάρος) + πατρων. επίθηµα -evie]. 

τσαρικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τσάρο (βλ.λ.): 
~ εξουσία | καθεστώς 2. τσαρικός (ο) ο οπαδός τού τσάρου και τού 
τσαρισµού (βλ.λ.). 

τσαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η σύζυγος τού τσάρου (βλ.λ.) 2. (πα-
λαιότ.) γυναίκα µε εξουσία τσάρου στη Ρωσία: η Μεγάλη Αικατερίνη 
ήταν πανίσχυρη ~. 

τσαρισµός (ο) [1897] {χωρ. πληθ.) η απολυταρχική εξουσία των τσά-
ρων τής Ρωσίας (µέχρι το 1917). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. tsarism 
(βλ. κ. τσάρος)]. 

τσάρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) περπάτηµα για αναψυχή, περί-
πατος: πάµε ~ στη θάλασσα; || κάνουν ~ µε τ'αυτοκίνητα ΣΥΝ. βόλτα, 
σεργιάνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çark «τροχός»]. 

τσαρλατάνος (ο) (λαϊκ.) 1. αυτός που εξαπατά τους άλλους για 
ιδιοτελείς σκοπούς, παριστάνοντας τον ειδικό: ένας - είναι και τίποτε 
άλλο ΣΥΝ. απατεώνας, αγύρτης 2. (ειδικότ.) ψευτοεπιστήµονας που 
εκµεταλλεύεται τους αφελείς: ~ γιατρός/ φαρµακοποιός ΣΥΝ. κοµπο-
γιαν(ν)ίτης 3. (µειωτ.) επιστήµονας, κυρ. γιατρός ή πολιτικός, που δί-
νει πολλές υποσχέσεις. — τσαρλατανιά (η), τσαρλατανισµός (ο). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. ciarlatano (µε παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. ciarlare «φλυα-
ρώ» (< cerretano «κάτοικος τού χωριού Cerreto (στην Ιταλία)» ή < 
µεσν. κερατάς (άποψη Η. & R. Kahane)]. 

τσάρλεστον (το) {άκλ.} γρήγορος χορός που συνοδεύεται από µου-
σική τζαζ- κατάγεται από τους µαύρους τής Β. Αµερικής και απέκτη-
σε τεράστια δηµοτικότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη 
κατά την περίοδο τού Μεσοπολέµου (δεκαετία '20). [ΕΤΎΜ. < αγγλ.-
αµερ. charleston, από την οµώνυµη πόλη τής Ν. Καρολίνας στις 
Η.Π.Α.]. 

τσάρος (ο) 1. ο απόλυτος µονάρχης τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας µέ-
χρι την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) και ο τίτλος του: ο Μέγας 
Πέτρος ήταν - τής Ρωσίας 2. ο ηγεµόνας τής Βουλγαρίας κατά τον 
Μεσαίωνα 3. (µτφ.) το πρόσωπο που ασκεί απόλυτη εξουσία σε έναν 
τοµέα: ο ~ τής οικονοµίας. [ΕΤΎΜ. < ρωσ. tsar < γοτθ. kaisar < λατ. 
caesar (βλ. κ. καίσαρας)]. 

τσαρουχάς (ο) {τσαρουχάδες} (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζει ή 
πουλά τσαρούχια. 

τσαρούχι (το) {τσαρουχ-ιού | -ιών} 1. χαµηλό υπόδηµα των χωρικών 
και βοσκών τής ηπειρωτικής Ελλάδας, που κατασκευαζόταν από 
ακατέργαστο ή ηµικατεργασµένο δέρµα και είχε φούντα στην άκρη 
2. (ειδικότ.) το παραπάνω τυποποιηµένο υπόδηµα των ευζώνων τής 
προεδρικής φρουράς µε τη χαρακτηριστική κόκκινη φούντα στο 
µπροστινό άνω άκρο· ΦΡ. (α) µε µισό τσαρούχι για άνθρωπο πολύ 
φτωχό, άπορο (β) µε τα τσαρούχια µε άνεση, χωρίς να δυσκολευτεί 
κανείς ιδιαίτερα, χωρίς απώλειες· και µε το παραπάνω: πέρασε ~ στις 
εξετάσεις 3. (µτφ.) κάθε άκοµψο ή χοντροκοµµένο παπούτσι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. çank]. 

τσάρτερ (το) {άκλ.} 1. αεροπλάνο που εκτελεί χαµηλού κόστους αε-
ροπορική πτήση, τής οποίας οι θέσεις έχουν προπληρωθεί από γρα-
φείο ταξιδιών για λογαριασµό πελατών του µε κοινό προορισµό: θα 
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πάω στο Παρίσι µε ~ 2. (ως επίθ.) για πτήση που έχει πραγµαµµατι-
στεί µε τον παραπάνω τρόπο: πτήση ~ για Λονδίνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρε-
πόρτερ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. charter «επίσηµο κείµενο ή συµβόλαιο, που 
εξασφαλίζει τα δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσεως» < παλ. γαλλ. 
chartre < µεσν. λατ. chartula, υποκ. τού λατ. charta «φύλλο παπύρου» 
< αρχ. χάρτης]. 

τσατίζω κ. τσαντίζω ρ. µετβ. (τσάτισ-α, -τηκα, -µένος} ενοχλώ (κά-
ποιον) και τον κάνω να θυµώσει ή να εκνευριστεί: τον τσάτισες πολύ 
αυτή τη φορά || µε τσάτισε και της απάντησα άσχηµα || µην τσα-
τίζεσαι, δεν αξίζει τον κόπο || τσατίστηκε λίγο, όταν αρνήθηκα να του 
κάνω το χατίρι || φαινόταν τσατισµένος όταν ήλθε ΣΥΝ. πειράζω, 
ενοχλώ, εξοργίζω. — τσάτισµα κ. τσάντισµα (το). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. 
çatiçmak «συγκρούοµαι», κατά τα ρ. σε -ίζω]. 

τσατίλα κ. τσαντίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η κατάσταση µε-
γάλου εκνευρισµού ή οργής ως αποτέλεσµα πειράγµατος, κακής συ-
µπεριφοράς τρίτου κλπ.: κόντεψε να σκάσει από την ~ του, όταν το 
έµαθε! ΣΥΝ. θυµός, αγανάκτηση. [ΕΤΥΜ. < τσατίζω + παραγ. 
επίθηµα -ίλα, πβ. κ. µαυρ-ίλα]. 

τσατίλας κ. τσαντίλας (ο) πρόσωπο που νευριάζει εύκολα, που δίνει 
την εντύπωση ότι είναι πολύ συχνά νευριασµένος ΣΥΝ. ζοχάδας. 

τσάτισµα κ. τσάντισµα (το) → τσατίζω 
τσάτρα-πάτρα επίρρ. (λαϊκ.) 1. έτσι κι έτσι, κουτσά-στραβά: µιλάει 
Αγγλικά - || τα κατάφερε ~ 2. πρόχειρα, χωρίς επιµέλεια: έχτισε τον 
τοίχο ~ ANT. επαρκώς. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. çatra-patra < µεσν. 
σάταλα-πάταλα]. 

τσατσά κ. τσάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ηλικιωµένη γυναίκα, 
θεία ή γιαγιά · 2. (κακόσ.) µεγάλης ηλικίας γυναίκα, ιδιοκτήτρια 
πορνείου ή που εκδίδει γυναίκες ΣΥΝ. προαγωγός 3. (ειδικότ.) ηλικιω-
µένη γυναίκα (συχνά παλιά πόρνη) που έχει την ευθύνη τής λει-
τουργίας πορνείου. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από αναδίπλωση τού µεσν. τσά (< θεια) ή, κατ' άλλους, 
από το βουλγ. tsitsa «θεία»]. 

τσα-τσα (το) {άκλ.} 1. χορός από τη Ν. Αµερική µε µικρά γρήγορα βή-
µατα 2. (συνεκδ.) η µουσική για τον παραπάνω χορό. [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητική λ., πβ. αγγλ. cha-cha], 

τσατσάρα (η) {σπάν. τσατσάρων} (λαϊκ.) 1. χτένα µε αραιά δόντια για 
το χτένισµα και το ξέµπλεγµα των µαλλιών 2. µικρή (συνήθ. αν-
δρική) χτένα τσέπης. — (υποκ.) τσατσαρούλα (η). [ΕΤΥΜ. < βεν. 
zazzara (πβ. ιταλ. zazzera «τούφα µαλλιών»), που συνδ. µε γοτθ. tatura]. 

τσάτσος (ο) (λαϊκ.) 1. αυτός που πλησιάζει τους ισχυρούς και τους 
κολακεύει για προσωπικό όφελος: οι ~ τού αφεντικού ΣΥΝ. κόλακας, 
γλείφτης 2. (ειδικότ.) αυτός που καταδίδει κάποιον στους ισχυρούς 
ΣΥΝ. καταδότης, χαφιές 3. πρόσωπο που εκτελεί πιστά τις εντολές 
(κάποιου, συνήθ. σηµαντικού κοινωνικά προσώπου). [ΕΤΥΜ. < 
τσάτσα | τσατσά, µε αλλαγή γένους]. 

τσάττισµα (το) (τσαττίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) διαλογικό ποίη-
µα ανάµεσα σε δύο λαϊκούς ποιητές (τσαττιστάρηδες) στην Κύπρο, 
µε αυτοσχέδιους στίχους, στο πλαίσιο λαϊκού ποιητικού διαγωνισµού 
ή εορταστικής εκδήλωσης. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

Τ.Σ.Α.Υ. (το) Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών. 
τσαφ (το) {άκλ.} ο ήχος που κάνει το σπίρτο µόλις ανάβει ή ο σπιν-

θήρας ηλεκτρισµού. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 
τσαφ-τσουφ (το) {άκλ.} ο ήχος τής ατµοµηχανής. 
τσαχπίνης (ο) {τσαχπίνηδες}, τσαχπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 

αυτός που κάνει νάζια ή ζωηρές κινήσεις (συνήθ. για να προκαλέσει 
το ερωτικό ενδιαφέρον) ΣΥΝ. ναζιάρης, σκερτσόζος, παιχνιδιάρης. — 
τσαχπινιά (η), τσαχπίνικος, -η/-ια, -ο κ. τσαχπινιάρης, -α, -ικο, τσαχ-
πίνικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. çapkin «γυναικάς»]. 

τσεβδίζω ρ. -> τσευδίζω 
τσεβδός, -ή, -ό → τσευδός 
τσεβρές (ο) {τσεβρέδες} (διαλεκτ.) κάλυµµα κεφαλής ή διακοσµητι-

κό στοιχείο επίπλων από ύφασµα κεντηµένο επιδέξια (συχνά χρυσο-
κέντητο) και πολύχρωµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çevre]. 

τσεκ (το) {άκλ.} η τραπεζική επιταγή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. check 
«ελέγχω», αρχική σηµ. (στο σκάκι) «απειλώ τον αντίπαλο βασιλιά, 
κάνω σαχ», < αρχ. γαλλ. eschec | eschac < αραβ. Sah (βλ. λ. σαχ)]. 

τσεκάπ κ. τσεκ-άπ (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. η γενική ιατρική εξέταση που 
περιλαµβάνει σειρά κλινικών και εργαστηριακών ερευνών, για να 
διαπιστωθώ η κατάσταση των οργάνων και γενικά τής υγείας τού 
εξεταζοµένου πριν από την εµφάνιση οποιωνδήποτε συµπτωµάτων: 
ετήσιο | προεγχειρητικό | µετεγχειρητικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. check 
up]. 

τσεκάρω ρ. µετβ. {τσεκάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) ελέγχω στοιχεία ή επι-
βεβαιώνω αν ισχύει (κάτι): ~ τον λογαριασµό | τα ψώνια στον κατά-
λογο || το περιστατικό είναι αληθινό- το έχω τσεκάρει! ΣΥΝ. επαλη-
θεύω. — τσεκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. check 
«ελέγχω»]. 

τσεκουράτος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που είναι κοφτερός σαν τσε-
κούρι (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα 
και δηκτικότητα, που χτυπά σαν καταπέλτης: ~ λόγια | παρατήρηση | 
ποινή - ΣΥΝ. αυστηρός, δριµύς ANT. ήπιος, επιεικής. — τσεκουρά-τα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τσεκούρι + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. φευγ-άτος]. 

τσεκούρι (το) {τσεκουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. εργαλείο µε βαριά κο-
φτερή λεπίδα στην άκρη ενός στελέχους (στειλιάρι) για το κόψιµο 
δέντρων, ξύλων σε κοµµάτια και άλλες χρήσεις: το ~ τού ξυλοκόπου-
ΦΡ. φωτιά και τσεκούρι καταστροφές µεγάλης έκτασης, που προκα-
λούν επιδροµείς, συνήθ. µε σφαγές και εµπρησµούς: ο Ιµπραήµ πέ-
ρασε τον Μοριά από ~ ΣΥΝ. µπαλτάς, (λογιότ.) πέλεκυς 2. (α) (µτφ.) 
περικοπές δαπανών: για ~ σε όλες τις δαπάνες τού ∆ηµοσίου µίλησε 
χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονοµικών (β) για αυστηρότατη κρίση 
σε εξετάσεις µαθητών, φοιτητών: έπεσε ~ στη φυσική εφέτος. — 
(υποκ.) τσεκουράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
τσεκούριον < µτγν. σεκούριον, υποκ. τού λατ. securis «πέλεκυς, αξίνα» 
< ρ. secare «τέµνω, κόβω»]. 

τσεκουριά (η) (λαϊκ.) το χτύπηµα µε τσεκούρι (βλ.λ.). 
τσεκουρώνω ρ. µετβ. {τσεκούρωσ-α, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) χτυ-

πώ µε το τσεκούρι 2. (συνήθ. µτφ.) τιµωρώ αυστηρά, επιβάλλω πολύ 
µεγάλη ποινή: ο δικαστής τον τσεκούρωσε 3. (ειδικότ.) βαθµολογώ 
µαθητές πολύ αυστηρά ή τους απορρίπτω στις εξετάσεις (λόγω αυ-
στηρότητας): έµαθα ότι η καινούργια καθηγήτρια τσεκουρώνει. — 
τσεκούρωµα (το). 

τσελβόλ (το) {άκλ.} είδος συνθετικού υφάσµατος που µοιάζει µε µε-
ταξωτό. 

τσελεµεντές (ο) {τσελεµεντέδες} (µετωνυµ.) βιβλίο µε συνταγές µα-
γειρικής και ζαχαροπλαστικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΎΜ. 
Από το όν. τού Ν. Τσελεµεντέ (1878-1958), συγγραφέα βιβλίων µαγειρικής]. 

τσελέστα (η) {τσελεστών} ΜΟΥΣ. όργανο τής συµφωνικής ορχήστρας, 
που µοιάζει µε όρθιο πιάνο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. celesta, άλλος τ. τού επιθ. celeste «ουράνιος» < λατ. 
caelestis (< caelum «ουρανός»)]. 

τσέλιγκας (ο) {-ες κ. -άδες} {λαϊκ.} κτηνοτρόφος µε πολλά πρόβατα, 
γίδια κ.λπ., ο ιδιοκτήτης µεγάλου κοπαδιού, που κοντά του εργάζονται 
διάφοροι µικροκτηνοτρόφοι. [ΕΤΥΜ < σλαβ. tselnik «γενάρχης 
οικογένειας»]. 

τσελιγκάτο (το) ανεπτυγµένη κτηνοτροφική µονάδα, που είχε στα 
παλιά χρόνια ως βάση το κοπάδι µιας πλούσιας και ισχυρής οικογέ-
νειας µε τα δικά της βοσκοτόπια και περιελάµβανε ακόµη διαφόρους 
εξαρτηµένους µικροκτηνοτρόφους, οι οποίοι βοσκούσαν τα ζώα τους 
µαζί µε το κοπάδι ισχυρής οικογένειας και εργάζονταν κοντά της. 
[ETYM. < τσέλιγκας + παραγ. επίθηµα -άτο, πβ. κ. δεσποτ-άτο]. 

τσελιγκόπουλο (το), τσελιγκοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο γυιος 
| η κόρη τού τσέλιγκα ή νεαρός τσέλιγκας. [ΕΤΥΜ. < τσέλιγκας + 
λεξικό επίθηµα -πουλο]. 

τσελίστας (ο) {τσελιστών} ο βιολοντσελίστας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. cellista (βλ. κ. τσέλο)]. 

τσέλο (το) ΜΟΥΣ. το βιολοντσέλο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cello, 
συντετµηµένος τ. τού violon-cello (βλ. κ. βιολοντσέλο)]. 

τσεµπαλίστας (ο) {τσεµπαλιστών}, τσεµπαλίστρια (η) [τσεµπα-
λιστριών}, µουσικός που παίζει τσέµπαλο (βλ.λ.). Επίσης τσεµπαλί-
στα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cembalista]. 

τσέµπαλο (το) ΜΟΥΣ. (το) πληκτροφόρο όργανο, στο οποίο οι χορδές 
ηχούν καθώς νύσσονται µε πένες, από δέρµα ή από φτερό· αναπτύ-
χθηκε κατά τον 15ο., και, κατά τον 18ο αι., αντικαταστάθηκε σταδια-
κά από το πιάνο· σε σχέση µε το πιάνο, έχει πολύ φτωχότερες δυνα-
τότητες δυναµικής και εκφραστικής διαφοροποίησης τού ήχου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. cembalo | clavicembalo < µεσν. λατ. 
(clavi)cymbalum (νόθο συνθ.) < λατ. clavis «κλειδί» + αρχ. κύµβαλον], 

τσεµπέρι (το) (τσεµπερ-ιού | -ιών} µαντήλι από λεπτό ύφασµα, που 
φορούν στο κεφάλι οι γυναίκες (συνήθ. τής υπαίθρου και των χωριών). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çember < περσ. cambar «µαντήλι, περιδέραιο»]. 

τσέπη (η) {τσεπών} 1. σχισµή (άνοιγµα) στην εσωτερική ή την εξω-
τερική πλευρά ενδύµατος ή πρόσθετο κοµµάτι υφάσµατος ραµµένο 
πάνω σε ρούχο, που σχηµατίζει θήκη στην οποία µπορεί κανείς να βάζει 
και να µεταφέρει µικροαντικείµενα: βάζω το πορτοφόλι | το µαντήλι | 
τα κλειδιά | το στυλό | την κάρτα στην ~ || ανοίγω | κλείνω την ~ µου || 
µπουφάν µε µεγάλες ~ || φουσκωµένη ~ (από τα πολλά αντι-κείµενα) || 
γεµίζω | αδειάζω τις ~ µου || ξηλωµένη | τρύπια | µπαλλω-µένη ~ || µιλάει 
µε τα χέρια στις ~ (ένδειξη αγένειας) || το Υπουργείο Οικονοµικών βάζει 
το χέρι βαθιά στην - τού φορολογούµενου πολίτη » (επιβάλλει φόρους, 
αποσπά χρήµατα) || δεν έχω δραχµή | δεκάρα | φράγκο στην ~ (δεν έχω 
καθόλου λεφτά)· ΦΡ. (α) βάζω το χέρι (βαθιά) στη ν τσέπη βλ. λ. χέρι (β) 
έχω καβούρια στην τσέπη είµαι τσιγγούνης, δεν θέλω να κάνω έξοδα 
(γ) µε άδειες τσέπες χωρίς λεφτά (δ) έχω (κάποιον | κάτι) στην τσέπη 
µου | στο τσεπάκι µου έχω εξασφαλισµένο, σίγουρο ένα αποτέλεσµα, 
µπορώ να έχω (κάποιον/κάτι) όποια στιγµή θέλω, είναι τού χεριού µου: 
µη σε απασχολεί αυτός- τον έχω στο τσεπάκι µου 2. το εισόδηµα, η 
οικονοµική κατάσταση ή τα χρήµατα κάποιου: οι ρυθµίσεις τού 
υπουργείου έχουν στόχο το όφελος τής εθνικής οικονοµίας, αλλά και τής 
τσέπης µας- ΦΡ. (α) πληρώνω (κάτι) απ' την τσέπη µου πληρώνω (κάτι) 
µε δικά µου χρήµατα (β) κοιτάω την τσέπη µου είµαι φιλάργυρος, 
κοιτάζω το συµφέρον µου 3. (η γεν. τσέπης ως χαρακτηρισµός) για 
πολύ µικρά αντικείµενα, συχνά και για µικροσυσκευές ή µικρογραφίες 
(µινιατούρες) µεγάλων αντικειµένων: ραδιόφωνο | τηλεόραση - || βιβλίο 
~ (πολύ µικρών διαστάσεων και συνήθ. σε χαµηλή τιµή). — (υποκ.) 
τσεπούλα (η) κ. τσεπάκι (το).. [ΕΤΎΜ < τουρκ. cep]. 

τσεπώνω ρ. µετβ. {τσέπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τοποθετώ στην 
τσέπη 2. (συνεκδ.) παίρνω, εισπράττω (συνήθ. χρήµατα) µε παράνοµο 
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τρόπο: οι µεσάζοντες τσεπώνουν πολλά από µίζες. — τσέπωµα (το). 
τσερβέλο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το µυαλό, ο εγκέφαλος· ΦΡ. (α) 

δεν κόβει το τσερβέλο (κάποιου) (κάποιος) δεν είναι εύστροφος, δεν 
αντιλαµβάνεται ή δεν σκέφτεται γρήγορα (β) σήκωσε | πήρε το τσερ-
βέλο (κάποιου) πήρε τα µυαλά (κάποιου), παρέσυρε, επηρέασε κα-
θοριστικά (κάποιον): του πήραν το τσερβέλο µε τις υποσχέσεις τους 
για πλούτη και δόξα (γ) θα µου φύγει το τσερβέλο θα τρελαθώ (συ-
νήθ. από κάτι παράλογο, εντελώς ακατανόητο)· πβ. λ. µυαλό. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. cervello < λατ. cerebellum, υποκ. τού cerebrum «εγκέ-
φαλος, νους»]. 

τσέρι (το) (άκλ.) λικέρ µε άρωµα κερασιού. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < αγγλ. 
cherry < παλ. γαλλ. cherise < µτγν. λατ. ceresia < λατ. cerasus < αρχ. 
κέρασος «κερασιά»]. 

Τσερκέζος (ο), Τσερκέζα (η) ο Κιρκάσιος, η Κιρκάσια (βλ. λ. Κιρ-
κασία). [ΕΤΥΜ < ρωσ. Cerkesy, πιθ. < οσετ. carkas «αετός»]. 

τσέρκι (το) {τσερκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το περίβληµα βαρελιού, κό-
σκινου και άλλων αντικειµένων που έχουν κυκλική περιφέρεια ΣΥΝ. 
στεφάνη 2. (κατ' επέκτ.) κάθε ξύλινος ή µεταλλικός δακτύλιος που 
χρησιµοποιείται για στήριξη ή συγκράτηση· (ειδικότ.) σκληρός ιµά-
ντας για το δέσιµο πολλών αντικειµένων µαζί: έδεσε τα βιβλία σε 
στοίβες µε το ~ 3. (παλαιότ.) παιχνίδι µε µεταλλικό στεφάνι. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. cerchio «κύκλος, στεφάνη» < λατ. circulus, υποκ. τού 
circus «κύκλος» (βλ. κ. τσίρκο)]. 

τσέτουλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η αγορά µε πίστωση· στη ΦΡ. κό-
βω τσέτουλα αγοράζω (κάτι) µε πίστωση, µε σκοπό να µην πληρώσω 
2. (ως επίρρ.) δωρεάν. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < βεν. cetola (ιταλ. cedola) < µτγν. λατ. schedula, υποκ. 
τού λατ. scheda | scida < αρχ. σχίδη (ρ. σχίζω), στη σηµ. «φύλλο (χαρ-
τιού ή παπύρου)». Στις ιταλ. διαλέκτους η λ. έλαβε τη σηµ. τού κα-
ταλόγου όπου σηµειώνονταν οι οφειλέτες και τα χρέη τους προς τον 
πιστωτή]. 

τσετσέ (η) {άκλ.} παρασιτική µύγα τής Αφρικής, µεγαλύτερη από την 
οικιακή και µε κιτρινοκάστανο χρώµα, που τρέφεται µε αίµα και εί-
ναι γνωστή για τη µετάδοση τής νόσου τού ύπνου στον άνθρωπο· ΦΡ. 
τσίµπησε (κάποιον) µύγα τσετσέ για την αλλοπρόσαλλη, περίεργη ή 
ιδιαίτερα εκνευρισµένη συµπεριφορά (κάποιου): Πώς κάνεις έτσι; 
Μύγα ~ σε τσίµπησε; Ηρέµησε λίγο! [ΕΤΥΜ < αγγλ. tsetse < tsêtsê 
(γλ. Τσβάνα)]. 

Τσετσενία (η) αυτόνοµη ρωσική δηµοκρατία στον Β. Καύκασο µε 
πρωτεύουσα το Γκρόζνυ, επίσηµη γλώσσα την Τσετσενική και νόµι-
σµα το ρούβλι. — Τσετσένος (ο), Τσετσένα (η), Τσετσενικά (τα), τσε-
τσενικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Checheny, αγν. ετύµου]. 

τσευδίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} τραυλίζω, ψευδίζω 
(βλ.λ.): ο γυιος της δεν µιλάει ακόµη σωστά, τσευδίζει. — τσεύδισµα 
(το). 

τσευδός, -ή, -ό ο ψευδός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ψευδός (βλ.λ.), 
µε τροπή τού συµπλέγµατος /ps/ σε /ts/, πβ. κ. κου-τσ-ός < κο-ψ-ός, κο-
τσ-άνι < κο-ψ-άνιον]. 

Τσεχία (η) (τσεχ. Ceskâ Republica = Τσεχική ∆ηµοκρατία) κράτος τής 
Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα την Πράγα, επίσηµη γλώσσα την Τσεχική 
και νόµισµα την τσεχική κορώνα. — Τσέχος (ο), Τσέχα (η), τσε-
χικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) τσέχικος, -η, -ο, Τσεχικά κ. (λαϊκ.) Τσέχικα (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Czech «Τσέχος» < τσεχ. Cek, πιθ. < ceta 
«στρατός»]. 

Τσεχοσλοβακία (η) ΙΣΤ. κράτος τής Κ. Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1918, µε πρωτεύουσα την Πράγα, και διασπάστηκε το 1993 σε δύο 
επιµέρους κράτη, την Τσεχία και τη Σλοβακία. — Τσεχοσλοβάκος 
(ο), Τσεχοσλοβάκο (η), τσεχοσλοβακικός, -ή, -ό κ. τσεχοσλοβάκικος, -
η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Czechoslovakia]. 

τσηρώτο (το) (σχολ. ορθ. τσιρότο) λεπτό έµπλαστρο· κυρ. µικρή αυ-
τοκόλλητη ταινία που επικολλάται πάνω σε µικρό τραύµα (λ.χ. κόψι-
µο στο δάχτυλο) για προστασία: του έβαλε ένα ~ στην πλάτη. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. cerotto < µτγν. κηρωτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. 
επιθ. κηρωτός «αλειµµένος µε κερί» (< κηρός). Από την ετυµ. 
προκύπτει ότι ορθότ. γρ. τής λ. είναι µε -η- και -ω- (τσηρώτο)}. 

τσήτα (η) {δύσχρ. τσητών} 1. ξύλινος πήχυς 2. κοµµάτι ξύλου µε το 
οποίο κρατείται κάτι τεντωµένο· ΦΡ. είµαι στην τσήτα σε υπερέντα-
ση, έχω τεντωµένα νεύρα 3. το ξύλινο στήριγµα των κληµατίδων τού 
αµπελιού 4. το κόσκινο · 5. η καρφοβελόνα · 6. διακοσµητική λωρί-
δα που ράβεται στον ποδόγυρο 7. (ως επίρρ.) κολλητά, εφαρµοστά 
στο σώµα: φορούσε ένα µπλουζάκι ~ και διαγράφονταν όλες οι λε-
πτοµέρειες τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. < σήτα «κόσκινο» (βλ.λ.)]. 

τσητώνω ρ. µετβ. {τσήτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τεντώνω: τσήτωσε τα 
πόδια του στο κρεβάτι || µετά το λίφτινγκ το δέρµα της είχε τσητωθεί· 
ΦΡ. (λαϊκ.) την τσήτωσε (ενν. την κοιλιά του) παράφαγε και φούσκω-
σε 2. (µτφ.) πιέζω κάποιον να εντείνει τις προσπάθειες του 3. (µτφ. η 
µτχ. τσητωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει τεντωµένα νεύρα, που βρί-
σκεται σε µεγάλη ένταση: είναι πολύ - σήµερα' µε το παραµικρό 
αντιδρά! — τοήτωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τσήτα + παραγ. επίθηµα -ώνω. Λιγότερο πιθ. η παραγωγή 
από το αρχ. τιταίνω «τείνω, τεντώνω» ή από συµφυρµό των ρ. τιταί-
νω και τεντώνω], 

τσητωτός, -ή, -ό τεντωµένος. 
τσίβα (η) → τζίβα 
τσιγαρίδα (η) (συνήθ. στον πληθ.) ξεροτηγανισµένα κοµµάτια χοιρι-
νού λίπους. 

[ΕΤΥΜ < τσιγαρίζω]. 
τσιγαρίζω ρ. µετβ. {τσιγάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προπαρασκευάζω 

υλικό τού φαγητού τηγανίζοντας το για λίγη ώρα σε καυτό λάδι, βού-
τυρο ή λίπος µέχρι να ροδίσει, για να το χρησιµοποιήσω στο µαγεί-
ρεµα: ~ τα κρεµµύδια ΣΥΝ. καβουρντίζω, σοτάρω 2. (συνήθ. µεσοπαθ. 
τσιγορίζοµαι) βασανίζοµαι, ταλαιπωρούµαι: τσιγαριστήκαµε όλη µέ-
ρα στον ήλιο. — τσιγάρισµα (το). [ΕΤΎΜ. µεσν., ονοµατοποιηµένη 
λ.]. 

τσιγαριλίκι κ. τσιγαρλίκι (το) {τσιγαριλικ-ιού | -ιών} στριφτό τσι-
γάρο, το οποίο περιέχει χασίς ή µαριχουάνα. 

τσιγαριστός, -ή, -ό αυτός που τον έχουν τσιγαρίσει ΣΥΝ. τσιγαρι-
σµένος. 

τσιγάρο (το) [1871] 1. µακρόστενο λεπτό κυλινδρικό χαρτί µε ή χωρίς 
φίλτρο στο ένα του άκρο, που περιέχει ποσότητα ψιλοκοµµένων και 
επεξεργασµένων φύλλων καπνού και το οποίο τοποθετεί κανείς στα 
χείλη του ή σε πίπα και ανάβει το άλλο άκρο (το ελεύθερο), ρουφώ-
ντας µια δόση καπνού (εισπνέοντας ή αποβάλλοντας τον): ένα πακέ-
το µε τσιγάρα || ανάβω το ~ || στρίβω (βλ.λ.) | ρουφώ | πίνω | προσφέρω 
~ || ελαφρύ | βαρύ | σέρτικο | άφιλτρο ~ 2. (συνεκδ.) τσιγάρα (τα) η 
συσκευασµένη σε µικρά κουτιά ποσότητα τσιγάρων (σηµ. 1) που 
διατίθεται στο εµπόριο: αυξήσεις στα ~ || το περίπτερο δεν είχε τσι-
γάρα 3. (συνεκδ.) ό,τι αποµένει από το κάπνισµα τού τσιγάρου· απο-
τσίγαρο, γώπα: στον δρόµο έβλεπες πεταµένα ~ || το σταχτοδοχείο 
ήταν γεµάτο τσιγάρα 4. (συνεκδ.) το κάπνισµα: αρχίζω | κόβω το ~ || 
κόβω το ~ µαχαίρι (όχι σταδιακά, αλλά απότοµα, µια κι έξω) (πβ. λ. 
πούρο, πίπα) 5. απόσταση ίση µε τον χρόνο που χρειάζεται για να 
καπνίσει κανείς ένα τσιγάρο: «το σπίτι βρίσκεται ένα ~ δρόµο πιο 
κάτω» (εφηµ.). — (υποκ.) τσιγαράκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. cigaro < ισπ. cigaro, πιθ. < zicar «καπνίζω», λ. τής γλώσ-
σας των Μάγια]. 

τσΐγαροθήκη (η) [1880] {τσιγαροθηκών} 1. θήκη (µεταλλική ή ξύλι-
νη, συνήθ. επίπεδη και πεπλατυσµένη), µέσα στην οποία τοποθετού-
νται τσιγάρα ΣΥΝ. ταµπακιέρα · 2. (καταχρ.) το σταχτοδοχείο (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. σταχτοθήκη. Επίσης (σπάν.-λόγ.) σιγαρετοθήκη (σηµ. 1). 

τσιγαρόχαρτο (το) [1884] 1. λεπτό χαρτί µε το οποίο τυλίγεται ο κα-
πνός των τσιγάρων 2. (γενικότ.) λεπτό ηµιδιαφανές χαρτί που χρησι-
µοποιείται στο σχέδιο (κυρ. για αντιγραφές). 

τσιγγάνικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τους Τσιγγάνους: ~ ζωή | 
γλώσσα | τραγούδια | έθιµα | χοροί | βιολιά | µπάντα µε τροµπέτες | 
µουσική. — τσιγγάνικα επίρρ. 

Τσιγγάνος (ο), Τσιγγάνα (η) µέλος νοµαδικού λαού µε σκουρόχρωµο 
δέρµα, µε καταγωγή από τη Β. Ινδία, που σήµερα ζουν δια-
σκορπισµένοι σε οµάδες (νοµαδικές ή εγκατεστηµένες) σε όλο τον 
πλανήτη και κυρ. στην Ευρώπη: οι ~ θεωρούνται σύµβολο τής ελεύ-
θερης, χωρίς περιορισµούς ζωής || οι ~ στην Ελλάδα έγιναν γνωστοί 
ως σιδεράδες και οργανοπαίκτες || καταυλισµός Τσιγγάνων || πολλοί ~ 
µένουν σε τσαντίρια (πβ. λ. Αθίγγανος, Γύφτος, Ροµ). Επίσης (λαϊ-
κότ.) Ατσίγγανος (ο), Ατσιγγάνα (η). — Τσιγγανάκι κ. Τσιγγανόπου-
λο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άτσίγγανος < αθίγγανος «άθικτος, ανέγγιχτος» (ά-
στερητ. + θιγγάνω «αγγίζω»), o όρ. αθίγγανος αποδόθηκε κατά τη 
βυζαντινή εποχή στους πιστούς µιας µανιχαϊστικής αίρεσης, οι οποίοι 
είχαν µετοικήσει από τη Φρυγία στο Βυζάντιο και που (εσφαλµένα;) 
ταυτίστηκαν µε τους Τσιγγάνους]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι Τσιγγάνοι αυτοαποκαλούνται Ροµ (Rom) «άνδρας, σύ-
ζυγος» - ενώ οι µη Τσιγγάνοι είναι gadje «άξεστοι, χωριάτες». Τόσο 
η ονοµασία όσο και η γλώσσα που µιλούν (Romany) προέρχονται 
από την (Αρχαία) Ινδική, αφού είναι βέβαιο ότι αρχική κοιτίδα των 
Τσιγγάνων είναι η Β. Ινδία. Στο Βυζάντιο οι αιρετικοί Μελ-
χισεδεκίτες (4-5 αι. µ.Χ.) αποκλήθηκαν Αθίγγανοι, από όπου το 
Ατσίγγανοι (14ος-15ος αι.) και το Τσιγγάνο! (εξού και η γραφή µε -
γγ- αντί -γκ-). Το Αθίγγανο! (α- στερητ. + θιγγάνω «θίγω, αγγίζω») 
σήµαινε «άθικτοι», χαρακτηρισµός που αποδιδόταν στους παρίες, 
στα µέλη τής κατώτερης κάστας (τάξεως) ή στους εκτός κάστας 
(πβ. αγγλ. untouchables). Ονοµάστηκαν επίσης στο Βυζάντιο (9ος 
αι.) και Αιγύπτιοι, από όπου το Γύφτο!, είτε διότι έφθασαν στο Βυ-
ζάντιο µέσω Αιγύπτου είτε διότι προήλθαν από τη «Μικρή Αίγυ-
πτο», την εύφορη Κιλικία (πβ. αγγλ. Gypsy < Egyptians «Αιγύπτιοι», 
ισπ. Gitanos < Egitanos «Αιγύπτιοι»). Αλλες ονοµασίες τους είναι 
Κατσίβελο! και Μποέµ. Το Κατσίβελοι προήλθε από το Cattivello, 
υποκ. τού cattivo < λατ. captivus «αιχµάλωτος, δούλος», ενώ το 
Μποέµ (< γαλλ. bohème) δεν είναι παρά οι Βοηµοί, οι πρόσφυγες 
από τη Βοηµία (Bohemia), που µετακινούνταν και ζούσαν ξέγνοι-
αστοι και ελεύθεροι (από εκεί και η λ. µποέµ «ξέγνοιαστος»), λό-
γω τής επίσηµης αδείας που έδωσε στους Τσιγγάνους ο βασιλιάς 
τής Βοηµίας, η οποία τους επέτρεπε να µετακινούνται ελεύθερα σε 
διάφορες χώρες τής Κ. Ευρώπης. Οι τρεις κύριες φυλετικές οµάδες 
των Τσιγγάνων είναι οι Kalderash (σιδηρουργοί, χαλκουργοί, κυ-
ρίως τής Κ. και ∆. Ευρώπης), οι Gitanos (µουσικοί-χορευτές κυρίως 
τής Ιβηρικής Χερσονήσου) και οι Manush ή Sinti (δεξιοτέχνες τού 
τσίρκου κυρίως τής Ιταλίας, Γαλλίας και Γερµανίας). Ας 
σηµειωθεί ότι η λ. τσιγγούνης ετυµολογείται από τουρκ. çingene 
που δηλώνει τον τσιγγάνο, αποτελεί δηλ. για την Ελληνική 
αντιδάνειο (γι' αυτό γράφεται µε -γγ- και όχι µε -γκ-). 

τσιγγουνεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {τσιγγουνεύτηκα} αποφεύγω να χρη-
σιµοποιήσω ή να ξοδέψω κάτι: ~ ακόµα και το νερό || ~ τα λόγια του 
ΣΥΝ. φειδωλεύοµαι ANT. σπαταλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τσιγγούνης, -α, -ικο {τσνγγούνηδες} αυτός που δεν θέλει να κάνει 



τσιγγουνιά 1810 τσιµεντούπολη 
 

έξοδα, που προσπαθεί να αποφύγει κάθε δαπάνη ΣΥΝ. σφιχτοχέρης, 
σπαγκοραµµένος, εξηνταβελόνης. — (µεγεθ.) τσιγγούναρος (ο), τσιγ-
γούνικος, -η, -ο, τσιγγούνικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çingene < µεσν. Τσιγγάνος (βλ.λ.)]. 

τσιγγούνης: συνώνυµα. Οι λέξεις που δηλώνουν «αυτόν που αγα-
πά υπερβολικά, σχεδόν παθολογικά, τα χρήµατα και στερείται συ-
χνά πραγµάτων που έχει ανάγκη ή επιθυµεί, για να µην ξοδεύει 
χρήµατα», είναι πολλές στην Ελληνική, όπως και σε άλλες γλώσ-
σες. Η συµπεριφορά τού τσιγγούνη (ενέργειες, ιδιότητες, νοοτρο-
πία), ενίοτε τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται από τους άλλους 
σε ορισµένη εθνική οµάδα, είναι η πηγή τής δηµιουργίας των σχε-
τικών λέξεων. Έτσι, τα τσιγγούνης, γύφτος, τσιφούτης και πιθ. το 
καρµοίρης προέρχονται από αντίστοιχα εθνικά ονόµατα: Τσιγγά-
νος > τουρκ. çingene > τσιγγούνης, ΓΟφτος (< Αιγύπτιος) > γύφτος, 
τουρκ. çifit «Εβραίος» > τσιφούτης. πιθανόν και το καρµοίρης < 
αρχ. Καριµοίροι (< Κάρες «λαός τής Μ. Ανατολής, που οι άνδρες 
του υπηρετούσαν ως µισθοφόροι ή ήταν δούλοι» + µοίρα). Η υπερ-
βολική αγάπη προς τα χρήµατα έδωσε τα φιλ-άργυρος, φιλο-χρή-
µατος και παραδό-πιστος. Η οικονοµία στη ραπτική (ράψιµο, 
µπαλλώµατα) έδωσε τα σπαγκοραµµένος και σπάγκος, καθώς και 
το εξηνταβελόνης. Τέλος, η υπερβολική οικονοµία (φειδώ) έδωσε 
το φειδωλός και η πίεση να µην ξοδεύει κανείς, τα σφιχτός και 
σφιχτοχέρης. 

τσιγγουνιά (η) η υπερβολική τάση να αποφεύγει κανείς κάθε έξοδο, 
να µη θέλει να δώσει ή να ξοδέψω χρήµατα ή οτιδήποτε κατέχει· συ-
χνά στον πληθ.: Τσιγγουνιές θα κάνουµε τώρα; Πάρε ό,τι και όσα 
χρειάζεσαι*. 

τσιγκέλι (το) {τσιγκελ-ιού | -ιών} 1. σιδερένιο άγκιστρο στο οποίο 
κρεµούν οι κρεοπώλες τα κρέατα προς πώληση· ΦΡ. βγάζω τα λόγια 
(κάποιου) µε το τσιγκέλι βλ. λ. βγάζω 2. σιδερένιο εργαλείο ανελκύ-
σεως αντικειµένων, που έχουν πέσει σε στέρνα, πηγάδι ή γενικά σε 
λάκκο µε µεγάλο βάθος ΣΥΝ. γάντζος. — (υποκ.) τσιγκελάκι (το), τσι-
γκελωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çengel < περσ. 
cangäl «νύχια, άγκιστρα»]. 

τσιγκελωτός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε τσιγκέλι: -µουστάκια. — 
τσιγκελωτά επίρρ. 

τσίγκινος, -η, -ο αυτός που έχει κατασκευαστεί από τσίγκο: ~ λαµα-
ρίνες. 

τσιγκλώ ρ. -> τσυγκλώ 
τσιγκογραφία (η) {χωρ. πληθ.) ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος για την εκτύπωση 

κειµένων και εικόνων µε τη χρήση τσίγκου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. zincography (νόθο συνθ.)]. 

τσιγκογράφος (ο) τεχνίτης εξειδικευµένος στην τσιγκογραφία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. zincograph (νόθο συνθ.)]. 

τσίγκος (ο) 1. ΧΗΜ. Ο ψευδάργυρος 2. (συνεκδ.) ΤΥΠΟΓΡ. πλάκα εκτυ-
πώσεως στη µέθοδο όφσετ (βλ.λ.), που κατασκευαζόταν αρχικά από 
ψευδάργυρο και σήµερα από διάφορα άλλα µέταλλα (λ.χ. αλουµίνιο) 
ή δύο και τρία στρώµατα µετάλλου (λ.χ. χαλκό, χρώµιο κ.λπ.): διµε-
ταλλικός | τριµεταλλικός ~ 3. η λαµαρίνα που έχει επικάλυψη ψευ-
δαργύρου: σκεπή από - || η βροχή χτυπούσε στον ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-
. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. zinco < γερµ. Zink, αγν. ετύµου]. 

τσιγκούνης, -α, -ικο → τσιγγούνης 
τσιζµπουργκερ (το) {άκλ.} το χάµπουργκερ (βλ.λ.) που περιέχει και 

τυρί. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cheeseburger]. 
τσίκλα (η) → τσίχλα 
τσίκνα (η) {χωρ. πληθ.} η οσµή που αναδίδει το κρέας που ψήνεται ή 

καίγεται. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *κνίτσα (µε αντιµετάθεση) < αρχ. κνίσα (βλ.λ.). 
Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται (υποχωρητ.) από το ρ. τσικνώνω < 
*έξ-ικµώ < αρχ. έξικµάζω «αποπνέω, αναδίδω» < έξ- + ίκµάς, -άδος 
(πβ. κ. τσύγκλα - ξύγκλα)]. 

τσικνιάς (ο) {τσικνιάδες} (λαϊκ.) ο ερωδιός (βλ.λ.). 
τσικνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσίκνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κά-

νω (κάτι) να αναδίδει τσίκνα: - το φαγητό 2. τσιγαρίζω, καβουρντίζω 
♦ (αµετβ.) 3. αναδίδω τσίκνα: τσίκνιζαν τα κρέατα 4. διασκεδάζω την 
ηµέρα τής Τσικνοπέµπτης: εσείς πού θα τσικνίσετε; — τσίκνισµα 
(το). 

Τσικνοπέµπτη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η Πέµπτη τής δεύτερης εβδοµά-
δας τής Αποκριάς, η οποία εορτάζεται µε ψήσιµο κρεάτων και µαζι-
κές εξόδους στις ταβέρνες. 

τσικό (τα) {άκλ.} οι µικροί ποδοσφαιριστές µιας οµάδας, τα παιδικά 
και εφηβικά τµήµατα της: τα ~ τού Ολυµπιακού || κατεβαίνει στον 
αγώνα µε τα ~. [ΕΤΥΜ. < ισπ. chico «νεαρός»]. 

τσικουδια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} οινοπνευµατώδες ποτό που παρα-
σκευάζεται από απόσταξη στεµφύλων ΣΥΝ. ρακή. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τσίκουδο, αβεβ. ετύµου, ίσως < *κίκουδο < κούκουδο «κουκούτσι»]. 

τσικρίκι (το) {τσικρικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος διπλής ρόκας (βλ. λ. ρό-
κα'). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cikrik]. 

τσικ τσικ (το) ο ήχος από το ελαφρό τρίξιµο ξύλου ή το τσαλάκωµα 
χαρτιού. Επίσης τσικ τσακ. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τσιληµπουρδίζω ρ. αµετβ. {τσιληµπούρδισα} (εκφραστ.-οικ.) επιδί-
δοµαι σε ερωτικές αταξίες: παρά την ηλικία του τσιληµπουρδίζει 

ακόµα ΣΥΝ. µπερµπαντεύω, ερωτοτροπώ. — τσιληµπούρδισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σιληπορδώ (-έω) «φέροµαι χυδαία, βάναυσα» (µε τσι-
τακισµό), µε β' συνθ. τη λ. πορδή. Σχετικά µε το ά συνθ. σιλη-, έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι συνδ. µε το ανθρωπωνύµιο Σιληνός (βλ.λ.), 
αν και άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για διαλεκτ. τ. που συνδ. µε το 
αρχ. πλώ (-άω) «έχω διάρροια»]. 

τσίλι (το) {άκλ.} πολύ καυτερή σάλτσα, καθώς και το φαγητό στην 
παρασκευή τού οποίου έχει χρησιµοποιηθεί τέτοια σάλτσα: µεξικά-
νικη σαλάτα µε ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. chilli < ισπ. chile < chili (γλώσσα 
Ναχουάτλ)]. 

τσίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σκοπιά· εύχρ. στις ΦΡ. (α) κρατάω | φυλάω 
τσίλιες (οικ.) προσέχω µήπως εµφανιστεί κανείς (λ.χ. αστυνοµικός), 
καθώς κάποιος άλλος εκτελεί παράνοµη πράξη (λ.χ. διάρρηξη): οι δύο 
έκλεβαν κι ο τρίτος φύλαγε τσίλιες (β) στην τσίλια (αργκό) σε επιφυ-
λακή, σε εγρήγορση: όλη τη βδοµάδα ήµουν ~. 
[ΕΤΎΜ. Πιθ. < ιταλ. ciglia | ciglio «φρύδι» (πβ. φρ. aguzzare la ciglia 
«παρατηρώ προσεκτικά») < λατ. cilium]. 

τσιλιαδορος (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) αυτός που φυλάει τσίλιες (συνήθ. σε 
οµάδα κακοποιών). [ΕΤΎΜ. < τσίλια + λεξικό επίθηµα -δόρος 
(βλ.λ.)]. 

τσιλιβήθρα (η) {τσιληβηθρών} Ι.ΖΩΟΛ. το πτηνό σουσουράδα (βλ.λ.) 
2. (µτφ. για πρόσ.) ο µικρόσωµος και λιπόσαρκος. 
[ΕΤΥΜ < διαλεκτ. τσιλιµήθρα, πιθ. < αλβ. çilimi «παιδάκι, νήπιο» + 
παραγ. επίθηµα -ήθρα]. 

τσίλικος, -η/-ια, -ο 1. (για νοµίσµατα) καινούργιο, νέας κοπής και γι' 
αυτό γυαλιστερό 2. (γενικότ.) καινούργιος: τα ~ άλογα τού αρα-
µπατζή. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çil «καινούργιος» ή < τουρκ. çelik «ατσάλι»]. 

τσίµα-τσίµα επίρρ. -+ τσύµα-τσύµα 
τσιµενταρω ρ. µετβ. {τσιµεντάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) επιστρώ-

νω, φράζω ή ενώνω µε τσιµέντο: ~ την αυλή | την ταράτσα. Επίσης 
τσιµεντώνω   — τσιµεντάρισµα (το). 

τσιµεντένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) ΓΕΩΛ. η γεώτρηση 
στην οποία ρίχνεται τσιµέντο µε µεγάλη πίεση, ώστε να στερεοποιη-
θεί η περιοχή που βρίσκεται κάτω από αυτήν. 

τσιµεντένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από τσιµέντο: ~ 
σκαλοπάτι. 

τσιµέντο (το) 1. οικοδοµικό υλικό µε τη µορφή λεπτότατης γκριζο-
πράσινης σκόνης, που παράγεται κυρ. από ασβεστόλιθο και άργιλο 
και όταν αναµιχθεί µε νερό σχηµατίζει πολτό, ο οποίος µετά από ορι-
σµένο χρονικό διάστηµα στερεοποιείται και γίνεται σκληρός λίθος µε 
µεγάλη αντοχή· χρησιµοποιείται για την παρασκευή τσιµεντοκονια-
µάτων, σκυροκονιαµάτων, άοπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος 
(µπετόν, µπετόν αρµέ), τσιµεντόλιθων, τσιµεντοσανίδων και για κα-
τασκευές τόσο στο έδαφος όσο και µέσα στο νερό: ~ ταχείας | βρα-
δείας πήξεως || εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου 2. (συνεκδ.) το τσι-
µεντοκονίαµα (βλ.λ.): κουβαλάω | ρίχνω -· ΦΡ. (α) τσιµέντο να γίνει 
δεν βαριέσαι! (β) είµαι | βρίσκοµαι στα τσιµέντα (για οικοδοµή) είµαι 
| βρίσκοµαι στο στάδιο κατά το οποίο ρίχνεται µπετόν στα καλούπια 
3. (συνεκδ.) επιφάνεια που αποτελείται από στερεοποιηµένο τσιµε 
ντοκονίαµα, που δεν έχει στρωθεί ακόµη µε πλάκες, ξύλινο δάπεδο 
κ.λπ.: καταβρέχω το ~, για να µη σκάσει. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. cimento < ιταλ. cemento < λατ. caementum «λατόµη-
µα, ακατέργαστο πέτρωµα» < p. caedere «τέµνω, κόβω»]. 

τσιµεντόβεργα (η) {δύσχρ. τσιµεντοβεργών} η σιδερένια | χαλύβδινη 
βέργα κυκλικής διατοµής, που τοποθετείται στο τσιµέντο (µπετόν) για 
να το οπλίσει (βλ; λ. µπετόν αρµέ). 

τσιµεντοβιοµηχανία (η) {τσιµεντοβιοµηχανιών} βιοµηχανία παρα-
γωγής τσιµέντου. 

τσιµεντοβιοµήχανος (ο) {τσιµεντοβιοµηχάν-ου | -ων, -ους} ο ιδιο-
κτήτης τσιµεντοβιοµηχανίας. 

τσίµεντοκολόνα (η) κολόνα φτειαγµένη από τσιµέντο. 
τσιµεντοκονία (η) {τσιµεντοκονιών} µείγµα τσιµέντου, άµµου και 

νερού που χρησιµοποιείται ως επίχρισµα επιφανειών ή συνδετικό 
υλικό. 

τσιµεντοκονίαµα (το) {τσιµεντοκονιάµ-ατος | -ατα, -άτων) οικοδο-
µικό υλικό (µείγµα) που παρασκευάζεται από τσιµέντο, άµµο και νε-
ρό και το οποίο στερεοποιείται, όταν έλθει σε επαφή µε τον αέρα και 
το νερό' χρησιµοποιείται για τη στεγανοποίηση δεξαµενών, για το γέ-
µισµα των αρµών ανάµεσα στις πλάκες, την κατασκευή τσιµεντο-
πλίνθων κ.ά. (πβ. λ. σκυρόδεµα, µπετόν). 

τσιµεντόλιθος (ο) {-ου κ. -ίθου | -ων κ. -ίθων, -ους κ. -ίθους} ο τε-
χνητός πλίνθος που κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (βλ.λ.) και χρη-
σιµοποιείται ως δοµικό υλικό στις οικοδοµές. Επίσης τσιµεντόπλιν/ 
θος (η). 

τσιµεντόπλακα (η) {τσιµεντοπλακών} τσιµεντένια πλάκα που στρώ-
νεται σε µεγάλες επιφάνειες (πεζοδρόµια, ταράτσες κ.α.). 

τσιµεντοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η ευρεία χρήση τού 
τσιµέντου ως οικοδοµικού υλικού· κάλυψη µιας έκτασης µε κτίσµατα 
από τσιµέντο: η ~ τής Αθήνας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες || η 
παράνοµη ~ τού κτήµατος µε την ανοχή τής πολιτείας. 

τσιµεντοσανίδα (η) σανίδα που κατασκευάζεται από τσιµέντο µε ίνες 
αµιάντου και πριονίδια ξύλου. 

τσιµεντοστρώνω ρ. µετβ. {τσιµεντόστρω-σα -θηκα, -µένος} καλύπτω 
µια επιφάνεια µε τσιµέντο: τσιµεντοστρωµένη αυλή | δρόµος. — 
τσιµεντόστρωση (η) [1893]. 

τσιµεντοσωλήνας (ο) σωλήνας από τσιµέντο. 
τσιµεντούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} (καθηµ.) πόλη 

µε πολλά τσιµεντένια κτήρια- κυρ. ως χαρακτηρισµός µεγαλούπολης 
στην οποία κυριαρχούν οι πολυκατοικίες και απουσιάζει το 
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πράσινος η Αθήνα, µια ~. 
τσιµεντόχρωµα (το) {τσιµεντοχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ειδικό χρώ-

µα, κατάλληλο για να βάφει τσιµεντένιες επιφάνειες. 
τσιµεντώνω ρ. → τσιµεντάρω 
τσιµινιέρα (η) {τσιµινιέρων) η καπνοδόχος των πλοίων και των ερ-

γοστασίων ΣΥΝ. φουγάρο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. ciminiera < γαλλ. cheminée < µτγν. λατ. 
caminata < λατ. caminus < αρχ. κάµινος (βλ.λ.)]. 

τσιµουδιά (η) {χωρ. πληθ.) ψίθυρος: (ως προσταγή) ~! ∆εν θέλω ν' 
ακούσω κουβέντα! ΦΡ. δεν βγάζω τσιµουδιά δεν λέω ούτε λέξη, σω-
παίνω: ήταν τόσο θυµωµένος, που δεν έβγαλα τσιµουδιά ΣΥΝ. δεν κά-
νω κιχ, δεν βγάζω άχνα. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. σιµωδία «φάλτσο τραγούδι, άτεχνη 
ωδή» < κύρ. όν. Σιµός (βλ. λ. σιµός «πλακουτσοµύτης») + ωδή]. 

τσιµούχα (η) (τσιµουχών) 1.ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλικός, δερµάτινος ή πλα-
στικός δακτύλιος στεγανότητας 2. η παρυφή υφάσµατος ΣΥΝ. ούγια 
3. (συνεκδ.) λωρίδα από παρυφή υφάσµατος ΣΥΝ. µπορντούρα · 4. 
άκοµψο ρούχο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çamuha «σφουγγάρι κατώτερης 
ποιότητας»]. 

τσίµπηµα (το) {τσιµπήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το άγγιγµα µε µυτερό 
αντικείµενο και το αίσθηµα (πόνος) που αυτό προκαλεί: ένιωσε ένα 
~ από τη βελόνα τής ένεσης ΣΥΝ. (λόγ.) νυγµός 2. (α) το πιάσιµο µέ-
ρους τού δέρµατος µε τα δάχτυλα (συνήθ. τον δείκτη και τον αντί-
χειρα) και το σύντοµο σφίξιµο του: του έδωσε ένα ~ στο µάγουλο (β) 
(συνεκδ.) το αίσθηµα (πόνος) που προκαλεί η παραπάνω ενέργεια: αι-
σθάνθηκε ένα δυνατό ~ στο µπράτσο ΣΥΝ. τσιµπιά 3. (για πουλί) η 
λήψη ποσότητας τροφής µε απότοµη, κοφτή κίνηση τού ράµφους: η 
κότα µε γρήγορα ~ έφαγε τους σπόρους τού καλαµποκιού ΣΥΝ. ράµ-
φισµα 4. το ελαφρό τρύπηµα µε το ράµφος ΣΥΝ. ράµφισµα 5. (µτφ.) 
γρήγορο, βιαστικό γεύµα: φτειάξε κάτι απλό για ~· δεν έχω πολύ χρό-
νο 6. (µτφ.) απότοµος ελαφρός πόνος ή ενόχληση σε µέρος τού σώ-
µατος: ένιωσα ένα ~ στην καρδιά || αν αισθάνεται τσιµπήµατα στα 
πόδια, µάλλον έχει πρόβληµα στην κυκλοφορία τού αίµατος. — 
(υποκ.) τσιµπηµατάκι (το). 

τσιµπηµατιά (η) 1. το τσίµπηµα 2. (συνεκδ.) το σηµάδι που µένει στο 
σώµα από τσίµπηµα. 

τσιµπητός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε τσίµπηµα (βλ.λ.). 
τσιµπιά (η) το τσίµπηµα (βλ.λ., σηµ. 2). 
τσιµπίδα (η) 1. κάθε είδους λαβίδα 2. (µτφ.) ο µηχανισµός υπηρεσίας 

τού κράτους, που συλλαµβάνει όσους παρανοµούν: τον έπιασε η ~ 
τής εφορίας || έπεσε στην ~ τού νόµου (τής αστυνοµίας). — (υποκ.) 
τσιµπιδούλα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. έµπίς, -ίδος «είδος εντόµου» (µε την 
επίδραση τού ρ. τσιµπώ) < έµπίνω «καταπίνω (ενν. το αίµα)» (υπο-
χωρητ.) < έµ- (< εν-) + πίνω]. 

τσιµπιδάκι (το) {χωρ. γεν.) µικρό τσιµπίδι (λαβίδα) που αποτελείται 
από δύο λεπτά µακρόστενα στελέχη και χρησιµοποιείται ανάλογα µε 
το σχήµα και την κατασκευή, για να πιάνει κανείς πολύ µικρά αντι-
κείµενα (λ.χ. ψηφίδες, τυπογραφικά στοιχεία κ.ά.) ή για να αφαιρέ-
σει τρίχες (από τα φρύδια, το πρόσωπο κ.λπ.) και για τη συγκράτηση 
των µαλλιών: ήρθε µε τα ~ στα µαλλιά. 

τσιµπίδι (το) {τσιµπιδ-ιού | -ιών) πολύ µικρή λαβίδα. 
τσίµπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λιπώδες έκκριµα που εµφανίζεται συ-

νήθ. στις άκρες των µατιών (λόγω οφθαλµικών παθήσεων, την ώρα 
τού ύπνου κ.λπ.): ξύπνησε µε τις ~ στα µάτια ΣΥΝ. (λόγ.) λήµη· ΦΡ. µε 
την τσίµπλα στο µάτι χωρίς να έχει συνέλθει από τον ύπνο, πριν ξυ-
πνήσει καλά: είµαι ακόµη ~· περίµενε να πιω πρώτα έναν καφέ, να 
ξυπνήσω · 2. ο οφθαλµός στη βάση κάθε κληµατίδας αµπέλου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τσιµπλίάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

τσιµπλίάζω ρ. αµετβ. {τσίµπλιασ-α, -µένος) εµφανίζονται τσίµπλες 
στα µάτια: τσίµπλιασαν τα µάτια του. — τσίµπλιασµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < σιφλή (µε τσιτακισµό) + παραγ. επίθηµα -ιάζω. Το σι-φλή είναι 
θηλ. τού µτγν. επιθ. σιφλός «ανάπηρος, ακρωτηριασµένος -τυφλός», 
αγν. ετύµου]. 

τσιµπλιάρης, -α, -ικο αυτός που έχει τσίµπλες στα µάτια του. Επίσης 
τσιµπλιάρικος, -η, -ο. 

τσιµπολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσιµπολογάς... | τσιµπολόγη-
σα) ♦ 1. (µετβ.) τσιµπώ (κάποιον/κάτι) συνέχεια ♦ 2. (αµετβ.) (µτφ.) 
τρώω λίγο από διάφορα φαγητά ή τρώω λίγο µε µικρές µπουκιές: κα-
θόταν ανόρεχτος και τσιµπολογούσε. — τσιµπολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
τσιµπώ + -λογώ (< αρχ. -λόγω < λέγω «συλλέγω»)]. 

τσιµπούκι (το) {τσιµπουκ-ιού | -ιών} 1. είδος πίπας για κάπνισµα: κά-
πνιζε το ~ του · 2. (λαϊκ.-!, αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοι-
νωνίας) η πεολειξία. — (υποκ.) τσιµπουκάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
çubuk]. 

τσιµπούρι (το) {τσιµπουρ-ιού | -ιών) 1. παρασιτικό έντοµο που απα-
ντά στο δέρµα των ζώων: ο σκύλος έπιασε τσιµπούρια· αλλιώς άκα-ρι 
(βλ.λ.) 2. (µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος ενοχλητικός, φορτικός για τους 
άλλους: µας έγινε ~ (έρχεται όπου πηγαίνουµε, δεν µας αφήνει µό-
νους ή ήσυχους) ΣΥΝ. βδέλλα, κολλητσίδα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσιµούριν (µε την παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. τσιµπώ) < 
"κιµµύριον, υποκ. τού µτγν. κίµµυρος («γλώσσα» τού Ησυχίου)]. 

τσιµπούσι (το) {τσιµπουσ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το φαγοπότι, το συµπό-
σιο ΣΥΝ. ευωχία. [ΕΤΥΜ < τουρκ. cümbüs]. 

τσιµπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσιµπάς... | τσίµπ-ησα, -ιέµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. πιάνω σφιχτά το δέρµα µε δύο συνήθ. δά-
χτυλα (κυρ. µε τον δείκτη και τον αντίχειρα), προκαλώντας πόνο: τσι-
µπούσε συνεχώς τα µαγουλάκια τού µικρού || τσίµπησε µε να δω αν 
ονειρεύοµαι! (σε περιπτώσεις µεγάλης έκπληξης, απίστευτου περι- 

στατικού) 2. αγγίζω ή τρυπώ (κάποιον/κάτι) µε αιχµηρό όργανο: µε 
τσίµπησε κουνούπι || την τσίµπησε µε την καρφίτσα | µε τη βελόνα 3. 
(για πτηνά) πιάνω ποσότητα τροφής µε κοφτή κίνηση τού ράµφους: 
το καναρίνι τσιµπούσε το κανναβούρι 4. (µτφ.-λαϊκ.) συλλαµβάνω: η 
αστυνοµία τον τσίµπησε, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη 5. 
(µτφ.) παίρνω, πιάνω κάτι- ΦΡ. τσίµπα το! (οικ.) πιάσε το, άρπαξε το! 
(όταν πετάµε ή ρίχνουµε κάτι σε κάποιον) 6. (µτφ.) παίρνω κάτι ως 
αύξηση, δώρο, κέρδος: οι τιµές πώλησης τσίµπησαν 2-4% || πήγε να 
δει τον παππού του και τσίµπησε ένα πεντοχίλιαρο από κείνον ♦ 
(αµετβ.) 7. (για ψάρια) τρώω το δόλωµα και πιάνοµαι από το αγκί-
στρι: σήµερα δεν τσιµπάνε τα ψάρια || τσιµπάει; (συνηθισµένη αλλά 
και ενοχλητική ερώτηση σε ερασιτέχνη ψαρά, για να µάθει κανείς αν 
πάει καλά το ψάρεµα, αν υπάρχουν ψάρια και αν τρώνε το δόλωµα) 
8. (για πρόσ.) τρώω από λίγο µε µικρές µπουκιές ή και πρόχειρα: εσύ 
δεν τρως- τσιµπάς σαν το πουλί 9. (µεσοπαθ. τσιµπιέµαι) είµαι ερω-
τευµένος: τσιµπήθηκε µε µια µικρή 10. (η µτχ. τσιµπηµένος, -η, -ο) 
(α) αυτός που είναι ερωτευµένος: είναι -µαζί της (β) (για τιµές προϊ-
όντων) ανεβασµένος, ακριβός: είναι ~ οι τιµές σ' αυτό το µαγαζί. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσιµπώ < *τσιµπίζω < *έξ-εµπίζω (µε τροπή τού -ξ- σε 
-τσ-, πβ. κ. τσύγκλα - ξύγκλα) < εξ- + -εµπίζω < αρχ. εµπίς, -ίδος «εί-
δος εντόµου» (βλ. κ. τσιµπίδα). Λιγότερο πιθ. είναι οι προταθείσες 
αναγωγές στο ρ. συµπιέζω ή στο αρχ. κίµβιξ, -ϊκος «τσιγγούνης, µι-
κρολόγος»]. 

τσινί (το) {τσιν-ιού | -ιών) πλακίδιο επισµαλτωµένο. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. çini (< Çin «Κίνα»)]. 

τσίνισµα (το) {τσινίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. η αντίδραση σε 
κάτι (συνήθ. µε τίναγµα, µε αντανακλαστική κίνηση) 2. (µτφ.) η αντί-
δραση (κάποιου) (επειδή του ασκείται πίεση ή επειδή δεν θέλει να 
κάνει κάτι που του ζητούν): µόλις του λέω να βρει µια δουλειά, αρ-
χίζει τα ~. 

τσίνορο (το) (συνήθ. στον πληθ.) η βλεφαρίδα ΣΥΝ. µατοτσίνο)υ)ρο, 
µατόκλαδα. 
[ΕΤΥΜ. < µατο-τσίνο)υ)ρο, µε απόσπαση τού β' συνθ., < µεσν. τσινά-
ρι(ν) < *κινάριον (µε τσιτακισµό) < µτγν. κίναρα | κύναρα «αγκινά-
ρα», αγν. ετύµου]. 

τσιντσιλά (το) {άκλ.} 1. µικρόσωµο τρωκτικό τής Ν. Αµερικής, που 
µοιάζει µε λαγό και θηρεύεται για την πολύτιµη γούνα του 2. (συ-
νεκδ.) η γούνα τού παραπάνω ζώου. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. chinchilla < ισπ. chinchilla, υποκ. τού chinche < λατ. 
cimex, -icis «κοριός»]. 

τσινώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τσινάς... | τσίνησα} 1. (για ζώα) κλοτσώ αντι-
δρώντας, τινάζοµαι: µόλις απιρούνισε το άλογο, εκείνο τσίνησε και 
δεν προχωρούσε 2. (µτφ. για πρόσ.) δυσανασχετώ, αντιδρώ (επειδή 
δεν θέλω να κάνω κάτι ή επειδή µε πιέζουν): µόλις του πεις για γά-
µο, τσινάει ΣΥΝ. δυστροπώ, (µτφ.) κλοτσάω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. τσινώ 
<*τινώ (µε τσιτακισµό) < τινάζω]. 

τσιουάουα (το) {άκλ.} ο πιο µικρόσωµος σκύλος τού κόσµου, µε 
στρογγυλό κεφάλι, µεγάλα ανασηκωµένα αφτιά, µάτια που προεξέ-
χουν και γεροδεµένο σώµα. [ΕΤΥΜ. Από το τόπων. Chihuahua, πόλη 
τού Μεξικού]. 

τσίου-τσίου (το) {άκλ.} το κελάηδηµα πουλιού. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τσιπ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. πλακίδιο ολοκληρωµένου κυκλώµατος από 
ηµιαγωγό υλικό, κυρ. από πυρίτιο, επάνω στο οποίο µπορούν να απο-
τυπώνονται διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία (αντιστάσεις, τρανζίστορ 
κ.ά.)· πβ. λ. µικροτσίπ. — (υποκ.) τσιπάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. chip 
«θραύσµα, τεµάχιο» (κυρ. στη φρ. silicon chip «τεµάχιο σιλικόνης») < 
µέσ. αγγλ. chippen, από συνθ. αρχ. αγγλ. for-cippion «αποκόπτω»]. 

τσίπα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. η κρούστα στην επιφάνεια των υγρών, 
ιδ. τού γάλακτος 2. (συνεκδ.) ο λεπτός υµένας που µένει µερικές φο-
ρές στο πρόσωπο των νεογέννητων · 3. κάλυµµα κεφαλής γυναικών 
τσεµπέρι 4. (µτφ.) η ντροπή: δεν έχει καθόλου ~ επάνω του (είναι τε-
λείως ξεδιάντροπος). 
[ΕΤΥΜ µεσν., µε σηµ. «πέπλος, τσεµπέρι», πιθ. συνδ. µε τη «γλώσσα» 
τού Ησυχίου σίφα·χόρια «υµένες που καλύπτουν το πρόσωπο τού εµ-
βρύου», αγν. ετύµου. Κατ' άλλη άποψη, ο µεσν. τ. ανάγεται σε σλαβ. 
tsipa], 

τσιπούρα (η) → τσιππούρα 
τσπτουράδικο (το) µεζεδοπωλείο όπου σερβίρεται τσίπουρο. 
τσίπουρο (το) 1. (συνήθ. στον πληθ.) το υπόλειµµα από το πάτηµα των 

σταφυλιών ΣΥΝ. στέµφυλο 2. (συνεκδ.) η ρακή (βλ.λ.). — (υποκ.) 
τσιπουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., ίσως < τουρκ. sapre. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το 
µτγν. σίκερα «είδος οινοπνευµατώδους ποτού» < εβρ. äekar]. 

τσιπουρόχωµα (το) {τσιπουροχώµατος | χωρ. πληθ.) είδος χώµατος 
από στέµφυλα. 

τσιππούρα (η) (συνήθ. ορθ. τσιπούρα) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ νόστιµο 
νοµαδικό ψάρι, µε σώµα συµπιεσµένο στα πλευρά, ψηλή και κα-
µπουρωτή ράχη, ασηµόγκριζο χρώµα και µια χαρακτηριστική χρυ-
σοκίτρινη ταινία, σαν φρύδι, που ενώνει τα µάτια· ζει σε παράκτιες 
περιοχές µε αµµώδη βυθό. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ϊππουρος (< ίππος + ουρά). Το αρχικό τσ- προέρ-
χεται από αµάρτυρο αρχικό /s/, το οποίο οφείλεται σε συµπροφορά 
τού άρθρου µε το ουσ. στη γεν. *τής Ίππούρας (µε αλλαγή γένους)]. 

τσιπς (τα) {άκλ.) λεπτές, στρογγυλές και επίπεδες, τηγανισµένες φέ-
τες πατάτας: ένα σακουλάκι ~ || ~ µε ρίγανη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. chips, πληθ. τού chip, που συνδ. µε αρχ. αγγλ. cippion 
«κόβω (ψωµί, φέτες)»]. 

τσιράκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. ο µαθητευόµενος σε τεχνικό επάγ- 
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γελµα ΣΥΝ. κάλφας, παραγυιός 2. (συνεκδ.-κακόσ.) ο πιστός ακόλουθος 
(κάποιου) και συνηθέστ. αυτός που εκτελεί τις εντολές (κάποιου): τον 
έχει για ~ του || εµφανίστηκε στο µαγαζί µε τα ~ του ΣΥΝ. υπηρέτης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çirak < περσ. Ciräg «πελάτης»]. 

τσίριγµα (το) → τσυρίζω 
Τσιρίγο (το) (λαϊκ.) τα Κύθηρα (βλ.λ.). —Τσιριγώτης (ο), Τσιριγώτισ-

σα (η), τσιριγώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. Cerigo < λατ. Cedrigum < Cethericum | 
Cithericum < αρχ. Κύθηρα (βλ.λ.)]. 

τσιρίδα (η) -> τσυρίδα 
τσιρίζω ρ. → τσυρίζω 
τσίριµόνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (συνήθ. στον πληθ.) η φιλο-

φρόνηση 2. το νάζι: µας κάνει τσιριµόνιες ΣΥΝ. κόνξες, σκέρτσα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσεριµόνια < ιταλ. cerimonia < λατ. caerimonia «θρη-
σκεία, τελετή», αγν. ετύµου, ίσως ετρουσκ. λ.]. 

τσιρίσι (το) {τσιρισ-ιού | -ιών} 1. είδος αµύλου που προέρχεται και 
εξάγεται από τους κονδύλους τού ασφοδέλου 2. (συνεκδ.) η κόλλα 
που παρασκευάζεται από το άµυλο αυτό και χρησιµοποιείται από 
τους υποδηµατοποιούς. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. çirisj. 

τσιριτσάντζουλα (η) → τζιριτζάντζουλα 
τσιριχτός, -ή, -ό → τσυριχτός 
τσίρκο (το) 1. στεγασµένος χώρος µε κυκλική κονίστρα (πίστα) στο 

κέντρο, όπου γίνονται παραστάσεις µε ταχυδακτυλουργούς, ακροβά-
τες, γυµνασµένα ζώα κ.λπ. 2. (συνεκδ.) ο (περιοδεύων) θίασος που 
πραγµατοποιεί τις παραστάσεις αυτές 3. (µτφ.) κωµικό θέαµα: κατα-
ντήσαµε σωστό ~! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. circo < λατ. circus «κύκλος», που συνδ. µε τα αρχ. κρί-
κος | κίρκος (βλ.λ.)]. 

τσίρκουλο (το) (λαϊκ.) γελοίος- κυρ. στη ΦΡ. γίνοµαι τσίρκουλο γε-
λοιοποιούµαι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. circolo < λατ. circulus, υπόκ. τού circus 
«κύκλος»]. 

τσίρλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το υδαρές κόπρανο τής διάρροιας. 
Επίσης τσιρλιό (το). [ΕΤΥΜ < τσιρλώ (υποχωρητ.)]. 

τσιρλητό (το) (λαϊκ.) η διάρροια. 
τσιρλιάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) 1. αυτός που παθαίνει συχνά διάρροια 2. 

(µτφ.-ειρων.) ο δειλός. [ΕΤΥΜ. < τσίρλα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, 
πβ. κ. βροµ-ιάρης]. 

τσιρλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τσίρλισ-α, -τηκα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) 
αφήνω τσίρλες ♦ 2. (µετβ.) λερώνω µε τσίρλες: ο µικρός τσίρλισε το 
παντελόνι του 3. (µεσοπαθ. τσιρλίζοµαι) (α) βροµίζω τα ρούχα µου 
µε τσίρλες: (παροιµ.) «άβρακος βρακί δεν είχε, το είδε και τσιρλί-
στηκε» (για κάποιον που χαίρεται πολύ, όταν αποκτά ακόµη και ένα 
συνηθισµένο αγαθό) (β) (µτφ.) φοβούµαι ή χαίροµαι υπερβολικά. Επί-
σης τσιρλώ {-άς...}. — τσίρλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τσι)ρ)λώ < αρχ. τιλώ (-άω) (µε τσιτακισµό) < τιλος «διάρ-
ροια» < *ti-lo- (µε επίθηµα -Ιο-), που συνδ. µε άλλες I.E. λ. (όπου εµ-
φανίζονται διαφορετικά επιθήµατα), λ.χ. αρµ. t'rik' «κοπριά», αρχ. 
αγγλ. plnan «είµαι υγρός», αρχ. σλαβ. tina «βούρκος» κ.ά.]. 

τσιρόνι (το) {τσιρον-ιού | -ιών} ψάρι µε πεπιεσµένα πλευρά, γκριζο-
γάλαζο ή λαδοπράσινο χρώµα, µε κόκκινα µάτια που περιβάλλονται 
από χρυσοκίτρινο δακτύλιο, ζει σε λίµνες και ποτάµια, ψαρεύεται για 
τη σάρκα του και χρησιµοποιείται και ως δόλωµα. [ΕΤΥΜ. Υποκ. 
τού τσίρος (βλ.λ.)]. 

τσίρος (ο) 1. το αποξηραµµένο σκουµπρί (βλ.λ.) 2. (µτφ.) άνθρωπος 
µε αδύνατη σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. κάτισχνος, λιπόσαρκος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. κηρίς «είδος ψαριού» (µε τσιτακισµό), αβεβ. 
ετύµου, ίσως < κηρός «κερί», λόγω τού χρώµατος τού ψαριού. Ωστό-
σο, η ίδια ακριβώς ερµηνεία θα µπορούσε ενδεχοµένως να χρησιµο-
ποιηθεί για να στηρίξει την προταθείσα αναγωγή στο αρχ. κιρρός 
«ωχρός» (βλ. λ. κίρρωση)]. 

τσιροσαλάτα (η) {δύσχρ. τσιροσαλατών) σαλάτα µε βάση λεπτές 
φέτες τσίρου µέσα σε λαδόξιδο, που προσφέρεται ως ορεκτικό. 

τσιρότο (το) → τσηρώτο 
τσίσα κ. τσίσια (τα) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) η ούρηση και (συνεκδ.) τα 
ούρα: κάνω ~ || τα ~ τού µωρού ΣΥΝ. κάτουρο. [ΕΤΥΜ; Ηχοµιµητ. 
λ., πβ. κ. τουρκ. çi§]. τσίτα1 (η) → τσήτα 
τσίτα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µαϊµού: σκαρφαλώνει στο δέντρο σαν 

την~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. cita]. τσιτακισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. το 
φαινόµενο τής τροπής τού συµφώνου «κ» σε «τσ» (ουρανική 
προφορά) και τού «γκ» σε «τζ» µπροστά από τα φωνήεντα /e/ και /i/ 
και το ηµίφωνο /j/, καθώς και (σπανιότ.) τού «τ» σε «τσ» πριν από 
διάφορα φωνήεντα, λ.χ. Καρύκης > Καρύτσης. 
[ΕΤΥΜ. < τσ-, κατ' αναλογίαν προς το ητακισµός]. τσιτάτο (το) 
παράθεµα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο σηµαντικού προσώπου, 
το οποίο χρησιµοποιεί κανείς στον δικό του λόγο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Zitat < γαλλ. citation «παράθεση χωρίου» < p. citer < λατ. 
citare «καλώ, επονοµάζω»]. τσιτάχ (το) {άκλ.} ταχύτατο 
αιλουροειδές (φθάνει τα 110 χλµ. ανά ώρα) που µοιάζει µε τίγρη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cheetah (οπτικό δάνειο) < χίντι chitä «λεοπάρδαλη» < 
σανσκρ. chitraka < chitra «κηλίδα, στίγµα»]. τσίτι (το) {χωρ. γεν.} 
κοινό βαµβακερό ύφασµα µε απλή ύφανση. — (υποκ.) τσιτάκι (το), 
τσίτινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çit]. 

τσιτσερόνε (ο) {άκλ.} (παλαιότ.) ξεναγός ή διερµηνέας. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. cicerone «εύγλωττος, ευχερής στην έκφραση» < κύρ. όν. Cicerone, 
από τον αρχ. Ρωµαίο ρήτορα Κικέρωνα (λατ. Cicero), γνωστό για την 
ευφράδεια του]. 

τσιτσί (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (όταν απευθυνόµαστε σε µωρά ή µικρά 
παιδιά) το κρέας: φάε λίγο ~. 
[ΕΤΥΜ. Λ. τής νηπιακής γλώσσας, που προέρχεται από το αρχ. τιτθίον, 
υποκ. τού τιτθός «µαστός» (πβ. κ. ιταλ. ciccia, σλαβ. tsitsa)]. 

τσιτσίδι επίρρ. (λαϊκ.) χωρίς ρούχα, σε κατάσταση γύµνιας: κυκλο-
φορούσε ~. [ΕΤΥΜ. < τσιτσί + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 

τσίτσιδος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν φοράει κανένα ρούχο, εντελώς 
γυµνός: έκαναν τσίτσιδοι µπάνιο στη θάλασσα ΣΥΝ. ολόγυµνος. 

τσιτσιδώνω ρ. µετβ. {τσιτσίδω-σα, -θηκα, -µένος} ξεγυµνώνω κά-
ποιον κυρ. µεσοπαθ.: τσιτσιδώθηκε και βούτηξε στο νερό. 

τσιτσιµπιρα κ. τζιτζιµπίρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αναψυκτικό µε πι-
περάτη γεύση, που παρασκευάζεται στην Κέρκυρα από λεµόνι, ζά-
χαρη, τζίντζερ και νερό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. ginger beer < ginger «αρωµατικό φυτό» (< παλ. γαλλ. 
gimgibre < µεσν. λατ. gingiber < λατ. zingiber) + beer «µπίρα»]. 

τσιτσιρίζω ρ. → τσυτσυρίζω 
τσιτσίρισµα (το) → τσυτσυρίζω 
τσίτωµα (το) → τσήτωµα 
τσιτώνω ρ. -+ τσητώνω 
τσιτωτός, -ή, -ό → τσητωτός 
τσιφ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. όρος τού διεθνούς εµπορίου, που δηλώνει ότι 

στην τιµή εµπορευµάτων που πωλήθηκαν και µεταφέρονται µε πλοίο 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος τους, η ασφάλιση και ο ναύλος µέχρι 
την άφιξη στο λιµάνι προορισµού. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. C.I.F., αρκτικόλεξο από τις λ. C[ost] «αξία», Insurance] 
«ασφάλεια», F[reight] «ναύλος»]. 

τσιφλικάς (ο) {τσιφλικάδες} ο ιδιοκτήτης τσιφλικιών, ο µεγαλοκτη-
µατίας. 

τσιφλίκι (το) {τσιφλικ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) το αγρόκτηµα µεγάλης 
εκτάσεως που ανήκε σε έναν ιδιοκτήτη και το καλλιεργούσαν αγρό-
τες, οι οποίοι όφειλαν να δίνουν στον ιδιοκτήτη (τσιφλικά) µέρος τής 
σοδειάς και να του παρέχουν υπηρεσίες χωρίς αµοιβή 2. (µτφ.) καθετί 
που ιδιοποιείται κανείς αυθαίρετα: θεωρεί τα πάντα ~ του || εδώ 
µέσα δεν είναι - σου να κάνεις ό,τι θέλεις! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çiftlik]. 

τσιφλικούχος (ο) (λόγ.) ο τσιφλικάς. [ΕΤΥΜ 
Νόθο συνθ., < τσιφλίκι + -ούχος < έχω]. 

τσιφούτης (ο) {τσιφούτηδες}, τσιφούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο τσιγ-
γούνης, ο φιλάργυρος. Επίσης τσιφούτισσα (η). — τσιφουτιά (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çifit «Εβραίος»]. 

τσιφούτικος, -η/-ια, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον τσιφούτη: ~ συ-
µπεριφορά. 

τσιφτετέλι (το) {τσιφτετελ-ιού | -ιών} 1. ανατολίτικος αντικριστός ή 
ατοµικός χορός, αυτοσχεδιαστικός και αισθησιακός, που βασίζεται 
στο ρυθµικό λίκνισµα τού σώµατος 2. (συνεκδ.) η µουσική και το 
τραγούδι που βασίζεται σε αυτό τον χορό: άκουγε τσιφτετέλια στο 
ραδιόφωνο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çiftetelli]. 

τσίφτης (ο) {τσίφτηδες}, τσίφτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.)1. 
πρόσωπο που τα κάνει όλα τέλεια, άψογα: Είσαι ~! Μου έκανες καλή 
δουλειά! || (και ως προσφώνηση) γεια σου, Πέτρο, τσίφτη! || «χτύπα 
τα πόδια, τσίφτισσα, τσιγγάνα τουρκογύφτισσα» (λαϊκ. τραγ.) · 2. (α) 
είδος γερακιού (β) µικρό πουλί σαν σπουργίτι. [ΕΤΥΜ < αλβ. qift 
«γεράκι», πβ. κ. ξεφτέρι, σαΐνι]. 

τσίφτικος, -η, -ο αυτός που ταιριάζει σε τσίφτη, άψογος, τέλειος. — 
τσίφτικα επίρρ. 

τσίχλα1 κ. (παλαιότ.) τσίκλα {τσιχλών} µαστίχα που κυκλοφορεί συ-
σκευασµένη σε τεµάχια µικρού µεγέθους (όπως οι καραµέλες), πε-
ριέχει γαλακτώδη χυµό και γλυκαντικές ουσίες (ζάχαρη) και τη µα-
σάει κανείς για πολλή ώρα χωρίς να την καταπίνει. — (υποκ.) TOT-
χλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. chicle < µεξικ. ισπ. chicle < tzictli (γλώσσα Ναχουάτλ 
των Αζτέκων)]. 

τσίχλα2 (η) {τσιχλών} 1. µικρό εντοµοφάγο ωδικό πτηνό µε στητό πα-
ράστηµα, πυρρόξανθο ή καστανό πάνω µέρος και υπόλευκο κάτω 
στήθος και πλευρά διάστικτα συνήθ. µε σκούρες κηλίδες 2. (ως χα-
ρακτηρισµός) άνθρωπος πολύ αδύνατος ΣΥΝ. τσίρος. [ΕΤΥΜ. όψιµο 
µεσν. < µτγν. κίχλα (µε τσιτακισµό) < αρχ. κίχλη (βλ.λ.)]. 

τσιχλόφουσκα κ. (παλαιότ.) τσικλόφουσκα (η) {χωρ. γεν. πλη^τ) 
τσίχλα που, όταν τη µασάει κανείς, µπορεί να δηµιουργεί φούσκες. 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (το) Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµο-
σίων Έργων. 

Τ.Σ.Ν. (το) Ταµείο Συντάξεως Νοµικών. 
τσογλάνι (το) {τσογλαν-ιού | -ιών) (υβριστ., συνήθ. για νεαρούς) ο 

αλήτης, άνθρωπος µε πολύ κακή συµπεριφορά. — (µεγεθ.) τσόγλα-
νος κ. τσογλαναράς (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çoglan < iç oglan «νεαρός υπηρέτης» (< oglan «παι-
δί»)]. 

τσοκ (το) {άκλ.}1. (σε οχήµατα) µηχανικό εξάρτηµα το οποίο περιο-
ρίζει την ποσότητα αέρα που εισέρχεται στο καρµπιρατέρ και διευ-
κολύνει την έναυση τής µηχανής τού οχήµατος 2. εξάρτηµα των πε-
ριστροφικών εργαλείων (π.χ. δραπάνου, τόρνου κ.ά.) για να συγκρα-
τεί το εργαλείο ή το προς επεξεργασία αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
choke, αρχική ρηµατική σηµ. «παρεµποδίζω την ανα- 


